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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi estimar a demanda por bens públicos locais (municipais) no 
Estado do Espírito Santo, em nível de despesa total e em nível de despesas funcionais tais 
como: a) gabinete; b) agricultura; c) educação e cultura; d) desenvolvimento urbano; e, e) 
seguridade social. O trabalho baseou-se no modelo do eleitor mediano, utilizando da técnica 
econométrica de dados em painel. De acordo com os resultados, os bens públicos são de 
primeira necessidade para as comunidades dos municípios capixabas. As transferências 
intergovernamentais mostraram-se fortemente significativas na determinação da despesa total 
e nas despesas por funções. Para os casos passíveis de análise, o parâmetro de 
congestionamento revelou que existem economias de escala a serem exploradas para os bens 
públicos locais no Espírito Santo. 
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1. Introdução 

As bases para o estudo das despesas1 públicas foram lançadas por Samuelson (1954). 
Tibeout (1956) trouxe avanços teóricos em relação aos gastos públicos abordando as 
particularidades dos mesmos a nível local.  No entanto, até o início dos anos de 1970 as 
pesquisas empíricas relacionadas às despesas públicas baseavam-se em abordagens ad hoc 
(BERGSTROM e GOODMAN, 1973). Conforme Barcelos (2007), no período, embora os 
modelos propostos contassem com inúmeras variáveis para analisar os gastos públicos, havia 
muita dificuldade em explicar a escolha destas variáveis. 

A partir, então, da década de 1970, diversos estudos foram realizados com o intuito de 
verificar os determinantes das despesas públicas locais, tendo como referência os 
pressupostos microeconômicos da teoria do consumidor. Uma característica em comum, 
dentre várias destas pesquisas, é a utilização da teoria do eleitor mediano. Este método busca, 
por meio da agregação das demandas individuais, obter a demanda comunitária, ou seja, as 
decisões públicas locais são determinadas pela escolha do eleitor mediano.  

Mesmo sendo difundida, a teoria do eleitor mediano tem recebido algumas críticas. 
Uma delas refere-se à agregação de preferências individuais para representar uma comunidade 
como um todo. No mais, conforme apresentado por Mendes (2005), outros problemas são: 
erros de medida e presença de heteroscedasticidade entre as variáveis, o que pode 
comprometer os resultados. Também existem questionamentos quanto às variáveis do modelo 
que não são observadas diretamente, como o tax-price, utilizando-se proxies para representá-
las. Outra questão é que as elasticidades estimadas não medem a demanda por serviços 
públicos, mas as despesas públicas. 

Em contraponto a estas críticas, estudos vêm demonstrando a robustez do modelo do 
eleitor mediano, sendo este considerado válido no que se refere ao comportamento do eleitor 
mediano determinar o comportamento fiscal do governo. Mendes (2005) faz referência a 
alguns destes autores: Borcherding e Deacon (1972), Bergstrom e Goodman (1973), 

                                                 
1 Nesta pesquisa despesas e gastos são sinônimos. 
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Pommerehne (1978), Edwards (1990), Turnbull e Djoundourian (1994), Turnbull e Chang 
(1998) e Aronsson et al. (2000), Dahlberg e Johansson (2000) e Sanz e Velazquez (2002). 

Utilizando a teoria do eleitor mediano, Mendes (2005) estimou uma curva de demanda 
dos serviços públicos dos municípios brasileiros, considerando, como variável dependente, 
dentre outras, a despesa global. Os resultados encontrados pelo autor demonstram, por 
exemplo, que as variáveis preço (tax-price), renda e população foram significativas e com 
sinal de acordo com a teoria econômica. No caso de bens como educação e saúde, estes foram 
vistos como meritórios ou de “luxo”, pois a elasticidade encontrada foi maior que a unidade. 
Resultados semelhantes foram encontrados por Mendes e Souza (2006), considerando a 
despesa global per-capita. Barcelos (2007) analisou a demanda por bens públicos locais a 
partir da despesa orçamentária total e setorial dos municípios brasileiros. Verificou-se que as 
variáveis renda, preço-fiscal, população total, intensidade da pobreza, dentre outras, são 
relevantes para explicar as despesas públicas dos municípios brasileiros. 

De acordo com Stiglitz (apud GIAMBIAGI e ALÉM, 2000, p. 53), “o gasto do 
governo afeta uma gama diversa de atividades, algumas das quais, em algum momento, 
provavelmente teve, tem ou terá algo a ver com a vida de cada um de nós”. Vale ressaltar que 
as despesas públicas não afetam a população somente pelo lado da própria despesa, ou seja, 
pela oferta de serviços públicos, mas também pelo lado do financiamento a estes gastos, que 
em geral são financiados pela cobrança de tributos dos diversos atores da sociedade. Ou seja, 
uma pessoa é, ao mesmo tempo, contribuinte e beneficiário dos gastos públicos.  

Conforme Rezende (2001), o demanda por um bem público envolve duas reações de 
sentidos opostos. A primeira refere-se à satisfação advinda do próprio consumo, que depende 
da utilidade atribuída pelo indivíduo ao bem considerado. A segunda diz respeito ao 
pagamento de tributos (visto como sacrifício ou desutilidade) para financiar a produção de 
bens públicos. Este sacrifício reduz a renda disponível para o consumo de bens privados. 

Levando-se em consideração que os gastos públicos vêm aumentando nas últimas 
décadas, e que os indivíduos são parte “financiadora” destes gastos, ganha cada vez mais 
ênfase os olhares para o controle destas despesas, seja em função de como financiá-las, de 
como realizá-las ou em como priorizar a destinação (aplicação) das mesmas. Assim, este 
trabalho teve como objetivo estimar a demanda por bens públicos locais (municipais) no 
Estado do Espírito Santo, em nível de despesa total e em nível de despesas funcionais tais 
como2: a) gabinete; b) agricultura; d) educação e cultura; e) desenvolvimento urbano; e, f) 
seguridade social. 
 
