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RESUMO

Nos últimos anos, a administração pública brasileira tem sofrido diversas transformações 

visando a implementação do modelo gerencial no Estado. Em oposição ao modelo burocrático, 

este introduz maior discricionariedade nas tomadas de decisão e, por outro lado, exige, de 

forma intensa, a prestação de contas por parte dos atores envolvidos na gestão pública, o que 

foi denominado de accountability. Nesse processo, o orçamento se constitui como um 

instrumento fundamental, uma vez que é nele que se traduz a execução física e orçamentária do 

setor público para cada ano corrente. Contudo, por se tratar, de uma previsão, o orçamento 

apresenta recorrentes erros. Na literatura, além de atribuí-los aos fatores técnicos e à 

aleatoriedade inerente do mundo real, tem-se abordado a influência dos atores políticos na 

previsão orçamentária. Assim, este trabalho buscou analisar os mecanismos do processo 

decisório em torno do orçamento e da previsão da receita, no contexto da administração 

gerencial em Minas Gerais. Os resultados obtidos foram que, no âmbito do processo decisório, 

o decrementalismo tem-se tornado o modelo mais adequado para a transparência e eficiência na 

gestão fiscal. Observou-se, também, que a sua aplicação está condicionada às previsões de 

receita cada vez mais precisas. Contudo, em Minas Gerais as previsões das receitas tributárias, 

especificamente, apresentaram níveis de acerto menores do que os encontrados em grande parte 

dos estados brasileiros. Quanto às soluções técnicas e organizacionais para amenizar estes 

erros, constatou-se que foram pouco utilizadas, evidenciando a necessidade de se avançar na 

discussão sobre o tema no contexto mineiro.

Palavras-chave: Orçamento público; processo decisório; previsão de receita.



ABSTRACT

In recent years, the Brazilian Government has several transformations before aiming at the 

implementation of the management model in the state. As opposed to bureaucratic model, this 

one introduces more discretion in decision-making and, on the other hand, requires, intensely, 

more accountability on the part of those involved in public administration. In this process, the 

budget is a fundamental instrument, once it is on it that is provides for the physical and 

budgetary execution of the public sector for each year. However, because it is an expected, the 

budget has recurring mistakes. In the literature, in addition to assign them to technical factors 

and the randomness inherent in the real world, has addressed the influence of political actors in 

the budget forecast. Thus, this study aimed to analyze the mechanisms of decision-making on 

the budget and the forecast of revenue, in the context of managerial administration in Minas 

Gerais. The results were that, in the context of the decision-making process, the 

decrementalism has become the most appropriate model for transparency and efficiency in 

fiscal management. It was observed that its application is conditional to the predictions of 

increasingly precise recipe. However, in Minas Gerais tax revenue forecasts, specifically, had 

lower accuracy levels than those found in most Brazilian states. As for the technical and 

organizational solutions to mitigate these errors, it was found to have been little used, 

highlighting the need to advance the discussion in Minas Gerais's context.

Keywords: public budget, decision-making process, revenue forecast
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1 INTRODUÇÃO

No âmbito da administração pública é noticiado, recorrentemente, diversas 

reformas administrativas que são realizadas a cada novo governo. Em grande parte, mudanças 

no organograma institucional têm sido medidas suficientes para serem denominadas de 

“reformas” por determinados atores. Todavia, “reforma administrativa”, conforme Bresser- 

Pereira (2000), é um termo mal utilizado nesses casos, configurando em abusos no uso da 

expressão.

Tendo em vista a significância dos eventos, Bresser-Pereira (2000) aponta 

apenas duas reformas administrativas na história do setor público: burocrática e gerencial. A 

primeira delas, reforma administrativa burocrática, buscou, através do modelo racional-legal 

weberiano, romper com o patrimonialismo, no qual a propriedade do Estado se confundia com 

a propriedade dos governantes. Na Europa, a burocracia passou a ser implementada no século 

XIX e no Brasil ocorrendo, de fato, somente a partir dos anos de 1930.

Edson Nunes (1997) retrata os efeitos desta mudança na política brasileira, com 

suas diversas imperfeições, ao expor a existência do clientelismo e do insulamento 

burocrático na gramática da política nacional. De um lado, o clientelismo teria representado a 

permanência do patrimonialismo, pautado, principalmente, nas trocas de favores. Por outro 

lado, o insulamento burocrático se constituiria como esforço governamental de implementar o 

racionalismo na administração pública brasileira.

O modelo administrativo burocrático, ainda que com ressalvas, obteve grandes 

avanços. Contudo, as exigências sociais frente à atuação do Estado também não 

permaneceram estáveis. A luta pela democracia ampliou a participação social, que passou a 

requisitar a universalidade de diversos direitos sociais básicos. Nesse período, apesar do 

crescimento das receitas públicas em relação ao PIB, verificou-se que as demandas eram 

constantes, em diversos setores, e os recursos escassos.

Nos anos seguintes, frente à nova perspectiva de Estado, referendado pela 

constituinte de 1987 como Democrático de Direito, a utilização dos recursos públicos de 

forma eficiente, tornou-se a essência de diversas mudanças institucionais brasileiras nos anos 

de 1990. Tendo como base a segunda reforma administrativa apontada por Bresser-Pereira

9



(2000), denominada de gerencial, o país deu inicio às transformações que já  haviam 

começado a ocorrer em âmbito mundial desde a década de 1980.

Com a reforma gerencial em curso, conceitos como eficiência, gestão para 

resultados e, principalmente, accountability, passaram a ser amplamente utilizados. Este 

último, accountability, representou um aspecto relevante, já  que se antes, no modelo 

burocrático, o interesse público era controlado pelo estrito respeito às normas, no modelo 

gerencial o controle ganhava uma nova ordem. No modelo gerencial haveria maior 

flexibilização para a atuação do administrador público e este passaria, cada vez mais, a ter que 

prestar contas à sociedade sobre as decisões tomadas.

No âmbito das finanças públicas, a accountability se fez fortemente presente, 

sobretudo nas decisões alocatórias do orçamento público.

O Orçamento é um instrumento fundamental de governo, seu principal 
documento de políticas públicas. Através dele os governantes selecionam 
prioridades, decidindo como gastar os recursos extraídos da sociedade e 
como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme seu peso ou 
força política. Portanto, nas decisões orçamentárias os problemas centrais de 
uma ordem democrática como representação e accountability estão 
presentes. Pode-se indagar, por exemplo, se distribuição da receita fiscal na 
peça orçamentária contempla os grupos políticos segundo sua 
correspondente representação na sociedade; se as decisões relativas à sua 
elaboração, aprovação e implementação são transparentes, permitindo a 
devida responsabilização dos governantes etc. (ABRUCIO e LOUREIRO, 
2005, p.89)

Dessa forma, tem-se que a transparência em diversos aspectos do orçamento é 

uma variável importante para a accountability e, consequentemente, para a reforma 

administrativa gerencial. No que tange o processo decisório, o incrementalismo, tem se 

constituído como o principal modelo. Abrucio e Loureiro (2004), por exemplo, afirmam que:

O histórico recente das políticas econômicas brasileiras revela que na maior 
parte dos casos nos quais o incrementalismo não fora adotado como padrão 
decisório e de implementação, os resultados acabaram por ser ruins tanto 
para o desempenho econômico como para a accountability democrática. 
(ABRUCIO e LOUREIRO, 2004, p.53)

Especificamente nas decisões orçamentárias, é possível encontrar, também, na 

literatura outros autores que corroboram com tal perspectiva e reafirmam o otimismo quanto
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ao modelo incremental de decisão orçamentária frente à accountability democrática. Contudo, 

o incrementalismo tem apresentado, recorrentemente, falhas no processo de elaboração do 

orçamento, que afetam a sua transparência.

Nesse sentido, tem-se abordado um novo modelo decremental de decisão 

orçamentária, em que as demandas sociais são debatidas diante de recursos financeiros mais 

reais. Tal realismo perpassa por diversos fatores na previsão da receita orçamentária, sendo 

eles técnicos, políticos e organizacionais, que podem afetar o seu resultado final.

Assim, o objetivo desse trabalho é realizar um estudo descritivo do contexto 

das finanças e do orçamento público, analisando os possíveis mecanismos do processo 

decisório e da previsão da receita que corroborem para a construção de orçamentos reais em 

Minas Gerais. Espera-se, assim, contribuir para o avanço da transparência e da accountability 

no estado, pilares da administração pública gerencial.

Com este propósito, são objetivos específicos do trabalho:

• Apresentar a evolução das funções do orçamento público, junto às 

teorias econômicas, numa perspectiva histórica;

• Apresentar a evolução dos paradigmas do processo decisório 

orçamentário, correlacionando com as funções do orçamento e os efeitos no realismo das 

suas previsões;

• Discutir as previsões de receita orçamentária, tendo em vista o ambiente 

institucional em que estas se encontram nos estados brasileiros;

• Analisar as previsões de receita orçamentária em Minas Gerais 

investigando os mecanismos utilizados para aumentar a sua precisão à luz da literatura e 

de pesquisas que tratam sobre o tema;

• Avaliar as oportunidades que contribuam para o aumento da precisão da 

receita orçamentária e a transparência do estado de Minas Gerais na gestão dos seus 

recursos.

Para isso o trabalho, além desta introdução, encontra-se organizado em mais 

cinco capítulos. No segundo capítulo, são expostas as transformações do orçamento,
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perpassando por períodos em que prevaleceram teorias econômicas distintas e que moldaram 

a atuação do Estado, afetando aspectos qualitativos e quantitativos dos recursos 

orçamentários.

No terceiro capítulo, procura-se apresentar a evolução dos paradigmas da 

decisão orçamentária até os dias atuais, relacioná-los com as funções do orçamento do 

segundo capítulo e situar a importância da precisão na previsão de receita para o modelo 

vigente, o decrementalismo.

No quarto capítulo será analisado o realismo das previsões de receita 

encontrado em diversas pesquisas, os fatores que influenciam e determinam o sucesso nesse 

processo, bem como as soluções apresentadas na literatura para amenizar os erros inerentes 

das previsões de receita orçamentária.

No quinto capítulo busca-se realizar uma pesquisa sobre a precisão da receita 

orçamentária em Minas Gerais, entre os anos de 2007 a 2015, e sobre os aspectos técnicos, 

organizacionais e políticos que envolvem este processo no estado. Por fim, no sexto e último 

capítulo, nas considerações finais, são destacadas as principais conclusões do trabalho, bem 

como as oportunidades de melhoria da previsão de receita em Minas Gerais.
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2 ORÇAMENTO PÚBLICO

0  orçamento público se constitui como um instrumento no qual o Estado 

utiliza para administrar as receitas, as despesas e a dívida dos poderes públicos (OLIVEIRA, 

2009). Porém, quando se busca fazer uma análise das funções que esta peça assume no 

ambiente político e econômico, é possível verificar uma complexidade relativamente mais 

ampla. Como ilustrado por Pardini (1998), as funcionalidades do orçamento podem ser 

influenciadas por fatores externos e internos no seu processo de construção, afetando o valor a 

ser assumido em diferentes contextos.

Todavia, é curioso notar que, com o passar dos anos, as funções adquiridas não 

se restringiram ao seu período de origem, culminando, assim, em acumulações que definem a 

essência do orçamento atual. Criado por volta do ano de 18221, perpassando por diferentes 

teorias econômicas e situações financeiras do Estado, as transformações do orçamento 

tornaram necessário o resgate da sua evolução histórica a fim de compreender as funções que 

agora lhe são atribuídas.

2.1 A evolução do orçamento

Ao analisar a evolução do orçamento, observam-se alguns pontos centrais. 

Aspectos financeiros e econômicos, como a teoria liberal, keynesiana e neoclássica, afetaram 

drasticamente o orçamento, incluindo nele metodologias e funções diversas. Sanches (2004), 

compreendendo tais mudanças estabeleceu uma divisão que representa a sua adaptabilidade. 

Ordenadamente, são:

1 -  Orçamento Tradicional (Por objeto de gasto)

2 -  Orçamento Programa (de Desempenho e PPBS)

3 -  Orçamento Gerencial (MBO e ZBB)

4 -  Orçamento Adaptativo (centrado na redução dos déficits públicos)

O primeiro é o orçamento tradicional. O contexto em que este se encontrava foi 

marcado pela influência de pensadores econômicos liberais. Dentre eles, destacou-se o autor

1 BURKHEAD, 1971 apud GIACOMONI, 2010
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britânico Adam Smith, o qual tornou-se célebre por criar o conceito da “Mão Invisível”, em 

que o mercado seria ordenado naturalmente, exigindo menor intervenção do Estado na 

economia.

Dessa forma, é possível compreender a função que foi atribuída ao orçamento, 

sendo um mecanismo de controle político (GIACOMONI, 2010). O objetivo principal era de 

fiscalizar os gastos do executivo de modo que, limitando as despesas e diminuindo a carga 

tributária, favoreceria a ordem e as trocas no mercado. O desperdício de capital pelo Estado 

era visto, além de um mal político, um mal moral.

A teoria economia liberal perdurou por longos anos. Contudo, mais tempo 

ainda foi a duração do orçamento tradicional como instrumento de gestão governamental. A 

crise mundial do capitalismo em 1929 apresentou ao mundo o enfraquecimento dessa teoria, 

mas não conseguiu afetar de forma imediata as metodologias utilizadas no orçamento.

