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O artigo teve como propósito identificar e analisar a 
margem de recursos públicos disponíveis para os 
gastos necessários à realização das políticas públicas 

por parte dos governantes dos estados brasileiros. Foram 
segregadas as despesas vinculadas e obrigatórias com educação, 
saúde, déficits de previdência própria e amortização da dívida, 
para se chegar à margem restante para as demais despesas 
orçamentárias. Ato contínuo do objetivo da pesquisa foram 
analisadas se existiu relação entre os gastos com educação 
e saúde (limites constitucionais) e indicadores de qualidade 
dos serviços públicos. O universo da pesquisa englobou os 27 
estados do Brasil, no período de 2011 a 2016. Os resultados 
apontam que cerca de 60% dos recursos arrecadados pelos 
estados brasileiros são destinados a despesas vinculadas e 
obrigatórias, restando uma margem de, aproximadamente, 
40% do orçamento para financiar outras políticas públicas de 
Governo. Além disso, utilizando a ferramenta de Regressão 
Tobit, foi possível investigar a relação entre os gastos, com 
educação e saúde, e os indicadores de qualidade, cujos 
resultados demonstraram que os altos investimentos, nas 
referidas funções de Governo, não estão refletindo em serviços 
públicos de qualidade, levando à conclusão, para a amostra 
estudada (estados brasileiros), que as vinculações dos gastos 
estudados não estão associadas ao desempenho e efetividade 
das políticas públicas de educação e saúde.
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1. Introdução

O Brasil vem vivenciando crises 
econômicas e políticas, que trazem 
à tona a discussão acerca da neces-
sidade de maior eficiência e eficácia 
do gasto público, já que, com diver-
sos problemas enfrentados pelos en-
tes públicos e com a deficiência na 
aplicação dos recursos públicos, faz-
se necessário buscar soluções para a 
sustentabilidade das finanças públi-
cas e, consequentemente, a manu-
tenção da máquina estatal (BOUERI; 
ROCHA; RODOPOULOS, 2015).

Os problemas enfrentados pelo 
Brasil, tanto de ordem política como 
de ordem financeira, refletem dire-
tamente sobre a população, já que 
compromete o atendimento à socie-
dade por meio de serviços que ga-
rantam o bem da coletividade, como 
também afetam o desempenho ple-
no dos órgãos públicos, que depen-
dem de recursos para o devido fun-
cionamento (DINIZ; LIMA, 2016).

Uma melhor gestão dos recur-
sos e um consequente maior con-
trole dos gastos se faz necessário 
para que os problemas supracita-
dos sejam sanados, sendo que, nem 
sempre é fácil tornar um gerencia-
mento ruim em um gerenciamen-
to de qualidade, pois, para isso, 
necessita-se de reformas 
que, muitas vezes, são 
dificultadas, até mes-
mo pelos regulamen-
tos e leis, que não 
atendem à situa-
ção e necessida-
de atual (CARVA-
LHO, 2014).

O orçamento 
público, principal ins-
trumento das finanças públicas, 
obedece a várias determinações da 
Constituição Federal, inclusive no 
que diz respeito aos recursos mí-
nimos obrigatórios de despesas es-
senciais como saúde e educação, 
tornando rígido um planejamento 
mais eficiente (BRASIL, 1988).

Nesse contexto, Câmara (2008) 
enfatiza que a rigidez orçamentá-
ria diminui de forma significativa a 
quantidade de recursos disponíveis 
do orçamento, que são fundamen-
tais para a realização dos projetos 
essenciais de qualquer Governo, 
pois limita a flexibilidade de desti-
nação da política fiscal para satisfa-
zer as diversas solicitações da socie-
dade e em determinadas situações, 
delimitando, assim o poder dos go-
vernantes para intervir na economia.

Nessa perspectiva, a presente 
pesquisa busca responder às se-
guintes questões de pesquisa: a) 
excluindo os gastos orçamentários 
com a saúde, educação, déficits dos 
regimes próprios de previdência so-
cial e amortização da dívida funda-
da, qual é a margem que resta para 
os gastos com programas e políti-
cas públicas e políticas públicas dos 
estados brasileiros, no período de 
2011 a 2016? e b) os gastos, além 
do mínimo constitucional, com 
educação e saúde, têm relação di-
reta com o desempenho e efetivida-
de com a execução dessas políticas 
públicas, nos Governos estaduais?

A metodologia utilizada na pes-
quisa foi caracterizou como uma 
pesquisa descritiva, com abordagem 

quantitativa. Além disso, foi utilizado 
modelo de Regressão Tobit para ve-
rificar a relação entre os percentuais 
de recursos gastos, pelos estados, e a 
qualidade dos serviços prestados na 
gestão da saúde e educação.

O estudo é oportuno e contribui 
para a reflexão da sociedade sobre 
a necessidade de ferramentas que 
monitorem os gastos públicos, com 
educação e saúde, a partir de indica-
dores de qualidade que possibilitem 
relacionar o custo-benefício dos ser-
viços oferecidos aos cidadãos. 

Em um país continental e hete-
rogêneo, é possível que as vincu-
lações constitucionais lineares, a 
exemplo da educação e saúde, pre-
cisem ser rediscutidas, levando em 
consideração às características re-
gionais do Brasil. Segundo Boueri, 
Rocha e Rodopoulos (2015), países 
que possuem uma maior flexibilida-
de no gerenciamento dos recursos 
públicos e levam em consideração a 
priorização dos gastos apresentam 
serviços mais satisfatórios à socie-
dade, refletindo assim na qualida-
de e no bem-estar dos cidadãos. Eis 
a contribuição do presente artigo.

2. Referencial Teórico

2.1 Finanças Públicas e 
Contabilidade Pública

A origem das finanças 
públicas está ligada 
à criação de leis or-
çamentárias que, 

no Estado moderno, 
buscou separar o te-

souro do rei do tesou-
ro do Estado e, com a 
regulamentação dessas 
leis, surgiu os termos 
despesas e receitas 
públicas, que permitiu 

o controle político do Es-
tado pela sociedade, garantin-

do assim que os cidadãos exerçam a 
cidadania (GARRIDO, 2013).
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Apesar de seguir tantas regula-
mentações, algumas ampliações de 
atividades exercidas pelo Governo 
provocaram e contribuíram para o 
acúmulo de déficits pelos diversos 
níveis do Governo, o que afetou di-
retamente, na falta de controle dos 
gastos públicos, mostrando assim 
ineficiências no quesito de maximi-
zar o gerenciamento dos recursos, 
diminuindo assim a capacidade do 
Estado prestar melhores serviços pú-
blicos para a população (CARDOSO 
et al., 2013; COSTA et al., 2014).

