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RESUMO

O conhecimento da função demanda por serviços públicos permite um melhor entendimento dos 

métodos de decisão política e estruturas de impostos alternativos, em uma localidade particular. 

Essas funções mostram, ainda, a existência de economias de escala ao nível municipal e ajudam 

a avaliar os efeitos de mudanças nas variáveis demográficas e econômicas sobre a quantidade de 

serviços demandados. As estimativas de demanda por serviços públicos locais para os municípios 

brasileiros, com base no modelo do eleitor mediano, foram realizadas para dois casos setoriais 

(saúde e educação). Os resultados são consistentes com a estrutura teórica e empírica, sugerindo 

que a abordagem do eleitor mediano pode ser útil para descrever o comportamento da despesa 

pública local no Brasil. Foram utilizados vários métodos alternativos de estimação (Clássico - OLS, 

LM, 2SLS, GGM simples; Espacial - GMM espacial; e Regressão Quantílica), que sustentam a ro-

bustez dos resultados encontrados.  As principais variáveis dos modelos estimados (preço, renda e  

população) foram sempre significativas e tiveram os sinais esperados. As elasticidades-renda es-

timadas nos casos gerais para os serviços públicos municipais se mantêm dentro dos padrões 

esperados, apesar das estimativas acima da média internacional. Nas elasticidades-renda setoriais 

estimadas, os resultados se assemelham aos da literatura internacional, que mostra o serviço 

público com a característica usual de bens meritórios.

O resultado diverso obtido para os municípios brasileiros decorre, provavelmente, do efeito escala. 

Isso porque, de maneira geral, um aumento no número de habitantes diminui o custo marginal 
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(tax price) do serviço público. O reduzido tamanho dos municípios brasileiros impede que as pe-

quenas municipalidades explorem as economias de escala inerentes à provisão desses serviços, 

provocando a redução do efeito congestionamento. Existe, ainda, ampla evidência do vínculo 

entre o comportamento da despesa pública local e características socioeconômicas da comuni-

dade. Os seguintes elementos foram apresentados na avaliação do comportamento das despesas 

públicas locais: as receitas tributárias próprias, que se fundamentam em serviços e propriedade 

e são a base dos indicadores de tax share; o papel fundamental das transferências de recursos, 

como rendas adicionais ao consumidor mediano; os processos de criação e união de municípios, 

por suas implicações sobre o tamanho dos municípios e em função das conseqüências em termos 

de presença de economias de escala no consumo de serviços públicos locais. 

1  INTRODUÇÃO

O debate sobre a questão federativa no Brasil tem se pautado, fundamentalmente, 
pelas implicações da captação de recursos federais e estaduais por parte dos mu-
nicípios ou pelos mecanismos de controle na avaliação do grau de eficiência das 
administrações locais, como aqueles existentes para o equilíbrio fiscal. Entende-se,  
porém, que outros aspectos devem ser também contemplados nessa análise,  
tais como o papel de fatores típicos de demanda – efeitos substituição e renda –  
bem como questões relativas ao papel do congestionamento e das economias de 
escala. Esse último ponto, especificamente, desempenha um papel fundamental 
na discussão relativa à provisão de serviços meritórios� (merit goods), já que eles exi-
gem escalas mínimas na oferta para atender os critérios de custo-benefício e levam 
em conta a restrição orçamentária do financiamento público. O conhecimento  
da função demanda por serviços públicos permite um melhor entendimento  
dos métodos de decisão política e estruturas de impostos alternativos, em uma 
localidade particular. Essas funções mostram, ainda, a existência de economias de 
escala ao nível municipal e ajudam a avaliar os efeitos de mudanças nas variáveis 
demográficas e econômicas sobre a quantidade de serviços demandados. 

Por todos esses aspectos, analisar o lado da demanda pode adicionar in-
formações relevantes sobre a provisão de serviços públicos, complementando os 
estudos que enfatizam o lado da oferta ou questões fiscais stricto sensu. Além disso, 
as questões sobre o papel da demanda estão associadas não apenas ao tamanho da 
população local, mas a diversos parâmetros socioeconômicos municipais, como 
densidade demográfica, estrutura etária da população, padrões de saúde e educação,  
além de outros indicadores de congestionamento.� Outros fatores podem ser  
 
 
1. Serviços de natureza pública cujo benefício social supera o benefício privado, ou seja, geram externalidades positivas, como 
educação e saúde.

2. Esse indicador envolve os efeitos da população e do custo médio (ou marginal) do serviço oferecido. 
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considerados importantes, como as experiências dos consórcios municipais, que 
demonstram a importância da escala ou permitem maior eficiência na provisão 
de serviços públicos.

Para isso, diferentes métodos econométricos serão utilizados, inclusive os 
procedimentos previstos na análise espacial, proposta por Conley (�999), e técni-
cas de regressão quantílica (KOENKER; BASSET, �978). Enquanto no primeiro 
caso avalia-se a existência de autocorrelações espaciais nas variáveis, no último 
pode-se analisar a heterogeneidade da demanda por serviços locais providos pelo 
poder público e a busca de identificação das influências de variáveis-chaves nas 
classes de despesa pública local. 

O estudo divide-se em três seções, além desta introdução e das conclusões 
finais. Na primeira seção, faz-se uma resenha da literatura teórica e empírica sobre 
a teoria do eleitor mediano, da despesa pública e as estimativas da demanda por 
serviços públicos locais. Não obstante a controvérsia existente na literatura, os 
resultados encontrados sugerem que as despesas públicas dos municípios podem 
ser explicadas por parâmetros de preço e renda, como na análise de demanda 
tradicional, e por diferenças em características socioeconômicas locais, tamanho 
da população, densi-dade demográfica, transferências de recursos intergoverna-
mentais, fatores educa-cionais e sanitários, entre outros. 

A segunda seção trata dos aspectos do federalismo fiscal brasileiro relaciona-
dos à questão da despesa pública e às atribuições municipais na provisão de ser-
viços públicos. Assim, é possível compor um quadro das principais relações entre 
as responsabilidades municipais e as características socioeconômicas específicas 
dos municípios brasileiros vis-à-vis as considerações teórica e empírica relativas 
ao contexto da despesa pública local ou das estimativas de demanda, com base no 
modelo do eleitor mediano. Em particular, destacam-se os setores de educação 
e saúde, que compõem a maior parcela do gasto público municipal, perfazendo 
quase a metade das suas despesas totais. 

Por fim, na terceira seção, modelos de demanda por serviços públicos locais 
são estimados, a partir de aspectos gerais (total e per capita) e setoriais (educa-
ção e saúde). Nesse item, aplicações do modelo do eleitor mediano ao caso dos 
municípios brasileiros são apresentadas, assim como os dados e as variáveis con-
sideradas fundamentais, dentro de uma perspectiva estática (dados cross-section) e 
com uso de diferentes métodos econométricos. Com isso, este trabalho pretende 
contribuir para o debate recente sobre o federalismo no Brasil, especialmente em 
relação à questão municipal, e complementar os estudos que enfatizam a oferta 
ou o contexto fiscal dos municípios brasileiros. 
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2  ESCOLHA SOCIAL E BENS PÚBLICOS LOCAIS: A TEORIA DO ELEITOR  
MEDIANO REVISITADA

2.1  Demanda por serviço público local na abordagem do eleitor mediano

2.1.1  Controvérsias Teóricas e Empíricas

No intuito de examinar a despesa pública local, uma vasta literatura surgiu, a 
partir das hipóteses de Tiebout (�956), para estimar a demanda por bens pú-
blicos locais e verificar a extensão das relações entre a abordagem do eleitor me-
diano e a provisão de bens locais. Os dois estudos considerados seminais, de 
Borcherding e Deacon (�97�) e de Bergstrom e Goodman (�973),3 objetivam 
principalmente testar, sob um conjunto de hipóteses, a validade do teorema do 
eleitor mediano. Vários métodos econométricos são aplicados para estimar fun-
ções de demanda comunitária.

Os elementos fundamentais desses estudos podem ser resumidos no seguin-
te modelo, em que o problema individual consiste em maximizar a função utili-
dade,� dada por:

                                                                                              (�)

Sujeita à restrição orçamentária do indivíduo mediano:

                                                                                    (�)

em que ym 
representa a renda do eleitor mediano, x o bem privado com preço 

padronizado igual à unidade, ti a parcela de imposto individual, pz o preço do 
bem público Z.

Devido à presença de congestionamento (crowding out) no consumo, a qua-
lidade do serviço público depende do tamanho da população da comunidade (N). 
A função de produção do setor público ou função congestionamento5 pode ser 
escrita como:

                                                                                                 (3)

�. Barr e Davis (1966) são considerados precursores dessa abordagem (ROMER; ROSENTHAL, 1979), ao predizerem o nível de despesa 
associado a uma dada estrutura de impostos. Pode ser citado, ainda, Barlow (1970), que especifica uma função demanda local por 
educação e hipóteses, posteriormente utilizadas por Bergstrom e Goodman (197�), além de  inferir qual estrutura de imposto leva a 
uma despesa eficiente.

�. Essa formulação (REITER; WEICHENRIEDER, 1997) assume implicitamente a hipótese de separabilidade, ou seja, a taxa marginal de 
substituição entre z e N é independente de x, tal que a função utilidade pode ser decomposta nas equações (2) e (�). Essa especifica-
ção deixa em aberto como z deve ser definido ou medido. Segundo Reiter e Weichenrieder (1997, p. �-�), apenas um ordenamento é 
imposto sobre z e sua medida é arbitrária. A razão é que, preservada a quase concavidade da função utilidade, qualquer transformação 
monotônica de z é equivalente a (�). Nesse caso, como na tradição, usa-se uma medida proporcional.

�. A origem dessa especificação pode ser encontrada em Buchanan (196�). Ela incorpora, também, a noção de um continuum entre 
bens públicos e privados e insere-se no modelo DMC (Congestionamento Marginal Decrescente), de Edwards (1990, p. 80 e 8�). Para 
γ > 0, ∂z/∂N < 0 e ∂2z/∂N2 > 0, isto é, o congestionamento diminui na margem (CRAIg, 1987, p. ��1). Curiosamente, essa função pode 
ser associada à função rank (z) na literatura urbana, com Z constante e γ o coeficiente “de Pareto”. Com γ < 1, existiria uma estrutura 
urbana assimétrica e polarizada; γ > 1, simétrica e descentralizada; e γ = 1, seria considerada a “Lei de Zipf” (RUIZ, 200�).
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em que γ mede o efeito congestionamento ou efeito crowding out, e também a 
“publicidade” do bem. Se γ é igual à unidade, o serviço/bem é privado “puro” e 
não existe benefício de economias de escala para a comunidade: o consumo indi-
vidual é igual a Z/N. Neste caso, club good ou tamanho da cidade é irrelevante. Se 
γ é igual a zero, o serviço/bem é puramente público e Z = z. Note-se que se γ é 
maior ou menor que a unidade, o bem é considerado supercongestionado margi-
nalmente ou camaraderie (característica de bem livre), respectivamente (REITER; 
WEICHENRIEDER, �999). Uma demanda adicional requer um aumento ou 
redução na oferta de Z, de forma a manter z constante. Valores de γ entre 0 e � 
remetem à possibilidade dos serviços “impuros” ou com características mistas, 
parcialmente privados e públicos, em que os efeitos congestionamento estão pre-
sentes, mas ainda existem economias de escala no consumo.6

Assumindo que a maximização de (�) conduz a função demanda do eleitor 
mediano para um serviço público local, z, com elasticidades preço e renda cons-
tantes, segue que:

                                                                                                                                                   (�)

Com as devidas substituições e arrumação dos termos, o modelo para de-
manda  torna-se:

                                                                                                                                   (5)

Escrevendo (5) em termos de Z tem-se que:

                        (6)

Adicionando uma matriz socioeconômica Ω com variáveis que influenciam 
a demanda e multiplicando ambos os lados por pz, chega-se à função estimável de 
despesa local (per capita ou total):

                                                        (7)

A diferença essencial entre os modelos originais de Borcherding e Deacon 
(�97�), com despesa per capita, e de Bergstrom e Goodman (�973), com despesa 
total, está na estimativa da elasticidade-preço, já que o primeiro considera t = 1/N, 
enquanto o segundo considera pz constante, com t sendo igual à razão entre um 
valor mediano do imposto sobre propriedade e o total da arrecadação local.  
Por fim, os parâmetros de congestionamento são calculados, respectivamente, nas 
seguintes formas: 

                                                          (8)

6. Reiter e Weichenrieder (1999, p. �) consideram indistintamente os conceitos de bens públicos “impuros” e “clube de bens” (club 
goods), definidos como “bens públicos impuros exclusíveis”.
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Apesar de não existir uma única especificação para a função demanda, as 
primeiras três variáveis (preço, renda e população) compreendem os elementos 
principais. Aquelas variáveis de controle são adequadas para eliminar maiores 
distorções nas estimativas das elasticidades daqueles fatores considerados funda-
mentais. Com exceção do preço do serviço público (tax share ou tax price), os 
dados referentes às demais variáveis estão disponíveis em fontes padrões de in-
formações estatísticas. Os parâmetros estimados das duas últimas variáveis cons-
tituem as bases para o cálculo do parâmetro crowding, de congestionamento ou 

“publicidade” do bem (detalhado na próxima seção), definido na  forma padrão 
como uma função do tipo z = Z/Na , em que z é a quantidade (ou qualidade) do 
bem público (Z) obtido pelo eleitor mediano, N é o tamanho da população local 
e α é o “grau de divisibilidade (ou publicidade) no consumo do bem Z ” (BOR-
CHERDING; DEACON, �97�, p. 89�) ou “parâmetro de congestionamento” 
(BERGSTROM; GOODMAN, �973, p. �87). 