No aspecto econômico, verifica-se que algumas máximas teóricas, como a Lei 

de Say2 3, foram questionadas a partir da superprodução capitalista, culminando na quebra dos 

principais mercados financeiros mundiais. Assim, a teoria de John Keynes, frente à recessão 

econômica, passou a ter maior destaque, uma vez que atribuía ao Estado o papel
o

intervencionista no mercado, sobre o pretexto da função estabilizadora de controle da 

demanda agregada na macroeconomia (OLIVEIRA 2009).

Do ponto de vista financeiro, tais mudanças puderam ser constatadas com os 

aumentos quantitativo e qualitativo dos gastos públicos. Nesse sentido, observou-se que os 

gastos passaram a ser maiores, e a diversidade das áreas de atuação do Estado tiveram um 

salto expressivo. Esses fatos foram, consequentemente, representados no orçamento. Com tais 

mudanças, é comum encontrar na literatura a atribuição do termo orçamento moderno com o 

propósito de marcar historicamente esse novo momento das finanças públicas. Porém, no que

2 Lei de Say, na qual diz que “a oferta cria sua própria demanda” baseia-se na ideia de que todos os 
rendimentos gerados no processo de produção são canalizados para a compra de bens e serviços 
produzidos pela indústria (Moreira, 2005).
3 Em linhas gerais, Musgrave e Musgrave (1980) estabeleceram uma divisão clássica das funções 
fiscais do Estado que seriam: função alocativa, função distributiva e função estabilizadora. Esta última 
tinha como objetivo manter a estabilidade econômica, através da demanda agregada, a fim atenuar os 
seus ciclos reais.
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tange às metodologias, a evolução orçamental ocorreu, de fato, apenas com o surgimento do 

orçamento programa.

Conforme Giacomoni (2010), o planejamento, instrumento administrativo 

empregado sistematicamente nos programas militares desde a segunda guerra mundial, estava 

se desenvolvendo, estimulando as empresas privadas e a administração pública a incorporá-lo 

na sua gestão. Dessa forma, o orçamento programa foi fundamental para tal adaptação, 

através das ideias de orçamentação de desempenho e Plannning, Programming, and 

Budgeting System (PPBS).

A orçamentação de Desempenho inovou o processo ao abranger, além da 

demonstração dos gastos, os programas, projetos, obras e eventos dos recursos destinados a 

cada unidade orçamentária. Já o PPBS contribuiu para a integração do orçamento com o 

sistema de planejamento governamental, possibilitando uma alocação mais racional dos 

recursos com a intenção de atender a demandas sociais (PARDINI, 1998).

No Brasil, essas duas formas metodológicas foram incluídas a partir da Lei 

4.320, de 17 de março de 1964. No que se refere à orçamentação de Desempenho, o 

detalhamento da despesa foi determinado no art.28, na seção Das Previsões Anuais, em que 

trata sobre as propostas parciais das unidades administrativas. Essas propostas deveriam 

conter “justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com a indicação dos atos de 

aprovação de projetos e orçamentos de obras públicas, para cujo início ou prosseguimento ela 

se destina” (Lei 4.320/64, Art.28, Inc. II).

Quanto ao PPBS, ainda sobre a Lei 4.320/64, o planejamento teve a sua 

aplicação na criação dos Planos Plurianuais, de forma que os anos correntes deixaram de ser a 

base dos programas, sendo subordinados às projeções de médio prazo de até cinco anos. 

Nessa lei, uma seção foi dedicada exclusivamente para tratar desse planejamento, denominada 

“Das Previsões Plurianuais”, do art.23 ao art.26.

Em suma, verifica-se que a Lei 4.320/64 foi de grande importância para a 

orçamentação pública brasileira, inovando nos métodos, e adequando o processo às 

perspectivas internacionais de planejamento.
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Nos anos seguintes, com base nessa nova metodologia orçamentária e nas 

políticas keynesianas, tendo como consequência o Bem-Estar Social (Welfare State) nos 

países europeus e políticas desenvolvimentistas na América Latina, o que se constatou nas 

finanças públicas foi a elevação dos gastos públicos em larga escala. Porém, uma nova crise, 

dessa vez de menor proporção, causada, sobretudo, pela valorização do petróleo no Oriente 

Médio, em decorrência de conflitos locais, acarretou no comprometimento das contas do 

Estado.

Nesse período, medidas pautadas na eficiência dos gastos públicos tornaram-se 

frequentes em diversos países. Segundo Oliveira (2009), a partir do Consenso de Washington, 

teorias ortodoxas, como Public Choice, passaram a ditar o rumo das finanças públicas, lhe 

impondo uma série de restrições. A crítica ao Estado, de modo geral, foi ampla. Até mesmo o 

seu modo administrativo clássico, a burocracia weberiana, passou a ser alvo, abrindo espaço 

ao modelo gerencial, com ênfase nos resultados (BRESSER-PEREIRA, 1996).

Assim, surge o terceiro modelo de orçamento apontado por Sanches (2004), o 

Orçamento Gerencial. O planejamento, desse momento em diante, passaria a se ater não 

apenas no detalhamento e organização dos recursos financeiros, mas nos impactos e 

resultados das políticas públicas, avaliando as ações e os produtos utilizados. A s metodologias 

do novo modelo foram o Management by objectives (MBO) e o Zero-based budgeting (ZBB).

O MBO, em suma, é caracterizado por uma atenção maior, da parte do Estado, 

aos resultados sociais de suas ações. Instrumentos de avaliação e monitoramento passaram a 

ter amplo destaque a fim de auxiliar a gestão pública no alcance dos seus objetivos. Já o ZBB, 

teve como foco a escolha dos “caminhos” a serem percorridos para o alcance dos objetivos 

pretendidos no MBO. Conforme Giacomoni (2010, p.61):

De acordo com o modelo, as ações, ou parte delas, de um programa 
governamental constituiriam unidades de decisão cujas necessidades de 
recursos seriam avaliadas em pacotes de decisão. Estes descrevem os 
elementos significativos das ações: finalidades, custos e benefícios, carga de 
trabalho e medidas de desempenho, maneiras alternativas de alcançar as 
finalidades, benefícios obtidos com diferentes níveis de recursos etc.

Dessa forma, verifica-se que o Orçamento Gerencial era centrado na melhoria

da alocação dos recursos públicos. O compromisso com os déficits fiscais apresentados não
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eram diretamente enfrentados, apostando, então, nos desdobramentos de uma administração 

mais eficiente, com inspirações no mercado privado, para alcançar tais objetivos.

Ao observar as mudanças na gestão pública nos anos seguintes à 

implementação do Orçamento Gerencial, tem-se que estas se apoiaram, sobretudo, nas 

evoluções tecnológicas. A modernização nos processos de gestão passou a ser mais intensa 

com os avanços computacionais e das redes, a partir dos anos 80, possibilitando a criação de 

novos sistemas informacionais.

Entretanto, as tecnologias também podem ser apontadas como um dos fatores4 

para o surgimento de novos empecilhos ao modelo gerencial orçamentário. Fato é que a 

informatização contribuiu para o que na literatura se denomina de financeirização, ou seja, a 

globalização do mercado financeiro. Como apontado por Kurtzman (apud CANUTO 

LAPLANE, 1995) os avanços tecnológicos nas atividades de processamento e transmissão de 

informações tornaram comercializáveis determinados serviços locais e facilitaram as 

transferências de dinheiro.

Assim, os movimentos de capitais internacionais bruto passaram a apresentar 

quantias cada vez maiores. Os valores do mercado financeiro, que até os anos de 1986 e 1987 

tinham uma correspondência com as necessidades de financiamento mundial dos déficits 

correntes contidos nos balanços de pagamento, sofreram progressões explosivas (PLIHONS, 

1995). Já em 1994, estimava-se que 85% das transações cambiais eram referentes às 

operações de especulação, cobertura de risco e investimento em carteira de curto prazo, 

enquanto apenas 15% eram destinados ao comércio de bens e serviços e ativos de longo prazo 

(CANUTO e LAPLANE, 1995).

No que se refere às finanças públicas, as circunstâncias internas da dívida 

acumulada, sobretudo no século XX, e as dificuldades externas do seu financiamento e da 

captura de capitais de investimentos, devido à instabilidade financeira, tiveram reflexos na 

metodologia orçamentária. A preocupação em atender as expectativas dos investidores em um

4 Na literatura sobre a financeirização, temos que a evolução tecnológica não foi o único fator para a 
sua concretização. Outros aspectos, sobretudo político, como a progressiva liberalização ou 
desregulação financeira tiveram importância fundamental (Carneiro. 1999)
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mercado de capital marcado por fugas e especulações se tornara, de modo geral, a regra do

j°g°.

Conforme Corazza (2005), ao observar que políticas de coordenação dos 

aspectos macroeconômicos, como o câmbio e os juros, foram fracassadas nas décadas de 1970 

e 1980, com o intuito de conter a globalização financeira, percebeu-se a necessidade de 

adaptação à nova ordem econômica mundial, reconhecendo a sua irreversibilidade de 

controle. Tal adequação não se restringiria apenas ao momento de domínio de determinada 

teoria econômica, indo além do contexto. Como ressalta Bresser-Pereira (2007, p. 169), “um 

ajuste fiscal forte não para reduzir o tamanho do Estado, mas para tornar o estado sadio no 

plano financeiro e fiscal e, por isso mesmo, forte, capaz de exercer seu papel de instrumento 

por excelência de ação coletiva da nação” .

Nesse caso, o orçamento adaptativo, mais que um instrumento atrelado à 

redução do déficit público, seria também um compromisso com a eficiência no uso dos 

recursos e mecanismos de governabilidade do Estado na atual circunstância financeira 

mundial. Ao ser atrelado ao paradigma decrementalista de orçamentação, que será tratado no 

terceiro capítulo, o orçamento adaptativo apresenta maior afinidade com esse processo de 

elaboração orçamentária, aumentando as possibilidades de cumprimento das suas finalidades 

no tempo presente. Adiante são apresentadas tais finalidades.

2.2 As finalidades instrumentais do orçamento

A incorporação de diversas funções ao orçamento nos últimos anos, fez com 

que este se compusesse, atualmente, por diversas finalidades. Ao realizar uma síntese das 

vertentes mais ressaltadas na literatura sobre o tema, Sanches (2007) destaca que o orçamento 

pode ser, ao mesmo tempo:

1 -  Instrumento jurídico

2 -  Instrumento político

3 -  Instrumento econômico

4 -  Instrumento programático

5 -  Instrumento gerencial
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6 -  Instrumento financeiro

Como instrumento jurídico tem-se que o orçamento estabelece parâmetros 

legais para a realização da receita e da despesa em um determinado período. Nesse caso, é 

posta a lei que irá reger a execução financeira do Estado. Acrescenta-se ainda todo o 

arcabouço legal, como constituição e outras leis, que determinaram as suas competências e os 

limites a serem respeitados.

Como instrumento político o orçamento cumpre a funcionalidade na 

distribuição dos recursos públicos, afetando as classes sociais, regiões territoriais, entre outras 

divisões, de forma diferente, exigindo negociações políticas e favorecendo àquelas que 

estiverem melhor representadas. Aqui se enquadra, também, o controle dos poderes 

legislativo sobre executivo na administração financeira do Estado.

Como instrumento econômico reflete as áreas prioritárias do governo e a 

estratégia para sustentar os processos de crescimento da economia, de combate ao 

desemprego e das demais naturezas. Como instrumento pragmático, se constitui em uma 

ferramenta do planejamento de curto prazo, determinando as metas, os custos, os responsáveis 

pela execução e a distribuição espacial das ações.

Como instrumento gerencial fornece informações de apoio para a 

administração de recursos públicos, retratando a situação funcional do governo, e para o 

relacionamento institucional de controle da atuação dos níveis técnicos e operacionais. Por 

fim, o orçamento público também é apresentado como instrumento financeiro, demonstrando 

sistematicamente as entradas e saídas dos recursos financeiros do Estado.

Ademais, vale ressaltar que as funcionalidades não se esgotam por aqui. A 

evolução das funções do orçamento, nos últimos anos, possibilitou inúmeras formas de 

abordagem sobre o tema. Paralelamente, foi possível verificar que um progresso no processo 

de tomada de decisão orçamentária foi de extrema importância, influenciando e sendo 

influenciada pelas funções adquiridas. Adiante serão apresentados tais processos, denominado 

de paradigmas de decisão orçamentária.
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3 OS PARADIGMAS DO PROCESSO DECISÓRIO ORÇAMENTÁRIO

Como visto no capítulo anterior, o orçamento público apresenta diversas 

finalidades instrumentais. Assim, depreende-se, por consequência, que há na literatura uma 

variedade de abordagens sobre o tema. Dentre elas inclui a que analisa o processo decisório 

de alocação dos recursos públicos, que será tratado adiante.

O conceito de processo decisório, ligado aos estudos de planejamento, é 

contemplado como um caminho que induz os atores, diante das suas capacidades, da cultura 

política e do desenho institucional, a produzirem decisões em diferentes organizações e 

circunstâncias (MORITZ e PEREIRA, 2006).