Essa ineficiência tem feito com 
que a população observe mais os 
atos dos gestores, exercendo assim 
o controle social. Soares (2012) defi-
ne controle como o ato de fiscalizar, 
verificar, examinar ou supervisionar, 
ou seja, o controle serve para avaliar 
se atos praticados anteriormente es-
tão de acordo com o objetivo a ser 
alcançado. Nesse sentido, a conta-
bilidade é um instrumento que está 
ligado ao controle, pois permite ob-
servar e controlar todo o patrimô-
nio da organização, evitando assim 
desperdícios e auxiliando na toma-
da de decisão (AUGUSTINHO; OLI-
VEIRA, 2014; SANTOS; PEREIRA; RO-
DRIGUES, 2018).

Alguns países, incluindo o Brasil, 
vêm adotando as práticas internacio-
nais de contabilidade pública, atra-
vés das International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS). As IP-
SAS são normas que devem ser apli-
cadas pelos entes públicos, de todo 
mundo na elaboração de seus de-
monstrativos financeiros e contábeis.

Entre os benefícios da utilização 
das IPSAS, estão a elaboração de in-
formações contábeis consistentes, e 
que seja possível a comparabilida-
de em todas as jurisdições, já que 
com a padronização, os relatórios 
financeiros, podem ser entendidos, 
em todos os países que adotaram 
as normas (CFC, 2010).

Ainda nesse contexto, Christiaens 
et al. (2015) enfatizam que a diver-
sidade dos sistemas de informações 
financeiras e contábeis no setor pú-
blico de todo o mundo, indicando a 
necessidade da harmonização, que 
culminou na elaboração e aplicabili-
dade das IPSAS, marcando então um 
período de reformas significativas na 
nova gestão pública mundial.

A orçamentação e a contabilida-
de do setor público estão diretamen-
te relacionadas à correta alocação e 
gastos dos recursos públicos alinha-
dos com as demandas socioeconô-
micas da sociedade. O controle da 
rigidez e/ou da discricionariedade 
dos gastos públicos passa pelos or-
çamentos e pela contabilidade, daí a 
importância dessas ferramentas no 
contexto da presente pesquisa (TER-
NOSKI; RIBEIRO; CLEMENTE, 2017).

2.2 Vinculações Constitucionais 
e Legais

A CF de 1988 determina que as 
despesas com saúde e com educa-
ção devem ser vinculadas às receitas 
próprias dos estados e dos municí-
pios, estipulando assim um percen-
tual mínimo para ser aplicado nes-
sas políticas públicas (BRASIL, 1988).

A saúde é direito de todos e de-
ver do Estado, por isso é primordial 
que exista a preocupação em aten-
der às necessidades que esse setor 
necessita para garantir que a so-
ciedade receba a prestação desses 
serviços de maneira eficiente (BRA-
SIL, 1988). A interferência do Esta-
do se justifica porque a saúde é um 
setor primordial que se diferencia 
dos demais setores da economia e 
por apresentar uma necessidade es-
pecial, que se difere das outras ne-
cessidades básicas (RIBEIRO; PIOLA; 
SERVO, 2007).

Além da CF de 1988, A Emenda 
Constitucional (EC) n.º 29/2000 e a 
lei complementar n.º 141/2012, no 
parágrafo 6º, determinam que deve 
ser aplicado na área da saúde o per-
centual mínimo de 12% dos impos-
tos arrecadados pelos estados bra-
sileiros (BRASIL, 2012). 

Outra vinculação de despesa é a 
da educação. A exiguidade da edu-
cação no Brasil, com o passar do 

“Em um país continental e heterogêneo, é 
possível que as vinculações constitucionais 

lineares, a exemplo da educação e saúde, precisem 
ser rediscutidas, levando em consideração às 

características regionais do Brasil.”
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tempo, despertou nos legisladores 
e constituintes a necessidade de vin-
cular receitas como meio de garantir 
recursos para as gerações vindouras, 
ou seja, assegurar que determinado 
percentual da receita seja aplicado 
na continuidade e progresso do en-
sino (MENDES JÚNIOR, 2010).

O debate com relação ao finan-
ciamento da educação vem se pro-
longando, no decorrer dos anos, e 
ganhando cada vez mais destaque 
na gestão governamental. A vincu-
lação de 25%, no mínimo, das re-
ceitas por parte dos estados e mu-
nicípios das receitas resultantes de 
impostos, são as bases para o fi-
nanciamento da educação. Contu-
do, os índices de qualidade da edu-
cação revelam que essas medidas 
não têm sido eficiente para assegu-
rar o aporte adequado ao ensino de 
qualidade para todos os brasileiros 
(CROZATTI et al., 2013).

2.3 Sistema Previdenciário

O sistema previdenciário vem 
passando por dificuldades econô-
micas e financeiras, ocasionadas 
pela incapacidade de cobrir todos 
os gastos com inativos, acarretan-
do assim em um déficit previden-
ciário. Essas dificuldades começa-
ram a surgir e ser discutidas, desde 

o ano de 1990, no auge de crises 
econômicas, porém com a publi-
cação da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) n.º 55/2016 
em tramitação no Senado (PEC 
n.º 241/2016 aprovada na Câma-
ra dos Deputados), o assunto vem 
ganhando destaque no cenário das 
finanças públicas (FUNCHAL, 2016).

Por falta de uma boa gestão 
dos recursos voltados para a previ-
dência social dos trabalhadores, o 
sistema previdenciário do país pas-
sa por problemas no que diz res-
peito ao pagamento de despesas 
previdenciárias, em que se faz ne-
cessário utilizarem recursos que se-
riam aplicados nas políticas públi-
cas em benefício à sociedade para 
tentar cobrir o déficit financeiro 
com despesas de pessoal com ina-
tivos (OLIVEIRA, 2015).

O equilíbrio financeiro e tam-
bém atuarial do sistema previden-
ciário começou a ser discutido, a 
partir dos anos 1990, com os cres-
centes déficits dos regimes de previ-
dência, ocasionado pela dificuldade 
financeira que o país passava e pe-
los cortes contínuos de gastos, que 
deu origem a um baixo crescimen-
to da economia do país (LOPREA-
TO, 2000).

A discussão acerca das dificulda-
des enfrentadas pelo sistema previ-
denciário ganhou força com a PEC 

n.° 55/2016, que aborda sobre o 
novo regime fiscal e o teto dos gas-
tos públicos. Funchal (2016) afirma 
que, para o funcionamento adequa-
do da PEC, se faz necessário realizar 
uma reforma previdenciária.