2. Modelo econômico3 

No modelo do eleitor mediano os indivíduos maximizam uma função de utilidade, 
escolhendo entre dois bens, x  (privado) e z  (público), e sujeitos a uma restrição 
orçamentária. Assume-se que o preço do bem privado é igual a 1 (um), e que todos as pessoas 
dentro de uma mesma localidade consomem a mesma quantidade do bem público (preço zp ). 
Assim, o leitor mediano exerce seu poder de voto buscando maximizar a função de utilidade 
expressa na equação 1: 

 
( )zxUU i ,= ,                                                                                                                            (1) 

 
sendo que está maximização está sujeita a uma restrição orçamentária (equação 2):  
 

mim btxy += ,                                                                                                                           (2) 

                                                 
2 A classificação das despesas funcionais está baseada em Barcelos (2007). 
3 Parte deste item toma como referência Mendes (2005) e Mendes e Souza (2006). 
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em que my  é a renda do eleitor mediano; mb , base do imposto; e, it , parcela do imposto. 

No caso das demandas individuais, estas também dependem da restrição orçamentária 
do governo, conforme equação 3: 

 
tBGcZ += ,                                                                                                                            (3) 

 
em que c  é o custo médio ou marginal constante da produção do serviço público; tB , receitas 
totais dos impostos; e, G , transferências intergovernamentais recebidas pela comunidade. 
Resolvendo a equação 3 para t , chega-se a equação 4: 
 

[ ]
B
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−
= .                                                                                                                             (4) 

 
Bocherding e Deacon (1972) demonstraram que, devido ao congestionamento 

(rivalidade), o consumo do bem público depende não somente do seu volume total )(Z , mas 
também do tamanho da população de determinada comunidade )(N . Dessa maneira, 
baseando-se nos autores, descreve-se a função congestionamento, conforme equação 5: 

 
zNZ

γ= ,                                                                                                                                  (5) 
 
em que γ  representa o efeito congestionamento ou rivalidade. Este parâmetro também pode 
ser considerado uma medida de publicização do bem, já que reflete sua maior característica; a 
não-rivalidade. Caso γ  seja igual a unidade, o bem é tipicamente privado, não havendo 
benefícios de economias de escala para sociedade e, sendo o consumo individual, igual a 

N1 . Quando γ  for igual a zero, o bem é público puro (o bem é indivisível e não rival). Se γ  
for maior que um o bem é considerado supercongestionado marginalmente. Por fim, em 
situações em que γ  está entre zero e um, o bem é considerado semipúblico (ou semiprivado), 
com certos padrões de congestionamento, mas com economias de escala a serem exploradas. 

Tomando-se as Equações 4 e 5, e substituindo-as na equação 2 (restrição orçamentária 
do eleitor mediano), encontra-se a equação 6: 
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em que ay  é a receita média aumentada por uma parcela das transferências 

intergovernamentais per capita; 
N

G
g = ; e, 

N

B
b = , sendo B  a base do imposto total local. A 

renda total do eleitor mediano deve cobrir suas despesas privadas e sua parcela de custo na 

aquisição do serviço público zcN
b

bm 1−







 γ . A equação 6 pode ser reescrita, dando origem a: 
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Ao inserir a equação 7 na equação 1, chega-se a equação 8: 
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Agora, supondo-se que a maximização da equação 8 leva a função de demanda do 

eleitor mediano, para um serviço público local ( )z , obtem-se a equação 9: 
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Considerando-se o preço do serviço público (tax-price) como o custo individual de se 

adquirir uma unidade adicional de serviço público local, ele pode ser derivado diferenciando-
se ay  com relação à z . Tem-se, então, o preço do imposto dado pela equação 10: 
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O consumidor sabe seu próprio custo ou preço do imposto e é capaz de determinar a 

quantidade de serviço4 para a comunidade. Ao supor que a função de demanda da equação 9 
[ ]ai ypfz ,(=  possui elasticidades de renda e de preço constantes, determina-se a equação 11: 

 
21 ββα aypz = .                                                                                                                            (11) 

 
Substituindo a equação 10 na equação 11, a demanda de z  fica expressa por: 
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Inserindo-se a equação 12 na equação 5, encontra-se a equação 13: 
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Por fim, incluindo um vetor Ω  de características sócio-econômicas, que se acredita, 

afetam a demanda por bens públicos, e multiplicando a equação 13 por p , tem-se uma função 

estimável da despesa pública municipal ( )E , dada pela equação 14: 
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4 “Existem três razões que podem explicar o porquê dos eleitores perceberem, as vezes, de maneira errada os 
custos dos serviços públicos: ilusão fiscal, efeito flypaper e, complexidade da receita” (REITER e 
WEICHENRIEDER, 1997: 21). 
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Aplicando a propriedade logarítmica, a equação para analisar as despesas públicas 
municipais fica expressa por: 

( ) ( ) ( ) ii
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em que ck lnln 1βα += ; 1β , elasticidade-preço da demanda; e, 3β  (elasticidade-população), 

satisfaz:  
 

( ) 113 1 ββγβ −+= .                                                                                                                  (16) 

 
3. Dados em painel5 

Nesta pesquisa, foi utilizada como referencial econométrico a abordagem em dados 
em painel, sendo que neste contexto dois modelos se destacam: modelo de efeitos fixos e 
modelo de efeitos aleatórios. A ideia no modelo de efeitos fixos é controlar os efeitos das 
variáveis que foram omitidas do modelo e que podem ser diferentes entre os indivíduos, mas 
constantes no tempo. Para capturar a diferença entre as diferentes unidades de corte 
transversal toma-se o coeficiente de intercepto como constante ao longo do tempo e variando 
entre os indivíduos. No caso dos coeficientes angulares, estes são considerados constantes 
entre as unidades micro e ao longo do tempo. O modelo de efeitos fixos é representado por: 

 

itkitkititiit uXXXY +++++= ββββ ...33221 ,                                                                          (17) 

 
em que i1β  refere-se aos coeficientes de intercepto, a serem estimados para cada indivíduo. 

Segundo Greene (2002), para diferenciar o intercepto de um indivíduo para o outro 
faz-se a utilização de variáveis dummies (variáveis binárias) no modelo a ser estimado. O 
modelo com variáveis binárias pode ser representando como: 
 

itniniikitkititit uDDDXXXY +++++++++= αααββββ ...... 332233221 ,                            (18) 

 
em que niD  expressa a variável binária para cada unidade micro (indivíduo), sendo igual a um 

quando ni =  e zero caso contrário. Nota-se que são introduzidas 1−n  variáveis binárias, a 
fim de evitar o problema da multicolinearidade. Neste caso, para 1=i , o intercepto é dado 
por 1β . Para 1≥i  o intercepto é representado por iαβ +1 . 