Como ressaltado por diversos autores, que buscaram tratar sobre o tema, é 

necessário destacar que há uma escassez de teorias e de referenciais analíticos desenvolvidos 

especificamente sobre o processo decisório orçamentário. Conforme Barcelos e Calmon 

(2014, p.163),

[...] os estudos do orçamento público e do processo orçamentário, por seu 
tumo, têm sido conduzidos a partir de um mosaico de perspectivas, 
combinando análises realizadas por economistas, contadores, especialistas 
em administração pública, sociologia fiscal e direito público. O resultado 
disso é um conjunto de análises sobre o tema que avança de forma 
fragmentada, havendo limitada comunicação e competição entre teorias e 
hipóteses.

Dessa forma, é observável duas formas de abordagem sobre o tema. De um 

lado, alguns autores buscam analisar determinadas circunstâncias sobre uma ótica 

multiparadigmática, com diferentes teorias do processo decisório, como consta em Bartle 

(2001), Kahn e Hildreth (2003), entre outros (BARCELOS e CALMON, 2014). Por outro 

lado, alguns autores entendem que o paradigma, estabelecido como um autêntico modelo- 

padrão, exige a prevalência de alguma teoria sobre as demais. Nas ideias de Kuhn (1996), 

uma teoria científica, ao atingir o status de paradigma, só pode ser considerada inválida 

quando houver uma alternativa disponível para lhe substituir. Ou seja, na perspectiva de Kunh 

(1996), é apresentado um avanço cronológico dos paradigmas, numa sucessão teórica, na qual 

não necessariamente a anterior é eliminada, mas sempre destacando, em determinado 

contexto, a representatividade de uma delas sobre as demais.
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Assim, diante das alternativas apresentadas, a perspectiva de paradigma a ser 

adotada nessa seção, ao tratar dos processos decisórios orçamentários, irá de encontro com a 

que foi trabalhada por Kuhn (1996). As sucessões dos paradigmas decisórios introduzidos a 

seguir foram inspiradas em autores como Brasil (1993) e Sanches (2004), perpassando por 

três processos: o racionalismo, o incrementalismo e o decrementalismo.

3.1 -  O racionalismo

A origem do racionalismo é, de fato, uma demonstração clara da 

intersetorialidade implícita aos estudos sobre os processos decisórios orçamentários. Moritz e 

Pereira (2006), por exemplo, apontam para a influência sociológica nesse modelo de decisão 

ao ressaltarem a importância das ideais weberianas, na qual é posto o avanço do 

desencantamento do mundo5, deflagrando em novas formas de relacionamento, dentre elas a 

denominada de burocracia. Nesse ideal racional, espera-se que o processo decisório alcance, 

eficientemente, os objetivos organizacionais, através de um fluxo de produção e análise de 

informações (MORITZ e PEREIRA, 2006).

Já Brasil (1993) enfatiza a racionalidade do ponto de vista econômico ao 

observar aspectos da teoria neoclássica sobre o processo decisório. Segundo esse autor, tal 

modelo identifica o processo decisório como um maximizador de utilidades, onde as 

alternativas e suas consequências podem ser antecipadas. Há, nesse caso, um apoio na 

consistência entre meios e fins.

Seguindo ainda com Brasil (1993), ao analisar o modelo racional como 

processo decisório, algumas características desse modelo devem ser destacadas:

1 O ator que irá tomar a decisão se depara com um problema específico, 

que pode ser isolado dos outros problemas ou enfatizado em 

comparação com os demais;

2 Os objetivos ou valores são selecionados e classificados de acordo com 

o nível de importância de cada um;

5 O termo “desencantamento do mundo” foi utilizado por Weber a fim de ilustrar o declínio das 
explicações metafísico-religiosas em oposição à ascendência da razão e de meios técnicos para lidar 
com a realidade (CARDOZO, 2014)
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3 São conhecidas todas as alternativas possíveis utilizadas para a 

conquista dos objetivos;

4 São conhecidas as consequências e os custos de cada alternativa;

5 As consequências previstas para uma alternativa de ação podem ser 

comparadas com as demais alternativas;

6 O ator que irá tomar a decisão escolhe a alternativa que provoca as 

melhores consequências para o atendimento dos objetivos 

predeterminados.

Posto isso, é possível inferir que no racionalismo é esperada uma compreensão 

ampla do tomador de decisão, perpassando pelo conhecimento profundo do problema a ser 

solucionado, das alternativas possíveis e de suas consequências. Fato este que compôs a base 

critica ao modelo nas áreas em que ele foi inserido. Cada vez mais, com o avanço dos estudos 

sobre os processos decisórios, ficaram evidenciadas as falhas contidas no modelo racionalista 

ao superestimar a capacidade racional dos atores envolvidos na tomada de decisão.

Assim, foi apresentado duas novas formas de relacionar com o problema 

apresentado na literatura. De um lado, conforme Brasil (1993), com as perspectivas 

tecnológicas e o aumento das capacitações profissionais, determinadas teorias seguiram 

buscando compreender as decisões racionais, ainda que reconhecendo suas limitações, mas 

amparadas pelas evoluções que circundam o tomador de decisão.

Os modelos quantitativos, como a teoria dos jogos, a teoria da informação, a 
programação linear e a teoria estatística de decisão, buscam possibilitar a 
formulação de regras para a tomada de decisões sobre nível de estoques, 
utilização da capacidade de produção, controle de qualidade, alocação de 
recursos, etc. Muitas dessas regras representam guias para a decisão “melhor 
possível” (ou ótima). (BRASIL, 1993, p.118)

Por outro lado, encontra-se na literatura teorias que enfatizaram de forma mais 

significativa a racionalidade limitada dos atores no processo de decisão. Nesse caso, a busca 

por decisões ótimas perdeu, em partes, o protagonismo anterior. Passaram, dessa forma, a 

uma investigação sobre aspectos que influenciavam as decisões, como o tempo, a política, 

entre outros fatores. Nos processos decisórios orçamentários, algumas teorias também 

seguiram este caminho, tendo maior destaque a que foi denominada de incrementalismo.
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3.2 -  O incrementalismo

Em uma pesquisa sobre os modelos de processo decisório orçamentário, é 

possível destacar a importância que o incrementalismo assumiu diante das teorias de 

racionalidade limitada. Na definição de Sanches (2004), o incrementalismo se apresenta como 

um processo de decisão, pautado em modificações marginais, com a presunção de que na 

solução de problemas novos, ou de situações complexas, as providências devem caminhar 

vagarosa e progressivamente.

Um dos pressupostos básicos desta abordagem é que os decisores possuem 
sempre uma visão parcial e limitada daquilo que foge ao seu cotidiano, não 
podendo antecipar, com razoável segurança, as reações que advirão de 
decisões mais radicais. (SANCHES, 2004, p186)

Diante da percepção da incapacidade humana de absorver informações por 

completo e da realidade caótica em que as decisões são tomadas, a primeira solução 

apresentada pelo incrementalismo foi a abordagem satisfaction. Tal abordagem partiu da ideia 

de que os atores, assim como as organizações, por possuírem tempo e conhecimento limitados 

para tomarem suas decisões, agem por impulso, substituindo a procura das alternativas ótimas 

pela procura das alternativas satisfatórias (MARCH e SIMON, 1972 apud BRASIL, 1993). 

Dessa forma, a complementação dos recursos, no caso do orçamento, ocorreria pelas adições 

marginais nas respectivas ações do governo.

Cabe ressaltar que no modelo satisfaction, a interpretação sobre as escolhas 

“satisfatórias” e as adições marginais continuam apresentando uma expectativa relevante 

sobre a racionalidade humana. Salienta-se que, apesar de ter refutado a ideia da razão de 

assimilar a realidade na sua totalidade, tal abordagem ratificou a capacidade da razão de 

compreender a realidade no tempo presente de cada decisão.

Como exemplo, as justificativas para as disparidades encontradas entre as 

propostas iniciais e os resultados obtidos em uma ação não são entendidos, nesse modelo, 

necessariamente como falhas nas tomadas de decisões. Todavia, as justificativas são 

atribuídas às decorrentes transformações circunstancias que influenciariam o decisor a traçar 

novas metas. Assim, no caso do racionalismo seria necessário o conhecimento completo das
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consequências de cada escolha, mas no caso do satisfaction o modelo diverge ao reconhecer 

que:

O ser humano possui um conhecimento limitado das condições que cercam 
sua ação e ligeira percepção das regularidades dos fenômenos e das leis que 
lhe permitiriam gerar futuras consequências, com base no conhecimento das 
atuais circunstâncias (BRASIL, 1993, p, 118).

As críticas a esse modelo são múltiplas. Em parte, muitas dessas encontradas se 

dirigem ao fato do modelo ter conservado extrema confiança na racionalidade, pouco 

diferenciando do paradigma decisório orçamentário anterior. Outro aspecto questionado no 

modelo satisfaction foi o processo de alocação, no qual os atores buscariam níveis 

satisfatórios de recurso. No entanto, na prática o que se observava era a busca pela 

maximização do orçamento próprio entre os atores. Tal realidade pôde ser observada em 

diversos estudos sobre o tema.

Souza (1974), por exemplo, ao verificar determinados modelos decisórios, 

identificou o que foi denominado de modelo da não-decisão, em que se busca, pelo consenso, 

amenizar regras e deliberações orçamentárias. A autora também aponta para questões 

importantes como a sincronização de símbolos e atuações no processo orçamentário. Assim, é 

possível observar, na orçamentação, uma interação própria dos administradores que vão além 

da busca por níveis de recursos ótimos ou satisfatórios. No geral, verifica-se que os gerentes 

das unidades orçamentárias, ao antecipar que o revisor da unidade central irá excluir uma 

parte do valor solicitado, buscam incluir uma quantia a mais do que seria, de fato, necessária, 

contribuindo para um processo vicioso de superestimação e corte de gasto.

Outro trabalho, que apresenta perspectivas semelhantes, foi elaborado por 

Caiden e Wildavsky (apud PARDINI, 1998) ao contemplarem o processo orçamentário em 

alguns países pobres, nos quais apresentam uma instabilidade significativa. Segundo os 

autores, os gestores centrais subestimam a informação da receita arrecadada, impõe limites de 

gastos, revisam periodicamente os cálculos das dotações originais e atrasam a liberação 

financeira com a intenção de controlar a execução orçamentária. Não obstante, destaca-se que 

tal dinâmica foi expandida para os demais países desenvolvidos, posteriormente, diante da 

falta de controle e do grande volume dos orçamentos locais.
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Com isso, a abordagem política passou a ser cada vez mais recorrente na teoria 

incrementalista. Nesse sentido, Lindblom (1959) se destacou no novo contexto incremental, 

sobretudo com a definição do que foi denominado de muddling throught.

O termo muddling through (ir trocando de qualquer maneira), utilizado para 
identificar o estilo político de decisões consensuais, entende que estas devem 
ser tomadas como resultado de negociações de interesses dentro de um 
sistema contínuo de barganhas. A decisão que prevalece é aquela que obtém 
o maior consenso quanto aos meios e aos fins, deixando em um segundo 
plano a alternativa de dispêndio mínimo de recursos. Consequentemente, a 
racionalidade política se sobrepõe à racionalidade técnica (PARDINI, 1998, 
p.30)

Seguindo ainda com o mesmo autor, Pardini (1998), as principais 

características do modelo descrito por Lindblom (1959) são.

1 A situação real é determinada de forma restrita, simplificada e 

incompleta;

2 A seleção dos objetivos e a política necessária para a concretização da 

ação são definidas simultaneamente;

3 Com a simultaneidade da escolha dos meios e fins, a análise desta 

relação se torna irrelevante;

4 A condição para uma “boa” política passa pela concordância dos atores 

envolvidos na escolha da política mais adequada, mesmo quando não 

existe um consenso que ela é a melhor forma para atingir um objetivo;

5 Devido às limitações da capacidade humana, tanto de informação 

quanto de tempo, a análise é simplificada de duas formas.

a) A escolha é realizada a partir das alternativas que se diferenciam 

em um nível limitado da política existente, já  que é impossível a 

avaliação de todas elas,

b) Fatores relevantes referentes aos valores e consequências de 

uma possível política são desconsiderados a fim de combater as 

pressões múltiplas dos grupos de interesse;
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6 A utilização do método de aproximação sucessiva dos objetivos 

desejados na construção de uma política. Tais objetivos e a própria 

política são feitos e refeitos constantemente em um ciclo de correção.

Portanto, nessa perspectiva política de incrementalismo, as decisões advindas 

de anos anteriores não passam por revisões efetivas. Ademais, a unidade central, ao perceber 

uma movimentação de grupos de interesse e os requerimentos encaminhados do legislativo, 

compreende ser essa uma boa base para a realização, ou continuação, de um programa 

(WILDAVKY, 1974).

Com finalidade de ilustrar a situação apresentada, é possível perceber tal forma 

de incrementalismo institucionalizado nos principais instrumentos orçamentários do Estado 

de Minas Gerais (PEREIRA, 2010). Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por exemplo, para o 

exercício de 2010 em Minas Gerais, Lei n° 18.313, de 06 de agosto de 2009, em seu art. 19, 

inciso I, destaca que:

Art. 19. Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta 
do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e as despesas de capital 
serão fixadas conforme especificado a seguir:

I -  o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a 
Defensoria e o TCE-MG será estabelecido pela comissão permanente de que 
trata o § 2° do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o 
montante global da lei orçamentária de 2009 destinado a esses poderes e 
órgãos. (MINAS GERAIS, 2010)

Contudo, Pereira (2010) ressalta que, ao determinar que parte do orçamento de 

2010 deva ter como parâmetro o orçamento de 2009, tem-se uma grande simplificação do 

calculo orçamentário.