A insolvência no sistema pre-
videnciário é notada por meio  da 
extrapolação dos limites impostos 
pela LRF e do comprometimento 
da Receita Corrente Líquida (RCL) 
pelos estados brasileiros, onde em 
maior parte deles o valor de des-
pesas com pessoal (ativos e inati-
vos) superam a faixa de 50% da RCL 
(FUNCHAL, 2016).

Os gastos com previdência so-
cial e assistência têm tomado uma 
parcela considerável no orçamen-
to público no Brasil e, consequen-
temente, vêm ganhando destaque 
nas discussões acerca do aumen-
to desses gastos, e a possibilidade 
de uma reforma fiscal que busque 
equilibrar os gastos públicos (NERI; 
VAZ; SOUZA, 2015).

2.4 Dívida Pública

O endividamento público é um 
mecanismo utilizado para financiar 
os gastos que são feitos pelos entes 
públicos, para construir ativos que 
têm o custo muito alto e de longa 
durabilidade, como, por exemplo, 

“A orçamentação e a contabilidade do setor público 
estão diretamente relacionadas à correta alocação 
e gastos dos recursos públicos alinhados com as 

demandas socioeconômicas da sociedade.”
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uma hidrelétrica, ou uma estrada 
ou um porto. Nesse sentido, o endi-
vidamento público possibilita a dis-
tribuição igualitária, entre os contri-
buintes de hoje e os vindouros, do 
custeamento e dos riscos da realiza-
ção dos ativos que irão proporcio-
nar benefícios e também rendimen-
tos teoricamente maiores que o seu 
custo por muitos anos e para diver-
sas gerações de contribuintes (POR-
TUGAL FILHO, 2009).

Para Souto (2014), o que motiva 
o estudo da dívida pública é o fato 
de ela conter uma tendência cíclica. 
Ainda, segundo o autor, o desequi-
líbrio entre as receitas e despesas do 
Governo, acarreta em necessidade 
de ajustes monetários e fiscais para 
controlar a dívida pública.

Gentil e Araújo (2012) conside-
ram que é necessário saber utilizar 
a dívida pública sem convertê-la 
em um instrumento de risco capaz 
de gerar alterações financeiras ou 
até mesmo insolvência. Dessa for-
ma é preciso habilidade para ge-
renciar os parâmetros fiscais e mo-
netários do orçamento para que 
ocorra a estruturação das finanças 
públicas de modo favorável ao de-
senvolvimento.

A dívida pública mostra, nos 
dias atuais, mais do que no passa-
do, sua dimensão: não ser apenas 
um canal para o crescimento da ri-
queza financeira por meio de títulos 
públicos, mas também colaborar 
para que haja ampliação da econo-
mia e que isso gere crescimento de 
emprego, consumo e renda. Esse úl-
timo ponto só poderia se tornar do-

minante se a política monetária fos-
se reorganizada, e adequada para 
satisfazer as necessidades de de-
senvolvimento, e é justamente nes-
se aspecto que se encontra o que-
bra-cabeça da política atualmente 
(GENTIL; ARAÚJO, 2012).

3. Metodologia

A pesquisa foi realizada por 
meio de coletas de dados de re-
ceitas orçamentárias, despesas or-
çamentária vinculadas (saúde e 
educação) e outras despesas obri-
gatórias, como o déficit de previ-
dência própria e encargos especiais 
com amortização da dívida para 
montar uma base de dados.

O universo da pesquisa foram 
os vinte e sete estados do Brasil, 
no período de 2011 a 2016. A es-
colha do período foi motivada pe-
las características tais como a ace-
leração da inflação e desequilíbrio 
das finanças públicas, forçando as-
sim uma maior discussão sobre os 
gastos públicos. Os dados utiliza-
dos nesse estudo foram extraídos 
do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO), disponibiliza-
dos no sistema Siconfi da Secretaria 
do Tesouro Nacional.

Para apurar as margens, foram 
encontrados percentuais das des-
pesas com saúde, educação, défi-
cits de RPPS e encargos e amorti-
zação da dívida pública, calculados 
sobre a receita orçamentária total 
de cada ano (exceto receitas previ-
denciárias).

Após, o estudo também veri-
ficou qual a relação existente en-
tre os gastos  dos estados e res-
pectivas despesas orçamentárias 
vinculadas à saúde e à educação, 
conjugados a  indicadores de de-
sempenho a seguir definidos, de 
modo a observar se a vinculação 
é mesmo necessária, ou se estados 
que investem menos também pos-
suem bons indicadores.

Na área da educação básica, o 
indicador utilizado foi o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (Ideb), que serve para avaliar a 
qualidade do aprendizado do ensi-
no básico, e é utilizado pelo Gover-
no para guiar e verificar a evolução 
da qualidade na educação do Bra-
sil. O Ideb é divulgado a cada dois 
anos e, para que fosse possível ve-
rificar a relação entre os gastos e 
o indicador, utilizou-se o indicador 
com vigência a cada dois anos.

Na área da saúde pública, o in-
dicador utilizado foi o de Avaliação 
de Desempenho do Sistema Públi-
co de Saúde (Proadess), desenvol-
vido e divulgado pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Esse indi-
cador monitora e avalia os serviços 
públicos de saúde prestados à po-
pulação, fornecendo assim subsídio 
aos gestores públicos nas práticas 
de melhoria da política pública. 

Para comprovar estatisticamen-
te se há relação, foi utilizado o mo-
delo de Regressão Tobit, que é utili-
zado quando a variável dependente 
é censurada ou truncada, evitando 
assim que seja utilizado estimações 
inconsistentes (LONG, 1997).
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3.1 Modelos de Regressão 
Tobit Utilizados e Descrição das 
Variáveis 

Para verificar a relação entre os 
gastos com educação e a qualida-
de do ensino, foi utilizado o mode-
lo de Regressão Tobit, reportado na 
equação 1:

IDEB (Y)* = β0 + β1 Gast_Edu  
+ β2 LogPopulao + β3 LogPIB + ε 

(eq. 1)

O Quadro 1 apresenta as descri-
ções das variáveis utilizadas na Re-
gressão da Equação 1:

Por meio da Equação 1, perce-
be-se que, inseriu-se no modelo, 
duas variáveis de controle: um Log 
da população dos estados, e um 
Log do PIB dos estados, já que cada 
região possui características popu-
lacionais diferentes e economias lo-
cais distintas, podendo influenciar, 
assim, os resultados encontrados.