Caso os erros apresentem distribuição normal, variância constante 
(homoscedasticidade) e sejam não autocorrelacionados, a equação 18 pode ser estimada por 
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Se alguma destas propriedades não for validada, o 
ideal é utilizar o método de Mínimos Quadrados Generalizados (MQG)6. Para Wooldridge 
(2006), a inclusão de variáveis dummies no modelo eleva o seu número de parâmetros, o que 
reduz os graus de liberdade. Assim, Hill, Judge e Griffiths (2010) sugerem a realização de um 
teste (teste F) para verificar se realmente os interceptos são distintos entre os indivíduos. 

No modelo de efeitos aleatórios a idéia continua sendo modelar diferenças no 
comportamento dos indivíduos, fazendo com que cada unidade micro tenha um intercepto 
diferente, variando entre indivíduos, mas não ao longo do tempo. Os coeficientes angulares 
são constantes entre todas as unidades de corte transversal e ao longo do tempo. O que difere 
o modelo de efeitos aleatórios do modelo de efeitos fixos é que o modelo de componentes de 
                                                 
5 Alguns pontos deste item tomam como referência Griffiths, Hill e Judge (1993). 
6 Para detalhes do método de MQG consultar Wooldridge (2002, cap. 10) e Wooldridge (2006, cap. 14). 
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erro considera o intercepto como uma variável aleatória. “Este modelo é conveniente se os 
indivíduos (unidades de corte transversal) que aparecem na amostra são escolhidos 
aleatoriamente e considerados representativos de uma população maior de indivíduos” (HILL, 
JUDGE e GRIFFITHS, 2010, p. 416). 

O modelo de efeitos aleatórios pode ser expresso pela equação 19: 
 

itkitkititiit uXXXY +++++= ββββ ...33221 .                                                                         (19) 

 
Toma-se, então, i1β  como sendo aleatório e modelado da forma a seguir: 

 

ii e+= 11 ββ , com ni ,...,1= ,                                                                                                  (20) 

 
em que 1β  representa o intercepto populacional médio; e, ie , erro aleatório não observável 

que expressa as diferenças no comportamento dos indivíduos. Admiti-se que os ie  sejam 

independentes uns dos outros e dos itu . Além disso, ( ) 0=ieE  e ( ) 2var eie σ= . No mais, os ie  

são não correlacionados com as variáveis explicativas do modelo em todos os períodos de 
tempo. 

Baseando-se nas equações 19 e 20, o modelo geral de efeitos aleatórios pode ser 
representado pela equação 21: 
 

itkitkititit vXXXY +++++= ββββ ...33221 ,                                                                            (21) 

 
em que iitit euv += . O nome modelo de componentes de erro provém do fato de o termo do 

erro itv  ser composto por dois componentes: o erro global itu  e o erro específico individual ei. 

Conforme Hill, Judge e Griffiths (2010), os erros do mesmo indivíduo em diferentes períodos 
de tempo são correlacionados no modelo de efeitos aleatórios. Assim, a técnica de MQO não 
é mais adequada, sendo necessária a utilização do método de MQG. De acordo com 
Wooldridge (2006), sob algumas hipóteses, este modelo traz estimadores não viesados, 
consistentes e que seguem assintoticamente distribuição normal. 

Dentre os mecanismos para decidir a escolha entre o modelo de efeitos fixos e o 
modelo de efeitos aleatórios está o teste de Hausman, desenvolvido por Hausman em 1978. A 
hipótese nula a ser testada é que os estimadores de efeitos fixos não são substancialmente 
diferentes dos estimadores de efeitos aleatórios. Ou, que o termo do erro ei não é 
correlacionado com as variáveis explicativas do modelo. Se a hipótese nula não for rejeitada, 
conclui-se que o modelo de efeitos aleatórios é o mais adequado. Caso contrário, opta-se pelo 
modelo de efeitos fixos. 

 
4. Resultados 
 
4.1. Apresentação das variáveis 

Os dados deste estudo são do tipo dados em painel. As variáveis estão descritas na 
tabela 1. A análise compreendeu o período de 2005 a 2009 abrangendo os 78 municípios do 
Espírito Santo.  Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Federação das Indústrias do Estado do 
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Rio de Janeiro (FIRJAN). Quando necessário as variáveis foram deflacionadas pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA7 

Tabela 1 – Variáveis utilizadas 
Variáveis dependentes Descrição 

Despesa global (DESPORC) Despesa orçamentária total de cada município (R$). 
Despesa de gabinete (DESPGAB) Despesa com legislativo, judiciário e planejamento (R$). 
Despesa com agricultura (DESPAGR) Despesa com agricultura (R$). 
Despesa com educação e cultura 
(DESPEDUC) 

Despesa com educação e cultura (R$). 

Despesa de desenvolvimento urbano 
(DESPDESEN) 

Despesa com habitação, saneamento, urbanismo e transporte (R$). 

Despesa de seguridade social (DESPSEGUR) Despesa com saúde, previdência e assistência social (R$). 
Variáveis explicativas Descrição 

Parcela do imposto ou tax-price (TXPRICE) Razão entre a receita tributária per-capita local e o total de receita 
orçamentária de cada município. Uma medida de esforço fiscal. 

Renda média ampliada (RENDA) Soma entre a renda média de cada município e produto da 
multiplicação do tax-price pelo montante das transferências 
intergovernamentais recebidas por cada município. 

População do município (POP) Número de habitantes de cada município. 
Índice FIRJAN de Desenvolvimento 
Municipal (IFDM) 

Índice da FIRJAN que engloba estatísticas de emprego, renda, 
educação e saúde. 

Percentual da renda proveniente das 
transferências intergovernamentais (TRANSF) 

Participação percentual das rendas provenientes das 
transferências governamentais na renda total do município. 

Distância da capital (DISTCAPITAL) Distância (Km), em linha reta, do município à capital do Estado. 
Fonte: elaborado pelo autor tomando como base o trabalho de Barcelos (2007). 