Ao longo do tempo, diversos surveys teóricos e empíricos foram elaborados 
(CRAIG, 1987; RUBINFELD, 1987; INMAN, 1989; WILDASIN, 1989; RU-
BINFELD; SHAPIRO, 1989; REITER; WEICHENRIEDER, 1997; SANZ; 
VELÁZQUEZ, �00�) no intuito de mostrar a evolução dos estudos nessa área 
e considerar as principais controvérsias teóricas e empíricas dessa aplicação, os 
diferentes métodos empregados e os diversos resultados encontrados por meio de 
modelos aplicáveis a casos gerais ou em setores específicos. 

Uma linha recente de pesquisa usa testes não-paramétricos inspirados na 
crítica de Varian (�98� e �990), que se baseia na teoria das preferências reve-
ladas,7 e busca validar a hipótese do eleitor mediano (TURNBULL; CHANG, 
1998; BAUDRY; LEPRINCE; MOREAU, 2002). Turnbull e Chang (�998), por 
exemplo, ao aplicar a metodologia GARP (Generalized Axiom of Revealed Prefe-
rence) sobre a hipótese do eleitor mediano, conclui que os testes são sensíveis ao 
grau de agregação na amostra, a fatores institucionais (como a estrutura do setor 
público) e à densidade populacional. Esses autores consideram que os resultados 
são consistentes com o método GARP. Similarmente, vários estudos oferecem 
evidências econométricas apoiando modelos de comportamento governamental 
com base no eleitor mediano de renda mediana e em variáveis, como tax share, 
transferências governamentais, população e densidade populacional. Por fim, os 
autores concluem que os dados de despesa municipal podem ser racionalizados 
por uma maximização de uma função utilidade bem-comportada sujeita a uma 
restrição orçamentária do eleitor de renda mediana. 

7. A teoria da preferência revelada mostra que qualquer conjunto finito de preço e quantidade, satisfazendo o axioma geral da prefe-
rência revelada (GARP), pode ser racionalizado por uma maximização restrita de uma função utilidade bem-comportada – crescente, 
contínua e côncava (VARIAN, 1982). Ver teste da hipótese do eleitor mediano usando GARP em Turnbull e Chang (1998).
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Portanto, não obstante os questionamentos e as críticas existentes, consi- consi-
dera-se que, com base em estudos teóricos e empíricos já citados, a abordagema abordagem 
do eleitor mediano é adequada para ajudar a explicar a estrutura ou o comporta-o eleitor mediano é adequada para ajudar a explicar a estrutura ou o comporta-
mento das despesas públicas locais. Entende-se que as críticas ao uso do modeloEntende-se que as críticas ao uso do modelo 
do eleitor mediano para a análise da despesa pública local não desqualificam os 
resultados encontrados na literatura, mas enfatizam diversos aspectos considera-
dos fundamentais para a aplicação mais apropriada dessa abordagem a fim de dar 
maior consistência à análise, como por meio da utilização de métodos e testes 
econométricos mais robustos. De maneira particular, observa-se que o papel das 
economias de escala e a forma da função congestionamento são considerados 
elementos centrais nessa discussão.

3  ATRIBUIÇÕES MUNICIPAIS E AS BASES DA PROVISÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS NO BRASIL

3.1  Atribuições municipais na provisão de serviços públicos

O artigo �8 da Constituição Federal brasileira de �988 (CF 88) estabelece, de 
maneira inédita, a organização político-administrativa do país como uma estru-
tura federativa constituída por esferas governamentais autônomas: União, estados, 
Distrito Federal e municípios. As diversas atribuições estabelecidas na CF 88 aos 
vários níveis de governo podem ser entendidas a partir da natureza ou caracterís-
tica própria de cada esfera.8 No caso dos municípios, as principais competências 
estão fundamentadas no artigo 30 e se relacionam, em síntese, à organização e à 
prestação, direta ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos 
de interesse local, inclusive o transporte coletivo de caráter essencial; e à manu-
tenção ou prestação, com cooperação técnica e financeira da União e dos estados, 
de programas de educação pré-escolar e fundamental e de serviços de atendimen-
to à saúde da população.

Além desse conjunto de tarefas específicas, várias competências comuns ou 
responsabilidades compartilhadas entre o governo federal, os estados e os muni-
cípios estão previstas na CF 88 (art. �3). Observa-se a existência, ainda, de muitas 
outras competências sob responsabilidade da União e/ou dos estados que são, em 
parte, custeadas ou executadas pelos municípios (BREMAEKER, �003a).

Nesse sentido, primeiramente são consideradas as relações entre as respon-
sabilidades atribuídas ou delegadas aos municípios e a estrutura das despesas pú-
blicas locais. O entendimento, nesse caso, é que a análise do gasto público local  
 

8. O art. 29 da CF 88 trata de algumas dessas características. Uma base teórica para defini-las pode ser encontrada em Oates (1972 e 
1999). O princípio do benefício de Oates (1999), por exemplo, prevê que bens e serviços devem ser providos pelo nível de governo que 
represente melhor a população beneficiada. Outros aspectos da provisão local podem ser vistos em Tiebout (19�6), tratado na seção 2.
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demonstra as conexões entre as responsabilidades dos governos municipais e a 
provisão de serviços públicos por parte dessa esfera governamental nas diversas 
áreas previstas legalmente (educação, saúde, saneamento etc.). Enfim, trata-se 
de considerar as relações entre os elementos anteriores e o comportamento das 
despesas públicas locais, tendo em vista a provisão de serviços que atendam as 
necessidades da comunidade local. Em suma, avalia-se de que maneira as caracte-
rísticas particulares da demanda local podem explicar, influenciar ou determinar 
o comportamento das despesas públicas municipais. 

3.2  Despesa pública municipal e características da demanda

A análise da despesa pública dos municípios é fundamental para a compreensão 
adequada do cumprimento das atribuições legais dos governos locais na provisão 
de serviços públicos, consideradas na seção anterior. Essa conexão entre os resulta-
dos da execução orçamentária municipal e a efetividade no cumprimento das atri-
buições pelos municípios principia com a consideração de aspectos do planeja-
mento da despesa pública. O ponto de partida desse entendimento encontra-se 
nos instrumentos preconizados pela CF 88 para o planejamento das finanças pú-
blicas (artigos �65 e �66), que compreendem o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). A Lei Com-
plementar no �0�, de �000, ou Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que regula-
menta a CF 88 na área de finanças públicas (a partir do artigo �63), determina que 
toda despesa pública deve estar prevista na LDO9 e a realização da despesa deve ser 
precedida do respectivo empenho. 

A novidade maior nessa recente regulamentação fiscal complementar à CF 
88, mais diretamente afim a este estudo, corresponde ao conceito estabelecido 
de “despesa obrigatória de caráter continuado” que, nos termos do art. �7 da 
LRF, é a despesa corrente “derivada de lei, medida provisória ou ato adminis-
trativo normativo e geradora de obrigação legal de sua execução por um período 
superior a dois exercícios”. Ou seja, esse conceito representa a base para o uso, 
neste estudo, do gasto público local como representativo das responsabilidades 
constitucionais ou legais dos governos municipais na provisão de serviços públi-
cos, considerado na seção anterior. 

Os mecanismos previstos pela LRF para o controle do gasto público nas várias 
esferas de governo são, basicamente, os mesmos adotados na CF 88 (artigos �67 a 
�69).�0 Contudo, a LRF refere-se ao vínculo das atividades de execução do gasto 
público com as de planejamento,�� como expressão da ampliação do conhecimento  
 
9. Art. �o da LRF prevê que a LDO “atenderá ao disposto o § 2o do art. 16� da Constituição” e disporá também sobre o equilíbrio entre 
receitas e despesas e critérios e forma de limitação de empenho. 

10. Alterados pelas Emendas Constitucionais no �, de 199�; no 19, de 1998; e no 20, de 1998.

11. Para uma discussão sobre essa vinculação, ver Nascimento e Debus (2002).
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e da participação da sociedade, assim como do controle das atividades ligadas 
à arrecadação de receitas e à realização de despesas pelo poder público. Alguns 
mecanismos instituídos pela LRF (art. �8) prevêem a maior participação popular 
na discussão e elaboração dos planos e orçamentos, a disponibilidade das contas 
dos administradores, durante todos os mandatos, para consulta e apreciação pelos 
cidadãos e instituições da sociedade e a divulgação pública ampla de relatórios 
periódicos sobre a gestão fiscal e a execução orçamentária. 

Vários instrumentos existentes criam algum tipo de controle sobre o gasto 
público local, mesmo tendo em vista as responsabilidades exclusivas dos muni-
cípios. Considera-se, assim, a relevância dos dispositivos constitucionais e legais 
que limitam ou forçam os governos locais a alocar uma parcela dos recursos arre-
cadados localmente ou recebidos na forma de transferências das esferas maiores de 
governo em algumas categorias (ou funções) de despesas consideradas prioritárias, 
seja em função do interesse de controle de gastos seja em função da relevância 
dos serviços a serem oferecidos: �5%�� para educação e �5%�3 para saúde, tratado 
nas seções seguintes, e até 60% para pessoal. Neste caso, de acordo com o art. 
�69 da CF 88 e regulamentado pela LRF (art. �8), o gasto total com pessoal não 
poderá exceder 60% da receita corrente líquida do município (art. �9) conforme 
discriminados (art. �0, inciso III): 5�% para o Executivo; e 6% para o Legislativo, 
incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver. Os artigos �� e �� 
da LRF apresentam as normas para o controle das despesas com pessoal. 

Os parâmetros de população e renda per capita, para efeito das transferên-
cias, devem ser considerados indicadores socioeconômicos sintéticos represen-
tativos dos municípios do país, que influenciam diretamente a capacidade dos 
mesmos receberem recursos das esferas superiores de governo para a provisão de 
serviços públicos à comunidade local. Nesse caso, independentemente de outras 
características socioeconômicas locais particulares (como a estrutura etária, nú-
mero de escolas particulares, nível de escolaridade, taxa de analfabetismo, entre 
outras, seguindo o exemplo da educação), que possam caracterizar melhor a de-
manda municipal por um serviço público específico, existe uma uniformidade na 
obrigação dos municípios brasileiros cumprirem limites (mínimos ou máximos) 
de gastos em determinada área (em educação, por exemplo). 

Isto é, não se trata apenas de critérios para a transferência de recursos orça-
mentários ou, também, para os limites de despesas na provisão de serviços pú-
blicos específicos. No caso da área de educação, discutida com mais detalhe na 
seção �, os municípios conservam a atribuição de vincular no mínimo �5% da 
cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e das  
 
12. O artigo 212 da CF 88 determina a aplicação de no mínimo 2�% da receita dos impostos e das transferências na manutenção e 
desenvolvimento da educação. 