Destarte, outros autores corroboram com essa interpretação, sobretudo nos 

contextos em que os recursos financeiros disponíveis são insuficientes para o financiamento 

de novas demandas. Sobre essa situação, Schick (1976) a descreveu como “escassez crônica”, 

na qual os recursos apresentam capacidade de financiar os serviços existentes, mas não o 

suficiente para investir em programas maiores, limitando a ação do governo.

26



Não obstante, o agravamento das contas públicas apresentado na “escassez 

crônica” pode ainda ser potencializado, atingindo níveis nos quais o orçamento seja 

compelido a desempenhar funções para forçar a demanda de recursos dentro daquilo que está 

disponível. Situações essas, em que o equilíbrio dos gastos público passa a depender cada vez 

mais do lado da despesa, uma vez que a receita já  se encontra limitada pelo volume dos 

impostos ou pelos recursos externos esperáveis, tais como o aumento da dívida pública, 

alienações e privatizações dos bens públicos (SCHICK, 1976).

Assim, com o aumento da competição em torno dos recursos financeiros, o 

modelo incremental, gradativamente, torna-se incoerente com a realidade do processo 

orçamentário. Ao apresentar origens em um período de crescimento financeiro do Estado, 

aspectos da disputa em torno dos recursos públicos foram suprimidos pelo objetivo de 

compreender a sua alocação em decorrência das limitações da racionalidade humana, sendo 

esse o principal foco do modelo incremental. A situação de escassez aguda passou, portanto, a 

ser mais bem compreendida no novo paradigma decremental, que será tratado a seguir.

3.3 -  O decrementalismo

O decrementalismo pode ser entendido como o modelo que busca contemplar a 

análise do processo decisório orçamentário sob dois importantes aspectos que delimitam a 

atuação do administrador público na alocação do orçamento: a racionalidade limitada e a 

escassez dos recursos financeiros.

O contexto do seu surgimento, nos anos 80, foi marcado pelo 

comprometimento da receita pública, caracterizado pela redução do crescimento econômico 

mundial e dos demais fatores atrelados à arrecadação, e pelo aumento da participação dos 

gastos de manutenção no Estado (SANCHES, 2004).

Dessa forma, com as dificuldades na gestão fiscal, Pardini (1998) aponta que 

tais fatores foram cruciais para que os governos buscassem alterar a política existente de 

reivindicação de recursos para outra que fosse mantenedora das disponibilidades existentes. 

Nesse sentido, verificou-se que, além de cortes nos gastos públicos, a fim de diminuir o seu 

crescimento, seria necessário um novo processo orçamentário, “tendo em vista amortecer a 

pressão para o dispêndio e fortalecer a sua capacidade restritiva” (“PARDINI, 1998, p.39).
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O processo decisório decremental, portanto, é a tradução desse novo modelo 

que busca contemplar a procura incessante dos atores em cumprir as metas fiscais 

estabelecidas no planejamento através da orçamentação. Assim, como visto no capitulo 

anterior, a evolução dos métodos do orçamento também percorreram caminho semelhante, ao 

trazer o método adaptativo como meio fundamental para o cumprimento das 

instrumentalidades do orçamento.

De modo geral, a partir da adesão a uma estratégia de política fiscal adaptada a 

cada contexto, é exigido o comprometimento do governo, de forma genuína, para a 

concretização daquilo que se denominou de gestão responsável. Para ilustrar essa correlação, 

a figura 1 demonstra a evolução dos paradigmas decisórios junto aos métodos orçamentários 

nos últimos anos.

Figura 1 -  Evolução dos pensamentos teóricos de decisão orçamentária versus 
introdução dos métodos de orçamentação após a 2a Guerra Mundial
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Fonte: Pardini (1998, p.34)

É possível verificar na figura 1 que não há a demarcação do fim dos 

paradigmas nem dos métodos orçamentários. De fato, na prática observa-se a coexistência 

destes, apesar da intensificação do uso de cada um apresentou em diferentes períodos. 

Inicialmente, o racionalismo foi o mais significativo durante o orçamento tradicional, em que 

os gastos do Estado ainda eram limitados. Em seguida o incrementalismo, diante da expansão 

das finanças públicas com respaldo no keynesianismo e a legitimação do déficit público nas 

teorias econômicas, foi marcado por métodos que buscaram a sistematização e organização do
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orçamento. Por fim, o decrementalismo, junto ao método adaptativo, se constitui como 

processo de decisão com o foco na contenção do déficit público e na gestão fiscal 

responsável.

Corroborando com essa análise, Sanches (2004) busca aprofundar a diferença 

entre o modelo decremental da orçamentação incremental, apontando suas vantagens para o 

processo orçamentário, frente à escassez de recursos, em três aspectos: em primeiro lugar, o 

autor aponta que o decrementalismo é mais redistributivo do que distributivo. Ou seja, nesse 

caso, a partir de um orçamento limitado, o aumento dos recursos destinados a um órgão 

implica, necessariamente, na perda deste recurso pelos demais órgãos. O segundo ponto é que 

o modelo decremental é propício a decisões menos estáveis que o incrementalismo, uma vez 

que todas as suas deliberações passam a ser questionada pelos perdedores. Por fim, tal modelo 

se constitui como fonte inesgotável de conflito, já  que a cada ano os órgãos orçamentários 

precisam lutar, cada vez mais, para manter o valor orçamentário obtido no ano anterior.

Logo, nos aspectos apresentados por Sanches (2004), o conflito alocativo 

passou a ser parte inerente e fundamental do novo processo de orçamentação.

Tendo em vista a instauração, no Brasil, e na maioria dos países, da era da 
orçamentação decremental, a tendência é no sentido de que os conflitos 
alocativos sejam cada vez mais acirrados, tanto no âmbito do Poder 
Executivo -  no decorrer do processo de formulação das propostas das 
unidades orçamentárias -  quanto no âmbito do Poder Legislativo -  durante o 
processo de apreciação e modificação das alocações (SANCHES, 2004, 
p.78).

Contudo, é importante ressaltar que para a legitimação desses conflitos, é 

necessária grande atenção no estabelecimento dos valores a serem alocados em determinado 

período. Tal fator pode ser encotrado na literatura decremental quando abordado os aspectos 

da baseline (referencial básico), que são as projeções das receitas e despesas, superávit ou 

déficit e o nível da dívida pública esperada (Sanches, 2004). Nesse caso, o realismo das 

previsões torna a base para o debate orçamentário, uma vez que é destas previsões que são 

determinados os tetos e orientações para a gestão fiscal.

Consequentemente, é esperado que no cenário do processo decremental haja 

uma estabilidade mínima de alguns indicadores econômicos, como o caso da inflação. No
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Brasil, este talvez seja o fator que apresentou os maiores desafios para a gestão fiscal por 

longos anos, tendo revertido tal quadro de superinflação apenas nos anos de 1990 com plano 

real. A seguir será analisado o decrementalismo no Brasil tendo em vista esse novo contexto 

de estabilização inflacionária.

3.3.1 -  O decrementalismo e o caso brasileiro

Após a redemocratização e a promulgação da nova Magna Carta em 1988, o 

Brasil se viu em uma nova perspectiva na gestão fiscal. A transparência e a responsabilização 

dos diferentes entes federados foram intensificadas. Contudo, apesar de alguns avanços, os 

problemas advindos da inflação permaneciam no cenário nacional. Ademais, o 

aprofundamento da gestão fiscal foi adiado pelo constituinte, atribuindo tal responsabilidade à 

lei complementar a ser elaborada posteriormente, como previsto no art. 163°, no capitulo” Das 

Finanças Públicas”, da CR/88.

Já nos anos de 1990, a estabilização inflacionária advinda do plano real foi a 

principal conquista para o processo orçamentário, uma vez que no cenário anterior as 

previsões implícitas no seu planejamento eram tidas como exercício de futurologia. Com a 

nova estabilidade, tornou-se plausível a concepção de um novo processo orçamentário. 

Paralelamente a essa conquista, o comprometimento das contas públicas avançou, exigindo, 

principalmente através de acordos internacionais, o compromisso para controlar o aumento do 

gasto público a qualquer custo.

Assim, esses fatores foram fundamentais para o início do processo decremental 

de orçamentação no Brasil. A imposição de limites nos gastos e o conflito alocativo frente às 

metas estabelecidas na baseline tornaram fatores fundamentais na gestão fiscal brasileira. O 

processo de adaptação ao decrementalismo logo pôde ser constatado. Nesse sentido, Schick 

(1986 apud Pardini, 1988, p. 39-40), apresenta os fatores, de forma sistemática, que permitem 

analisar a instauração do modelo decremental:

1 -  Normas fiscais para restringir a demanda de gastos;

2 -  A tradução destas normas para alvos operacionais orçamentários;

3 -  Implementação de cortes estratégicos para reverter ou diminuir o
aumento de gastos;

30



4 -  Reforma da orçamentação plurianual para a técnica decremental;

5 -  Inovações na gerência financeira para estimular e evitar gastos acima do 
limite

O primeiro passo, em que são colocadas as normas fiscais para restringir a 

demanda de gastos, é verificado na elaboração da lei prevista pela Constituição Federal de 

1988, na qual se denominou de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) -  lei n°101/2000. Esta, 

já  no seu art.1°, apresentou os seguintes termos:

§1° A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 
o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em Restos a Pagar.

Assim, o compromisso com os valores da baseline foram tratados de forma 

prioritária, seguido por diversas restrições, como o limite da dívida pública, o limite com 

gasto de pessoal, entre outros a fim de estabelecer o controle na gestão fiscal. As sanções 

estabelecidas no caso de descumprimento dessas determinações foram amplas, podendo se 

traduzir em suspensões no acesso a novos financiamentos, até na cassação de mandato do 

governante.

Porém, diversas práticas, desde o surgimento da LRF, podem ser encontradas 

com o intuído de amenizar a gestão fiscal imposta pelas leis brasileiras. De modo geral, o 

segundo passo apontado por Schick (1986 apud Pardini, 1988, p. 39-40), a tradução das 

normas fiscais para alvos operacionais orçamentários, tem encontrado alguns desafios na 

orçamentação nacional.

A literatura que contempla tais desafios perpassa pelo debate em torno da 

contabilidade criativa (OLIVEIRA, 2011) e da gestão expost ao planejamento, como ocorre 

nas deliberações sobre o orçamento impositivo (CASTRO, 2015). Temas estes que são 

importantes para o avanço da nova gestão fiscal no país. Contudo, nessa linha, pouco se 

avançou no estudo sobre as previsões da receita orçamentária. Sabe-se que as discussões 

quanto aos fatores técnicos utilizados se apresentam de forma recorrente, mas sem grandes
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avanços sobre o estudo dos fatores institucionais e políticos na previsão da receita. Fatores 

estes que podem afetar significativa a composição da baseline, a gestão fiscal e a 

implementação do orçamento decremental consequentemente.
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4 A PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A previsão da receita é um fator de extrema relevância para o planejamento 

orçamentário que apresenta reflexos em toda a gestão pública, seja no cumprimento de metas 

fiscais ou das diversas funcionalidades que são atribuídas a este instrumento. Conforme Paiva 

(2013), é através da previsão orçamentária que o ente público determina os programas de 

trabalho, bem como os recursos que lhe serão destinados.

Nesse sentido, Costa (2011, p. 8) ressalta que:

Realizar previsões é uma parte integrante da tomada de decisão 
organizacional, é uma peça fundamental para o planejamento de longo prazo 
de uma organização. Para o governo, as previsões também exercem um 
papel importante. A ação planejada do Estado para manutenção de suas 
atividades e execução de seus projetos materializa-se através das previsões 
contidas no orçamento. Orçar é, sob determinado aspecto, o ato de fazer 
previsões sobre o futuro; e um bom orçamento depende essencialmente de 
previsões que sejam satisfatoriamente precisas, tanto para as receitas quanto 
para as despesas.

Assim, do ponto de vista do processo decisório orçamentário, tal tema se 

constitui como um insumo de extrema relevância, sobretudo em contextos nos quais a 

escassez de recursos é um problema central. No modelo decremental, como visto 

anteriormente, a previsão da receita compõe o conjunto da baseline na qual serve de apoio 

para a definição da política fiscal em determinado período, refletindo na alocação dos 

recursos e nas metas fiscais programadas pelo governante.

Contudo, é comum, pelo fato de ser uma previsão, que a receita efetivamente 

realizada seja diferente da receita orçada. Nesse sentido, não raro, encontra-se casos em que 

os valores previstos diferenciam fortemente dos valores arrecadados, afetando a execução do 

planejamento. As razões apresentadas para esse fato são múltiplas, contemplando diferentes 

interpretações na literatura sobre o tema. Dessa maneira, há aqueles que abordam a previsão 

das receitas como um processo meramente técnico, no qual os erros podem ser 

compreendidos em função da técnica utilizada e dos fatores aleatórios que influenciam o 

orçamento.
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A tradução dessa interpretação pode ser visualizada no Manual de Metodologia 

de Receitas Públicas, elaborado pela SOF, ao definir que a previsão da receita é:

Um procedimento no qual se busca traduzir, em linguagem matemática, os 
futuros de arrecadação das receitas [...] procura interpretar e traduzir o 
comportamento da arrecadação das receitas e adequar esse movimento para 
movimentos futuros da série em questão. Para tal finalidade utilizam-se 
ferramentas matemáticas, com um encadeamento lógico, que procuram 
prever os comportamentos futuros dessas séries (Manual de Metodologias de 
Receitas Públicas, Brasil, 2008 apud Costa, 2011, p. 17-18).