 
4.2. Estatísticas descritivas das variáveis 

A Tabela 2 resume as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no estudo. Nota-se 
que a despesa média orçamentária total foi de R$ 54.338.075,00. A maior despesa média, por 
função, faz-se para as despesas com educação e cultura, seguida das despesas com seguridade 
social. Verifica-se, também, que há um grande volume de recursos empenhados com despesas 
de gabinete, sendo que estas não necessariamente contribuem para o desenvolvimento dos 
setores produtivos e melhoria do bem-estar social, uma vez que são despesas meramente 
administrativas.  

 
Tabela 2 – Estatísticas descritivas das variáveis 

Variável Obs. Média Mediana Des. padrão Máximo Mínimo 
DESPORC 390 54.338.457,00 115.000.000,00 22.187.416,00 976.000.000,00 6.513.933,00 
DESPGAB 390 10.445.075,00 17.515.196,00 4.918.956,00 134.000.000,00 1.058.698,00 
DESPAGR 390 823.084,70 809.369,30 705.036,80 7.880.361,00 0,00 
DESPEDUC 390 15.915.775,00 29.662.112,00 6.905.500,00 228.000.000,00 1.513.147,00 
DESPDESENV 390 10.461.625,00 28.947.929,00 2.561.523,00 244.000.000,00 0,00 
DESPSEGUR 390 12.491.055,00 26.582.043,00 5.235.861,00 241.000.000,00 1.104.749,00 
TXPRICE 390 0,00000308 0,00000231 0,00000256 0,00001670 0,00000041 
RENDA 390 10.701,28 11.401,19 7.650,53 103.923,60 4.399,89 
POP 390 44.013,25 81.815,25 17.554,50 413.548,00 4.837,00 
IFDM 390 0,68 0,07 0,67 0,88 0,54 
TRANSF 390 41.747.436,00 73.875.473,00 19.406.912,00 594.000.000,00 6.361.611,00 
DISTCAPITAL 390 114,52 60,84 113,39 254,17 0,00 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

                                                 
7 Destaca-se aqui, que se tentou a utilização das seguintes variáveis dependentes: a) despesa de apoio à produção 
(despesas com indústria, comércio e serviços); e, b) despesa de infraestrutura, (despesas com comunicação, 
energia e recursos naturais). No entanto, como os municípios do Espírito Santo, em geral, realizam poucos 
gastos com estes serviços ou não realizam despesas com os mesmos, optou-se por não trabalhar com estas 
variáveis. No mais, algumas variáveis sugeridas pela literatura não foram utilizadas devido à indisponibilidade 
de dados para o período considerado. 
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Outro ponto relevante é que o montante de recursos destinados às despesas com 

agricultura não é expressivo, com uma média de gastos da ordem de R$ 823.084,70. Destaca-
se o fato de a média de transferências intergovernamentais ser relativamente próxima as 
despesas médias totais, refletindo certa dependência dos municípios capixabas a estas 
transferências. Por fim, importante mencionar a grande variabilidade dos dados em torno das 
médias de cada variável. Isto é reflexo das disparidades existentes entre os municípios do 
Estado, especialmente, os da região metropolitana e os do interior. 
 
4.3. Estimativas econométricas 

Neste item são apresentados os resultados referentes às estimativas realizadas a partir 
do método de dados em painel.  Em todos dos casos, as regressões foram estimadas na forma 
logarítmica. O teste de Jarque-Bera (JB) demonstrou, nas estimativas por MQO com efeitos 
fixos, que os erros não possuem distribuição normal. Wooldridge (2002) salienta que o 
método de MQG diminui os impactos da não normalidade dos resíduos sobre o modelo 
estimado e, neste caso, é possível aceitar a não normalidade dos resíduos, mesmo ela 
persistindo após a estimação da regressão desejada. Assim, tanto para as estimativas com 
efeitos fixos como para as estimativas com efeitos aleatórios8, adotou-se o método de MQG. 
Também, para todos os modelos, com o intuito de obter erros padrões robustos, foi utilizado o 
método de covariância do coeficiente (coef covariance method) White Cross-Section. 

Na tabela 3 são apresentados os resultados quando considerada como variável 
dependente a despesa total dos municípios (DESPORC). O teste F rejeitou a hipótese de que 
não há variabilidade no termo de intercepto, logo o método de dados em painel é o mais 
adequado. Além disso, ao nível de significância de 10% o teste de Hausman demonstrou que 
se deve rejeitar a hipótese nula de que o modelo de efeitos aleatórios apresenta estimadores 
mais consistentes e eficientes do que o modelo de efeitos fixos9. 

   
Tabela 3 – Determinantes da despesa global (total) 

Variáveis Coeficientes Erro-padrão Valor t P-valor 

C(Intercepto) -0,0599ns 1,6994 -0,0352 0,9719 

L(TXPRICE) 0,0521*** 0,0185 2,8207 0,0051 

L(RENDA) 0,1059*** 0,0400 2,6469 0,0085 

L(POP) 0,1082** 0,0530 2,0420 0,0420 

L(IFDM) 0,0669 ns 0,0408 1,6384 0,1024 

L(TRANSF) 0,7803*** 0,0255 30,5492 0,0000 

L(DISTCAPITAL) 0,5756 ns 0,5008 1,1493 0,2513 

PAR. CONGESTIONAMENTO 0,1524 
2R  = 0,9964    Teste F(77,306)  =  6,4351 [0,0000] 

Hausman = 22,8962 [0,0008] 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
Nota: 1) *** Significativo a 1%; ** Significativo a 5%; ns Não significativo a 10%; 2) L = Indica que as 
variáveis estão expressas em logaritmos. 