Foi empregada também uma 
Regressão Tobit para relacionar os 
dados referentes aos gastos com 
saúde e o indicador de qualidade 
da saúde pública dos estados bra-
sileiros. Para verificar essa relação, 
foi utilizado o modelo de Regressão 
Tobit pela Equação 2:

PROADESS (Y)* = β0 + β1 Gast_Sau  
+ β2 LogPopulao + β3 LogPIB + ε

(eq. 2)

O Quadro 2 descreve as variá-
veis utilizadas no segundo mode-
lo de Regressão Tobit utilizado na 
pesquisa:

Assim como foi feito na Equa-
ção 1, que busca verificar a relação 
na área da educação, na Equação 2, 
utilizou-se como variáveis de con-
troles a variável LogPopulao e a va-
riável LogPIB.

4. Apresentação e Análise 
de Resultados

4.1 Despesas Vinculadas

Foram extraídas do RREO dos 
anos 2011 a 2016 dos estados 
brasileiros despesas com saúde e 
educação, que são consideradas 
despesas vinculadas, conforme a 
Constituição Federal de 1988. 

Nessa seção, as despesas serão 
relacionadas às receitas orçamen-
tárias totais (excluídas as receitas 
previdenciárias), por meio de per-
centuais que essas despesas vincu-
ladas representam na receita total 
do estado, em cada ano do perío-
do do estudo.

4.1.1 Saúde

Os dados da pesquisa demons-
tram que os estados que mais apli-
caram recursos de seus orçamentos 
anuais, em despesas com saúde, 
durante todo o período da pesqui-
sa, foram: Distrito Federal, Pernam-
buco e Tocantins, com percentuais 
médios no período entre 20% a 
19%, calculados sobre a receita or-
çamentária total (excluídas as recei-
tas previdenciárias). Em contrapar-
tida, os estados que dispuseram de 
seus orçamentos menores parcelas 
para destinação na área da saúde 
foram os estados do Rio de Janeiro 
e Mato Grosso do Sul, com percen-
tual médio no período de 9% e 7%, 
respectivamente.

Ao verificar o percentual médio 
utilizado dos orçamentos anuais 
dos estados, percebeu-se que fo-
ram aplicados na área da saúde em 
média: 13% das receitas orçamen-
tárias (excluídas as receitas previ-
denciárias) nos anos de 2011, 2012 
e  2014,  enquanto que, no ano de 
2013, esse percentual chegou a 12% 
e, em 2015 e 2016, os percentuais 
foram 15% e 14%, respectivamen-

Quadro 1 – Descrição das Variáveis Utilizadas no Modelo de 
Regressão Tobit na Area da Educação

Variável Descrição

IDEB (Variável Dependente) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no estado i, no 
ano t.

Gast_Edu (Variável Independente)
Gastos em percentuais sobre as receitas de impostos e 
transferências aplicados na manutenção e desenvolvimento do 
ensino, no estado i, no ano t.

LogPopulao (Variável de Controle) Quantidade de habitantes do estado i, no ano t.
LogPIB (Variável de Controle) Produto Interno Bruto do estado i, no ano t.

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 2 – Descrição das Variáveis Utilizadas no Modelo de 
Regressão Tobit na Área da Saúde 

Variável Descrição

PROADESS (Variável Dependente) Indicador de Avaliação do Desempenho de Saúde Pública, no 
estado i, no ano t.

Gast_Sau (Variável Independente) Gastos em percentuais sobre as receitas de impostos e 
transferências aplicados em ações de saúde, no estado i, no ano t.

LogPopulao (Variável de Controle) Quantidade de habitantes do estado i, no ano t.
LogPIB (Variável de Controle) Produto Interno Bruto do estado i, no ano t.

Fonte: elaborado pelos autores.



83REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

RBC n.º 243. Ano XLIX. Maio/junho de 2020

te. De uma maneira geral, notou-se 
que os estados vêm aplicando cerca 
de 12% de suas receitas totais, em 
despesas com ações de saúde pú-
blica, no período de 2011 a 2016.

4.1.2 Educação

De acordo com os dados da 
pesquisa, os estados que destina-
ram uma maior parcela de seus 
orçamentos do ano, em despesas 
com educação, foram o Distrito Fe-
deral (24%), Amapá (22%) e Para-
ná (22%). Já os estados de Pernam-
buco, Rio de Janeiro e Minas Gerais 
foram os que menos destinaram 

de seus orçamentos anuais, re-

cursos para as despesas com educa-
ção, onde investiram cerca de 13%, 
13% e 12%, respectivamente, sobre 
suas receitas orçamentárias (excluí-
das as receitas previdenciárias).

Ao observar os percentuais mé-
dios, calculados sobre a receita to-
tal (excluídas as receitas previden-
ciárias), que foram destinados à 
educação, percebeu-se que, no ano 
de 2011, os estados utilizaram 17% 
de seus orçamentos com essa po-
lítica pública; nos anos de 2012 a 
2014, utilizaram cerca de 16%; e, 
em 2015 e 2016, investiram 17% e 
16%, respectivamente, para o cum-
primento da função educação.

O Estado do Rio de Janei-
ro apresentou oscilações durante 
todo o período, principalmente no 
ano de 2013, ficando entre os que 
investiram menores percentuais de 
seus orçamentos, em manutenção 

da educação básica, e apre-
sentou uma queda de per-

centual onde passou de 
15% (em 
2 0 1 1 ) 
para 9% 

(em 2014), e finalizando o ano de 
2016, aplicando 11% de seus orça-
mentos, na educação.

Mascarenhas (2015) afirma que 
a crise enfrentada pelo Rio de Ja-
neiro exige uma revisão urgente 
das estruturas de gastos e inves-
timentos do estado, onde ao ana-
lisar relatórios emitidos pelo Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro, 
percebeu-se que o valor gasto com 
o Judiciário, no ano de 2013, fo-
ram iguais aos investimentos com 
educação, enquanto que no Estado 
de São Paulo os valores gastos com 
o Judiciário, equivaleu a 1/3 do que 
foi gasto com educação no esta-
do, ou seja, deve haver ser reali-
zada uma reavaliação das priorida-
des do estado, já que a educação é 
uma das funções básicas do Gover-
no e consequentemente, demanda 
uma maior parcela de recurso, do 
que para aqueles serviços voltados 
ao Judiciário.

