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OBJETIVOS

• Verificar se houve convergência da renda per capita dos

estados brasileiros entre 2002 e 2012.

• Analisar como o Fundo de Participação dos Estados - FPE

afetou a trajetória das desigualdades regionais.

• Propor um novo formato de FPE para que o processo de

convergência da renda per capita na Federação seja mais

exitoso e justo.
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POR QUE É IMPORTANTE?

• Avaliar política que tem consumido recursos expressivos

• Adequar à Constituição critérios de rateio do FPE 

coeficientes devem variar em função das alterações nas

desigualdades econômicas  não ser fixos como os

adotados pela Lei Complementar nº 143 que conserva

parte da metodologia anterior.

• Crise fiscal após 2014  reivindicação dos estados de

recebimento de mais recursos públicos.
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RECEITAS DOS ESTADOS EM 2015

21,5% do IR e IPI
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ESTRUTURA DO ARTIGO

1. Introdução

2. Os critérios dos fundos de equalização da Espanha e da

Suíça

3. Um modelo para estimar a redução de desigualdades

entre estados

4. Os resultados do modelo

5. Sugestão de novos critérios de distribuição do FPE

6. Conclusão
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

• Na literatura, não há unanimidade quanto à necessidade

da adoção de transferências para promover a redução de

desigualdades.

• Arcabouço neoclássico  rendimentos marginais

decrescentes  renda per capita de diferentes regiões

tende à equalização, se satisfeita a condição de livre

mobilidade do capital e se as economias apresentarem

níveis similares de preferências e tecnologia.

• Em vários países federativos  descentralização

orçamentária por meio de sistemas de transferência de

receita entre entes federados.

6



RATIONALE DO FPE NO BRASIL
• FPE utilizado para operacionalizar transferências da União

em favor de estados (CF, art. 170, VII c/c art. 161, II)

 ideia de que os mecanismos de mercado são pouco

eficientes para redução das desigualdades regionais.

 democratização dos recursos, estimulada por apelo

político  regiões e estados menos desenvolvidos

possuem maior representação proporcional na Câmara

dos Deputados vis-à-vis às regiões Sul e Sudeste.

• Objetivos conflitantes com a manutenção do equilíbrio

fiscal  regiões menos desenvolvidas lutam pela

ampliação de seus recursos através do FPE, e as regiões

Sul e Sudeste, mais desenvolvidas, desejam a ampliação

da sua base tributária. 7



EXPLICAÇÃO DA TEORIA DA ESCOLHA PÚBLICA 

BALASSA (1981) E BUCHANAN (1985)

• Estado não age de forma monolítica, como bloco único 

muitas normas editadas atendem a interesses de grupos

específicos que podem atuar contrariamente ao objetivo

da nação.

 Ex: criação de muitos municípios com o consequente

aumento do gasto provoca deterioração fiscal.

 Ex: estados determinam alíquotas tributárias de ICMS

mesmo sem prerrogativas constitucionais disputa por

recursos tributários, facilitada pela ausência de uma

política nacional efetiva de desenvolvimento regional.
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CONSEQUÊNCIAS DA DESCENTRALIZAÇÃO

• Descentralização orçamentária sem aumento de

atribuições dos entes subnacionais  reduz disciplina

fiscal.

• Retira tributos na esfera de governo com melhor condição

de administrá-los  reduz eficiência.

• Enfraquece a capacidade do governo federal e dos

estados mais desenvolvidos de promover estímulos à

indústria  deixa mais distante a convergência de renda

per capita dos estados.

 FPE pode não ser bem desenhado, insuficiente para

promover convergência de renda per capita dos Estados

ou se contrapõe ao processo natural. 9



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA NO BRASIL

• Nunes e Nunes (2004):

 Metodologia de estimação de Barro e Sala-i-Martin

(1992) para verificar convergência absoluta e condicional

da renda per capita dos estados de 1937 a 1999.

 Convergência apenas de 1969 a 1999, explicada em

parte pelas transferências.

 Causa da não convergência  maior oferta de saúde

básica e educação nos estados mais ricos  aumenta

produtividade do capital humano e crescimento

econômico nesses estados.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA NO BRASIL

• Souza Júnior e Gasparini (2006)  FPE é insuficiente para

atender as despesas públicas em nível satisfatório e há

desperdício de recursos públicos.

• Mendes, Boueri e Cosio (2008)  FPE possui baixa

flexibilidade para absorção de choques, por ser baseado

em percentual fixo da arrecadação de determinados

tributos  natureza procíclica.

• Boueri, Sachsida e Borges (2013)  propõem como

critérios do FPE as variações do PIB per capita, da

população estadual e variáveis de mérito.
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• Constituição  sistema de financiamento misto dos

governos subnacionais  receitas próprias e as

procedentes do Governo Federal.

• Federalismo cooperativo  todas as comunidades

autônomas devem receber os mesmos recursos por

habitante, em termos de população ajustada à unidade de

necessidade  um valor mínimo per capita. cada

comunidade autônoma deve manter o mesmo lugar no

ranking de impostos arrecadados per capita que no

ranking por gastos per capita realizados. Em média, as

províncias se financiam com 50% da receita de

participação.
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EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL: 

FUNDOS DE EQUALIZAÇÃO DA ESPANHA



• Fundo de Suficiência Global  financiamento de todas as

competências das comunidades autônomas.

