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RESUMO 

  Essa monografia buscar verificar a validade da hipótese desenvolvida por 

William A. Niskanen, acerca da maximização do orçamento, para o caso do Estado de Minas 

Gerais. Para isso, apresenta-se o caminho metodológico percorrido ao longo do estudo, bem 

como se procura relacionar, o modelo da hipótese com o caso estudado. Apresentam-se os 

fundamentos da Teoria da Escolha Pùblica, por ser o corpo teórico que embasa a hipótese sob 

análise. As perspectivas do Orçamento Público a nível nacional e estadual são trazidas para 

situar o caso estudado em um cenário macro e então verificar sua compatibilidade com o 

modelo inicial da hipótese. Para subsidiar a análise são feitas entrevistas com gestores, 

técnicos e consultores das diferentes esferas do Poder Executivo e Legislativo, todas elas são 

analisadas sob a ótica do referencial teórico desenvolvido por Niskanen. As considerações 

finais deste trabalho dizem respeito à percepção comum dos gestores a respeito da 

maximização do orçamento pelos burocratas, bem como à apresentação de uma crítica feita à 

hipótese Niskaneniana. 

Palavras-chave: Maximização Orçamentária. Burocracia. Orçamento. Escolha Pública 
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ABSTRACT 

  This research sights to verify the validity of the hypothesis developed by 

William A. Niskanen, about the maximization of the budget, in the case of the State of Minas 

Gerais. For this, the methodological path covered throughout the study is presented, as well as 

trying to relate the hypothesis model with the studied case. The fundamentals of the Public 

Choice are presented, for being the theoretical body that bases the hypothesis under analysis. 

The perspectives of the Public Budget at national and state level are brought to set the case 

studied in a macro scenario and then verify its compatibility with the initial hypothesis model. 

To support the analysis, interviews are conducted with managers, technicians and consultants 

from different spheres of the Executive and Legislative Branch, all of which are analyzed 

from the perspective of the theoretical framework developed by Niskanen. The final 

considerations of this work concern the managers' common perception of budget 

maximization by bureaucrats as well as a criticism of the Niskanen’s hypothesis. 

Key-words: Budget Maximization. Bureaucracy. Budget. Public choice 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O modelo de maximização orçamentária deu, pois origem a uma grande 

variedade de estudos empíricos [...] entre eles, aqueles que tentam provar 

se existem evidências empíricas suficientes que suportem a hipótese 

niskaneniana
1
 – Soraia Marla Gonçalves. 

 

  Em 1971, o economista estadunidense William Arthur Niskanen Jr., lançava 

o livro “Bureaucracy and Representative Government”, que se converteria mais tarde em 

referência internacional acerca do estudo a respeito do corpo burocrático e de sua 

motivação para requisitar e utilizar os recursos públicos. Nessa obra, Niskanen utiliza dos 

pressupostos e das ferramentas metodológicas provindas da Teoria da Escolha Pública para 

estudar o comportamento e a utilidade dos burocratas, concluindo com seu estudo o que 

chamou de a “hipótese da maximização do orçamento”
2
 (NISKANEN, 1971, p. 39, 

tradução do autor).   

-Isto é, mesmo agindo sob a expectativa – tanto dos cidadãos quanto dos 

próprios estudiosos da burocracia – de estarem trabalhando pelo bem comum, os 

burocratas buscam maximizar o orçamento à sua disposição por razões de interesses 

pessoais. Esta hipótese ganhou destaque no mundo acadêmico e serviu de base para uma 

vasta gama de estudos a respeito da relação dos servidores públicos com a elaboração e 

aprovação – pelos políticos – do orçamento. 

As consequências do estudo de Niskanen transpassaram os muros da própria 

academia. Margareth Thatcher, por exemplo, recém-chegada ao poder, em 1979, indicou o 

trabalho de Niskanen aos servidores públicos ingleses como leitura obrigatória, enquanto o 

quadragésimo (40º) presidente norte-americano, Ronald Reagan, nomeou o próprio 

William A. Niskanen para compor o seu Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na 

sigla em Inglês).  

Desde então, a hipótese da maximização orçamentária se tornou uma 

premissa preditiva das ações dos burocratas quando envolvidos na elaboração do 

Orçamento Público. 