 
Nota-se que as variáveis IFDM e DISTCAPITAL não foram significativas ao nível de 

10%. As variáveis TXPRICE, RENDA e TRANSF mostraram-se significativas a 1% e a 

                                                 
8 Ressalta-se que para o modelo de efeitos aleatórios somente pode ser utilizado o método de MQG, devido à 

( ) 2,cov eisit vv σ= , ( )st ≠∀ . 
9 Vale mencionar que o coeficiente de determinação para modelos de efeitos fixos tende a ser elevado, devido ao 
grande número de variáveis explicativas, o que é proporcionado pela inclusão de variáveis dummies para 
diferenciar os indivíduos. 
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variável POP apresentou significância a 5%. Além disso, as variáveis TXPRICE e IFDM 
apresentaram os sinais de seus coeficientes contrários aos esperados. Para a variável 
TXPRICE esperava-se encontrar sinal negativo, isto é, à medida que o esforço fiscal 
aumentasse (elevasse a carga tributária municipal), a demanda por serviços públicos locais 
diminuiria. No entanto, vale destacar que grande parte dos serviços públicos é essencial, o que 
pode sinalizar que, mesmo com o aumento do preço do bem público, os indivíduos não 
deixam de consumi-los e até mesmo aumentam o consumo.  

Quanto à variável POP, para cada aumento de 1% na mesma tem-se um crescimento 
de 0,1082% nas despesas toais dos municípios. O maior impacto sobre as despesas totais é da 
variável TRANSF. Neste caso, cada variação de 1% no montante de transferências 
intergovernamentais acarretará uma variação de 0,783% nas despesas públicas dos municípios 
do Espírito Santo. Importante mencionar aqui o chamado flypaper effect, diagnosticado 
quando o efeito das transferências intergovernamentais sobre as despesas públicas é maior do 
que o efeito de aumentos equivalentes na renda dos indivíduos contribuintes. 

Ainda, menciona-se que todos os municípios do Espírito Santo são altamente 
dependentes das transferências intergovernamentais, chegando alguns municípios a terem 
mais de 95% de suas receitas orçamentárias provenientes destas transferências, no ano de 
2009, a saber: Brejetuba, Divino de São Lourenço, Vila Valério, Irupi, Ecoporanga, Apiacá, 
São Domingos do Norte, Mucurici, Conceição do Castelo, dentre outros. No mais, no ano de 
2009, os municípios com menor dependência das transferências intergovernamentais (menos 
de 75% das receitas orçamentárias advindas das transferências) foram, respectivamente, 
Itapemirim, Vitória, Guarapari, Alegre, Vila Velha, Anchieta, Aracruz, Linhares, Serra, Viana 
e Cariacica. Nota-se que dentre os mesmos estão todos os municípios da região metropolitana, 
que possuem maiores fontes de recursos próprios. 

O coeficiente de congestionamento foi estimado conforme equação 16. O valor 
encontrado (0,1524) está bem abaixo daqueles encontrados por Mendes (2005) e Barcelos 
(2007) para os municípios brasileiros, evidenciando que, em média, existem grandes 
economias de escala a serem exploradas pelos municípios do Espírito Santo. Dessa forma, os 
bens públicos dos municípios capixabas podem ser classificados como semipúblicos ou 
semiprivados.  Este alto grau de publicização pode ser explicado pela pequena extensão 
territorial da maioria dos municípios do Espírito Santo. Conforme Barcelos (2007, p. 73), “os 
municípios menores não conseguem otimizar escalas de produção e consumo. Logo, ficam 
submetidos a elevados custos médios. Assim, como o subconsumo leva a um menor efeito 
congestionamento, a adição de novos consumidores reduziria os custos marginais (tax-price) 
do setor público”. 

Os resultados quando considerada como variável dependente as despesas dos 
municípios com gabinete (DESPGAB) são demonstrados na tabela 4. Os testes F e de 
Hausman (nível de 10%) determinaram a utilização do modelo de efeitos fixos. No entanto, o 
modelo de efeitos fixos demonstrou vários sinais dos coeficientes contrários à teoria 
econômica. Logo, com o intuito de apresentar as estimativas mais robustas, realizou-se o teste 
de Hausman ao nível de 1%, adotando assim, o modelo de efeitos aleatórios. 

Observa-se que as variáveis RENDA e IFDM não foram significativas ao nível de 
10%.  A variável DISTCAPITAL foi significativa ao nível de 10%. As variáveis TXPRICE, 
POP e TRANSF foram significativas a 1%. No caso das variáveis TXPRICE e IFDM estas 
demonstraram sinais contrários aos esperados. No que se refere a variável TXPRICE, para 
cada aumento de 1% no esforço-fiscal ocorre uma elevação de 0,05% na demanda por 
serviços de gabinete, demonstrando uma demanda inelástica. Vale destacar que as despesas de 
gabinete são meramente administrativas e formadas pelos gastos com legislativo, judiciário e 
planejamento, que não estão necessariamente ligadas ao setor produtivo ou ao bem-estar 
social. Assim, esta demanda inelástica pode indicar um falso entendimento da população dos 
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municípios do Estado, a não reduzir significantemente a demanda por serviços de gabinete 
quando o preço dos mesmos eleva-se.  Vale frisa que, no ano de 2009, para cerca de 50% dos 
municípios do Espírito Santo, as despesas de gabinete representam mais do que 20% das 
despesas totais. 

 
Tabela 4 – Determinantes das despesas: função gabinete 

Variáveis Coeficientes Erro-padrão Valor t P-valor 

C(Intercepto) 4,9247*** 1,2140 4,0565 0,0001 

L(TXPRICE) 0,0500*** 0,0096 5,1947 0,0000 

L(RENDA) 0,0893ns 0,0581 1,5367 0,1252 

L(POP) 0,3912*** 0,0558 7,0139 0,0000 

L(IFDM) 0,2133 ns 0,2086 1,0226 0,3071 

L(TRANSF) 0,4215*** 0,0647 6,5176 0,0000 

L(DISTCAPITAL) -0,1035* 0,0569 -1,8169 0,0700 

PAR. CONGESTIONAMENTO 0,4202 
2R  = 0,5841    Teste F(77,306)  =  43,6594 [0,0000] 

Hausman = 15,7804 [0,0150] 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
Nota: 1) *** Significativo a 1%; * significativo a 10%; ns Não significativo a 10%; 2) L = Indica que as 
variáveis estão expressas em logaritmos. 

 
Em relação a variável população, esta apresentou sinal coerente com o esperado. 