1�. A Emenda Constitucional no 19, de 1998, prevê limite mínimo de 1�% a ser sido atingido em 200�.
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transferências do Fundo de Participação de Municípios (FPM) a que têm direito 
para as despesas com educação por meio de programas (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – Fundef ),  
além das atribuições constitucionais (art. ���) de aplicar no mínimo �5% da 
receita dos impostos e das transferências. Assim, os recursos disponíveis e as des-
pesas devem ser compatíveis com a estrutura de demanda local específica por esse 
tipo de serviço público.

Não obstante a relevância das considerações sobre o padrão relativamente 
“rígido” da oferta de serviços ou a importância da questão fiscal na análise sobre 
essa provisão, procura-se incorporar neste estudo uma avaliação sobre o padrão ou 
a estrutura da demanda local, considerada como elemento fundamental na avalia-
ção do comportamento do gasto público na provisão dos serviços municipais. De 
fato, entende-se que o governo local responde, por meio de seus gastos correntes, 
aos “desejos” da comunidade local por determinados tipos, quantidade e qualida-
de de serviços públicos. Trata-se, enfim, de destacar os aspectos socioeconômicos 
mais diretamente representativos do padrão ou da estrutura da demanda local, 
que possam influenciar ou explicar melhor o comportamento da despesa pública 
municipal, servindo de base para as estimativas realizadas na seção � deste estudo.

Conforme previsto na LRF (art. 5�) e considerado nas avaliações tradicionais, 
o gasto público local pode ser analisado, de maneira geral, segundo sua natureza 
(despesa corrente com pessoal – ativo, inativo etc. –, outras despesas correntes e 
de capital) ou função (educação e cultura, saúde e saneamento etc.). Observa-se 
que nesse último caso, em particular, fica mais explícita a relação entre os gastos 
governamentais ou o nível efetivo de provisão de serviços públicos para a comuni-
dade e as diversas responsabilidades municipais, detalhadas anteriormente. 

No caso das despesas discriminadas por função, os maiores destaques estão 
relacionados com “assistência e previdência”, “educação e cultura” e “saúde e sane-
amento”. As primeiras apresentaram comprometimento de despesa mais que pro-
porcional no grupo de maior porte (��% contra 9% na média), provavelmente 
em virtude da importância das despesas com inativos e pensionistas. As despesas 
com educação e cultura representaram um comprometimento da receita bruta 
crescente na medida em que diminui o porte dos municípios (��% nos de maior 
contra 3�% nos de menor). Finalmente, as despesas com saúde e saneamento 
foram mais representativas nos municípios de maior porte (30% da receita bruta) 
em relação aos de menor porte (�9%).

Em suma, nos resultados apresentados anteriormente, chama atenção o fato 
de que todos podem ser associados a características socioeconômicas específicas 
da demanda local. Ou seja, o comportamento da despesa pública local no cum-
primento das competências dos governos municipais estaria, em tese, relacionado 
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a padrões socioeconômicos específicos das comunidades que, conseqüentemente, 
definem estruturas específicas de demandas locais e influenciam, por fim, os ní-
veis de serviços oferecidos pelo poder público, explicitados na despesa corrente 
dos municípios. 

Os principais aspectos específicos associam-se a termos usados nos estudos 
citados, como “porte”, ou relativos à existência de grupos específicos envolvidos 
na estrutura da despesa, caso de “inativos ou pensionistas”, ou ainda a caracte-
rísticas urbanas dos municípios (proximidade, escala etc). Na avaliação anterior, 
pode-se identificar, ainda, a presença de um fator “proximidade” ou “vizinhança” 
no comportamento das despesas públicas locais. Esse efeito pode ser facilmente 
associado ao que a teoria microeconômica compreende como papel das “externa-
lidades” ou efeito spillover.�� 

Identifica-se, também, a presença do efeito congestionamento, de efeitos 
de escala e de localização, elementos centrais ao longo deste estudo. Todos esses 
fatores adaptam-se aos modelos de demanda estimados na seção �.

Várias características socioeconômicas locais podem, assim, ser definidas 
como fatores (variáveis) que representam a demanda local por serviços públicos, 
fundamentada na discussão teórica e empírica realizada na seção �. As estimati-
vas de demanda para diversos serviços públicos, de maneira geral ou específica 
(educação, saúde e hospitais, segurança, estradas, contra incêndio, saneamento, 
parques e recreação etc.), mostram que as despesas são explicadas por diferenças 
em rendimentos per capita, taxa de urbanização, densidade demográfica, taxas de 
impostos, tamanho da população, transferências de recursos intergovernamen-
tais, nível educacional, entre outros fatores. Assim, essas características podem ser 
associadas ao comportamento da despesa pública municipal e adotadas como in-
dicadores de demanda local para avaliar o nível de provisão dos serviços públicos 
pelos governos municipais, como nos modelos da seção �.

A análise da despesa local deve ser avaliada, portanto, levando-se em conta 
não apenas a questão fiscal, mas outros aspectos que estão mais diretamente 
relacionados com o papel da demanda local. Este estudo procura destacar esses 
elementos em termos de suas influências sobre a despesa pública local, consi-
derando-os como variáveis de modelos estimáveis de demanda por serviços pú-
blicos locais. Dessa forma, procura-se avaliar como o padrão de demanda local 
pode explicar o nível ou a composição da despesa pública local que, em última 
instância, representa os vários tipos de serviços públicos providos pelo governo 
local à comunidade. 

Os argumentos anteriores estão respaldados na discussão considerada na se-
ção � em que diversos estudos analisam os determinantes da distribuição funcional  
 

1�. Mas-Colell, Whinston e Green (199�, cap. 11, p. ��0).. Mas-Colell, Whinston e Green (199�, cap. 11, p. ��0).
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da despesa municipal, com base no modelo do eleitor mediano, e que apresentam 
os principais fatores ou elementos determinantes da despesa pública municipal, 
entre os quais podem ser citados: renda mediana, renda per capita, preço do ser-
viço público, variáveis demográficas (população, densidade), estrutura populacio-
nal ou etária (indivíduos entre �8 e �5 anos para despesas associadas à defesa e 
segurança, indivíduos acima de 60 anos para despesas de previdência ou assisten-
cial), fatores institucionais, locacionais, entre vários outros. Por fim, em face da 
importância das áreas de saúde e educação nas despesas públicas municipais,�5 na 
próxima seção são apresentados panoramas institucionais e analíticos específicos 
sobre esses dois setores no Brasil, tendo em vista que as estimativas de demanda 
por serviços públicos locais realizadas na seção 3 levam em conta também aplica-
ções específicas para ambos.

4  APLICAÇÕES SETORIAIS DO MODELO DO ELEITOR MEDIANO  
NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

4.1  Dados e variáveis 

A maior parte dos dados utilizados nos modelos aplicados, neste capítulo, é pro-
veniente do Censo �000 e da Base de Informações Municipais (BIM) do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), complementada com informações 
do Ipeadata, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do banco de 
dados do Serviço Único de Saúde (Datasus) e do Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), do Ministério da Saúde, e do Ministério 
da Educação, em particular aqueles referentes ao Fundef. 

As informações sobre receita e despesa locais foram obtidas da Base de Fi-
nanças Municipais do Brasil (Finbra), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN),  
e sobre os partidos políticos são provenientes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
A tabela �, a seguir, apresenta a lista completa das variáveis utilizadas nesta seção, 
com descrições sintéticas. A amostra compreende 3.��7 localidades do total de 
5.507 municípios brasileiros, em �000, embora sejam utilizadas amostras um 
pouco menores nas estimações por setor (3.367) e em educação (3.��6), pois as 
localidades com falta de informação ou algum outro problema detectado foram 
excluídas do conjunto de dados.

A variável dependente do modelo considera o valor das despesas corren-
tes municipais, seja ele total ou per capita ou por função (educação e saúde).  
As variáveis-chaves são preço, renda e população. As duas primeiras adotam, cada 
uma, dois critérios diferentes, conforme descrito na tabela �. Nota-se que os 
parâmetros de população e preço vão servir de base para o cálculo do efeito con-
gestionamento, referido anteriormente e detalhado mais adiante. 

1�. Vale observar, também, a característica desses serviços como “bens meritórios” (merit goods), em que a soberania do consumidor 
é substituída pelo “paternalismo” governamental (TRESCH, 2002).
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TABELA 1 
Variáveis dependente e explicativas: uma breve descrição 

Variável dependente Descrição

Despesa pública local (E ou e) O valor da despesa corrente municipal total (E) ou per capita (e) e setorial 
(educação e saúde) per capita

Variáveis explicativas Descrição

Distância (matriz de contigüidade)  Variável “espacial”, para mostrar a relevância do efeito vizinhança

Parcela de imposto – bm/b (tax share) Calculada por dois critérios: 1) total da receita tributária local/somatório da 
receita total dos municípios; e 2) razão entre renda mediana e renda média

Renda mediana – ya
Calculada por dois critérios: renda mediana + parcela de imposto (dois crité-
rios) x transferências intergovernamentais aos municípios  per capita 

População total – N Número de habitantes dos municípios

Matriz Ω (características socioeconômicas) Descrição

Faixas etárias: % da pop. acima de 60 anos;  
% da pop. até 17 anos; % da pop. até 1� anos;  
% da pop. de 0 a � anos.

Cidadãos maiores de 60 anos como parcela da população total; parcela dos 
jovens na faixa etária normal ou ampliada da educação fundamental (até 1� 
ou 17 anos); faixa etária base para índice de mortalidade infantil (0 a � anos)

Densidade demográfica População total/área do município (variável escala)
Hospitais e unidades de serviços de saúde;  
esperança de vida; taxa de mortalidade Indicadores utilizados como proxies de demanda por serviços de saúde

Matrícula (enrollment); IDHM – Educação; 
 nº de alunos em escolas particulares

Indicadores utilizados como proxies de demanda por serviços em educação 
fundamental nos municípios

% de famílias cujo chefe ganha até  
um salário mínimo Proxy de nível de pobreza local

Variáveis dummy Descrição

Capital Se a comunidade é (1) ou não (0) capital de estado

Participação em consórcio intermunicipal Proxy para coordenação e organização administrativa entre municípios

Polígono da Seca; Programa Alvorada Municípios localizados (1) ou não (0) na área de condição climática adversa

Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul Municipalidades localizadas nessas regiões recebem 1; zero caso contrário

Partidos políticos (PSDB, PMDB, PFL, PDT, PT) ou 
coligações de situação (PSDB, PFL, PMDB) ou  
oposição (PT, PDT, PSB e PPS)  à época do estudo

Partido politico do prefeito do município ou de sua coligação

Elaboração dos autores.

Além dessas, os modelos estimados utilizam diversas variáveis socioeconô-
micas de controle, adequando-as dentro de contextos gerais (total ou per capita) 
ou particulares (setoriais). Finalmente, as variáveis dummies consideram aspectos 
locacionais ou políticos particulares presentes nos municípios.

4.2  Modelo e métodos econométricos

Seja n o número de municípios,  o vetor de despesa municipal, X 
uma matriz de dimensão n x p, contendo as características socioeconômicas mu-
nicipais,  um vetor de dimensão, p de parâmetros desconhecidos e u um vetor de 
dimensão n de erros aleatórios. O modelo de regressão pode ser descrito como: 
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em que xt denota um vetor de dimensão p de características do t-ésimo município. 
Como não existe uma informação a priori sobre a forma funcional de f, é prática 
comum assumir linearidade:

                                                                                             (9)

Outro aspecto importante dos modelos de regressão, neste caso particular, é 
a possibilidade de efeitos espaciais devido à existência de alguma relação entre as 
estruturas de eficiência municipal em pontos distintos no espaço. Em geral, quan-
to menor a área onde esses pontos (no caso, municípios) estão localizados, maior 
a probabilidade de correlação geográfica. Na realidade, existem diversas considera-
ções pragmáticas ou respaldadas em modelos teóricos de interação social ou de 
agentes sobre a importância da interdependência espacial ou assimetria de relações 
espaciais. Os conceitos são aplicados em diferentes campos, tais como, normas 
sociais, efeito vizinhança, interação estratégica, entre outros (ANSELIN, �99�).

Nesse caso, a introdução desse aspecto é motivada menos pela sua conside-
ração nos modelos teóricos tradicionais do eleitor mediano e mais pela peculiari-
dade dos dados (municipais) a serem utilizados na análise empírica. 