                                                           
1
 GONÇALVES, Soraia Marla. O Poder da Burocracia no processo orçamentário: o burocrata e a 

maximização orçamental. Revista Enfoque: Ciência política y Administración Pùblica, vol. VII, núm. 11, 2009, 

pp. 231-273. Universidad Central de Chile. Santiago, Chile (p. 17) 
2
 Trecho original: “The budget maximization assumption”. 
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Entretanto, de acordo com Soraia Marla Gonçalves (2009, p. 18), 

economista estudiosa da Public Choice (nome original em Inglês da Teoria da Escolha 

Pùblica - TEP) até hoje a maior parte do trabalho empírico consistiu “em testes das 

predições acerca do comportamento das agências derivado do pressuposto que o burocrata 

é um maximizador de orçamento” e pouco esforço foi dedicado a realizar testes relativos 

ao pressuposto adotado por Niskanen. 

Daí surgiu o interesse em se desenvolver o presente estudo e nisso consiste 

o seu objetivo central: colocar à prova à hipótese Niskaneniana acerca da maximização do 

orçamento pelos burocratas. A frase de Soraia Marla Gonçalves, que abre essa introdução, 

informa o tipo de estudo no qual se enquadra a presente monografia, bem como seu 

objetivo que, vale  ressaltar, era também um desejo do próprio Niskanen, segundo o qual 

“somente o tempo e os testes provarão se a teoria desenvolvida é válida e digna de 

aprimoramentos”. (NISKANEN, 1994, p. xi, tradução do autor). 

1.1 Hipótese 

 

  Nesta subseção antes que a Hipótese de Niskanen seja formulada é apresentado 

um breve histórico de sua evolução, desde sua formulação original pelo autor, em 1971, 

passando por sua primeira reestruturação, em 1974, até a sua concepção atual, reformulada 

em 1993 e devidamente descrita no fim desta subseção. 

Ao iniciar os estudos que o levariam a concepção de um modelo de 

comportamento para os burocratas, Niskanen observou que a maior parte dos países 

ocidentais possuía entre um terço e a metade de seu PIB sendo alocada pelo setor público em 

detrimento do mercado. Somou-se a esta constatação, da expressividade do gasto público, a 

experiência do próprio Niskanen com o Poder Público, durante os anos em que trabalhou para 

a Secretaria de Estado de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA).  

Juntos, esses dois fatores terminaram por conduzir o autor a buscar respostas as 

seguintes perguntas: 

Com uma grande e crescente proporção da atividade econômica sendo 

conduzida em departamentos públicos, os economistas ainda não realizaram 

nenhuma contribuição substancial para a resposta das seguintes perguntas: 

quais são as características distintivas da burocracia? Especificamente, o que 

os burocratas maximizam e sob quais condições externas? Quais as 
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consequências do comportamento maximizador sob essas condições?
3
 

(NISKANEN, 1994, p. 231; grifo próprio, tradução do autor) 

  Ou seja, o que Niskanen buscava compreender era se os burocratas possuíam o 

“interesse maximizador” (utilizado em modelos que visam explicar as forças de mercado) e, 

caso o possuíssem, o que especificamente eles buscavam maximizar. Com os estudos que 

realizou em 1968
4
 e 1971

5
, embasados nos pressupostos da TEP – que serão discutidos no 

capítulo seguinte – Niskanen concluiu que os burocratas possuíam o desejo de maximizar 

aquilo que lhe serviria como um meio de alcançar seus interesses: o orçamento. 

  Essa hipótese a respeito do comportamento maximizador dos burocratas pode 

ser mais bem compreendida quando se estabelece o seu paralelismo com uma outra, utilizada 

para se estudar o comportamento dos agentes de mercado e a dinâmica de funcionamento do 

mesmo. Como explica Gonçalves (2009, p. 11): “Esta hipótese de que os burocratas procuram 

maximizar os seus orçamentos possui a mesma qualidade que as proposições análogas de que 

as empresas maximizam o lucro”. 

  Portanto, o que Niskanen (1971, p. 5, tradução do autor) desenvolveu foi: uma 

“teoria da oferta por departamentos públicos baseada num modelo de comportamento 

intencional pelo gerente de um departamento público singular”
6
. 

  No entanto, em 1974, três anos após o lançamento do livro em que Niskanen 

apresenta sua hipótese, os economistas canadenses, Jean Luc-Migué e Gérard Bélanger, por 

meio do artigo “Toward a General Theory of Managerial Discretion”
7
, realizaram uma 

contribuição significativa ao modelo da maximização do orçamento e que veio a ser aceita por  

Niskanen e, posteriormente, adaptada ao modelo original. 