Todavia, é possível encontrar autores que não concordam com tal premissa de 

independência técnica na previsão das receitas. Estes, com destaque para Rubin (2014), 

apontam que, no processo, os atores envolvidos buscam antecipar oportunidade no momento 

ex ante visando benefícios no momento ex post.

Os exemplos de interferência dos atores na previsão da receita são recorrentes. 

A própria crítica ao processo incremental, tratada anteriormente, já  sinaliza estes problemas 

ao expor a disputa dentro do poder executivo por recursos, no qual os órgãos centrais tentam 

esconder, em parte, a receita arrecada para o cumprimento das metas fiscais. Por outro lado, 

os denominados “ministérios dos gastos” tentam aumentar a cota orçamentária, buscando 

autorização para um volume de recursos que, perpassando pelas barganhas na execução e dos 

prováveis cortes, consigam executar os programas de sua responsabilidade.

Outro exemplo da atuação dos atores na estimativa da receita ocorre na 

interação entre os poderes executivos e legislativos. No primeiro momento, o poder executivo 

faz a estimativa da receita para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e, 

em seguida, encaminha para o Legislativo. A partir desse momento, o legislativo analisa o 

projeto e aprova a Lei Orçamentária Anual (LOA).

No aspecto legal, a reestimativa pelo poder Legislativo encontra algumas 

limitações, como pressupõe o art. 12, §1° da LRF:

§1° Reestimativa da receita por parte do Poder Legislativo só será admitida 
se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal
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Porém, conforme Costa (2011), o legislativo tem aumentado constantemente os 

valores da receita no âmbito governo federal com o objetivo de atender às demandas políticas 

dos seus membros. O resultado pode ser visualizado na figura abaixo, em que são comparadas 

as estimativas da receita contidas na LOA em relação à PLOA

Figura 2 -  Diferença percentual das estimativas de receita contidas na LOA em relação ao 

PLOA entre os anos 2000 e 2009 (IR, COFINS, IPI, CSLL)

Fonte: Costa, 2011, p. 35

Assim, dado o contexto nos quais múltiplos atores buscam influenciar as 

estimativas de receita, tem-se procurado meios para solucionar estes problemas através de 

recursos técnicos e organizacionais. Adiante serão apresentados os aspectos legais e os 

métodos utilizados nas previsões de receita no Brasil e a eficiência decorrente destas nos entes 

nacionais através das pesquisas já  realizadas. Por fim, são abordadas as soluções encontradas 

na literatura para a construção de orçamentos mais reais no cenário nacional.

4.1 Aspectos legais da previsão da receita

As normas são ferramentas que podem corroborar a fim de que se resguarde 

um processo de estimativa de receita decente, contribuindo para a melhoria da gestão pública. 

Assim, ao contemplar a CF/1988 e a previsão da receita orçamentária numa perspectiva mais
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abrangente, é notável a importância dada pela Magna Carta ao tema. Atrelando a precisão da 

previsão orçamentária ao consequente sucesso da orçamentação, Almeida (2011) reforça os 

impactos no planejamento e o compromisso com a construção do Estado Democrático de 

Direito:

Como o instrumento realizador das finalidades do Estado é o orçamento, 
torna-se vital conhecer o planejamento orçamentário que sob a reserva do 
possível, deverá dotar o Estado de condições de bem atender à inovação da 
administração, a fim de prestar melhores serviços, com mais agilidade e 
credibilidade aos cidadãos, ao mesmo tempo em que demonstra bem gerir os 
recursos que deles extrai, fazendo-o de forma clara, aberta, democrática e 
responsável. (ALMEIDA, 2011, p. 581).

Almeida (2011) adverte ainda que a ausência de responsabilidade na 

elaboração do orçamento pode representar, além da dificuldade para o alcance dos objetivos 

planejados, a causa da realização dos gastos de má qualidade. Dessa forma, haveria o 

descumprimento das atribuições legais impostas à administração pública pela CF/88 de 

obedecer aos princípios da moralidade, da publicidade e, sobretudo, da eficiência na gestão 

dos recursos públicos.

Por outro lado, no que tange às regras responsáveis por regular diretamente as 

previsões orçamentárias, o constituinte não determinou diretamente o procedimento a ser 

adotado pelos entes federados. De modo geral, grande parte da legislação sobre as finanças 

públicas ficou a cargo da Lei Complementar, prevista no seu art. 163:

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:

I - finanças públicas;

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e
demais entidades controladas pelo Poder Público;

III - concessão de garantias pelas entidades públicas;

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da 
União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das 
voltadas ao desenvolvimento regional.

4.1.1 Lei de Responsabilidade Fiscal

Na lei complementar 101/200 -  Lei de Responsabilidade Fiscal - a Previsão da 

Receita Pública ganhou maior respaldo, tendo como base a Seção I do Capítulo III “Das 

Previsões e da Arrecadação”. Já no início da seção, art. 11, verifica-se que valor dado pelo 

legislador a sua precisão esteve fortemente associado à responsabilidade da gestão fiscal.

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal 
a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente da Federação.

Em seguida, no que tange as exigências atribuídas à previsão da receita, o art. 

12 foi o que apresentou maiores avanço, estabelecendo que:

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, 
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de 
preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e 
serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três 
anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

Assim, dada as diferenças da natureza dos recursos a serem arrecadados pelos 

entes nacionais, a legislação definiu que estas deveriam estar amparadas em indicadores 

oriundos do quadro econômico nacional, acompanhado de demonstração histórica de três anos 

e com projeção para os dois anos seguintes, mas sem uma delimitação clara sobre o processo 

e a metodologia a ser adotada em cada caso específico.

Destarte, nota-se que a abrangência na lei foi mais focalizada no produto da 

previsão do que na técnica ou procedimento tomado por cada ente federado. Em decorrência, 

diferentes métodos são utilizados em todo o território nacional, como poderá ser visto a 

seguir.
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4.2 Os métodos de previsão da receita

Há uma grande quantidade de técnicas e de métodos para a previsão das 

receitas, que podem ser classificadas em dois grupos principais: métodos quantitativos e 

métodos qualitativos. No geral, os métodos quantitativos são mais sofisticados. Contudo, para 

Siqueira (2002), em se tratando de previsão de receitas, métodos mais sofisticados não 

implica, necessariamente, serem mais exatos. A escolha fica à discricionariedade do técnico, 

cabendo a ele optar pelo modelo mais adequado para a estimativa em decorrência da natureza 

da fonte.

Além do mais, na prática, tal discricionariedade extrapola a própria legislação. 

Apesar das exigências oriundas da LRF serem consideradas como brandas, a sua aplicação 

estrita limitaria alguns métodos tidos como eficientes.

Cumprindo-se fielmente o disposto na lei, a utilização de séries temporais 
univariadas para realizar as previsões estaria descartada, uma vez que nesta 
metodologia são levados em consideração apenas os próprios valores 
pretéritos da série para o calculo dos seguintes. Além disso, não há como 
controlar se essa prática de fato acontece. E nem haveria necessidade de 
controlar, já que o objetivo de todos os técnicos envolvidos no processo é de 
que sejam desenvolvidos métodos que levem a estimativas cada vez mais 
precisas. (COSTA, 2011, p.22)

Dessa forma, são apresentados os possíveis modelos a serem utilizados na 

previsão da receita.

4.2.1 Métodos qualitativos de previsão

Os métodos qualitativos de previsão se pautam em conjeturas sobre a 

arrecadação futura de determinadas receitas. As técnicas são denominadas, em sua maioria, de 

aproximações conjecturais ou não-extrapolativas (Costa, 2011).

Conforme Siqueira (2002), o método qualitativo mais utilizado é a previsão 

conjectural. Este método se baseia na avaliação de um indivíduo ou de grupos que analisam o 

contexto e, a partir disso, interpretam os seus efeitos na arrecadação.
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Em suma, Siqueira aponta que a técnica conjectural é importante, sobretudo em 

ambientes instáveis:

As aproximações conjecturais tendem a trabalhar melhor, quando o ambiente 
econômico está mudando rapidamente. Quando as circunstâncias 
econômicas, políticas ou administrativas estão em fluxo intenso, métodos 
quantitativos não podem capturar informações importantes sobre os fatores 
que provavelmente estão alterando os padrões históricos. (SIQUEIRA, 2002, 
p. 7)

Por fim, uma variação da previsão conjectural, que também pode ser ressaltada, 

é a previsão de consenso, onde há a necessidade do debate entre diferentes perspectivas em 

torno da arrecadação para que se chegue a uma estimativa em comum. Assim, o assentimento 

dos diversos grupos de interesse em torno de uma estimava ameniza os vícios que carregam 

cada processo.

4.2.2 Métodos quantitativos de previsão

Já as previsões realizadas através dos métodos quantitativos baseiam-se em 

dados numéricos e trazem, por vezes, a margem de erro das previsões apontando o grau de 

incerteza da estimativa realizada. Tais técnicas são subdivididas em dois grupos: séries 

temporais e modelos causais.

As séries temporais são consideradas como as mais simples e as abordagens 

mais comuns encontradas na literatura são:

• Modelo de Holt

• Modelo ingênuo

• Modelo de médias móveis

• Modelo de alisamento exponencial

• Modelos ARIMA de Box-Jenkins

• Alisamento linear sazonal de Holt-Winter

• Alisamento Exponencial com Deterioração na Tendência
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Quanto aos modelos causais, estes são conhecidos por serem, geralmente, mais 

complexos, onde são trabalhados uma quantidade maior de dados, exigindo habilidade 

estatística no seu tratamento. Conforme Siqueira (2002), os modelos causais tendem a 

funcionar melhor para receitas que são fortemente influenciadas por fatores econômicos 

identificáveis.

4.3 Pesquisas nacionais sobre as previsões de receita orçamentária

Dessa forma, tendo em vista a legislação brasileira sobre a previsão da receita e 

os métodos utilizados, encontram-se na literatura algumas pesquisas que visaram analisar as 

previsões orçamentárias em comparação com os valores arrecadados nos diferentes entes 

nacionais.

Vecchia e Montoya (2002), por exemplo, trataram sobre a eficiência das 

previsões, comparando o planejamento realizado no período inflacionário -  1989 a 1993 -  

com o planejamento do período de estabilização -  1995 a 1997 - nos municípios da região do 

Planalto Médio do estado do Rio Grande do Sul.

Os resultados encontrados por Vecchia e Montoya (2002) apontaram que no 

período inflacionário o orçamento foi superestimado, tanto a receita quanto a despesa. Já no 

período de estabilização, apesar da discrepância entre o valor planejado e executado ter 

diminuído, houve subestimação do orçamento. Tais eventos levaram a conclusão de que, pelo 

fato das autorizações orçamentárias terem apresentado um excesso, as funções do legislativo 

no tocante à deliberação e aprovação do orçamento não foram eficazes.

Ainda tratando sobre os governos locais, Aquino e Azevedo (2015) realizaram 

pesquisas em 5.568 municípios brasileiros sobre o orçamento de 2013 a fim de investigar o 

realismo que estes apresentavam nas suas previsões através da metodologia utilizada pela 

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), realizada em diversos países com o 

financiamento e apoio do Banco Mundial.

No caso dos municípios brasileiros, com a aplicação da metodologia PEFA, 

constatou-se que apenas 564 (10%) obtiveram a nota máxima, “A”, no índice de realismo da
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receita. Os demais receberam nota B (13,8%), C (7,2%), D (10,4%) e 58% tiveram 

variabilidade acima do permitido pela a escala. Segundo os autores, estes resultados podem 

ser explicados, em grande medida, pela interferência dos atores no processo de previsão das 

receitas.

Propomos então como explicação alternativa que a equipe técnica não atua 
de forma isolada ex ante, com suas melhores estimativas para o ex post, e 
depois acompanham a burocracia de forma distante observando de forma 
isenta o cumprimento do plano ex post. Mas sim, antecipam dificuldades e 
oportunidades no ex post decorrentes justamente do erro de estimação, 
capturando renda da superestimação e da subestimação. (AQUINO e 
AZEVEDO, 2015, p. 13)

No que tange as administrações estaduais brasileiras, Costa (2011) buscou 

analisar as previsões de receita entre os anos 2007 a 2010 e verificou que haviam erros que 

chegavam a 30% na estimativa, tendo em vista que a tolerância razoável, baseada em 

parâmetros internacionais, é de 5%.

Constata-se, portanto, que os resultados não são satisfatórios em termos da 

importância da previsão orçamentária e suas decorrências na administração pública. Apesar 

de existir boas estimativas, estas não se encontram de forma homogênea no cenário nacional, 

tendo uma das causas, como já  mencionado, a discricionariedade intrínseca na legislação 

brasileira e a possibilidade de interferência dos atores nesse processo.