Existem três diferentes estimadores apropriados para captar a dependência 
espacial, de acordo com a especificação do modelo: OLS com erros indepen-
dentes e identicamente distribuídos (i.i.d.) e sem a variável espacial, como no 
formato (9), ou como uma variável dependente com lag espacial (�0), também 
conhecido como modelo auto-regressivo espacial e como estimador de máxi-
ma verossimilhança com erros auto-regressivos espacialmente (��) (ANSELIN, 
�99�), definidas nas formas a seguir:

                                                                                 (10)

ou 

                                                                           (11)

em que W é uma matriz n x n, que controla a existência de efeitos vizinhança. 

Aqui, o parâmetro ρ mede a correlação espacial e, se diferente de 0, o resul-
tado de eficiência de um dado município é afetado diretamente pelos resultados 
de seus vizinhos. O parâmetro λ capta a autocorrelação espacial entre os erros 
com ε sendo um novo termo de erro�6 (REY; MONTOURI, �999). Quando  
λ , um choque ocorrido em uma unidade geográfica se espalha não só para os 
vizinhos imediatos, mas por todas as outras unidades. Essa simultaneidade torna 
endógeno o termo Wy, que induz uma forma global de spillover, necessitando do  
 

16. Note-se que não existe interesse direto na estimação de. Note-se que não existe interesse direto na estimação de λ e ρ.
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uso de técnicas especiais via estimadores de máxima verossimilhança (ML –  
Maximum Likelihood) ou variáveis instrumentais (ANSELIN, �99�).

Neste estudo serão usadas duas formas para a matriz de vizinhança W:  
i) padrão: o elemento (i, j) de W será � se os municípios i e j são vizinhos e 0, caso 
contrário, com vizinhança sendo definida como a distância geográfica que não ex-
ceder 50 quilômetros; e ii) ponderada: o elemento (i, j) de W será igual à distância 
entre municípios i e j dividida pela máxima distância encontrada; assim, tem-se 
uma medida entre 0 e � para todos os pares de municípios e não apenas uma me-
dida binária de vizinhança, por critérios de contigüidade (cut offs) específicos. 

A medida-padrão de correlação espacial está resumida no cálculo dos índices 
de Moran I e LISA (Local Spatial Autocorrelation Analysis), que medem a corre-
lação espacial de uma variável y (univariada) ou de uma variável y em relação a 
uma variável x (multivariada) (ANSELIN; SYABRI; SMIRNOV, �00�). Como 
no caso da correlação usual, se os índices são iguais a 0 então não existe evidência 
de autocorrelação espacial. Se os índices são maiores ou menores que 0, existe 
evidência de autocorrelação espacial positiva ou negativa, respectivamente.

Os instrumentos de diagnóstico usados para identificar a dependência es-
pacial nos dois modelos referidos anteriormente, de erros auto-regressivos ou lag 
espacial, são os testes de Multiplicador de Lagrange (LM). Os testes robustos são 
construídos para captar melhor falhas de especificação local do modelo (ANSELIN,  
1992 e 1988; FLORAX; FOLMER; REY, 2003). Como os municípios diferem 
significativamente sob vários aspectos, é razoável esperar que os erros da regressão 
apresentem variâncias distintas. Então, leva-se em conta a existência de hetero-
cedasticidade nessa estimação dos parâmetros. Contudo, é importante notar que 
modelos espaciais distintos podem muitas vezes induzir a padrões de correlação 
espacial radicalmente diferentes (ANSELIN, �00�).

Essa metodologia de análise espacial, com crescente aplicação na área de estu-
dos regionais ou geográficos, vem recebendo tratamentos teóricos da econometria 
formal, por meio de técnicas como as propostas por Conley (�999). Nesse caso, 
especificamente, são considerados procedimentos baseados no estimador GMM  
Espacial (Spatial Generalized Method of Moments) para o tratamento de auto- 
correlação espacial em abordagens cross-section. Essa abordagem complementar é 
importante, entre outros motivos, porque as técnicas de econometria espacial pa-
drões, em geral, são sensíveis à má especificação da matriz de vizinhança (W). Isso 
constitui um sério problema quando a matriz não é observada e conhecida, inclu-
sive com a possibilidade de dependência espacial heterogênea entre as regiões em 
estudo (CARVALHO; DA MATA; CHOMITZ, �005). Segundo esses autores, a 
técnica de GMM Espacial de Conley (�999) corresponde a uma alternativa das 
técnicas espaciais padrões, mediante a apresentação de um estimador consistente 
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da matriz de covariância de dependência espacial, seguindo a idéia do estimador 
Newey-West, que é consistente na presença de heterocedasticidade e autocorre-
lação. Além disso, por não assumir forma paramétrica, essa técnica dificilmente 
admite erros na especificação do modelo ou devido a missing values.

Finalmente, para complementar a análise econométrica anterior, é realizada 
uma investigação empírica com técnicas de Regressão Quantílica (RQ), introdu-
zidas por Koenker e Bassett (�978). Enquanto a regressão clássica linear estima 
modelos para funções médias condicionais, o método de RQ oferece instrumen-
tos de estimativas de modelos para funções medianas condicionais e também 
para outros quantis condicionais. A estimativa OLS considera apenas o efeito 
de uma variável explicativa independente no ponto médio da distribuição con-
dicional da variável dependente. O uso da técnica de RQ permite analisar o im-
pacto de variáveis explicativas em diferentes pontos da distribuição condicional 
da dependente. Isso possibilita a investigação dos impactos das variáveis inde-
pendentes sobre a despesa pública local ao longo das classes de despesa. Assim, 
pode-se examinar as diferenças devido à heterogeneidade estrutural das despesas 
em várias localidades e diferentes efeitos de cada variável, de acordo com a classe 
de despesa levada em consideração.

A idéia básica é estimar o  τ-ésimo quantil de eficiência condicional sobre as di-
ferentes variáveis explicativas, assumindo que esse quantil pode ser expresso como 
um preditor linear baseado nessas variáveis.�7 Considere (yi, xi), i= 1, 2,...,n uma 
amostra de uma dada população, em que xi é um vetor K x 1 de variáveis explicativas.  
O τ-ésimo quantil de y, a variável dependente, com 0 < τ < 1, é definido como: 
Qy(τ) = F 

-1 (τ ) = inf {y : F(y) ≥ τ}, em que F é a função de distribuição contínua 
(não-condicional) de y : F(y) = Prob (Y≤ y). No caso linear, a variável dependente 
y é uma função de x da forma: yi = xi + µi , em que  é o vetor de parâmetros e 
µi é o vetor de erros aleatórios. Configura-se o caso dos quantis condicionais da 
distribuição de y, definido pela distribuição dos erros dos quantis:

Pr(y
i
 ≤ y|xi) = Fµτ (y - x’i  τ |xi

), i =1, 2, ..., n

A função quantílica pode ser definida então, na forma: Qτ (yi|xi) = x’i τ + 
Fµ

 -1(τ). O τ estimado da forma funcional quantílica, definido como um estima-
dor da RQ, é encontrado da solução da seguinte função objetivo:

17. Para detalhes adicionais sobre o método, ver �oenker e Basset (1978 e 1982), Buchinsky (1998), �oenker e Machado (1999) e. Para detalhes adicionais sobre o método, ver �oenker e Basset (1978 e 1982), Buchinsky (1998), �oenker e Machado (1999) e 
�oenker e Hallock (2001).



259Estimando a Demanda por Educação e Saúde em Municípios Brasileiros

em que  é a função check definida: 

Nesse caso, a minimização dos valores absolutos para a função mediana conven-
cional é observada, independentemente da minimização do quadrado dos resíduos. 
O modelo especifica a função quantílica condicional da variável dependente y, dada 
a matriz das variáveis explicativas X como:  
em que  é algum vetor de parâmetros e Qε(τ) é a função quantílica da distribui-
ção de erros. A representação na forma de modelo de programação linear facilita 
a estimação dos parâmetros. A função objetivo anterior é uma soma ponderada 
dos desvios absolutos, provendo uma medida local robusta, tal que o vetor de 
coeficientes estimado não é sensível a observações extremas da variável dependen-
te. Quando os erros não seguem uma distribuição regular, os estimadores de RQ 
podem ser mais eficientes que os estimadores OLS. Diferentes soluções para dife-
rentes quantis podem ser interpretadas como diferenças nas respostas da variável  
dependente a mudanças nos regressores em diferentes pontos da distribuição con-
dicional da variável dependente.

O estudo do comportamento assintótico das estimativas de RQ, que con-
duz a inferência sobre os coeficientes estimados, requer as seguintes hipótese adi-
cionais (KOENKER; BASSET, 1982): i) densidade: a distribuição do erro, Fμ, 
tem uma densidade contínua e estritamente positiva, fμ, para todo z, tal que:  

; ii) picture: a sequência {xi} satisfaz , uma ma-
triz definida positiva; e iii) escala: a sequência das funções escala tem a forma 

, em que , para algum dado .

Para erros i.i.d.:  

em que .

Portanto, a precisão assintótica da estimativa de RQ para erros i.i.d. de-
pende basicamente da quantidade: , usualmente chamada 
de função densidade ou sparsity (TUKEY, �975). Para erros não-i.i.d., a matriz  
de covariância limite toma a forma: , em 
que  é a densi-
dade condicional da variável resposta yi estimada no τ-ésimo quantil. No caso 
i.i.d., as funções fi(ξi(τ)) são idênticas e o estimador Huber Sandwich (matriz de 
covariância robusta) iguala a expressão dos erros i.i.d.

Para fazer inferências baseadas nas hipóteses gerais, usa-se o teste de Wald. 
Segundo Koenker e Basset (�98�), uma hipótese linear geral pode ser adotada 
sobre o vetor  da forma: .
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O teste estatístico  é assin-
to-ticamente  sob a hipótese nula (H0). Essa formulação envolve uma grande 
variedade de situações, de testes simples sobre um único coeficiente a testes con-
juntos com vários coeficientes e quantis. Portanto, é possível, por exemplo, testar 
a igualdade ou não das inclinações dos coeficientes nos quantis.

Assim, os estimadores clássicos (OLS, �SLS, GMM Simples) são tratados 
em conjunto com técnicas espaciais (Geoda e GMM Espacial) e de RQ. A amos-
tra considera os seguintes quantis (ou percentis): 0,�0 (primeiro percentil – �0%), 
0,�5 (quartil inferior), 0,50 (mediana), 0,75 (quartil superior) e 0,90 (último 
percentil – 90%), isto é, τ = 0,�; 0,�5; 0,5; 0,75 e 0,9. Foi usado o método de es-
timação BR, proposto por Barrodale-Roberts, adequado para o caso de amostras 
em torno de 3.500 observações e que permite rank test. O método rank produz 
intervalos de confiança para os parâmetros estimados invertendo um rank test 
como descrito em Koenker (�99�). Os erros foram considerados não-i.i.d., im-
plementando a proposta de Koenker e Machado (�999), o que conduz para a pre-
sença de heterocedasticidade, presume linearidade local das funções quantílicas 
condicionais e computa uma estimativa Huber sandwich, usando uma estimativa 
local de sparsity. Note-se também que esse método satisfaz o critério goodness-of-fit 
(pseudo-R�) para a seleção de modelo (KOENKER; MACHADO, �999). Foram 
mantidas as variáveis explicativas estatisticamente significativas no modelo OLS. 

4.3  Modelo com despesa total18

Neste modelo, os indivíduos maximizam uma função utilidade quase côncava 
sujeita a uma restrição orçamentária. O preço do bem privado (x) é normalizado 
e igual a �. Todos os indivíduos dentro da localidade consomem o mesmo nível 
de serviço público,�9 aqui denotado por z, cujo preço é pz. As outras variáveis são 
a renda mediana individual ( ym), a parcela de imposto (ti) e a receita total de  
impostos (T). A quantidade ofertada de um serviço público por uma dada localida-
de é igual à quantidade mediana demandada por seus cidadãos com renda mediana. 
Assim, o problema individual consiste em maximizar a função utilidade, dada por:

                                                                                                (��)

Sujeita à  restrição orçamentária:

                                                                                       (�3)

18. O uso desse modelo resultou no estudo de Mendes e Sampaio Sousa (2006).. O uso desse modelo resultou no estudo de Mendes e Sampaio Sousa (2006).