Em seu estudo, Migué e Bélanger (1974) concluíram que os burocratas 

buscavam maximizar não o orçamento do seu departamento público de uma maneira geral, 

mas o orçamento discricionário à sua disposição que, por sua vez, pode ser definido, de 

                                                           
3
 Trecho original: “With a large and increasing proportion of economic activity being conducted in bureaus, 

economists have made no substantial contribution to answering the following questions: what are the distinguish 

characteristic of bureaucracies? Specifically, what do bureaucrats maximize and under what external 

conditions? What are the consequences of maximizing behavior under these conditions?” 
4
 NISKANEN, William A., Jr. The peculiar Economics of Bureaucracy. American Economic Review 58. 

Maio de 1968, 293 – 305. 
5
 NISKANEN, William A., Jr. Bureaucracy and representative government. Chicago: Adeline press. 1971  

6
 Trecho original: “In this book I develop a theory of supply by bureaus, based on a model of purposive behavior 

by the manager of a single bureau”. 
7
 MIGUÉ, Jean-Luc and BÉLANGER, Gérard. Toward a General Theory of Managerial Discretion. Public 

Choice. Spring, 1974. 
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acordo com Gonçalves (2009, p. 15) como: “a diferença entre o orçamento total e o custo 

mínimo de produzir o nível de produto esperado pelas autoridades políticas”. Este “excesso”, 

portanto, seria utilizado de acordo com as preferências pessoais dos gestores, seja com gastos 

indiretamente relacionados ao produto do seu setor ou não. 

Ou seja, ainda que Migué e Bélanger tenham aceitado a função utilidade
8
 do 

burocrata (interesses pessoais que um burocrata almeja com a maximização do orçamento), 

desenvolvida por Niskanen, eles propuseram que uma parcela do total do orçamento seria 

gasta, discricionariamente, com propósitos não relacionados com o “produto” daquele 

departamento público. Esses propósitos seriam justamente os que Niskanen já havia apontado 

como aqueles que os burocratas buscam com seu comportamento maximizador – interesses 

pessoais no geral: mais tempo livro no trabalho, gratificações, poder, posição interna. 

  O que se tem, portanto, é uma clara contribuição dos economistas canadenses 

ao modelo de Niskanen, pois, mesmo que a hipótese de Migué e Bélanger – os burocratas 

maximizam o orçamento discricionário – tenha gerado necessidade de reformulações, 

inclusive no modelo matemático desenvolvido por Niskanen, toda a estrutura teórica que 

permitiu a nova conclusão já havia sido desenvolvida. 

  Com o artigo “A Reassessment” (reavaliação), Niskanen acata a contribuição-

crítica feita por Migué-Bélanger, além de algumas outras sugestões. Nesse artigo, o autor 

reconhece o caso da maximização do orçamento – apontado inicialmente em 1971 – como 

uma possibilidade para casos particulares, e o da maximização do orçamento discricionário – 

proposição de Migué-Bélanger – como a hipótese capaz de explicar casos gerais. 

  Considerando-se que o objetivo deste estudo é analisar a validade da hipótese 

da maximização orçamentária para o caso do Estado de Minas Gerais, optou-se pela definição 

da hipótese que incluísse a possibilidade do caso em estudo estar de acordo ou com a 

formulação inicial de Niskanen ou com a sua posterior reformulação. Sendo assim, a hipótese 

da maximização do orçamento é aqui compreendida como definiu a Gonçalves (2009, p. 11). 

Ou seja, ”os burocratas utilizam a maximização do orçamento [seja do orçamento total ou do 

orçamento discricionário] como estratégia de prossecução dos seus interesses”.  

                                                           
8
 O termo utilidade é aqui tratado como “uma medida de satisfação”, de acordo com a definição dada por 

Gregory Mankiw, no livro “Princípios de Microeconomia”. Cengage-Learning. 2012 
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1.2 Metodologia 

  Como apontado inicialmente, dois foram os fatores responsáveis por estimular 

Niskanen a iniciar seus estudos, sendo um deles o seu contato profissional com o setor 

público. A partir dessa proximidade, ele resolveu extrair informações que o permitissem 

entender com mais profundidade a realidade que o rodeava. Daí a formulação da hipótese da 

maximização do orçamento como uma tentativa de explicação do fenômeno observado. E de 

acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 27), “a partir da observação, é possível formular 

uma hipótese explicativa da causa do fenômeno”.  