• Fundo de Garantia de Serviços Públicos Fundamentais 

aproximação dos mesmos recursos por habitante, em

termos de população ajustada à unidade de necessidade.

• Fundos de Convergência  recursos adicionais para

reforçar a convergência no financiamento per capita e nos

níveis de vida dos cidadãos.

• Critérios de equalização  indicadores que estimam a

demanda por serviços públicos  população, superfície,

dispersão, isolamento e segmentos da população que

requerem maior assistência governamental (população

protegida, população maior do que 65 anos de idade e

população entre 0 e 16 anos de idade, saúde). 13

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL: 

FUNDOS DE EQUALIZAÇÃO DA ESPANHA



• Autonomia para arrecadar e participação elevada dos

governos subnacionais nas receitas (70%).

• Competição tributária  elemento para impedir carga

tributária excessiva e limitar a expansão dos gastos  maior

estímulo à mobilidade do capital e do trabalho.

• Federalismo de competição  concorrência entre os estados

membros na prestação de serviços e políticas públicas.

• Critérios de equalização  baseiam-se no potencial de

receita tributária e na transferência de recursos dos cantões

mais ricos para os de menor capacidade financeira 

altitude, isolamento, pequenas cidades, baixo poder

aquisitivo da população, velhice, presença de estrangeiros,

aglomerações e áreas urbanas  cantões financeiramente

fracos são os que alcançam só 85% da média em termos de

financiamento. 14

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL: 

FUNDOS DE EQUALIZAÇÃO DA SUÍÇA
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MODELO PARA ESTIMAR REDUÇÃO DA 

DESIGUALDADE REGIONAL
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REGRESSÕES



• Resultado esperado  os estados que tivessem menor nível de

produto per capita no início da série temporal deveriam

apresentar taxas de crescimento do produto per capita mais

elevadas ao final da série temporal.

• O PIB per capita estadual em logaritmo ofereceu melhor

ajustamento.

• Valores positivos para o coeficiente da taxa de crescimento do

PIB per capita estadual, indicando que, ao longo da série, os

estados com maior PIB per capita tiveram maior taxa de

crescimento, ao contrário do que seria de se esperar.

• A relação investimento público sobre receita pública não foi

estatisticamente significativa e ainda apresentou coeficiente

negativo, indicando que o nível de investimento não explicou o

PIB per capita estadual, isto é, os recursos de transferências

recebidos não foram utilizados para investimentos.
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RESULTADOS
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TESTES 
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EFEITOS FIXOS POR ESTADO

• Os mais ricos, RJ, SP e DF, têm os coeficientes positivos

maiores  em termos relativos, os estados ricos ficaram

mais ricos e os estados mais pobres ficaram mais pobres 

o FPE não atingiu o objetivo de promover a convergência

do PIB per capita estadual.
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SUGESTÃO DE NOVOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DO FPE
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SUGESTÃO DE NOVOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DO FPE
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SUGESTÃO DE NOVOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DO FPE

• Quanto maior a população, maior a necessidade de recursos

para prover bens e serviços  relação direta

• Quanto menor a densidade demográfica, maior o custo relativo

da provisão desses bens  relação inversa, sendo distribuídos

10% do FPE igualmente aos estados com menor densidade

demográfica.

• Esforço de arrecadação  evitar que as transferências

tornassem os estados lenientes em relação à cobrança de

tributos e servir de estímulo aos comprometidos com a

disciplina fiscal  5% do FPE distribuídos proporcionalmente

ao esforço fiscal dos estados.
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FUNDAMENTOS

• Todos os estados devem receber recursos;

• Os estados com maior necessidade devem receber um

montante maior de recursos;

• O montante de recursos de cada estado deve ser inversamente

proporcional à capacidade de financiar suas atividades;

• Quanto maior o esforço fiscal do estado, maior deverá ser sua

receita.
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SIMULAÇÃO DA 

PROPOSTA DE 

DISTRIBUIÇÃO DO FPE

• Os Estados de menor

renda per capita

receberiam uma

parcela maior de

recursos do FPE  o

critério renda per

capita representa 80%

do FPE
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CONCLUSÃO

• A sistemática do FPE não atingiu o objetivo proposto de

contribuir para a redução das desigualdades regionais no País.

• Ao contrário, as desigualdades entre os estados foram

ampliadas.

• Propõe-se que novo formato de FPE utilize como variáveis o

PIB per capita estadual, a população, o esforço de arrecadação

e a dispersão demográfica.

• Limitação  considerar apenas a transferência do FPE,

quando a justiça distributiva deveria ser buscada

considerando todas as transferências recebidas.
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CONCLUSÃO

• É possível investigar outros critérios bem como o impacto de

alteração dos pesos da renda per capita e da população nos

recursos do FPE.

• Para superar resistências políticas  período de transição

longo.

• Sugere-se ampliar o esforço de arrecadação para um índice

que indique maior responsabilidade fiscal.
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