4.4 Soluções organizacionais

Diante do problema exposto, alguns autores buscaram tratar sobre as possíveis 

soluções para os erros de previsão da receita orçamentária. Bretschneider et al. (1989), em seu 

trabalho, elaborou o modelo no qual é apresentado os fatores que afetam tal previsão. Como 

pode ser observado na Figura 3, as técnicas de previsão, a aleatoriedade, o modelo 

organizacional e as influências políticas estão diretamente ligados à precisão das previsões de 

receita. Nesse caso, o fator aleatoriedade se encontra associado ao clima econômico e às 

mudanças na estrutura tributária.
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Figura 3 -  Modelo teórico de precisão nas previsões de receita pública

Fonte: Bretschneider et al. (1989, p. 310)

Assim, o estudo sobre os métodos e processos organizacionais obteve grande 

ênfase no combate às interferências políticas nas previsões. Danninger (2005), por exemplo, 

encontrou em sua pesquisa evidências de que a transparência é um fator importante para a 

redução das interferências políticas nesse processo. Segundo o autor, a contratação de 

instituições não-governamentais pode aumentar a independência institucional e contribuir 

para construção de orçamentos mais reais.

Buettner e Kauder (2009, apud COSTA, 2011) também apontam que os 

processos de previsão da receita mais independentes da interferência política são melhores 

para a sociedade e conseguem ser mais transparentes. Dessa forma, estes autores reforçam a 

importância da deliberação e, por vezes, do método consensual de previsão.

Os argumentos em prol do método consensual perpassam pela possibilidade de 

conflitar diferentes perspectivas e criar um ambiente onde questionamentos contribuem para a 

aprendizagem dos técnicos envolvidos. Em alguns casos, quando não é possível utilizar tal
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método, recomendam-se a combinação de múltiplas previsões como uma importante 

alternativa.

Nas previsões combinadas, ao contrário das consensuais, não é necessária a 

interação grupal. Nesse caso trata-se de uma combinação de diversas previsões que pode 

ocorrer por media simples ou ponderada sem, necessariamente, ocorrer discussão entre os 

envolvidos. Contudo, mesmo sem tal interação, observa-se melhorias na precisão das 

previsões.

Diversos pesquisadores concluíram que há um grande consenso de que 
combinar múltiplas previsões individuais pode substancialmente melhorar a 
precisão. Esses estudos também indicaram que métodos de combinação 
relativamente simples geralmente são mais precisos do que métodos mais 
complexos para combinar previsões. Os autores recomendaram que 
“combinar previsões deveria se tomar parte da prática principal de realizar 
previsões. (COSTA, 2011, p.40)

Assim, a premissa adotada nesse trabalho parte da pesquisa realizada por 

Bretschneider et al. (1989), sobre a previsão de receitas nos governos estaduais dos EUA, 

onde foi possível constatar, no que tange aos fatores políticos e organizacionais, que:

• As previsões independentes, realizadas por órgão concorrentes, 

aumentam a precisão da receita;

• Nos casos em que há procedimentos formais sendo combinados com as 

previsões concorrentes aumenta a precisão da receita;

• Ao utilizar um mix de modelos de regressão múltipla e métodos 

qualitativos em oposição a técnicas de séries temporais univariadas ou modelos 

econométricos aumenta a precisão da receita.

• A dominação política por um único partido ou por uma ideologia 

diminui a precisão da receita

Tais premissas também foram utilizadas no trabalho de Costa (2011), em todos 

os estados brasileiros e, assim, servirá de comparação para este trabalho, no qual o foco é a 

precisão das previsões orçamentária do estado de Minas Gerais.
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5 METODOLOGIA E PESQUISA SOBRE A PREVISÃO DE RECEITA 

ORÇAMENTÁRIA EM MINAS GERAIS

O objetivo desta seção é pesquisar o grau de realidade da previsão de receita 

orçamentária em Minas Gerais e analisar os possíveis fatores extraídos da pesquisa de Costa 

(2011), que podem estar afetando tal processo.

A seguir são apresentadas as variáveis utilizadas por Costa (2011) e os 

resultados obtidos no trabalho realizado em todos os estados brasileiros, tendo como 

referência os anos de 2007 a 2010.

5.1 Revisão da pesquisa base

Com base na pesquisa realizada por Bretschneider et al. (1989), Costa (2011) 

buscou investigar diferentes variáveis com potencial para influenciar a previsão da receita 

orçamentária dos estados brasileiros categorizadas em três aspectos:

Aspecto técnico

1. se o foi utilizado método QUALITATIVO;

2. se foi utilizado métodos dos INDICADORES;

3. se foi utilizado método de SÉRIES TEMPORAIS;

4. se foi utilizado método ECONOMÉTRICO.

A premissa para a composição destas variáveis é de que a combinação de 

métodos de previsão da receita está diretamente relacionado com o aumento de sua precisão, 

como ressaltado anteriormente. Logo, a utilização destes métodos é colocado como ponto 

positivo na pesquisa.

Aspecto político
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5. se o relator do orçamento é do partido de OPOSIÇÃO ao partido do 

governador;

6. se a aprovação da lei orçamentária teve DIAS DE ATRASO em relação ao 

dia 31/12;

7. se o PARTIDO DO GOVERNADOR pertence a uma ideologia de direita ou 

esquerda.

No que tange ao partido do relator da lei orçamentária no legislativo ser de 

OPOSIÇÃO ao partido do governador, este fator revela um ambiente propício a 

questionamentos e deliberação no processo orçamentário. Já a variável DIAS DE ATRASO 

também corroboraria nesse sentido, presumindo-se que o orçamento foi amplamente debatido 

pelos deputados.

Quanto ao PARTIDO DO GOVERNADOR há algumas considerações 

pertinentes na literatura em relação ao tema apontando que os partidos de esquerda, por 

defenderem maior intervenção do estado na economia, tendem a serem mais otimistas nas 

previsões orçamentárias. Por outro lado, partidos de direita, buscam ganhar credibilidade com 

o setor privado, estabelecendo metas financeiras mais reais para o desenvolvimento da 

economia.

Aspecto organizacional

8. se houve participação de AGENTE EXTERNO na elaboração da previsão;

9. se há METAS DE ARRECADAÇÃO para os fiscais tributários;

10. se o Poder Legislativo alterou o valores previsto na comparação LOA 

VERSUS PLOA.

O AGENTE EXTERNO é um fator que corrobora para a independência 

institucional no processo de previsão da receita, com potencial para deixá-lo mais transparente
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e democrático. As METAS DE ARRECADAÇÃO, por outro lado, é considerada como 

oposto, sendo diretamente relacionada com os erros de previsão. Costa (2011) aponta que no 

Brasil os servidores responsáveis por realizar a estimativa da receita são, geralmente, da 

mesma carreira daqueles a quem caberá o dever de cumprir as metas de arrecadação prevista. 

Assim, tal lógica é a base crítica para as metas de arrecadação, tendo potencial para afetar o 

realismo da previsão da receita orçamentária, já que, nesse caso, ao avaliar que o seu salário 

integral depende do cumprimento destas metas, servidores da mesma carreira são, 

consequentemente, favorecidos quando os orçamentos são subestimadas.

Por fim, a mudança dos valores na comparação LOA VERSUS PLOA 

representa uma participação ativa do poder legislativo, alterando as previsões orçamentárias 

iniciais, desde que comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, conforme 

instituído na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.1.1 Resultados da pesquisa base

Em sua pesquisa, Costa (2011) procurou realizar a análise sobre os fatores 

técnicos, políticos e organizacionais em dois tipos de receita: ICMS e DEMAIS receitas 

tributárias. Ou seja, o foco da pesquisa se deu em relação aos impostos sobre circulação de 

mercadorias e serviços (ICMS) e as demais receitas tributárias estudais agregadas.

Inicialmente verificou-se que os erros de previsão de receita ocorrem de forma 

mais intensa nas DEMAIS receitas tributárias do que no ICMS. Tendo como base a tolerância 

considerada razoável para erros na previsão, de até 5% para mais ou para menos, foi possível 

constatar que as DEMAIS receitas ficaram acima do percentual estipulado em 86% dos casos, 

aproximadamente. Já as previsões do ICMS tiveram maior precisão, tendo ocorrido erros 

significativos em menos de 36% dos casos.

Em seguida foi realizada regressão múltipla e testes de razão de 

verossimilhança com as variáveis apresentadas, na quais há uma expectativa da interferência 

destas na qualidade da previsão da receita. Porém os resultados obtidos em algumas variáveis 

- DIAS DE ATRASO, QUALITATIVO e INDICADORES - não tiveram representatividade 

em nenhuma previsão das receitas pesquisadas.
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A justificativa para o resultado encontrado na variável que tratou sobre os 

métodos QUALITATIVOS se baseia no fato de que este método ainda é pouco utilizado no 

Brasil, não sendo possível tirar conclusões estatísticas significativas sobre ela. O mesmo 

ocorreu com a variável INDICADORES, que é um método quantitativo e concorre com 

outros métodos mais tradicionais e, por vezes, mais eficientes. Já a variável DIAS DE 

ATRASO, apesar de ter ocorrido em grande parte dos estados, a aprovação da LOA foi 

próxima à data estabelecida, apresentando, também, pouca relevância na análise estatística.

Por outro lado, as variáveis AGENTE EXTERNO e ECONOMÉTRICO 

tiveram representatividade nos erros de previsão encontrados nas DEMAIS receitas 

tributárias. Constatou-se que a utilização de AGENTE EXTERNO contribuiu para a 

diminuição erros maiores que 5% enquanto o modelo ECONOMÉTRICO, por outro lado, 

aumentou a possibilidade dos erros.

Já as variáveis LOA VERSUS PLOA, METAS DE ARRECADAÇÃO, 

OPOSIÇÃO, PARTIDO DO GOVERNADOR e SÉRIES TEMPORAIS tiveram 

representatividade estatística nos erros da previsão da receita do ICMS. As METAS DE 

ARRECADAÇÃO e SÉRIES TEMPORAIS foram diretamente relacionadas com o aumento 

dos erros maiores que 5%. Já as variáveis LOA VERSUS PLOA, OPOSIÇÃO e PARTIDO 

DO GOVERNADOR foram relacionadas com diminuição dos erro de previsão.

Assim, com a pesquisa de Costa (2011) foi possível observar que as variáveis 

políticas e organizacionais, com exceção dos DIAS DE ATRASO, que não teve 

representatividade estatística, todas elas corroboraram com as hipóteses estabelecidas no 

início da pesquisa.

Já no que tange às variáveis técnicas, os métodos QUALITATIVOS e 

INDICADORES, não obtiveram resultados significativos pela sua baixa utilização nas 

previsões dos estados brasileiros, enquanto os métodos ECONOMÉTRICOS e de SÉRIES 

TEMPORAIS foram apontados como fatores que aumentam os erros de previsão. Ou seja, 

extrai-se que não há uma combinação efetiva destes diferentes métodos no processo de 

previsão de receita dos estados brasileiros atualmente e que os métodos utilizados não 

conseguiram, individualmente, apresentar resultados positivos. Estas observações confirmam
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a necessidade, verificada na literatura, de se buscar previsões onde os consensos ou 

combinações sejam parte da prática principal de realizar previsões.

5.2 Estrutura da receita no Estado de Minas Gerais

A partir da pesquisa realizada por Costa (2011), este trabalho irá analisar as 

previsões de receita em Minas Gerais e as possíveis variáveis que tem afetado a sua precisão. 

Porém, inicialmente é apresentada a estrutura da receita em Minas Gerais e selecionada as que 

serão trabalhadas nessa pesquisa.

Gráfico 1 -  Estrutura da Receita Pública do Estado de Minas Gerais (2007 -  2015)

Receitas
Tributárias; 55,2%

Fonte: Portal da Transparência de Minas Gerais

Sabe-se que, pela própria legislação brasileira que regulamenta a gestão fiscal 

dos entes nacionais, a composição estrutural da receita do Estado de Minas Gerais não se 

difere, em termos proporcionais, da média dos demais estados. Ou seja, as receitas tributárias 

contribuem com a maior fatia do “bolo arrecadatório”, seguida das transferências correntes, 

cabendo, portanto, às demais receitas parcelas menos expressivas, conforme nota-se pela 

análise do gráfico 1.
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Costa (2011) afirma, acerca das receitas tributárias, que são elas que 

concentram as previsões orçamentárias propriamente ditas, uma vez que estão relacionadas 

com fatores de ordem econômica e dependem do esforço de arrecadação dos estados.

Dentre as receitas tributárias em Minas Gerais, encontram-se os seguintes 

impostos e taxas:

• ITCD -  Imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação de bens e 

direitos;

• ICMS -  Impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação;

• IPVA -  Imposto sobre a propriedade de veículos automotores;

• Taxas pela prestação de serviços;

• Taxas pelo exercício do poder de polícia;

• Contribuição de Melhoria.

Assim, dentre estas receitas tributárias destaca-se o ICMS por ser responsável 

pela maior parcela. Como pode ser observado no Gráfico 2, o ICMS representou em torno de 

80% das receitas tributárias do estado de Minas Gerais entre os anos de 2007 a 2015..
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Gráfico 2 -  Participação do ICMS no total das receitas tributárias de Minas Gerais (2007 

2015)
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Fonte: Portal da Transparência de Minas Gerais

Dessa forma, as receitas analisadas nesse trabalho também serão divididas em 

ICMS e DEMAIS receitas tributárias por dois motivos. Em primeiro lugar, porque são 

aquelas que apresentam maior porcentagem do volume arrecadado em Minas Gerais. Em 

segundo lugar, porque tal divisão permite realizar comparações com as pesquisa de Costa 

(2011), que abarcou a previsão de receita de todos os estados brasileiros.