Supõe-se que populações maiores geram maiores dispêndios com a função gabinete. O 
coeficiente da variável TRANS mostrou-se significativo, revelando que para cada aumento de 
1% nas transferências intergovernamentais ocorre uma elevação de 0,4215% nas despesas de 
gabinete dos municípios. Dessa forma, parece que as transferências intergovernamentais 
tendem a reforçar as despesas de gabinete, ressaltando que não necessariamente estas 
despesas irão contribuir para o crescimento do setor produtivo e o maior bem-estar dos 
munícipes. O parâmetro de congestionamento foi igual a 0,4202. Localidades mais afastadas 
da capital tendem a gastas menos com despesas de gabinete. 

A tabela 5 demonstra as estimativas quando consideradas as despesas dos municípios 
com a agricultura. Tomando como base os testes F e de Hausman (ao nível de significância de 
10%), utilizou-se o modelo de efeitos fixos. Nota-se que as variáveis RENDA, POP e 
DISTCAPITAL não foram significativas. As variáveis TXPRICE, IFDM e TRANSF foram 
significativas.  

 
Tabela 5 – Determinantes das despesas: agricultura 

Variáveis Coeficientes Erro-padrão Valor t P-valor 

C(Intercepto) 23,6300ns 40,4993 0,5835 0,5600 

L(TXPRICE) -0,4475*** 0,0417 -10,7198 0,0000 

L(RENDA) 0,0689 ns 0,0688 1,0018 0,3173 

L(POP) 0,4392 ns 0,4463 0,9842 0,3258 

L(IFDM) 1,6351*** 0,2597 6,2950 0,0000 

L(TRANSF) 0,9193*** 0,0495 18,5723 0,0000 

L(DISTCAPITAL) -8,2439 ns 8,4065 -0,9807 0,3275 

PAR. CONGESTIONAMENTO 0,2440 
2R  = 0,9842    Teste F(77,306)  =  96,8716 [0,0000] 

Hausman = 12,3944 [0,0537] 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
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Nota: 1) *** Significativo a 1%; ns Não significativo a 10%; 2) L = Indica que as variáveis estão 
expressas em logaritmos. 

 
No que se refere a variável TXPRICE, seu coeficiente revela que o aumento de 1% no 

preço do bem público leva a uma redução de 0,4475% demanda por bens públicos voltados a 
agricultura, sendo que a elasticidade-preço da demanda é inelástica. Em geral, o território do 
Espírito Santo é formado por pequenas propriedades, em muitos casos baseadas na agricultura 
familiar. Dessa forma, qualquer aumento no esforço fiscal pode reduzir a demanda por bens 
públicos destinados à agricultura. Assim, em municípios com menor esforço fiscal são 
maiores as despesas com agricultura. Importante ressaltar que os municípios capixabas 
destinam um baixo percentual de suas despesas totais com as despesas em agricultura. Para 
corroborar este fato, no ano de 2009, o município que teve a maior relação entre despesa com 
agricultura e despesa total foi Rio Bananal (18,42%). Somente nove municípios apresentaram 
esta relação maior que 10%, a saber: Rio Bananal, Santa Teresa, Guaçuí, Vargem Alta, Água 
Doce do Norte, Itapemirim, Boa Esperança, Muniz Freire e Anchieta.  

Destaca-se aqui, o elevado coeficiente (positivo) encontrado par a variável IFDM. Isto 
representa que, à medida que os municípios capixabas se desenvolvem, ocorre uma forte 
elevação da demanda das comunidades por bens públicos ligados a agricultura. Apesar do 
forte efeito, acredita-se que, no caso das despesas com a agricultura, este fato seja 
contraditório e não reflita a verdadeira realidade dos municípios. As transferências 
intergovernamentais tiveram novamente forte impacto sobre as despesas com agricultura, 
mesmo sabendo que a maioria dos municípios não destinaram grandes montantes de recursos 
para o setor. Não é possível uma interpretação segura do parâmetro de publicização10 
(0,2440), uma vez que a variável população foi estatisticamente não significativa. 

Na tabela 6 são apresentados os resultados relativos às despesas com educação e 
cultura. A variável IFDM não se demonstrou significativa, mas com sinal coerente ao 
esperado. Os testes F e de Hausman (ao nível de 10%) demonstram a utilização do modelo de 
efeitos aleatórios. As demais variáveis TXPRICE, POP e TRANS foram significativas ao 
nível de 1%. No caso da variável renda, esta foi significativa ao nível de 5%, e a variável 
DISTCAPITAL ao nível de 10%. 

 
Tabela 6 – Determinantes das despesas: educação e cultura 

Variáveis Coeficientes Erro-padrão Valor t P-valor 

C(Intercepto) 0,2020ns 0,5136 0,3934 0,6943 

LOG(TXPRICE) 0,1052*** 0,0318 3,3112 0,0010 

LOG(RENDA) 0,0857** 0,0419 2,0453 0,0415 

LOG(POP) 0,3868*** 0,0412 9,3789 0,0000 

LOG(IFDM) -0,0011 ns 0,1643 -0,0067 0,9946 

LOG(TRANSF) 0,7212*** 0,0451 15,9746 0,0000 

LOG(DISTCAPITAL) 0,0417* 0,0250 1,6665 0,0964 

PAR. CONGESTIONAMENTO 0,4451 
2R  = 0,9008    Teste F(77,306)  =  14,9944 [0,0000] 

Hausman = 9,1670 [0,1644] 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
Nota: 1) *** Significativo a 1%; ** Significativo a 5%; * Significativo a 10%; ns Não significativo a 10%; 
2) L = Indica que as variáveis estão expressas em logaritmos. 

 
No que tange a variável TXPRICE, nota-se um efeito positivo e moderado da mesma 

sobre as demanda por educação e cultura. Isto vem demonstrar certa dificuldade de substituir 
                                                 
10 O parâmetro de publicização é formado pela relação entre as variáveis tax-price e população total. 
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o bem público pelo privado, neste particular. Destaca-se que aqui, a maior parcela das 
despesas é com educação. No mais, revela que dados os altos custos da educação privada no 
Brasil como um todo, e de certa forma, das atrações culturais, os indivíduos demandam mais 
serviços de educação e cultura fornecidos pelo Estado, mesmo quando ocorre um aumento do 
esforço fiscal (TXPRICE). A elasticidade-preço da demanda é inelástica, logo, possíveis 
políticas locais que elevem o preço do bem público tendem a impactar pouco na demanda 
pelos mesmos, o que de certa forma daria uma boa margem para possíveis aumentos de 
impostos pelo governo. 