Pode-se observar também que 
o Rio Grande do Sul, desde 2015, 
vem utilizando uma menor parte 
de seu orçamento, com despesas 
com educação, onde, em 2014, ele 
aplicava cerca de 15% de seu or-
çamento nessa área , em 2015 e 
2016, aplicou-se cerca de 8%. Esse 
fato é atestado por Bublitz (2017), 
em que se afirmou que, o Gover-
no do Estado do Rio Grande do Sul 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
por isso é primordial que exista a preocupação em 

atender às necessidades que esse setor necessita para 
garantir que a sociedade receba a prestação desses 
serviços de maneira eficiente (BRASIL, 1988).”
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fechou o ano de 2016 com quedas 
nas despesas em áreas prioritárias, 
incluindo assim a educação básica 
– isso em relação aos valores apli-
cados no ano de 2014, ou seja, as 
quedas tiveram início no ano de 
2015, continuando a cair no ano 
de 2016. 

De modo geral, do período de 
2011 a 2016, os estados aplicaram 
cerca de 17% de suas receitas to-
tais (excluídas as receitas previden-
ciárias) com despesas com educa-
ção básica.

O gasto destinado à educação 
básica, pelos estados brasileiros, 
ainda é alto, considerando os gas-
tos anuais de países desenvolvidos, 
em que o gasto público com edu-
cação básica consome 13% do or-
çamento anual. Além disso, o in-
vestimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) em educação no Brasil 
gira em torno de 5,7%, percentual 
acima da média aplicada pelos paí-
ses desenvolvidos, que gira em tor-
no de 5% (PINHEIRO, 2015).

A diferença observada na quali-
dade da educação, entre outros paí-
ses e no Brasil, é que faz refletir so-
bre a devida utilização dos recursos. 
Segundo Pinheiro (2015), “apesar 
do alto investimento quanto con-
siderado todos os gastos públicos 
do país, o Brasil não consegue dis-
tribuir o dinheiro de forma eficien-
te para garantir uma boa educação 
aos brasileiros, nem para tornar a 
economia mais eficiente”.

4.2 Despesas Obrigatórias

Além das despesas vinculadas 
às receitas públicas, como saúde 
e educação, a Constituição Federal 
determina as despesas obrigatórias 
dos entes federativos onde nelas se 
enquadram as despesas com défi-
cits de previdência própria dos ser-
vidores públicos e as despesas com 
encargos e amortização da dívida 
pública.

Nesta seção, são realizadas aná-
lises sobre o comportamento das 
despesas com déficits de previdên-
cia social dos servidores públicos 
dos estados brasileiros, através do 
RRPS, assim como análises de des-
pesas com encargos especiais, que 
envolvem as dívidas dos estados.

4.2.1 Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS)

As despesas com previdência 
própria dos estados devem ser pa-
gas com as receitas previdenciárias 
desses regimes próprios, haja vista 
que as contribuições dos servidores 
servem para cobrir todas as despe-
sas com pagamento de pensões e 
aposentadorias. Porém o que se 
observa é que as receitas dos RPPS 
nem sempre conseguem cobrir to-
das essas despesas com inativos e, 
por isso, os déficits encontrados 
nos fundos previdenciários próprios 
devem ser pagos com receitas orça-
mentárias do ente, e isso faz o Go-
verno comprometer as receitas que 
seriam utilizadas em outras funções 
de Governo, com esse resultado de-
ficitário, já que essa é uma despesa 
obrigatória.

Rio Grande do Sul, Minas Ge-
rais e Paraíba foram os estados que 
comprometeram mais de 10% de 
seus orçamentos, em despesas com 
déficits de RPPS, enquanto que os 
estados de Amapá, São Paulo, Ron-
dônia e Roraima tiveram compro-
metimentos em torno de 0%, de-
vido a resultados superavitários de 
suas previdências próprias.

Outro fator que fizeram os es-
tados do Acre, Rondônia, Tocan-
tins, Amapá e Roraima apresenta-
rem menos comprometimentos das 
receitas orçamentárias totais (ex-
cluídas as receitas previdenciárias) 
com déficits de previdência própria 
foi devido a esses estados pertence-
rem aos antigos territórios federais 
e, segundo Pureza (2011), as des-

pesas com aposentados e pensio-
nistas até a data da extinção desses 
territórios, estão sendo assumidos 
pela União.

Dentre todos os estados, o Rio 
Grande do Sul, por exemplo, se 
destacou em todo o período por 
utilizar no ano de 2011, 19% de 
suas receitas orçamentárias totais 
(exceto receitas previdenciárias), 
para custear déficits apurados no 
seu RPPS, sem falar que na média 
do período foi o primeiro estado 
que mais utilizou parcela de seu 
orçamento total para pagamento 
de despesas com déficits de RPPS. 
Dentro desse contexto, a pesqui-
sa realizada por Andreis, Zuanazzi 
e Santos (2016) buscou responder 
por que o Rio Grande do Sul é o 
estado que mais compromete seu 
orçamento com despesas de défi-
cits de sua previdência própria e, 
por meio do estudo, foi comprova-
do que há uma influência de vários 
fatores, entre eles a contratação 
de um número elevado de profes-
sores em décadas passadas, que 
atualmente vem recebendo apo-
sentadorias, acarretando assim em 
um maior comprometimento das 
receitas orçamentárias com essas 
despesas.

O Rio de Janeiro vem sendo alvo 
de diversas discussões acerca da cri-
se financeira, e isso fez o Governo 
discutir a alternativa de realizar au-
mento de percentual das contri-
buições por parte dos servidores, 
já que os recursos do fundo Rio de 
previdência, que serve para pagar 
os inativos, estavam sendo aloca-
dos para pagamentos de outras 
despesas orçamentárias, por conta 
da perda de receitas decorrentes de 
queda no preço de petróleo, e ago-
ra essas despesas vêm consumindo 
cada vez mais uma parcela maior 
do orçamento do tesouro estadual 
(CARNEIRO, 2016).

O Rio de Janeiro vem cada vez 
mais comprometendo seu orça-
mento anual com despesas com dé-
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ficits do RPPS, onde em 2015 o es-
tado comprometeu cerca de 2% de 
suas receitas orçamentárias (excluí-
das as receitas previdenciárias) com 
essas despesas de déficits, passando 
a comprometer 19%, em 2016, um 
aumento considerável em pouco es-
paço de tempo.

No período do estudo (2011 a 
2016), os estados comprometeram 
em média 5% de suas receitas orça-
mentárias totais (excluídas as recei-
tas previdenciárias), com despesas 
de déficits com RPPS de seus servi-
dores públicos.