5.3 Resultados da pesquisa sobre a previsão de receita orçamentária no Estado de 

Minas Gerais

A pesquisa realizada neste trabalho contemplou as previsões de receitas 

realizadas em Minas Gerais entre os anos de 2007 a 2015, sendo um período de nove anos, 

que tem a data inicial como referência a mesma utilizada por Costa (2011) e a última data 

aquela na qual foi possível encontrar informações completas de sua execução. As fontes do 

trabalho foram: portal da transparência, site da Assembléia Legislativa, legislações referentes 

ao tema e respostas obtidas através do questionário enviado à Secretaria de Estado de Fazenda 

de Minas Gerais, na qual pode ser visualizado no Anexo 1.

Inicialmente, tratando dos erros de previsão, os dados foram extraídos do 

Portal da Transparência de Minas Gerais e em seguida isolou-se cada variável a fim de

verificar o seu desempenho. Assim, é possível observar no Gráfico 3 que as DEMAIS
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RECEITAS e o ICMS tiveram, nos anos trabalhados, 5 erros de previsões acima de 5% e 4 

erros abaixo desse percentual, cada uma. Contudo, comparado os erros percentuais entre LOA 

e receita arrecadada, as DEMAIS RECEITAS foram as que tiveram maior discrepância, 

atingindo erros acima de 15%.

Gráfico 3 -  Comparação entre a receita arrecadada e a receita prevista na LOA nos anos 

2007-2015 em Minas Gerais

20,00%

— I CMS — DEMAIS RECEITAS

Fonte: Portal da Transparência de Minas Gerais. Elaboração: o autor.

Na pesquisa de Costa (2011), o autor também encontrou maiores erros nas 

previsões das DEMAIS RECEITAS. Uma explicação para essa situação advém do fato de que 

o ICMS, por apresentar maiores volumes e importância na receita estadual, tem, por vezes, 

maior esforço empreendido pelos técnicos na elaboração e utilização de metodologias para a 

estimativa.

Tabela 1 -  Contagem da variável ERRO DE PREVISÃO no Brasil - 2007 a 2010 - e em 

Minas Gerais -  2007 a 2015

ERRO
ICMS DEMAIS RECEITAS

BRASIL MG BRASIL MG

Mais de 5% 35% 56% 87% 56%

Menos de 5% 65% 44% 13% 44%

TOTAL 100% 100% 100% 100%
Fonte: Costa (2011) e Portal da Transparência de Minas Gerais. Elaboração: o autor.
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Na tabela 1 tem-se que, em termos percentuais das amostras obtidas na 

pesquisa desse trabalho sobre Minas Gerais e no trabalho de Costa (2011) sobre os estados 

brasileiros, Minas Gerais teve quantidade relativa maior de erros acima de 5% na previsão do 

ICMS e quantidade menor na previsão das demais receitas tributárias. Ressalta-se que, como 

visto na composição das receitas tributárias do estado de Minas Gerais, o ICMS compõe em 

torno de 80% do valor total. Assim, tem-se que erros constantes da previsão do ICMS são 

considerados mais graves, dado o efeito na composição financeira do estado.

Dessa forma, os aspectos para explicar a situação dos erros de previsões de 

receita foram, assim como no trabalho base, divididos em aspectos políticos, organizacionais 

e técnicos. A seguir são apresentados os resultados encontrados em Minas Gerais em 

comparação com os resultados de Costa (2011).

Aspectos políticos

A primeira variável analisada é sobre a posição política do relator do 

orçamento no legislativo em relação ao governador do estado. No Brasil, verifica-se que na 

maioria das LOAs pesquisadas por COSTA (2011), o relator do legislativo pertencia à base 

governista, sendo 89% dos casos. Essa situação é interpretada como um aspecto negativo para 

a precisão da receita orçamentária, uma vez que o relator sendo da oposição, há uma 

tendência de que, nos processos de decisão orçamentária, ocorram maiores deliberações, 

colaborando com o realismo das previsões de receita.

Em Minas Gerais, foi possível observar que, entre os anos de 2007 e 2015, as 

LOAs tiveram, na sua maioria, dois relatores. O primeiro relator, no qual foi considerada a 

sua posição política em relação ao governador para esta pesquisa, é o responsável pela 

condução do processo na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nesta 

comissão são apresentadas a emendas parlamentares, bem como discutido despesas e as 

receitas previstas pelo Executivo. Em seguida, ao ser aprovado no plenário, nas 7 entre as 9 

LOAs pesquisadas em Minas Gerais, houve a mudança do relator para a construção do texto 

final, sem qualquer mudança em relação ao texto aprovado anteriormente.
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Nos primeiros 7 anos pesquisados, o relator do orçamento na Comissão de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária pertencia ao partido do governador, e nos últimos 2 

anos, o relator era filiado a um partido da base aliada. Assim, como demonstrado na Tabela 2, 

100% das LOAs analisada em Minas Gerais não tiveram relator de oposição ao governador do 

estado.

Tabela 2 -  Contagem da variável OPOSIÇÃO no Brasil - 2007 a 2010 - e em Minas Gerais -  

2007 a 2015

OPOSIÇÃO BRASIL MG

SIM 11% -

NÃO 89% 100%

TOTAL 100% 100%
Fonte: Costa (2011) e site da Assembléia Legislativa de Minas Gerias

Quanto à variável DIAS DE ATRASO, verifica-se na tabela 3 que todas as 

LOAs pesquisadas em Minas Gerais foram aprovadas além do limite estabelecido nesse 

trabalho, como sendo dia 31 de dezembro6. Nota-se também que estes atrasos ocorreram, na 

sua maioria, entre 0 e 15 dias.

Comparando tais dados aos apresentados por Costa (2011), Minas Gerais tem 

atrasado mais a aprovação da LOA que a média nacional. Tal fato, tendo em vista o realismo 

da previsão da receita é colocado como ponto positivo, uma vez que também expõe um 

ambiente político com mais impasses, em que a discussão sobre os recursos públicos tem se 

prolongado no Legislativo mineiro.

6 A data de aprovação da LOA é definida conforme a legislação de cada estado brasileiro. Em Minas Gerais, por 
exemplo, o limite para a aprovação é fixado no dia 20 de dezembro. Porém, a fim de seguir a padronização 
definida por Costa (2011), este trabalho considerou a data limite sendo como dia 31 de dezembro.
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Tabela 3 -  Contagem da variável DIAS DE ATRASO no Brasil - 2007 a 2010 - e em Minas

Gerais -  2007 a 2015

DIAS DE ATRASO BRASIL MG

Menor que 0 58% -

Entre 0 e 15 21% 67%

Entre 15 e 30 16% 22%

Maior que 30 5% 11%

TOTAL 100% 100%
Fonte: Costa (2011) e site da Assembléia Legislativa de Minas Gerias. Elaboração: o autor.

Já variável PARTIDO DO GOVERNADOR foi classificada a partir da 

definição de Michael Coppedge (1997 apud Costa 2011) em 11 países americanos, conforme 

apresentado no Anexo 2. Segundo Costa (2011) a vantagem dessa classificação é que ela foi 

realizada em termos comparativos, baseada na opinião de diversos especialistas em cada país, 

o que amenizaria as determinações arbitrárias dos mesmos. Como já  ressaltado, na literatura é 

possível encontrar uma associação entre partidos de direita e orçamentos mais reais.

Na pesquisa de Costa (2011) o autor observou correlação entre precisão da 

receita de ICMS com partidos ideologicamente de direita. Em Minas Gerais, os partidos que 

tiveram no governo foram o PSDB, considerado como centro-esquerda, e no último ano o PT, 

tido como de esquerda. Nesse caso, tais características não favoreceriam uma boa precisão nas 

previsões de receita orçamentária em Minas Gerais.

Tabela 4 -  Contagem da variável PARTIDO DO GOVERNADOR no Brasil - 2007 a 2010 - e 

em Minas Gerais -  2007 a 2015

PARTIDO DO GOVEFRNADOR BRASIL MG

Direita 6% -

Centro-direita 9% -

Centro 31% -

Centro-esquerda 28% 78%

Esquerda 26% 22%

TOTAL 100% 100%
Fonte: Costa (2011) e site do governo de Minas Gerais. Elaboração: o autor.
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Aspectos organizacionais

A utilização de AGENTE EXTERNO é uma variável importante nos aspectos 

organizacionais para retratar a independência institucional da previsão de receita. Nesse 

sentido, a competência técnica, apesar de ser algo relevante, não constitui a essência da sua 

função, mas, sim, a construção de ambientes nos quais os atores responsáveis pelo processo 

possam atuar com menores pressões advindas dos interesses políticos.

BUETTNER E KAUDER (2009 apud COSTA 2011) apontam em suas 

pesquisas que, dentre os 12 países da OCDE pertencentes à amostra de sua pesquisa, 8 

utilizaram algum agente externo nas previsões de receita, tendo grande prestígio no cenário 

internacional. No Brasil, conforme a Tabela 5, tal prática é pouco utilizada. Já em Minas 

Gerais não houve o uso de agentes externos em nenhuma das nove LOAs trabalhadas.

Tabela 5 -  Contagem da variável AGENTE EXTERNO no Brasil - 2007 a 2010 - e em Minas 

Gerais -  2007 a 2015

AGENTE EXTERNO
ICMS DEMAIS RECEITAS

BRASIL MG BRASIL MG

SIM 39% - 26% -

NÃO 61% 100% 74% 100%

TOTAL 100% 100% 100% 100%
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais.

Já a variável METAS DE ARRECADAÇÃO tem forte presença na 

arrecadação de ICMS dos estados brasileiros, 70% das LOAs analisadas por Costa (2011), 

enquanto que nas DEMAIS RECEITAS ocorreram em 51% dos casos, conforme a Tabela 6. 

As metas de arrecadação são consideradas como fator negativo, uma vez que a tendência é de 

que os responsáveis pelas previsões subestimem as receitas, a fim de que as metas sejam 

cumpridas mais facilmente por servidores da mesma carreira, aumentando os seus respectivos 

salários.

Em Minas Gerais o salário dos servidores foram compostos por uma variável 

fixa e uma outra parcela variável, que junto ao Prêmio de Produtividade -  que durou até 2014 

-, condicionaram o desempenho de arrecadação da receita à remuneração final.
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Tabela 6 -  Contagem da variável METAS DE ARRECADAÇÃO no Brasil - 2007 a 2010 - e

em Minas Gerais -  2007 a 2015

METAS DE ICMS DEMAIS RECEITAS
ARRECADAÇÃO BRASIL MG BRASIL MG

SIM 70% 100% 51% 100%

NÃO 30% - 49% -

TOTAL 100% 100% 100% 100%
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais.

Quanto à variável LOA VERSUS PLOA, sabe-se que a alteração da receita 

orçamentária por parte do Poder Legislativo é restrita aos casos em que forem comprovados 

erros e/ou omissões, conforme a LRF, por parte do Poder Executivo. As alterações do Poder 

Legislativo são garantidas pela LRF em função do tempo em que as previsões da PLAO são 

realizadas, sendo em torno de três ou quatro meses antes da LOA. Conforme Costa (2011) tal 

pratica é recorrente no orçamento da União, sendo um mecanismo usado pelos parlamentares 

para chancelar novas emendas.

Tendo como referência todos os estados brasileiros, a Tabela 7 demonstra que 

a maioria não alterou as previsões de receita no poder Legislativo. Porém, no caso de Minas 

Gerais, no grupo das DEMAIS RECEITAS as mudanças representara 78% dos casos, sendo 

uma porcentagem elevada em comparação com as LOAs de todos estados brasileiros. Por 

outro lado o ICMS teve menos alterações, 22% dos casos, frente aos 39% das LOAs 

pesquisadas por Costa (2011).

Tabela 7 -  Contagem da variável LOA VERSUS PLOA no Brasil - 2007 a 2010 - e em Minas 

Gerais -  2007 a 2015

LOA VERSUS PLOA
ICMS DEMAIS RECEITAS

BRASIL MG BRASIL MG

SIM 39% 22% 40% 78%

NÃO 61% 78% 60% 22%

TOTAL 100% 100% 100% 100%
Fonte: Costa (2011) e Portal da Transparência de Minas Gerais. Elaboração: o autor.
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Aspectos técnicos

Quanto aos aspectos técnicos, observa-se que o primeiro deles, método 

qualitativo de previsão de receita é pouco utilizado nos estados brasileiros, em geral, 

correspondendo a apenas 9% dos casos, conforme a Tabela 8. Em Minas Gerais, no período 

trabalhado nessa pesquisa, o método não foi utilizado. A discricionariedade do servidor 

responsável pela previsão ocorre apenas na escolha dos indicadores e dos métodos 

qualitativos a serem incorporados na fórmula quantitativa.

Costa (2011) aponta que os métodos qualitativos são utilizados com mais 

frequência nos casos em que há pouca disponibilidade histórica de informações. Contudo, esta 

não é a realidade de Minas Gerais e dos demais estados brasileiros, em que a estrutura 

tarifária já está bem consolidada e os métodos quantitativos conseguem fazer estimativas de 

receita de forma mais precisa.

Tabela 8 -  Contagem da variável QUALITATIVO no Brasil - 2007 a 2010 - e em Minas 

Gerais -  2007 a 2015

QUALITATIVO
ICMS DEMAIS RECEITAS

BRASIL MG BRASIL MG

SIM 9% - 9% -

NÃO 91% 100% 91% 100%

TOTAL 100% 100% 100% 100%
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Elaboração: o 

autor.