Corroborando esta ideia, a elasticidade-renda da demanda demonstra que mesmo para 
as pessoas com maiores rendas, a preferência é pela procura por serviços de educação e 
cultura públicos. Tal elasticidade é positiva e inferior à unidade, demonstrando que os bens 
públicos são de caráter normal ou essencial para a população dos municípios do Espírito 
Santo, embora não possam ser caracterizados como bens superiores. Pelas características 
encontradas para a elasticidade-preço da demanda e para a elasticidade-renda, e baseando na 
teoria microeconômica, nota-se que, em média, os serviços públicos de educação e cultura são 
considerados de primeira necessidade para a população dos municípios capixabas, 
demonstrando a importância de políticas públicas bem elaboradas para estas localidades. 

Para a variável POP, o coeficiente foi positivo, e revela que a elevação de 1% na 
população dos municípios capixabas tende a aumentar, em média, em 0,3868% os gastos com 
educação e cultura. Assim como esperado, o coeficiente da variável indica que populações 
maiores representam maiores despesas públicas. O aumento da população por si só eleva os 
gastos públicos, uma vez que isto elevará a demanda por bens oferecidos pelo governo, como: 
educação, saúde, saneamento, dentre outros. 

Destaca-se mais uma vez a relevância da variável TRANS. Para cada elevação de 1% 
nas transferências intergovernamentais tem-se um crescimento de 0,7212% nas despesas 
municipais com educação e cultura. Isto pode refletir que grande parte das transferências 
intergovernamentais é destinada pelos municípios às despesas com educação e cultura, 
principalmente, com educação. Isto, especialmente, naqueles municípios em que a maior parte 
das receitas orçamentárias é advinda das transferências governamentais. Para exemplificar, 
dados de 2009 demonstram que 10 municípios do Espírito Santo gastaram mais de 40% de 
suas receitas de transferências governamentais com educação e cultura. São eles: São Mateus, 
Viana, Guarapari, Piúma, Cariacica, Vila Velha, Itapemirim, Vargem Alta, Iúna, Vitória, 
Serra, Alfredo Chaves, Alegre, Santa Teresa, Anchieta, Fundão, Guaçuí, Domingos Martins, 
Linhares e Afonso Cláudio. Além disso, mais de 50% dos municípios possuem esta relação 
superior a 30%. O município com menor relação é presidente Kennedy, cerca de 13,42%. 

O parâmetro de congestionamento estimado, 0,4451, revela que os serviços de 
educação e cultura dos municípios do Espírito Santo tem ganhos de escala a serem 
explorados. Isto demonstra a não rivalidade destes bens, uma vez que, até certo limite, estes 
serviços tendem a ser compartilhados a reduzidos custos marginais.  

Os determinantes das despesas públicas quando considerados os gastos com 
desenvolvimento urbano (habitação, saneamento, urbanismo e transporte) são apresentados na 
tabela 7. Os testes F e de Hausman (a 10% de significância) determinaram a utilização do 
modelo de efeitos fixos. As variáveis TXPRICE e DISTCAPITAL não mostraram 
significativas. Em relação ao TXPRICE, vale ressaltar que estes são serviços essenciais para 
população, e que variações do esforço fiscal não tendem a influenciar a demanda pelos 
mesmos. As variáveis RENDA, IFDM e TRANS foram significativas ao nível de 1% e a 
variável POP ao nível de 10%. 

No que tange a variável RENDA, o coeficiente encontrado revela que, para cada 
elevação de 1% na renda média, a demanda por serviços relativos a desenvolvimento urbano 
cresce 0,4518%. Neste caso, estes serviços podem ser considerados como normais ou 
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essenciais para população. No que diz respeito a variável POP, nota-se que o crescimento da 
população dos municípios capixabas leva ao incremento da demanda por bens públicos 
voltados para despesas de desenvolvimento urbano. 

A variável IFDM apresentou coeficiente muito expressivo. Elevando-se o IFDM em 
1% reduz-se as despesas públicas com desenvolvimento urbano em 1,7751%. Isto representa 
que, à medida que os municípios capixabas se desenvolvem, ocorre uma forte queda da 
demanda das comunidades por bens relacionados à habitação, saneamento, urbanismo e 
transporte. Este resultado é expressivo, mas deve-se levar em conta que o IFDM abrange 
indicadores como: emprego, renda, educação e saúde, tornando-a uma variável essencial para 
redução das despesas públicas. 

 
Tabela 7 – Determinantes das despesas: desenvolvimento urbano 

Variáveis Coeficientes Erro-padrão Valor t P-valor 

C(Intercepto) -17,9548ns 22,7515 -0,7892 0,4306 

LOG(TXPRICE) -0,0007 ns 0,0539 -0,0122 0,9903 

LOG(RENDA) 0,4518*** 0,0941 4,8034 0,0000 

LOG(POP) 0,5957* 0,3161 1,8844 0,0605 

LOG(IFDM) -1,7751*** 0,2412 -7,3605 0,0000 

LOG(TRANSF) 1,4504*** 0,0892 16,2672 0,0000 

LOG(DISTCAPITAL) -0,5658 ns 4,9904 -0,1134 0,9098 

PAR. CONGESTIONAMENTO 0,5954 
2R  = 0,9706    Teste F(77,306)  =  15,7265 [0,0000] 

Hausman = 15,2251 [0,0186] 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
Nota: 1) *** Significativo a 1%; * Significativo a 10%; ns Não significativo a 10%; 2) L = Indica que as 
variáveis estão expressas em logaritmos. 

 
Novamente, a variável TRANS mostrou-se relevante na determinação das despesas 

públicas com desenvolvimento urbano, demonstrando a dependência dos municípios 
capixabas em relação às transferências intergovernamentais. O município que mais reverteu 
transferências intergovernamentais, em 2009, para despesas com habitação, saneamento, 
urbanismo e transporte é Vitória, aproximadamente, 47,15%, seguido de Itapemirim, Vila 
Velha, Aracruz e Serra. Alto Rio Novo, Ibatiba e Santa Leopoldina têm percentuais 
insignificantes, menores que 1%. No mais, não se pode fazer interpretações do parâmetro de 
congestionamento (0,5954), uma vez que a variável TXPRICE foi não significativa.  