Nesse sentido, um dos resultados 
que geram impactos nos Governos 
estaduais, conforme Funchal (2016), 
é a previdência, que vem sendo alvo 
de discussões constantes no país. Os 
estados apresentaram déficits nos 
seus resultados previdenciários, onde 
em 2011 esse déficit apresentou um 
montante de R$29 bilhões, chegan-
do a um valor total de R$49 bilhões 
em 2016. Funchal (2016) afirma que 
esses resultados podem ser bem pio-
res e enfatiza que o déficit da previ-
dência é de cerca de R$77 bilhões de 
reais, já que, segundo ele, as infor-
mações divulgadas no RREO apresen-
tadas pelos estados são meramente 
declaratórias e apresenta inconsis-
tências com relação aos valores reais.

Ainda, segundo Funchal (2016), 
esses déficits tendem a crescer ao 

longo dos anos, já que os números 
de inativos vêm se equiparando ao 
de ativos, e são os ativos que subsi-
dia o pagamento dos benefícios dos 
inativos.

4.2.2 Encargos especiais e 
amortização de dívidas públicas

Por fim, a última despesa anali-
sada no estudo foi a despesa com 
encargos especiais, que inclui despe-
sas com dívida interna e externa, e 
os possíveis refinanciamentos delas. 
Vale salientar que, além da amorti-
zação do principal, esses gastos in-
cluem ainda o pagamento dos juros 
e encargos da dívida. Essas despe-
sas comprometem o orçamento dos 
estados, já que os endividamentos 
crescem e consequentemente os ju-
ros das dívidas também.

O Estado de Minas Gerais se des-
tacou durante o período da pesquisa 
por ter aplicado um percentual mé-
dio de 31% de suas receitas orça-
mentárias totais (exceto receitas pre-
videnciárias), com despesas ligadas a 
encargos e amortização de dívidas. 
Entre os estados que aplicaram mais 
de 20% de seus orçamentos com 
essa despesa estão: São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Paraná, Rio de Janei-
ro, Pernambuco, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul e Bahia, que aplica-

ram entre 21% a 30%. Em contra-
partida, o Estado do Tocantins foi o 
que menos utilizou seu orçamento 
para subsidiar despesas com amor-
tização de dívidas.

 Durante o período, os estados 
aplicaram, em média, 23% de suas 
receitas totais (exceto as receitas 
previdenciárias), com despesas re-
lacionadas a encargos especiais e 
amortização de dívidas.

Diante de tudo o que foi expos-
to, a dívida pública foi a despesa que 
teve maior peso no orçamento dos 
estados durante os anos de 2011 a 
2016; isso decorre principalmente 
das renegociações que os governos 
fazem a cada ano, no intuito de não 
haver a suspensão de transferências 
da União. 

4.3 Margens para Demais 
Funções de Governo

Como parte do objetivo do es-
tudo foi verificar o valor de recur-
sos que resta para gastos com os 
demais programas de governos e 
políticas públicas, que não são vin-
culadas legalmente e constitucio-
nalmente às receitas públicas, como 
também as despesas tidas como 
obrigatórias, essa seção visou apre-
sentar de forma geral os resultados 
obtidos no âmbito estadual.

“A discussão acerca das dificuldades enfrentadas 
pelo sistema previdenciário ganhou força com a PEC 
n.° 55/2016, que aborda sobre o novo regime fiscal e 

o teto dos gastos públicos.”
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O Gráfico 1 é um retrato da mar-
gem encontrada durante todo o pe-
ríodo de 2011 a 2016, por meio da 
pesquisa:

Por meio do Gráfico 1, percebeu-
se que, durante os anos de 2011 a 
2016, as despesas com saúde com-
prometeram 12% dos orçamentos 
dos estados, enquanto que as despe-
sas com educação comprometeram 
17%; as despesas com déficits do 
RPPS comprometeram 5%; e as des-
pesas com encargos especiais com 
amortização da dívida compromete-
ram 23%. Portanto, pode-se afirmar 
que, entre os anos de 2011 a 2016, 
os estados comprometeram 57% de 
seus orçamentos, com despesas des-
sas 4 (quatro) funções de Governo.

Diante dessa situação, o valor de 
margem para aplicação em demais 
funções de Governo chega a 43%. 
Os fatos demonstram que a vincula-
ção constitucional e as despesas obri-
gatórias comprometem boa parte do 
orçamento dos estados brasileiros e, 
muita vezes, os recursos não são uti-
lizados de forma eficaz e eficiente, já 
que, para se cumprir a lei, os gestores 
acabam não levando em considera-
ção a qualidade do gasto, pensando 
apenas no quantitativo.

4.4 Analises Estatísticas

4.4.1 Análise da Regressão 1 – 
Qualidade e gastos com educação

A Tabela 1 apresenta a estatística 
descritiva, com informações de mé-
dia e desvio-padrão, da regressão tes-
tada por meio da Equação 1, com um 
total de 162 observações na amostra:

A partir da Tabela 1, é possível 
verificar que a variável Gast_Edu 
foi a que apresentou maior média 
(27,1329); em contrapartida, a variá-
vel ano apresentou a menor média 
do modelo (3,5000). Ainda pode-se 
observar que os estados vêm aplican-
do em média 27,13% de suas recei-
tas próprias com despesas voltadas 

à educação básica, um valor superior 
em apenas 2,1329% ao que é estipu-
lado constitucionalmente (25%).

As variáveis IDEB, LogPopulao e 
LogPIB apresentaram desvio-padrão 
abaixo de 1, apresentando os se-
guintes valores: 0,51882; 0,55604 
e 0,54044 respectivamente; já as 
variáveis Gast_Edu e Ano apresen-
taram 2,78613 e 1,71312 (respec-
tivamente).

Antes de apresentar os resulta-
dos da Regressão Tobit, foi realizada 
a análise de correlação entre as va-
riáveis utilizadas no modelo. Garson 
(2009, p. 100) define o coeficiente de 
correlação de Pearson como “uma 

medida de associação bivariada (for-
ça) do grau de relacionamento entre 
duas variáveis”.

Percebeu-se que há correlação 
positiva entre a variável IDEB e cada 
uma das demais variáveis indepen-
dentes (Gast-Edu, LogPopulao, Lo-
gPIB e Ano). Porém, essa correlação, 
apesar de positiva, é comprovada-
mente considerada fraca, ou seja, 
mudanças em uma das variáveis não 
estão fortemente relacionada a mu-
danças na outra variável.

Após verificada a correlação entre 
as variáveis, apresentaram-se, na Ta-
bela 2, os resultados encontrados da 
Regressão Tobit (Equação 1):

Gráfico 1 – Despesas Vinculadas e Obrigatórias e Margem para 
Demais Funções de Governo

	Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas Equação 1 (amostra total: n = 162)
Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

IDEB 2,8000 5,0000 3,9704 ,51882
Gast_Edu 17,89000 35,9000 27,1329 2,78613
LogPopulao 6,0000 8,0000 6,6296 ,55604
LogPIB 9,84000 12,27000 10,9396 ,54044
Ano 1,0000 6,0000 3,5000 1,71312

Fonte: elaborada pelos autores.