19. A variável z pode ser tratada como a utilidade do bem provido ao indivíduo (BERgSTROM; gOODMAN, 197�) ou a quantidade do 
bem capturado pelo indivíduo (BORCHERDINg; DEACON, 1972). A medida de z está diretamente relacionada com o grau de publici-
dade do serviço público (REITER; WEICHENRIEDER, 1999).



261Estimando a Demanda por Educação e Saúde em Municípios Brasileiros

em que ym 
representa a renda do eleitor mediano, bm 

a base de imposto e ti a parce-
la de imposto. As funções demandas individuais dependem também da restrição 
orçamentária do governo, dada por:

                                                                                       (��)

em que cZ é o custo médio ou marginal constante da produção do serviço públi-
co,�0 ti B corresponde às receitas totais de impostos e G representa a transferência 
intergovernamental recebida pela comunidade. Recalculando (��) resulta que:

                                                                                    (�5)

Devido à presença de congestionamento (crowding out) no consumo, a 
qualidade do serviço público depende do tamanho da população da comunida-
de (N). Usando uma medida proporcional proposta por Bocherding e Deacon 
(�97�), a função de produção do setor público ou função congestionamento 
pode ser escrita como:

                                                                                               (�6)

em que γ mede o efeito congestionamento ou efeito crowding out, e também a 
“publicidade” do bem. Se γ é igual à unidade, o serviço/bem é privado “puro” e 
não existe benefício de economias de escala para a comunidade: o consumo indi-
vidual é igual a Z/N. Nesse caso, club good ou tamanho da cidade é irrelevante. Se 
γ é igual a 0, o serviço/bem é puramente público e Z = z. Porém, se γ é maior que 
a unidade, o bem é considerado supercongestionado marginalmente, e camarade-
rie (característica de bem livre), se menor que � (REITER; WEICHENRIEDER, 
�999). Uma demanda adicional requer um aumento ou redução na oferta de Z de 
tal forma a manter z constante. Valores de γ entre 0 e � remetem à possibilidade 
dos serviços “impuros” ou com características mistas, parcialmente privados e 
públicos, em que os efeitos congestionamento estão presentes, mas ainda existem 
economias de escala no consumo.

O uso de (�5) e (�6) na restrição orçamentária do eleitor mediano (�3) 
resulta em: 

                                                 (�7)

em que 
 
corresponde à receita mediana aumentada pela parcela das transfe-

rências intergovernamentais per capita, g = G/N, e b = B/N, em que B é a base  
do imposto total local.�� A renda total do eleitor mediano deve financiar as  
 
20. Bergstrom e Goodman (197�, p. 280) mostraram que isso é possível mesmo se as comunidades produzem serviços públicos usando alguns. Bergstrom e Goodman (197�, p. 280) mostraram que isso é possível mesmo se as comunidades produzem serviços públicos usando alguns 
insumos locais, cujos preços possam diferir de lugar para lugar, e se todas as comunidades apresentam funções de produção homotéticas 
idênticas e curvas de oferta totalmente elásticas para insumos.

21. Essa especificação pode ser entendida como uma adaptação de Turnbull e Djoundourian (199�, p. 22�), que usam renda mais uma 
parcela de ajuda “refletindo um aumento da renda da comunidade”.
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despesas privadas, bem como a parcela de custo na aquisição do serviço público 

. Reescrevendo (�7) tem-se: 

                                                              (�8)

Inserindo (�8) em (��) resulta no seguinte problema de maximização:

                                        (�9)

Assumindo que a maximização de (�9) conduz a função demanda do eleitor 
mediano para um serviço público local, z, segue que: 

                                                                           (�0)

Definindo o preço do imposto do serviço público como o custo individual 
de adquirir uma unidade monetária adicional de serviço público local, que pode 
ser derivado diferenciando  com relação à z. O preço do imposto é, portanto:

                                                                (��)

Cada consumidor sabe seu próprio custo (preço) do imposto e é capaz de 
definir a quantidade de serviço�� para a comunidade. Supondo a função demanda 
definida por (�0) , caracterizada por elasticidades renda e preço cons-
tantes e adicionando um vetor Ωi de características socioeconômicas individuais 
e locais, que influencie a demanda, a função (�0) pode ser escrita como:�3

                                                                           (��)

Usando (��) e arrumando os termos, o modelo para demanda usado é:     

                                                                               (�3)

Escrevendo (��) em termos de Z, por meio de (�6), tem-se que:

                          (��)

Finalmente, multiplicando (��) por p resulta em uma função estimável da 

despesa local, E:

                       (�5)

Reescrevendo (�5) na forma logarítmica, a equação (�6) representa a equa-
ção-padrão para analisar a demanda por serviços públicos locais (omitindo os 
índices individuais para cada município):

22. Reiter e Weichenrieder (1997, p. 21) mostram três razões para os eleitores perceberem de maneira incorreta os custos dos serviços. Reiter e Weichenrieder (1997, p. 21) mostram três razões para os eleitores perceberem de maneira incorreta os custos dos serviços 
públicos: “ilusão fiscal”; “efeito flypaper” (ver também Wildasin, 1989, p. �60-�61); e “complexidade de receita”.   

2�. Edwards (1990) prevê o formato em que a forma multiplicativa (22) ou (2�) equivale a assumir que a tecnologia de consumo é 
Hicks-neutra com relação a Ωi , isto é, essas variáveis não afetam de maneira distinta os “insumos” da função de demanda.
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   (�6)

em que ,  é a elasticidade-preço da demanda e a elasticida-
de-população, 3, satisfaz a seguinte equação:

                                                                              (�7)

4.4  Modelo com despesa per capita

O modelo baseado na despesa modelo baseado na despesa per capita apresenta algumas diferenças em relação 
ao anterior.�� A formalização desse modelo segue o mesmo caminho daquele com 
despesa total, descrito na seção anterior. A diferença surge a partir da equaçãoA diferença surge a partir da equação 
(�5) que, neste caso, terá de ser considerada em termos per capita, ou seja:

 (�5’)

A nova equação (�6) representa a equação-padrão para analisar a demanda 
per capita por serviços públicos locais:

      (�6’)

em que  é a elasticidade-preço da demanda. A elasticidade-
população  satisfaz a seguinte equação:

                                                                         (�7’)

4.5  Estimativas de demandas setoriais: saúde e educação

�.�.1  Modelo do Eleitor Mediano Aplicado ao Setor Saúde

A aplicação nesta seção toma como base o modelo com despesa per capita. Nesse 
caso, os dados de despesa em saúde nos municípios foram obtidos do Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops),�5 do Ministério da Saú-
de, e as demais �� variáveis,�6 do Censo Demográfico �000, do IBGE, e da STN.  
A despesa média ou per capita em saúde é a variável dependente, para uma amos-
tra de 3.367 municípios, em �000.

2�. Vale ressaltar que foram realizadas outras estimativas alternativas ao modelo apresentado: com o uso de outro critério para o tax 
share (calculado como a receita local/receita total, no primeiro estudo) e com a variável taxa de mortalidade (no lugar de esperança de 
vida). Porém, os resultados não foram melhores que os apresentados aqui. Conforme observa Reiter e Weichenrieder (1997, p. 17), aWeichenrieder (1997, p. 17), a (1997, p. 17), a 
aplicação do tax share é problemática para comunidades em que o imposto sobre propriedade se restringe a apenas uma pequena par-
cela da receita total. No segundo caso, as diferenças encontradas resumem-se à insignificância da taxa de mortalidade para as menores 
cidades – percentis 0,7� e 0,9 (ao contrário da esperança de vida, que é significante para todas as faixas de despesas per capita). 

2�. Note-se que esse setor foi o único sobre o qual não foram utilizados dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Essa fonte 
considera o setor de saúde em conjunto com o de saneamento, o que influenciou a decisão de usar dados exclusivos para saúde, 
encontrados no Siops.

26. Muitas das variáveis utilizadas neste estudo compõem os mesmos ou semelhantes indicadores de acompanhamento do setor 
pelo Ipea (200�), agrupados em condições sanitárias (esperança de vida e taxas de mortalidade); infra-estrutura (leitos hospitalares); 
cobertura e produção de serviços (rede ambulatorial).
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Algumas modificações em relação ao modelo com despesa per capita são 
implementadas, de forma a adequar a análise ao contexto específico do setor de 
saúde. Nas variáveis de localização, os municípios da região Nordeste são substi-
tuídos por dummies, que representam aquelas localidades integrantes do Progra-
ma Alvorada, de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo de 0,5 e 
aquelas pertencentes à região Norte. Isso torna o Nordeste uma referência para a 
análise regional. Por fim, variáveis explicativas ou de controle mais compatíveis 
com a demanda por saúde pública são incorporadas ao modelo a ser estimado, 
conforme descrito a seguir.

�.�.1.1  Autocorrelação espacial e resultados

O instrumental econométrico é aplicado nesse caso do serviço de saúde para ava-
liar a existência de autocorrelação espacial nas despesas per capita locais. Assim 
como para as despesas per capita, o índice I de Moran, calculado (0,��9) para a 
despesa média em saúde, acusa a presença de autocorrelação espacial. Da mesma 
forma, o diagnóstico da estimativa OLS apresenta o método LM com erros AR 
espacial como mais significante e, portanto, mais adequado de ser aplicado. No 
gráfico � é apresentado o índice I de Moran, já corrigido pela aplicação do méto-
do LM, que considera a autocorrelação espacial. Por questão de praticidade, serão 
apresentados, na tabela �, somente os resultados relativos a esse último método, 
em conjunto com os resultados referentes à utilização do método GMM espacial.

Nesse caso, observa-se somente uma diferença entre os resultados dos dois 
métodos citados para a variável taxa de mortalidade infantil, com coeficiente 
significante apenas no resultado do GMM Espacial. Os demais parâmetros esti-
mados apresentam sinais, níveis de significância e valores semelhantes em ambos 
os métodos. Vale lembrar que o método GMM Espacial considera o critério de 
contigüidade (cut off ) igual a 0,5 (≈ 50 Km), diferente do LM que usa uma ma-
triz-padrão (0-�).

A alta elasticidade-preço encontrada sugere a característica de um bem “não-
essencial”. Ao mesmo tempo, a elasticidade-renda (superior à unidade) reforça 
esse resultado e expressa a característica de um bem normal e superior (“de luxo”), 
corroborado na literatura do eleitor mediano sobre bens meritórios (GONZALEZ; 
MEANS; MEHAY, �993). Os coeficientes das variáveis de população e da taxa de 
urbanização apresentam os sinais esperados (negativo e positivo, respectivamente). 
Enquanto o primeiro efeito já é bastante conhecido, o último demonstra a forte 
pressão de demanda advinda da urbanização.

Os parâmetros de congestionamento calculados nos dois métodos – 0,�55 
(LM) e 0,��5 (GMM Espacial) – mostram um alto grau de “publicidade”  
(publicness) do serviço de saúde no país, resultado esse compatível com as análises 
especializadas sobre o setor.
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GRáFICO 1
Despesa per capita saúde – índice I de Moran

Fonte: DataSUS/Siops/Ministério da Saúde.