Na tabela 8 podem ser verificados os resultados das estimações para as despesas com 
seguridade social, que englobam saúde, previdência e assistência social. Os testes F e 
Hausman (ao nível de 10%) determinaram a utilização do modelo de efeitos aleatórios.  

 
Tabela 8 – Determinantes das despesas: seguridade social 

Variáveis Coeficientes Erro-padrão Valor t P-valor 

C(Intercepto) 0,8571ns 0,7650 1,1204 0,2632 

LOG(TXPRICE) 0,0605 ns 0,0682 0,8862 0,3760 

LOG(RENDA) 0,0188 ns 0,0825 0,2281 0,8197 

LOG(POP) 0,1252 ns 0,0854 1,4669 0,1432 

LOG(IFDM) 0,6212** 0,2671 2,3258 0,0205 

LOG(TRANSF) 0,8499*** 0,0940 9,0420 0,0000 

LOG(DISTCAPITAL) -0,0016 ns 0,0334 -0,0471 0,9625 

PAR. CONGESTIONAMENTO 0,1751 
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2R  = 0,8336    Teste F(77,306)  =  17,1290 [0,0000] 
Hausman = 9,9805 [0,1255] 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
Nota: 1) *** Significativo a 1%; ** Significativo a 10%; ns Não significativo a 10%; 2) L = Indica que as 
variáveis estão expressas em logaritmos. 

 
Como pode ser observado, as estimativas não permitem fazer uma análise profunda 

dos determinantes das despesas com seguridade social, uma vez que a maioria das variáveis 
apresentaram-se não significativas: TXPRICE, RENDA, POP e DISTCAPITAL. Em relação 
variável população, vale a ressalva de que, mesmo sendo não significativa ao nível de 10%, o 
seu sinal foi positivo. As variáveis IFDM e TRANSF foram significativas, respectivamente, 
aos níveis de 5% e 1%. O coeficiente da variável IFDM mostrou-se contrário ao esperado e a 
variável TRANS demonstrou forte impacto sobre as despesas com seguridade social. Com as 
variáveis TXPRICE e POP não foram significativas, não se pode fazer análises sobre o 
coeficiente de publicização. 

 
5. Conclusões 

O objetivo deste foi estimar a demanda por bens públicos locais (municipais) no 
Estado do Espírito Santo, em nível de despesa total e em nível de despesas funcionais tais 
como: a) gabinete; b) agricultura; d) educação e cultura; e) desenvolvimento urbano; e, f) 
seguridade social. O trabalho baseou-se no modelo do eleitor mediano, utilizando da técnica 
econométrica de dados em painel. 

De maneira geral, os resultados revelaram que os bens públicos são de primeira 
necessidade para as comunidades dos municípios capixabas. Despesas mal planejadas tendem 
a comprometer em muito o bem-estar das pessoas destas localidades. Políticas que 
desenvolvam as localidades, além de melhorarem a situação geral da população, tende a 
reduzir de forma relevante os gastos públicos locais. Em localidades mais desenvolvidas, a 
população tende a depender menos dos gastos governamentais. 

Destaca-se o alto grau de dependência dos municípios do Espírito Santo em relação às 
transferências intergovernamentais, sendo que alguns municípios possuem mais de 95% de 
sua receita orçamentária proveniente destas transferências. Isto é corroborado pelo fato de que 
para todas as despesas, total e por funções, as transferências intergovernamentais afetaram 
significantemente os gastos dos municípios. Isto deve ser visto com cautela, uma vez que 
qualquer interrupção no fluxo de transferências pode comprometer as ações dos municípios, 
haja vista que os mesmos não contam com relevantes receitas próprias. 

No mais, embora não se possa fazer análises para alguns despesas, notou-se que os 
coeficientes de congestionamento apresentaram valor inferior à unidade, o que demonstra a 
presença de economias de escala a serem exploradas para os bens públicos. Isto indica que o 
consumo dos bens públicos locais no Espírito Santo não está congestionado, e que novos 
consumidores podem demandá-los, repartindo os custos do fornecimento, sem perda de 
utilidade. Dessa forma, verifica-se que ainda há espaço para provisão de bens públicos por 
parte das autoridades dos municípios do Espírito Santo, especialmente no que se refere aos 
bens que são obrigações do setor público. Uma ressalva deve ser feita aos serviços de 
educação e saúde, por exemplo, que na prática parecem sofrer os impactos negativos da falta 
de uma gestão eficiente do setor público, o que compromete o fornecimento destes serviços de 
maneira adequada a população e, em certos casos, congestiona a utilização dos mesmos.   

Neste contexto, o que se observa ao longo dos anos é que as despesas públicas têm 
aumentado significantemente, porém, na maioria das vezes, somente em termos quantitativos 
e, não, qualitativos. Sendo assim, este estudo, ao quantificar os determinantes das despesas 
públicas municipais do Espírito Santo, visa subsidiar as ações dos governos locais, de maneira 
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que seus gastos sejam realizados da maneira mais eficiente possível, ou seja, buscando 
qualidade e não somente quantidade. 

Em termos gerais, acredita-se que não basta somente aumentar os gastos públicos, 
mesmo que seja nas funções essenciais do governo. O planejamento governamental adequado 
pode auxiliar em muito na tomada de decisões relativas à como financiar, realizar ou em 
como priorizar a destinação das despesas públicas. Gastar somente por gastar não é o ideal. 
Isto deve passar por uma abordagem mais ampla, de como gerir os gastos públicos. Torna-se, 
então, uma questão de gestão, que em muitos casos é fragilizada no setor público, e que o 
setor privado, em grande parte dos casos, faz de maneira eficiente. Assim, este estudo 
pretende, também, mesmo que pontualmente, contribuir para que as despesas públicas dos 
municípios do Espírito Santo sejam eficientes no conceito de gestão, realizando-se gastos 
onde realmente seja necessário, e com eficiência.  
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