Já na análise dos métodos quantitativos de previsão, o método dos 

INDICADORES é aquele que é menos utilizado. Nos estados brasileiros tal método não é 

comumente adotado nas previsões de receita, ocorrendo o mesmo em Minas Gerais nas 

previsões das receitas pesquisadas.

Segundo Melo (2001 apud COSTA 2011), o método dos INDICADORES é 

pouco confiável estatisticamente. Porém por ser amplamente aproveitado pela Secretaria da 

Receita Federal, conforme Costa (2011), seria esperado que os estados brasileiros o
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utilizassem com maior frequência, já  que estes entes costumam reproduzir diversas práticas 

desenvolvidas no governo federal, sobretudo no âmbito orçamentário.

Tabela 9 -  Contagem da variável INDICADORES no Brasil - 2007 a 2010 - e em Minas 

Gerais -  2007 a 2015

INDICADORES
ICMS DEMAIS RECEITAS

BRASIL MG BRASIL MG

SIM 23% - 14% -

NÃO 77% 100% 86% 100%

TOTAL 100% 100% 100% 100%
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Elaboração: o 

autor.

Por outro lado, as SÉRIES TEMPORAIS, dentre os métodos quantitativos, são 

claramente as mais utilizadas para a previsão da receita. No Brasil, tal método é utilizado 

fortemente na estimativa das demais receitas, representando 86% das LOAs pesquisadas por 

Costa (2011). Em Minas Gerais as séries temporais também foram empregadas nas LOAs de 

2007 a 2015, representando 100% dos casos no ICMS e nas demais receitas tributárias.

Contudo, é interessante notar que a utilização do modelo mais simples de séries 

temporais, o modelo univariado, não é aprovado pelo LRF pelo fato deste não apresentar 

variáveis explicativas relacionadas ao fator tempo, no qual é extraída a análise do 

desempenho sazonal da série histórica (COSTA, 2011).

Tabela 10 -  Contagem da variável SÉRIES TEMPORAIS no Brasil - 2007 a 2010 - e em 

Minas Gerais -  2007 a 2015

SÉRIES TEMPORAIS
ICMS DEMAIS RECEITAS

BRASIL MG BRASIL MG

SIM 77% 100% 86% 100%

NÃO 23% - 14% -

TOTAL 100% 100% 100% 100%
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Elaboração: o
autor.
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Por fim, o modelo econométrico foi utilizado numa quantidade significativa 

nos estados brasileiros, estando também presente em Minas Gerais, 100% das LOAs 

pesquisada. O método econométrico se mostra como um fator importante na previsão da 

receita, uma vez que as receitas tributárias estão fortemente condicionadas ao desempenho da 

economia local, o que justifica ainda mais a sua adoção pelos estados brasileiros.

Tabela 11 -  Contagem da variável ECONOMÉTRICO no Brasil - 2007 a 2010 - e em Minas 

Gerais -  2007 a 2015

ECONOMÉTRICO
ICMS DEMAIS RECEITAS

BRASIL MG BRASIL MG

SIM 36% 100% 41% 100%

NÃO 64% - 59% -

TOTAL 100% 100% 100% 100%
Fonte: Costa (2011) e questionário enviado à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Elaboração: o 

autor.

Assim, tem-se que os resultados encontrados em Minas Gerais envolvendo os 

erros de previsão, e os aspectos políticos, organizacionais e técnicos não tiveram bom 

desempenho em comparação com os resultados da pesquisa de Costa (2011). Em suma, os 

erros na previsão de ICMS foram maiores proporcionalmente do que se verificou em todos os 

estados brasileiros. Os aspectos políticos não apresentaram um contexto favorável para a 

precisão nas previsões de receita, enquanto medidas organizacionais apontadas pela literatura 

não foram empregadas para amenizar esta situação. Nos fatores técnicos verificou-se que o 

Estado de Minas Gerais adotou modelos de previsão modestos, sem grandes inovações com 

relação aos demais estados brasileiros.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos, as transformações ocorridas no setor público, em diversos 

países, têm indicado o surgimento de um novo modelo administrativo, denominado de 

gerencial. Porém, a sua implementação se constitui como um grande desafio, uma vez que 

exige mudanças estruturais nas instituições públicas.

Conforme Bresser-Pereira (2000), a reforma administrativa do estado de 1995 

no Brasil, em âmbito federal, ocorreu em três dimensões: institucional, cultural e gestão. Essa 

perspectiva ilustra e se torna referência para as sucessivas adaptações e incorporações da 

reforma gerencial que se impõe aos estados brasileiros por meio de Emendas Constitucionais 

e leis infraconstitucionais.

Assim, uma visão difundida, à luz da reforma administrativa, pode auxiliar 

nessas mudanças estruturais, contemplando as diversas áreas da gestão pública. Nesse sentido, 

este trabalho buscou corroborar com a implementação do modelo gerencial em Minas Gerais, 

analisando as tomadas de decisão orçamentária e os avanços necessários para a construção de 

orçamentos mais coerentes com a nova perspectiva de administração pública.

No que tange aos processos decisórios orçamentários, observa-se que o modelo 

incremental ainda permanece sendo amplamente disseminado na literatura que trata sobre o 

tema. Contudo, autores, como Sanches (2004) e Pardini (1998), têm buscado analisar uma 

mudança de paradigma nas decisões do orçamento. Segundo estes, atualmente não é possível 

entender a escolhas dos atores políticos através da teoria da racionalidade limitada sem 

considerar o ambiente fiscal, de recursos escassos. O comprometimento das contas públicas 

impõe um novo modelo de decisão, em que atingir metas fiscais a qualquer custo tem se 

tornado recorrente no contexto da financeirização. O modelo decremental de decisão, 

portanto, tornou-se mais apto, segundo Sanches (2004) e Pardini (1998), frente ao ambiente 

interno e externo em torno do orçamento público.

No âmbito normativo, já é possível observar algumas mudanças que apoiam a 

instalação do modelo decremental. A Lei 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, por
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exemplo, teve grande relevância para a instalação de regras quanto às metas fiscais na 

administração dos entes federativos.

Porém, a criação de normas é apenas o primeiro passo. Conforme Schick (1986 

apud Pardini, 1988) é necessária a tradução destas normas em alvos operacionais 

orçamentários. Sabe-se que manipulações na gestão fiscal, nesse caso, são frequentes. Os 

estudos sobre contabilidade criativa e o orçamento impositivo, por exemplo, tentam 

corroborar para que se aumente realidade e a accoutability nos processo de execução e 

prestação de contas do orçamento público. Assim, com o mesmo intuito, este trabalho visou o 

processo de elaboração do orçamento, que segundo Paiva (2013) se inicia na previsão 

orçamentária, já  que é a partir dela que se determinam os gastos e os programas de governo.

Quanto às previsões de receita, por sua vez, pelo próprio fato de ser uma 

previsão, estas apresentam erros constantes, mas que podem ter suas discrepâncias 

amenizadas quando compreendido os fatores que influenciam o seu desempenho, que podem 

ser de ordem técnica -  amplamente difundida na literatura sobre o tema -  e política/ 

institucional, em que se busca analisar a interferência dos atores no processo de previsão da 

receita. Este trabalho, portanto, focou na segunda, nos fatores políticos/institucionais e os 

mecanismos difundidos na literatura para amenizar tal interferência, possibilitando a 

construção de orçamentos mais reais em Minas Gerais.

Considerando a pesquisa realizada para o período 2007-2015, tendo por base o 

trabalho de Costa (2011), constatou-se para os aspectos políticos, entre eles os DIAS DE 

ATRASO para a aprovação da LOA pelo Poder Legislativo na Assembléia, a situação política 

do relator da LOA -  tendo em vista se este era de OPOSIÇÃO - e o PARTIDO DO 

GOVERNADOR do estado, apenas a variável DIAS DE ATRASO obteve melhor 

desempenho em Minas Gerais em detrimento do PARTIDO DO GOVERNADOR e 

OPOSIÇÃO, em uma comparação relativa com os resultados de Costa (2011).

Nos aspectos organizacionais, foram trabalhadas as variáveis LOA VERUS 

PLOA, METAS DE ARRECADAÇÃO e AGENTE EXTERNO. Nos casos em que o valor da 

previsão de receita da Loa se diferenciou da PLOA e houve a contratação de AGENTE 

EXTERNO, foi apontado como fatores positivos para a previsão da receita. Quanto à META
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DE ARRECADAÇÃO, por outro lato, foi considerada como uma regra que induz a 

interferência de mais atores na previsão, dificultando sua precisão. Assim, verificou que, em 

Minas Gerais, a variável LOA VERSUS PLOA teve maior volume de alterações em relação 

aos valores encontrado por Costa (2011) nas demais receitas tributárias, e menor volume de 

alteração na receita de ICMS. Foi possível observar, também em Minas Gerais, a utilização de 

METAS DE ARRECADAÇÃO e a não contratação de AGENTE EXTERNO.

Quanto aos aspectos técnicos, foram abordadas as variáveis QUALITATIVO, 

INDICADORES, SÉRIES TEMPORAIS e ECONOMÉTRICO, onde cada uma tratava de 

métodos específicos da previsão de receita. Nesse caso, dos aspectos técnicos, não foi 

considerado um mais eficiente em relação ao outro, mas, sim, a quantidade de métodos 

utilizados. Conforme Siqueira (2002) métodos mais simples podem ser mais eficazes em 

determinadas circunstâncias. Além disso, a utilização combinada de diversos métodos pode 

proporcionar previsões de receita mais precisas (BRETSCHNEIDER et al., 1989). Em Minas 

Gerais foi possível constatar a utilização, frente aos métodos pesquisados, apenas do 

ECONOMÉTRICO e de SÉRIES TEMPORAIS, não apresentando grandes inovações em 

relação ao contexto dos estados brasileiros tratados por Costa (2011).

Por fim, conclui-se que a previsão de receita orçamentária em Minas Gerais 

apresentou baixos níveis de precisão, sobretudo na receita de ICMS. As possíveis soluções 

organizacionais e técnicas apontadas por Bretschneider et al. (1989) tiveram pouca adesão no 

seu processo de previsão, o que dificulta a construção de orçamentos mais reais e a aplicação 

do modelo de decisão decremental no estado. Em um ponto de vista mais amplo, a reforma 

administrativa também é afetada, uma vez que mitiga as potencialidades do orçamento de se 

constituir como um instrumento de accountability e de coordenação das políticas pública do 

Estado.

Ressalta-se ainda que há grande espaço para avanços no tema aqui tratado. O 

processo decisório decremental e a influencia política nas previsões de receita permanecem 

escassas na literatura nacional. Assim, as intenções desse trabalho, em essência, foram apenas 

de levantar debate e realçar a sua necessidade a partir do contexto do Estado de Minas Gerais.
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ANEXO I -  DEFINIÇÃO IDEOLÓGICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Sigla Nome do Partido Definição
ideológica

PDS Partido Democrático Social Direita

PFL/DEM Partido da Frente Liberal/Democratas Direita

PL Partido Liberal Direita

PPB Partido Progressista Brasileiro Direita

PPR Partido Progressista Renovador Direita

PRONA Partido de Reedificação da Ordem Nacional Direita

PRP Partido de Representação Popular Direita

PSD Partido Social Democrático Direita

PDC Partido democrata Cristão Centro-direita

PP Partido Progressista Centro-direita

PR Partido da República Centro-direita

PSL Partido Social Liberal Centro-direita

PST Partido Social Trabalhista Centro-direita

PTB Partido Trabalhista Brasileiro Centro-direita

PTR Partido Trabalhista Renovador Centro-direita

PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro Centro

PSC Partido Social Cristão Centro

PDT Partido Democrático Trabalhista Centro-esquerda

PSDB Partido Social Democrático Brasileiro Centro-esquerda

PCB Partido Comunista Brasileiro Esquerda

PC do B Partido Comunista do Brasil Esquerda

PPS Partido Popular Socialista Esquerda

PSB Partido Socialista Brasileiro Esquerda

PT Partido dos Trabalhadores Esquerda
Fonte: Coppedge (1997, apud Costa, 2011)
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ANEXO II -  QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (SECRETARIA DE FAZENDA)

I - Questões Técnicas

a) Qual a técnica utilizada para a previsão do ICMS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Qualitativo (sem a 
utilização das séries 
históricas)

Métodos dos 
indicadores 
(utilizado pela 
Receita Federal - 
fatores preço, 
quantidade e 
legislação)
Séries históricas 
(médias móveis, 
alisamento 
exponencial, Holt, 
ARIMA, etc.) 
Econométricas 
(regressão linear, 
mínimos quadrados 
ordinários, etc.)

b) E para as demais receitas tributári as

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Qualitativo (sem a 
utilização das séries 
históricas)

Métodos dos 
indicadores 
(utilizado pela 
Receita Federal - 
fatores preço, 
quantidade e 
legislação)
Séries históricas 
(médias móveis, 
alisamento 
exponencial, Holt, 
ARIMA, etc.)
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Econométricas 
(regressão linear, 
mínimos quadrados 
ordinários, etc.)

II - Questões Organizacionais

c) Houve a colaboração de algum agente externo à Secretaria? (Especialista em 
receitas, estatísticos contratados, institutos de pesquisa etc.)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ICMS □ □ □ □
Demais Receitas 
Tributárias

d) Existem metas de arrecadação estipuladas para a carreira de fiscal de tributos do 
Estado?

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ICMS

Demais Receitas 
Tributárias

□
□

□ □ 
□ □

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□
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