TABELA 2
Despesa per capita saúde – resultados LM Erro AR e GMM Espaciais

Variáveis
Método LM Erro AR Espacial Método GMM Espacial

Coeficientes Erro-padrão Valor-z Prob. Coeficientes Erro-padrão Prob.
Intercepto -2,90�61 0,��272 -8,72987 0,00000 -2,968 0,�91�� �,��E-1�
Preço (tax share) -0,8�82� 0,0��7� -19,6198� 0,00000 -0,8��98 0,0�827 0,00000
Renda mediana 1,�2�67 0,0�2�0 �1,0�707 0,00000 1,�1200 0,0�8�� 0,00000
Pop. total -0,11981 0,012�6 -9,618�6 0,00000 -0,11781 0,01��� 0,00000
% da pop. 0 a � anos 0,��029 0,0�1�� 8,19008 0,00000 0,�2998 0,061�2 0,00000
% da pop. mais 60 anos 0,12118 0,02977 �,06999 0,0000� 0,12128 0,0�9�� 0,00217
Taxa urbanização 0,0�798 0,018�9 �,1187� 0,00182 0,06801 0,01806 0,00017
Taxa de mortalidade 0,0�1�0 0,026�8 1,��727 0,119�1 0,060�1 0,02707 0,02��1
Hospitais 0,110�7 0,01229 8,988�9 0,00000 0,1097� 0,01280 0,00000
% de dom. c/  
chefe até 1 SM 0,09�9� 0,01281 7,��6�9 0,00000 0,09��� 0,01��� 0,00000

Programa Alvorada 0,06681 0,026�� 2,�27�2 0,011�9 0,0��12 0,02��� 0,029��
Região N -0,0�2�� 0,0�80� -1,09177 0,27�9� -0,0�87� 0,0�770 0,�16�9
Região CO -0,1�626 0,0��7� -�,11�60 0,0018� -0,12620 0,0�188 0,002�8
Região SE 0,09608 0,0��97 2,7�7�� 0,00600 0,107�6 0,0���1 0,00179
Região S -0,1�668 0,0�8�� -�,80�19 0,0001� -0,1��86 0,0�812 0,000��
LAMBDA (λ) 0,21088 0,02190 9,6�067 0,00000 - - -

Elaboração dos autores.
Obs.: LM Erro AR Espacial: R 2: 0,�171�6; R 2 (BUSE): - ; Sq. Correlação: - ; Log likelihood: -1.282,7�. 

Variância: 0,12�0��; Critério Akaike info: 2.�9�,�1; Erro-padrão: 0,��22; Critério Schwarz: 2.687,���7�6.
GMM Espacial: Horizontal cutoff value: 0,�; Vertical cutoff value: 0,�; J-statistics: �,7261e-022; J-statistics p-value: 1.
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As demais variáveis apresentam sinais esperados, com destaque para os efei-
tos das parcelas da população de 0 a � anos e acima de 60 anos, dos domicílios 
cujo chefe de família ganhe até um salário mínimo (SM) – proxy de pobreza –, da 
taxa de urbanização e da rede hospitalar como fontes importantes de demanda 
por serviços de saúde, com efeitos positivos sobre a despesa média do serviço.  
As variáveis locacionais exprimem diferenças regionais, mostrando a maior  
demanda por serviços de saúde nas regiões Nordeste (Programa Alvorada) e Su-
deste, relacionada a fatores distintos, como já mencionado. Os resultados negati-
vos para as regiões Sul e Centro-Oeste devem ser entendidos levando-se em conta 
a região Nordeste como referência.

�.�.1.2  Resultados da regressão quantílica

A estimativa do modelo com base no método de RQ mantém as mesmas variáveis 
adotadas na seção anterior. Note-se, primeiramente, que o formato da curva de 
despesa per capita em saúde segue padrão�7 semelhante ao da despesa per capita 
total, mas com uma inclinação mais acentuada nas últimas faixas de população, 
como mostra o gráfico �. 

GRáFICO 2
Média despesa per capita saúde x faixas populacionais

Fonte: Dados de saúde: DataSUS/Siops/Ministério da Saúde. Dados de população: Censo 2000/IBGE.
Elaboração dos autores.

27. Consideram-se nove faixas de população, em número de habitantes e de municípios (entre parênteses): até � mil (601); de � mil a 
10 mil (771); de 10 mil a 20 mil (897); de 20 mil a �0 mil (�80); de �0 mil a �0 mil (278); de �0 mil a 100 mil (2�0); de 100 mil a 200 
mil (9�); de 200 mil a �00 mil (71); acima de �00 mil (2�).
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Como o método espacial não se aplica nesse caso, o fator distância é incluído 
no modelo para captar o efeito vizinhança. Os resultados encontrados (tabela 3)  
corroboram os anteriores e são compatíveis em termos de sinais, valores e signifi-
câncias, com algumas qualificações, em termos de significância ou diferenças, de 
acordo com as classes de despesa média consideradas. 

O efeito vizinhança não é significante somente nas duas classes opostas de 
despesa média (0,� e 0,9), logo os parâmetros estimados não podem ser conside-
rados distintos nas várias classes de despesa média. Isso demonstra a importância 
do efeito vizinhança, em certos casos, mas não acrescenta informação em relação 
aos métodos espaciais, considerados anteriormente. 

O efeito preço segue o padrão (negativo) já comentado, mas apresenta valo-
res bastante distintos (superiores), o que aponta para características de um serviço 
menos “básico ou essencial”, com efeitos mais intensos na maior classe de despesa 
média, associada com cidades de menor ou maior porte. No caso do efeito renda, 
porém, o teste não confirma efeitos distintos apenas entre o primeiro e o segundo 
percentis. Nos demais, as diferenças são significativas ao nível de �%, exceto en-
tre o segundo e último percentil (a �0%), sugerindo elasticidades-renda maiores 
(características de serviços de “luxo”) para os municípios (pequenos ou grandes) 
presentes nas classes de despesa média superiores. Quanto à população total, o 
impacto (negativo) é decrescente ao longo das classes de despesa, demonstrando 
que a presença do efeito escala é menor nos municípios menores (ou desecono-
mias nos maiores). Corroborando esses resultados, a taxa de urbanização afeta 
positivamente a despesa média, embora os coeficientes não sejam distintos ao 
longo das classes de despesa. 

As estimativas para o parâmetro de congestionamento ao longo das clas-
ses de despesa per capita (0,��6; 0,�3�; 0,5��; -0,387; e 3,�36) mostram uma 
forte variabilidade desse efeito, chegando em certos casos a valores negativos 
(camaraderie) ou acima da unidade (gridlock). Esses resultados destoam dos an-
teriores. No penúltimo percentil, surge o que se denomina camaraderie e o re-
sultado pode ser explicado pela predominância de pequenos municípios, onde 
os serviços de saúde são fortemente subsidiados.�8 Já no último percentil, o valor 
estimado bem acima da unidade reflete a inclusão de cidades, como São Paulo 
e Rio de Janeiro, que podem estar distorcendo o resultado, por apresentarem 
características de “supercongestionamento” (gridlock).

28. A livre provisão de serviços públicos pode ser vista como o caso-limite de subsídio, com o consumo do serviço a preço abaixo do 
custo de produção (ATKINSON; STIgLITZ, 1987).
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TABELA �
Despesa per capita saúde – resultados regressão quantílica

Variáveis .10 .2� .�0 .7� .90

Intercepto
 -2,2�27� ***

 (0,����7)
 -2,6187� ***

 (0,�861�)
 -�,�1020 ***

 (0,�7�2�)
 -�,192�� ***

 (0,�0888)
 -�,����0 ***

 (0,�6898)

Distância
 0,00�90

 (0,00767)
  0,01280 *
 (0,00708)

  0,0108� *
 (0,00�89)

  0,0127� ***
 (0,00�71)

 0,01092
 (0,0078�)

Preço (tax share)
 -0,6919� ***

 (0,06�69)
 -0,7��61 ***

 (0,0�682)
 -0,7911� ***

 (0,0�0��)
 -0,9��81 ***

 (0,0��20)
 -1,0��16 ***

 (0,06127)

Renda mediana
  1,19766 ***

 (0,0�098)
  1,2�692 ***

 (0,0��70)
  1,28789 ***

 (0,0��68)
  1,�2�07 ***

 (0,0�821)
  1,����8 ***

 (0,0�1�6)

População total
 -0,17697 ***

 (0,018��)
 -0,1�1�7 ***

 (0,01680)
 -0,099�� ***

 (0,01�71)
 -0,09180 ***

 (0,01�16)
 -0,08�2� ***

 (0,0181�)

Taxa urbanização
  0,0�871 *
 (0,027��)

  0,0�96� ***
 (0,02��0)

  0,06�97 ***
 (0,01760)

  0,0622� ***
 (0,0209�)

  0,07�0� ***
 (0,02�90)

% da pop. de  
0 a � anos

  0,��829 ***
 (0,09���)

  0,�6907 ***
 (0,08�00)

  0,28�86 ***
 (0,0�76�)

  0,�1�20 ***
 (0,0628�)

  0,298�� ***
 (0,0�980)

% da pop. com 
mais 60 anos

 0,06188
 (0,0�81�)

 0,06���
 (0,0���9)

  0,097�0 ***
 (0,0��1�)

  0,16928 ***
 (0,0�6�6)

  0,218�� ***
 (0,0�29�)

Hospitais
  0,118�� ***

 (0,018��)
  0,1097� ***

 (0,016�2)
  0,098�� ***

 (0,01222)
  0,10�60 ***

 (0,01�18)
  0,1092� ***

 (0,01781)

Taxa de mortalidade
 0,0��07

 (0,0��60)
 0,0�127

 (0,0�2��)
  0,06��2 **

 (0,026�0)
 0,0�1��

 (0,02871)
  0,10270 ***

 (0,0����)

% de dom. até 1SM
  0,08989 ***

 (0,01797)
  0,09816 ***

 (0,01600)
  0,09�00 ***

 (0,012�0)
  0,10206 ***

 (0,01�0�)
  0,10286 ***

 (0,01668)

Programa Alvorada
  0,09071 ***

 (0,0��2�)
 0,0���9

 (0,0�167)
  0,06727 **

 (0,027�2)
  0,081�� ***

 (0,026��)
 0,01006

 (0,0��27)

Região N
 -0,1�611 *
 (0,08��7)

  -0,1271� **
 (0,0�1�2)

-0,02�20
 (0,06690)

 0,07�97
 (0,0�92�)

 0,0607�
 (0,06�71)

Região CO
-0,0�8��

 (0,0�868)
  -0,1��98 **

 (0,0�7�8)
 -0,09�20 **

 (0,0�27�)
-0,06028

 (0,0��18)
 -0,1�70� ***

 (0,06088)

Região SE
  0,20��� ***

 (0,0�062)
  0,1�071 ***

 (0,0�012)
  0,128�� ***

 (0,0�290)
  0,091�� ***

 (0,0���7)
 0,0���8

 (0,0����)

Região S
-0,06�89

 (0,0��7�)
 -0,1�007 ***

 (0,0��21)
 -0,1���� ***

 (0,0�72�)
 -0,1��16 ***

 (0,0�076)
 -0,10�09 **

 (0,0�86�)

Elaboração dos autores.
Nota: Em parênteses: erro-padrão dos parâmetros estimados. 
Obs.: * Significante a 10%.

** Significante a �%.
*** Significante a 1%.

Nas demais variáveis de controle são encontradas diferenças específicas nos 
vários quantis. É importante observar os efeitos positivos e crescentes nas classes 
de despesa das variáveis percentual da população com mais de 60 anos e taxa de 
mortalidade (nesse caso, apenas entre o segundo e o último percentil e entre os 
dois últimos). Esse resultado confirma a relevância dessas variáveis na determina-
ção da demanda de saúde, especialmente nas cidades de menor ou maior porte.

As variáveis percentual da população entre zero e quatro anos, domicílios 
cujos chefes de família ganham até um SM (proxy de pobreza) e número de hos-
pitais contribuem para elevar a despesa média em saúde, porém esse impacto não 
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representa diferença significativa entre os quantis considerados. Finalmente, as 
variáveis de localização atuam de modo diferenciado na despesa média. O Progra-
ma Alvorada (que, em geral, atende municípios do Nordeste) e a região Sudeste 
exercem efeitos positivos, enquanto as demais regiões,  efeitos negativos devido à 
região Nordeste ser tomada como referência. 

�.�.2  Modelo do Eleitor Mediano Aplicado à Educação

O modelo para estimar a demanda por educação municipal é semelhante ao apli-
cado anteriormente no caso do serviço de saúde. Os dados de despesa em edu-
cação (e cultura)�9 nos municípios foram obtidos do Finbra da STN e as demais 
quinze variáveis socioeconômicas explicativas do modelo, características da de-
manda pelo serviço, provêm do Censo Demográfico do IBGE e da STN (despesa 
e transferências intergovernamentais). Dessa maneira, estima-se o modelo com 
a despesa média ou per capita em educação como variável dependente para uma 
amostra de 3.��6 municípios, em �000.