Tabela 2 – Resultados da regressão Tobit – relação entre o Ideb e os 
gastos destinados a educação dos estados brasileiros

IDEB Coef. Robust Std. Err. t P > |t| [95% Conf. Interval]
Gast_Edu .0306212 .0105025 2.92 0.004*** .0098779 .0513645
LogPopulao -1.2566 .1795992 -7.00 0.000*** -1.611325 -.9018749
LogPIB 1.386626 .1560628 8.89 0.000*** 1.078388 1.694865
Ano .0403662 .0192756 2.09 0.038** .0022952 .0784372
_cons -3.844671 .7259143 -5.30 0.000*** -5.278419 -2.410924
/sigma .3852131 .016699 .352231 .4181951

Notas:Variável dependente: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) / Variáveis 
Independentes: Gasto com educação (Gast_Edu) / Variáveis de Controle: População (LogPopulao), 
Produto Interno Bruto (LogPIB). R²: 0,3987. Onde, *** é estatisticamente significante ao nível de 1%,  
** é estatisticamente significante ao nível de 5%.

Fonte: elaborada pelos autores.
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É possível verificar, pela Tabela, 
que, após o controle do ano da Po-
pulação e do PIB, é notado um re-
lacionamento positivo e significan-
te entre o gasto com educação e o 
Ideb, evidenciando que, no período 
analisado, os estados vêm investindo 
maiores percentuais de suas receitas 
próprias com manutenção da educa-
ção básica e apresentando melhores 
desempenhos no Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb).

Porém, ao analisar todo o con-
junto, como a correlação positiva, 
porém fraca entre o gasto e o Ideb, 
o percentual médio aplicado pelos 
estados em educação (27,13%, pou-
co superior ao determinado consti-
tucionalmente de 25%), não se pode 
excluir a possibilidade de que muitos 
estados aplicam o piso constitucio-
nal, apenas com o objetivo de evitar 
sanções (a resposta positiva do Ideb 
ao investimento pode ser decorren-
te de consistentes investimentos rea-
lizados num período temporal dife-
rente do contemplado no presente 
estudo, bem como o problema de 
escala – valor nominal gasto por es-
tados com maiores arrecadações ver-
sus aqueles com arrecadações menos 
vultuosas – podem ter intensificado 
o relacionamento mapeado).

Assim, diante das evidências 
apresentadas, são notados indícios 
empíricos de que, apesar de os esta-
dos estarem aplicando mais recursos 
ao longo dos anos na educação bási-
ca, este aumento não está fortemen-
te refletido na qualidade do ensino 
na educação básica, já que, como 
visto anteriormente, não há uma cor-
relação forte entre as duas variáveis. 

Esses achados são coerentes com 
Mendes Júnior (2010), que, por meio 
da utilização de indicadores na área 
da educação, inclusive o Ideb, e os 
gastos em educação, extraídos do Sis-
tema de Informações sobre Orçamen-
tos Públicos em Educação (Siope), 
constatou que, apesar da existência 
de correlação positiva entre aumen-
to de recursos e melhorias nos indica-

dores, somente investir em educação 
não é o suficiente para a obtenção da 
melhoria da qualidade da educação 
nas proporções desejadas.

Assim como no estudo de Men-
des Júnior (2010), os indícios empí-
ricos obtidos na presente pesquisa 
não permitem concluir que o cresci-
mento das aplicações de recursos na 
educação acarreta necessariamente 
em incremento marginal equivalente 
no Ideb. Esse resultado é particular-
mente relevante no momento que os 
indicadores do Ideb não vêm atingin-
do as metas mínimas definidas pelo 
MEC para o período.

4.4.2 Análise da Regressão 2 – 
Qualidade e gastos com saúde

A Tabela 3 apresenta a estatís-
tica descritiva das variáveis utiliza-
das na Regressão Tobit, reportada 
na Equação 2:

A partir da Tabela 3, notou-
se que a variável PROADESS foi 
a que apresentou maior média 
(54,01475), seguido da variável 
Gast_Sau, que apresentou um valor 
de 13,96526, a variável com menor 

média foi o ano com 3,5000. Duran-
te o período analisado, percebe-se 
que os estados vêm aplicando cerca 
de 13,96% de suas receitas próprias 
em despesas com saúde pública (um 
percentual superior em 1,96% do 
piso constitucional de 12%).

Apenas as variáveis LogPopu-
lao e LogPIB apresentaram des-
vio-padrão inferior a 1 (0,409764 
e 0,476689 respectivamente), en-
quanto que o indicador PROADESS 
apresentou um desvio-padrão de 
12,09205 (o maior desvio-padrão 
entre as variáveis do modelo).

Buscou-se também verificar a 
correlação existente entre as variá-
veis utilizadas na Regressão Tobit, na 
equação 2, e foi possível notar a cor-
relação negativa entre a variável de-
pendente PROADESS e as variáveis 
de controle: População, PIB e Ano, 
porém a correlação existente entre 
essas variáveis é de baixa intensida-
de, já que apresentaram correlações 
que ficaram entre -0,1 e -0,5.

Após verificar que há correlação 
entre as variáveis do modelo, a Ta-
bela 4 apresenta os resultados en-
contrados por meio da Regressão 
Tobit, da Equação 2:

Tabela 3 – Estatísticas descritivas Equação 2 (amostra total: n = 135)
Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

PROADESS 29,4300 100,6300 54,01475 12,09205
Gast_Sau 8,0400 22,8700 13,96526 2,72226
LogPopulao 6,0000 8,0000 6,630395 ,409764
LogPIB 9,8400 12,2700 10,93058 ,476689
Ano 1,0000 5,0000 3,0000 1,419481

Fonte: elaborada pelos autores.

Tabela 4 – Resultados da regressão Tobit – relação entre o 
PROADESS e os gastos destinados a saúde dos estados brasileiros
PROADESS Coef. Robust Std. Err. t P > |t| [95% Conf. Interval]

Gast_Sau -.6957598 .3482843 -2.00 0.048* -1.384749 -.0067703
LogPopulao -1.549967 4.292008 -0.36 0.719 -10.04058 6.940648
LogPIB -7.271358 3.687691 -1.97 0.051* -14.56649 .0237747
Ano -2.594258 .6644528 -3.90 0.000*** -3.908704 -1.279812
_cons 161.2625 28.53216 5.65 0.000*** 104.8191 217.706
/sigma 10.90596 .9619843 9.002929 12.809

Notas: Variável dependente: Indicador de Avaliação de Desempenho do Sistema Público de Saúde 
(PROADESS) / Variáveis Independentes: Gasto com saúde (Gast_Sau) / Variáveis de Controle: População 
(LogPopulao), Produto Interno Bruto (LogPIB) / R²: 0,0284. Onde, *** é estatisticamente significante ao 
nível de 1%, * é estatisticamente significante ao nível de 10%.