�.�.2.1  Autocorrelação espacial e resultados

O mesmo instrumental econométrico anterior é utilizado para avaliar a existência 
de autocorrelação espacial nas despesas per capita locais em educação nos municí-
pios brasileiros. O índice I de Moran calculado pelo método clássico (OLS) foi de 
0,��8, confirmando, também nesse serviço, a presença de autocorrelação espacial. 
O diagnóstico realizado na estimativa OLS sugere o uso do método LM nos erros 
AR espacial como o mais significante. Nesse caso, como antes, são apresentados 
somente os resultados desse último método, em conjunto com os resultados do 
método GMM Espacial, conforme descritos na tabela �. 

Os dois métodos utilizados apresentam resultados semelhantes em relação 
aos sinais esperados e aos níveis de significância dos parâmetros estimados; com  
exceção daqueles das variáveis capital e coligação �, todos os demais parâmetros são 
significativos ao nível de �%, de 5%, no caso da população com mais de �5 anos  
(no GMM), ou de �0% (coligação � e participação em consórcios). Com respei-
to aos valores dos parâmetros estimados pelos dois métodos, observa-se que to-
das as variáveis apresentam resultados semelhantes, exceto a relativa à população 
com mais de �5 anos alfabetizada. As diferenças encontradas, porém, podem ser  
explicadas em função dos critérios de vizinhança implícitos nos métodos adota-
dos, como já discutido anteriormente. Vale lembrar que o método GMM Espa-
cial é considerado mais robusto.

Finalmente, verifica-se que após a estimativa pelo método LM erro, o índice 
I de Moran corresponde a -0,0�0� (gráfico 3), conforme o resultado corrigido 
para a autocorrelação espacial encontrada por meio da regressão clássica (OLS).

29. Apesar dos dados contidos na base Finbra/STN agregar educação e cultura, a parcela referente à primeira função é considerada 
preponderante.  
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TABELA �
Despesa per capita educação – resultados LM Erro Espacial e GMM Espacial

Variáveis Estimação LM – Modelo Erro Espacial GMM Espacial

Coef. Erro-padrão Valor-z Prob. Coef. Erro-padrão Prob.

Intercepto -0,8876 0,19�� -�,���1 0,0000 -0,8�0� 0,26�9 0,001�
Preço -0,78�0 0,0��2 -22,9�01 0,0000 -0,7681 0,0��6 0,0000
Renda mediana 1,178� 0,022� �2,�011 0,0000 1,170� 0,0268 0,0000
População total -0,0820 0,0110 -7,�826 0,0000 -0,0766 0,0172 0,0000
Densidade demográfica -0,02�8 0,00�8 -�,09�� 0,0000 -0,0217 0,0061 0,000�
Alunos - escolas particulares -0,0��1 0,0067 -�,0881 0,0000 -0,0�79 0,0102 0,0002

% da pop. com mais  
de 1� anos alfab. -0,2�68 0,0716 -�,��9� 0,0006 -0,18�2 0,077� 0,0169

% da pop. com menos  
de 1� anos 0,9796 0,00�� 180,07�2 0,0000 0,978� 0,0071 0,0000

Capital 0,0011 0,0��� 0,0191 0,98�7 -0,02�7 0,0�86 0,6611
Região N 0,�607 0,0�72 12,�99� 0,0000 0,�710 0,0�2� 0,0000
Região CO 0,21�9 0,0�81 �,6�81 0,0000 0,2180 0,0��� 0,0000
Região SE 0,�162 0,0��� 1�,6098 0,0000 0,�1�9 0,0�0� 0,0000
Região S 0,2901 0,0�62 8,01�1 0,0000 0,29�� 0,0�26 0,0000
Coligação 1 (situação) -0,0122 0,01�8 -0,82�0 0,�100 -0,0170 0,01�7 0,21�0
Coligação 2 (oposição) -0,028� 0,0172 -1,6�88 0,0972 -0,0��9 0,0188 0,06��
Part. em consórcio municipal -0,0207 0,0116 -1,779� 0,07�2 -0,02�� 0,01�8 0,077�

LAMBDA (λ) 0,2661 0,0212 12,�6�0 0,0000 - - -
Elaboração dos autores.
Notas: LM Erro AR Espacial: R 2: 0,91��79; R 2 (BUSE): - ; Correlação Sq.: - ; Log likelihood : �06,02. 

Variância: 0,068762; Critério de Akaike info: 6��,0�.
Erro-padrão da regressão: 0,26222�; Critério de Schwarz: 7�2,2�61�6.
Mean dependent var: �,0�0�20; S.D. dependent var: 0,897206. 
Graus de liberdade: ��10.
GMM Espacial: Horizontal cutoff value: 0,�; Vertical cutoff value: 0,�.
J-statistics: �,82�7e-021; J-statistics p-value: 1.

Note-se que as elasticidades-renda estimadas, superiores à unidade, vão ao 
encontro de estudos anteriores, segundo os quais os bens meritórios (merit goods) 
tendem a apresentar características de bens de “luxo”. Uma síntese desses estudos 
encontra-se no trabalho de Sanz e Velázquez (�00�). Os parâmetros de congestio-
namento calculados nos dois métodos (0,6�9 – LM; e 0,670 – GMM Espacial) 
mostram que no caso da educação, diferentemente do setor saúde, o efeito con-
gestionamento é mais acentuado, reduzindo o caráter de “publicidade” (public-
ness) do serviço educação. Porém, mesmo nesse caso, mantém-se o argumento 
anterior sobre a presença de economias de escala no consumo desse serviço.

Esse aspecto é corroborado, ainda, pelos resultados do coeficiente da popu-
lação e dos fatores redutores da despesa: densidade demográfica e participação 
em consórcio municipal. Alunos em escolas particulares, como serviço privado 
substituto ao público, assim como a parcela da população acima de �5 anos al-
fabetizada, também constituem fatores redutores da despesa média em educação, 
como esperado. A parcela da população diretamente envolvida na provisão de ser-
viços de educação municipal (ensinos básico e fundamental), abaixo de �5 anos,  
consiste em fonte de aumento de despesa na área.
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GRáFICO �
Despesa per capita educação – índice i de Moran

Fonte: Ministério da Educação e Finbra/STN.

Do ponto de vista regional, a única diferença nos efeitos (positivos) da locali-
zação do município diz respeito aos valores distintos dos coeficientes estimados em 
cada região. Em geral, as regiões Nordeste e Sudeste requisitam demandas maiores 
para os serviços de educação, em relação às demais, por motivos já discutidos.  
Por fim, do ponto de vista político, o coeficiente estimado da coligação � (de 
oposição) apresenta efeito redutor na despesa média, o que não é um resultado 
esperado, em virtude da hipótese de que o eleitor votaria em partidos de oposição 
para aumentar as despesas sociais, especialmente em educação (ver tabela �).

�.�.2.2  Resultados da regressão quantílica

A estimativa do modelo pelo método de RQ mantém as mesmas variáveis ado-
tadas na seção anterior, excluída a variável capital, dada a insignificância do co-
eficiente.30 No entanto, o formato da curva de despesa per capita em educação 
(gráfico �) segue padrão um pouco distinto dos anteriores.

�0. As faixas populacionais, nesse caso, são semelhantes às anteriores (ver nota 27), alterando apenas o número de municípios em cada 
faixa: 609, 789, 920, �8�, 28�, 2�0, 9�, 71 e 2�, respectivamente.
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GRáFICO �
Média despesa per capita educação (log) x faixas populacionais

Fonte: Dados de educação: Ministério da Educação e STN. Dados de população: Censo 2000 (IBGE).
Elaboração dos autores.

A despesa decresce apenas entre as faixas � e � e torna-se crescente a partir 
daí, com um pico na faixa acima de 500 mil habitantes. Isto é, existe maior ho-
mogeneidade no custo médio nas faixas populacionais de � a 5.

Na RQ, como já explicado, inclui-se o fator distância para captar o efeito 
vizinhança. Há compatibilidade entre os resultados do método RQ e os ante-
riores, exceto na parcela da população menor de �5 anos e na participação em 
consórcios municipais. 

Quanto aos testes das diferenças nas elasticidades calculadas nos quantis, 
as variáveis renda mediana, preço, densidade demográfica, alunos em escolas 
particulares, população com mais de �5 anos alfabetizada, região Sudeste, parti-
cipação em consórcio municipal e coligação � apresentam diferenças nos valores 
dos parâmetros calculados entre as várias classes de despesa per capita.

Na comparação com quantis específicos outras variáveis também apresen-
tam valores diferentes: i) distância: entre o primeiro ou o segundo percentis e a 
mediana; ii) região Sul: entre o primeiro e o último percentis; e iii) coligação �: 
entre os dois últimos percentis. Finalmente, no caso de população, são encon-
trados vários diferenciais comparando-se diversos grupos de quantis. No que diz 
respeito aos resultados, observa-se, a partir da tabela 3, que as elasticidades-preço 
(negativas) e renda (positivas) aumentam na medida do crescimento da classe 
de despesa per capita, mostrando que em classes superiores (em particular nas 
cidades de menor porte) a característica de bem “menos essencial” ou de “luxo” 
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é acentuada. A elasticidade populacional tem efeitos decrescentes ao longo das 
classes de despesa per capita, o que sugere menor efeito escala nas maiores cida-
des. Esse efeito também é captado pela variável densidade demográfica, porém 
menos acentuado no quintil mediano e crescente para os percentis menores (cidades 
menores) e maiores (cidades maiores). A participação em consórcio é também um 
fator de redução de custos (economia de escala), apesar dos coeficientes não serem 
considerados distintos entre os quantis, assim como não são significantes para classes 
de despesa per capita extremas (0,� e 0,9).

TABELA �
Despesa per capita educação – resultado regressão quantílica
Variáveis 0,10 0,2� 0,�0 0,7� 0,90

Intercepto
-0,72�2 ***

(0,2780)
 -0,�18� ***

 (0,21�2)
 -0,�6�� **

 (0,208�)
 -0,�7�8 **

 (0,1887)
 -1,0�6� ***

 (0,2�19)

Distância
  0,01�2 **

(0,006�)
 0,002�

 (0,00�1)
 0,0012

 (0,00��)
 0,0061

 (0,00�9)
 0,00�1

 (0,00�8)

Preço (tax price)
 -0,6�87 ***

(0,0�82)
 -0,6870 ***

 (0,0�6�)
 -0,7�9�***

 (0,0�61)
 -0,7�20 ***

 (0,0�2�)
 -0,8282 ***

 (0,0�76)

Renda mediana
  1,111� ***

(0,0�22)
  1,1�2� ***

 (0,02��)
  1,1��� ***

 (0,0226)
  1,1��� ***

 (0,0211)
  1,2�98 ***

 (0,026�)

População total
 -0,11�� ***

(0,01�2)
 -0,106� ***

 (0,0107)
 -0,09�2 ***

 (0,0110)
 -0,092� ***

 (0,0097)
 -0,0701 ***

 (0,01��)

Densidade demográfica
 -0,0�90 ***

(0,0070)
 -0,0280 ***

 (0,0061)
 -0,0192 ***

 (0,00�9)
 -0,0229 ***

 (0,00�0)
 -0,0�18 ***

 (0,006�)

Alunos em escola particular
-0,009�
(0,007�)

 -0,02�� ***
 (0,006�)

 -0,0��� ***
 (0,0068)

 -0,0�17 ***
 (0,0060)

 -0,0�10 ***
 (0,008�)

% da pop. com mais de 
1� anos alfabetizada

 -0,���9 ***
(0,07�2)

 -0,1�82 **
 (0,0689)

 -0,1��6 **
 (0,06��)

-0,0��1
 (0,0��1)

-0,0�10
 (0,07�8)

% da pop. com 
 menos de 1� anos

  0,9909 ***
(0,0086)

  0,98�� ***
 (0,0062)

  0,9879 ***
 (0,0062)

  0,9869 ***
 (0,00�7)

  0,988� ***
 (0,0072)

Região NE
  0,���2 ***

(0,0290)
  0,�9�8 ***

 (0,0288)
  0,�68� ***

 (0,0�1�)
  0,��97 ***

 (0,0�8�)
  0,�276 ***

 (0,0�00)

Região CO
  0,2012 ***

(0,0�10)
  0,2276 ***

 (0,0280)
  0,2�02 ***

 (0,0�2�)
  0,207� ***

 (0,0�8�)
  0,1611 ***

 (0,0�81)

Região SE
  0,�282 ***

(0,0276)
  0,��27 ***

 (0,02�9)
  0,�1�9 ***

 (0,0�99)
  0,���8 ***

 (0,0�8�)
  0,�16� ***

 (0,0�92)

Região S
  0,�128 ***

(0,02�2)
  0,281� ***

 (0,0260)
  0,27�2 ***

 (0,0�09)
  0,2��� ***

 (0,0�96)
  0,2�62 ***

 (0,0�11)

Coligação 1 (situação)
-0,0182

(0,01�0)
-0,0161

 (0,01��)
-0,0110

 (0,01�2)
 -0,0�02 **

 (0,0126)
-0,0088

 (0,01�0)

Coligação 2 (oposição)
 -0,0��� **

(0,0227)
   -0,0�772 **

   (0,01812)
  -0,00���

 (0,018�)
    -0,0���9 **

   (0,01��1)
   0,002��

   (0,01�96)

Participação em 
 consórcio municipal

0,0209
(0,0160)

 -0,02�� **
 (0,0117)

 -0,0�2� ***
 (0,0120)

 -0,0262 **
 (0,011�)

-0,01�8
 (0,01�1)

Elaboração dos autores.
Nota: Em parênteses: erro-padrão dos parâmetros estimados. 
Obs.: * Significante a 10%.

** Significante a �%.
*** Significante a 1%.
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Com relação aos parâmetros de congestionamento calculados pelos vá-
rios métodos (LM = 0,6�86; GMM = 0,6697; e RQ = 0,67�; 0,660; 0,608; 
0,6�7; e 0,59�), as diferenças encontradas, considerados os vários percentis, mos-
tram o grau de publicidade do serviço em educação inferior ao de saúde, apesar  
de aumentar ao longo das classes de despesa per capita, em particular nas cidades de 
maior porte. Apesar de inferiores aos valores do modelo geral de despesa per capita, 
 os parâmetros demonstram a mesma característica anterior em face das “indivisi-
bilidades” (efeito “zôo”) ou da diversificação, que remete a serviços mais caros ca-
pazes de influenciar o valor do parâmetro encontrado nos serviços educacionais.

As variáveis que identificam mais especificamente a demanda por serviços 
no setor são alunos em escolas particulares, população com mais de �5 anos alfa-
betizada e população com menos de �5 anos. Elas apresentam os sinais esperados, 
com destaque para as duas primeiras, que compreendem fatores substitutos ou 
redutores da demanda por educação, e acusam, no primeiro caso, efeitos (nega-
tivos) maiores nas classes de despesa per capita maiores (cidades de maior porte), 
ocorrendo o contrário no segundo caso. O efeito positivo da terceira variável, 
como esperado, não pode ser considerado distinto entre os vários quantis.

Por fim, os coeficientes das variáveis de localização (regionais) mostram que 
as regiões Nordeste e Sudeste apresentam demandas maiores por educação. No 
caso do Sudeste, são identificados efeitos maiores nas classes de despesa meno-
res, o que sugere uma maior eficiência das cidades de porte médio nessa região.  
Por fim, as coligações � (situação) e � (oposição) sofrem as mesmas influências 
redutoras na despesa per capita em educação, mas significantes apenas no último 
percentil (no caso da oposição, também nos dois primeiros quantis). Esse resul-
tado pode ser atribuído, em parte, ao fato de a legislação “rígida” para a provisão 
desse serviço nos municípios deslocar o foco de interesse político para outras 
áreas de serviços públicos locais.

5  CONCLUSÕES

As estimativas de demanda por serviços públicos locais para os municípios bra-
sileiros, com base no modelo do eleitor mediano, foram realizadas para dois ca-
sos setoriais (saúde e educação). Os resultados são consistentes com a estrutura 
teórica e empírica, discutida na seção �, sugerindo que a abordagem do eleitor 
mediano pode ser útil para descrever o comportamento da despesa pública local 
no Brasil. Foram utilizados vários métodos alternativos de estimação (OLS, LM, 
�SLS, GGM simples, GMM Espacial e RQ), que sustentam a robustez dos resul-
tados encontrados. 

De maneira específica, os métodos espaciais e a RQ permitiram a identifica-
ção de autocorrelação espacial e a investigação dos efeitos das variáveis explicativas  
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sobre diferentes classes de despesa pública local, demonstrando a heterogenei-
dade entre municípios. Os testes realizados e as correções nas autocorrelações 
espaciais existentes asseguram maior robustez aos resultados. Na RQ, o aspecto 
mais importante é o impacto das variáveis socioeconômicas nas despesas muni-
cipais (totais ou per capita) não depender da classe de despesa considerada, o que 
confirma algumas hipóteses da literatura internacional. Muitos estudos tentaram 
estimar médias para grupos ou faixas de população mais homogeneamente agru-
pados, tratando a amostra com uma “decomposição” ou “truncagem” da variável 
dependente. Contudo, o tratamento realizado pelo método de Regressão Quan-
tílica é mais adequado devido ao uso da função quantílica condicional.

As principais variáveis dos modelos estimados (preço, renda e população) 
foram sempre significativas e tiveram os sinais esperados. As elasticidades-renda 
estimadas nos casos gerais para os serviços públicos municipais se mantêm dentro 
dos padrões esperados, apesar das estimativas acima da média internacional. Nas 
elasticidades-renda setoriais estimadas, os resultados se assemelham aos da litera-
tura internacional, que mostram o serviço público com a característica usual de 
bens “meritórios”.

Resultados para o efeito congestionamento sugerem, na maioria dos casos, 
que o parâmetro crowding out é inferior à unidade, com exceção do setor saúde 
para classes de despesa per capita superiores, geralmente associadas a pequenas 
cidades (sugerindo a presença de fortes subsídios) ou grandes cidades (supercon-
gestionamento). Esses resultados estão, claramente, abaixo daqueles encontrados 
em estudos internacionais, em que esse parâmetro tende a ser, geralmente, maior 
que a unidade, caracterizando efeitos congestionamento substanciais. O resulta-
do diverso obtido para os municípios brasileiros decorre, provavelmente, do efei-
to escala. Isso porque, de maneira geral, um aumento no número de habitantes 
diminui o custo marginal (tax price) do serviço público. O reduzido tamanho 
dos municípios brasileiros impede que as pequenas municipalidades explorem as 
economias de escala inerentes à provisão desses serviços, provocando a redução 
do efeito congestionamento. 

Note-se, por fim, que o efeito congestionamento decresce ao longo das clas-
ses de despesa consideradas, com algumas exceções, como no caso dos serviços de 
saúde. Esse resultado surpreende, pois se espera que o efeito congestionamento 
seja maior nas grandes cidades. Porém, uma avaliação adicional sugere cautela 
com tal interpretação. As indivisibilidades características à produção de certos 
serviços públicos, no Brasil, restringem a provisão desses serviços aos grandes 
centros urbanos em detrimento dos municípios menores. Assim, as maiores des-
pesas que caracterizam esses grandes centros refletem não apenas um custo de 
congestionamento, mas também o fato de que eles oferecem um conjunto maior 
de serviços, em comparação com as cidades de pequeno porte. 
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Os resultados também demonstram que o porte da cidade influencia a magni-
tude do efeito congestionamento; esse impacto mostrou-se decrescente, no primeiro 
modelo, com a classe de despesa total considerada. Esse é um resultado surpreendente, 
pois sugere um efeito congestionamento menor para as grandes cidades, o que vai de 
encontro aos resultados obtidos na literatura internacional. Uma avaliação detalhada 
permite entender isso melhor. As indivisibilidades, que caracterizam a oferta de cer-
tos serviços, limitam a provisão aos grandes centros urbanos.  Nesse caso, as maiores 
despesas totais refletem não apenas um custo de congestionamento, mas também o 
fato de as cidades maiores oferecerem um conjunto mais diversificado e complexo 
de serviços, quando comparadas com as pequenas cidades. Isso corresponde ao 
que na literatura se denomina efeito “zôo”. Portanto, o efeito congestionamento 
reduzido ao longo das classes de despesas totais pode estar refletindo elementos de 
escala medidos pelas elasticidades da população sobre o efeito preço. 

No modelo em que se considera a despesa per capita, a aplicação de técni-
cas econométricas espaciais, em conjunto com os procedimentos utilizados no 
modelo anterior, garante maior robustez nos resultados dos parâmetros estima-
dos. Independentemente dos métodos e das variáveis de controle empregados, 
os coeficientes estimados para as variáveis principais – preço, renda e população 

– mostraram-se robustos. Quanto ao efeito congestionamento, o maior parâmetro 
para classes menores de despesa, diante das relações existentes entre as despesas 
médias e os portes dos municípios (em geral, na forma de U), sugere que as ci-
dades de médio porte exploram, de forma mais eficiente, as economias de escala, 
que caracterizam a produção/provisão dos serviços públicos. Pode-se, assim, infe-
rir também sobre o grau de eficiência no atendimento da demanda comunitária 
por parte do governo local, haja vista a relação com o menor custo médio. No 
caso, a noção de eficiência pode ainda se relacionar ao “tamanho” da localidade 
(escala), que determina em última instância o parâmetro de congestionamento ou 

“publicização” do serviço.

Para as pequenas ou grandes cidades associadas normalmente com as classes 
superiores de despesa per capita, os menores valores dos parâmetros de conges-
tionamento representam diferentes aspectos. De fato, embora essas localidades 
tenham em comum elevados níveis de despesa per capita, os resultados refletem 
contextos socioeconômicos distintos. Assim, a maior “publicidade” dos serviços 
nas maiores classes de despesa per capita deve-se à predominância dos pequenos 
municípios nessas classes de despesa. Por outro lado, o fato de as cidades de 
grande porte estarem, também, presentes nas mesmas classes de despesa faz com 
que essa característica de “publicidade” reflita, ainda, a presença de “indivisibi-
lidades”/efeito “zôo” na provisão de serviços públicos. Finalmente, os coeficien-
tes estimados para as variáveis densidade demográfica, taxa de urbanização ou 
participação em consórcios municipais reforçam o fato de a grande maioria dos 
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municípios brasileiros atuarem na parte decrescente da curva de custo médio, em 
que os custos fixos médios prevalecem sobre os custos variáveis.

Existe, ainda, ampla evidência do vínculo entre o comportamento da des-
pesa pública local e características socioeconômicas da comunidade. Assim, os 
seguintes elementos foram apresentados na avaliação do comportamento das des-
pesas públicas locais: as receitas tributárias próprias, que se fundamentam em ser-
viços e propriedade e são a base dos indicadores de tax share; o papel fundamental 
das transferências de recursos, como rendas adicionais ao consumidor mediano; 
os processos de criação e união de municípios, por suas implicações sobre o ta-
manho dos municípios e em função das conseqüências em termos de presença de 
economias de escala no consumo de serviços públicos locais. 

Especialmente no setor saúde, de maneira particular, os resultados obti-
dos nas faixas superiores de despesa per capita merecem comentários adicionais.  
O parâmetro de congestionamento calculado para o penúltimo percentil, no qual 
predominam as menores cidades, mostra que os serviços considerados podem 
ser vistos como camaraderie. Nesse caso, o resultado remete a casos-limites de 
subsídio ou ineficiência, já que a provisão desses serviços se faz a preços muito 
abaixo do custo de produção. Note-se, porém, que o elevado valor encontrado 
desse parâmetro para o último percentil – acima da unidade – acusa a presença 
de supercongestionamento (gridlock). Esse resultado deve-se, provavelmente, à 
presença de cidades de grande porte na última faixa de despesa per capita. Ambos 
os resultados são compatíveis com a noção corrente dos serviços públicos na área 
de saúde oferecidos por essas localidades.

Para finalizar, entende-se que ainda existe a necessidade de uma série de 
estudos adicionais para comprovar e respaldar a robustez dos resultados aqui en-
contrados. Assim, uma extensão natural deste estudo envolve uma descrição mais 
detalhada dos efeitos spillover, que caracterizam a demanda por serviços públicos 
locais, particularmente nas áreas metropolitanas. Além disso, o uso de dados em 
painel permitirá uma análise comparativa com outros anos censitários, permi-
tindo, assim, uma avaliação da dinâmica do comportamento das despesas locais, 
para uma percepção mais completa do papel da demanda comunitária por servi-
ços públicos no comportamento da despesa pública dos municípios brasileiros.
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