Fonte: elaborada pelos autores.
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Ao analisar os resultados en-
contrados na Regressão, percebe-
se que, após o controle da Popu-
lação, do PIB e do Ano, existe uma 
relação negativa e significativa en-
tre as variáveis PROADESS e Gasto_
sau. Isso demonstra que se investiu 
mais na saúde, porém a qualidade 
dos serviços prestados não melho-
rou, já que o indicador está apre-
sentando queda no desempenho.

De acordo com os resultados 
da correlação e da regressão testa-
das, percebe-se que os investimen-
tos na área da saúde apresentam 
crescimentos ao longo dos anos, 
porém o indicador de qualidade 
apresenta quedas durante o mes-
mo período, demonstrando assim 
que investir mais não está influen-
ciando a qualidade dos serviços de 
saúde prestados pela rede pública 
estadual.

A má qualidade dos serviços 
públicos, em detrimento aos ele-
vados gastos, faz refletir sobre a 
devida destinação de recursos e 
a utilização consciente dos recur-
sos disponíveis para essa função 
de Governo, haja vista que o setor 
público busca emprego de recursos 
de forma eficiente.

Balestrin (2015) enfatiza que 
há, sim, problemas no setor da 
saúde, e todos os entes reivindicam 
mais recursos para que haja quali-

dade, porém, para 
o autor, os proble-
mas crônicos na área 
da saúde estão muito 
aquém a falta de re-
cursos, e estão intima-
mente ligados à má gestão dos 
recursos. Ainda segundo Balestrin 
(2015, p. 1):

O financiamento adequado dos sis-
temas de saúde é fundamental, mas 
antes de associar os problemas de 
saúde à falta de investimentos, pre-
cisamos encontrar alternativas para 
aperfeiçoar os recursos já existen-
tes. Isso pode ser feito por meio de 
melhores práticas de gestão, mais 
incentivos e políticas mais favorá-
veis ao desenvolvimento do país, 
evitando inclusive, práticas de cor-
rupção - que hoje tem impacto gi-
gantesco para todos os setores da 
economia, especialmente a saúde.

É preciso repensar no modo 
como os gestores públicos vêm uti-
lizando os recursos, como também 
repensar nas leis, que impõem 
apenas regras para o quantitativo 
do que é gasto com cada política 
pública, deixando de lado concei-
tos de eficiência do gasto, que in-
clui uma apuração dos custos, e os 
benefícios que os serviços públicos 
estão oferecendo aos cidadãos.

5. Considerações Finais

A pesquisa buscou trazer a dis-
cussão acerca das despesas vincu-
ladas, por meio da obrigatorieda-
de imposta pela CF de 1988, com 
determinações de percentuais mí-
nimos que devem ser destinados à 
saúde e à educação. Foram incluí-
das na análise despesas com défi-
cits dos RPPS e com pagamentos 
de encargos especiais e amortiza-
ção da dívida pública.

Das despesas analisadas, os en-
cargos especiais e amortização da 
dívida foram as que apresentaram 
maior representatividade no orça-
mento dos estados, chegando a 
23% do orçamento do período ana-
lisado. As despesas com educação, 
saúde e déficits de RPPS apresenta-
ram um percentual de 17%, 12% e 
5%, respectivamente.

Os resultados do estudo apon-
taram que aproximadamente 57% 
das receitas totais (excetuando as 
receitas previdenciárias) dos es-
tados são destinadas às despe-

“O endividamento público é um mecanismo utilizado 
para financiar os gastos que são feitos pelos entes 

públicos, para construir ativos que têm o custo muito 
alto e de longa durabilidade, como, por exemplo, uma 

hidrelétrica, ou uma estrada ou um porto.”
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sas vinculadas e obrigatórias, res-
tando pouco menos de 43% paras 
as demais políticas públicas. Isto, 
de certa forma, “engessa” a ges-
tão pública, pois não permite que 
o gasto tenha um direcionamento 
com fundamentos nas reais neces-
sidades da respectiva coletividade, 
variáveis culturais, geográficas, 
econômicas e sociais, precisam ser 
observadas.

Outra evidência é de que a qua-
lidade dos serviços de saúde e edu-
cação não condizem com os ele-
vados investimentos nessas duas 
áreas, devido a diversos fatores, 
que vão desde a falta de estraté-
gias para a melhoria da gestão dos 

recursos ao alto grau de 
desvios e más gestões 

que possam ocorrer.
Os achados da 

pesquisa corrobo-
ram o pensamento 
de Davis, Dempster 

e Wildavsky (1966), que afirmam 
que, quando se aumentam, signi-
ficativamente, os recursos para de-
terminada área, como ocorre no 
Governo brasileiro ao aumentar os 
recursos vinculados, há uma atipi-
cidade que não pode ser entendida 
pela lógica do incrementalismo, já 
que pode investir mais em deter-
minada área sem gerar resultados 
efetivos e sem ser de forma plane-
jada, já que se preocupa mais em 
seguir a lei.

Ajustes fiscais são necessários 
com a finalidade de procurar solu-
ções para a crise e o precipício que 
o país vem enfrentando, com défi-
cits nas contas públicas e a precari-
zação dos serviços públicos presta-

dos. Porém a rigidez orçamentária 
provocada pelas legislações vigen-
tes dificultam ainda mais a solução 
dos problemas que os estados e o 
país enfrentam.

Algumas limitações foram en-
contradas no decorrer do estu-
do, tais como a falta de informa-
ções para a realização do estudo 
em um período maior e a falta do 
indicador de desempenho de saú-
de (PROADESS), que até a presente 
data não haviam divulgado os indi-
cadores do ano de 2016, fazendo 
com que a relação tivesse sido feita 
até o ano de 2015.

Como sugestão de pesquisas 
futuras, sugere-se: a realização de 
um estudo nos municípios a fim de 
identificar as margens para demais 
funções de Governo e a repercussão 
das vinculações na gestão pública 
municipal; e de realizar um estudo 
que discuta com maior profundida-
de as vantagens e desvantagens da 
vinculação de despesas públicas.
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