  Em termos gerais, pode-se afirmar, portanto, que este estudo se classifica como 

uma investigação experimental, na definição dada por Gerhardt e Silveira (2009)
9
, visto que 

busca aferir experimentalmente a hipótese da maximização do orçamento pelos burocratas 

para um caso específico – a elaboração do orçamento pelo Executivo de Minas Gerais. E para 

alcançar esse objetivo se utilizou de procedimentos metodológicos típicos à investigação 

experimental, como os seguintes: 

a) Levantamento bibliográfico; 

b) Entrevistas com interlocutores chave que tiveram experiências com o problema 

pesquisado; 

c) Análise de dados. 

O levantamento bibliográfico consistiu na pesquisa a respeito das principais 

obras produzidas por William A. Niskanen e que se referiam diretamente à hipótese da 

maximização do orçamento. Além das obras do próprio autor, procurou-se analisar também os 

escritos de alguns dos comentadores da hipótese Niskaneniana, como André Blais, Stéphane 

Dion, Eamon Buttler, Laurence E. Lynn Jr, Soraia Marla Gonçalves, Jean Luc-Migué e 

Gérard Bélanger. 

Para melhor compreensão do estudo da hipótese de Niskanen, foi realizada 

uma explicação acerca da elaboração do orçamento à nível da esfera estadual, baseada na Lei 

Federal 4.320 de 17 de Março de 1964 (BRASIL, 1964), na Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) – Lei Complementar 101 de 4 de Maio de 2000 (BRASIL, 2000), no DECRETO 

46.557 de 11/07/2014 (Decreto de Competências da SEPLAG), nas informações fornecidas 

                                                           
9
 Na definição feita pelos autores, a investigação experimental consiste no “exame minucioso, recorrendo a 

procedimentos científicos [...] no sentido de comprovar experimentalmente hipóteses”. 
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no site da Assembleia do Estado de Minas Gerais (ALMG) a respeito das atribuições da 

Gerências-Geral de Consultoria Temática da ALMG. 

As entrevistas realizadas podem ser divididas em dois grupos: entrevistas com 

consultores do Poder Legislativo e entrevistas com gestores do Poder Executivo
10

. Buscou-se 

assim obter informações a respeito da percepção dos entrevistados em relação à hipótese 

Niskaneniana e analisá-las à luz das proposições e inferências feitas pelo autor, com o 

objetivo final de se chegar a um resultado a respeito da validade ou não de tal hipótese para o 

caso da elaboração orçamentária no Estado de Minas Gerais.  

Na literatura acerca do tema é sabida a dificuldade se “testar a hipótese do 

modelo de Niskanen” (GONÇALVES, 2009, p. 18), entretanto, diante de dados que 

comprovam o incremento dos gastos do estado nos últimos dez anos (ver gráf. 1) há de se 

considerar a análise da percepção dos próprios burocratas como uma opção viável para se 

averiguar o poder explicativo de tal hipótese acerca da realidade mineira. 

Gráfico 1 – Evolução dos valores reais empenhados pelo Estado de Minas 

Gerais entre os anos de 2005 – 2015 

 

 

Por fim, vale ainda mencionar que na introdução de dois capítulos subsequentes – os 

capítulos 03 e 04 – fazem-se breves comentários metodológicos a fim de complementar o 

exposto nesta subseção. 

                                                           
10

 A divisão feita para facilitar a identificação e análise foi a seguinte: Poder Legislativo - Consultores (1 a 3); 

Poder Executivo - Técnicos (1 e 2) e Gestores (1 a 5). 
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1.3 Organização 

 

  A análise empreendida está organizada em três capítulos adicionais, além desta 

introdução e das conclusões. O Capítulo 2 contém uma apresentação dos fundamentos da 

Teoria da Escolha Pùblica; além de uma breve descrição de seu histórico. Nessa seção 

também se apresenta o corpo teórico da hipótese da maximização do orçamento, sob duas 

perspectivas: a primeira concepção da hipótese, que corresponde à formulação inicial de 

Niskanen, e a hipótese reformulada, ou seja, acrescida da contribuição de Migué-Bélanger. 

No capítulo 3 é feita um breve análise no que se refere ao Orçamento Público, onde se discute 

informações relevantes à elaboração do Orçamento no Brasil e se apresenta as 

particularidades da elaboração orçamentária no caso do Estado de Minas Gerais. Nesse 

capítulo também se expõe as evidências de que o caso mineiro reúne as condições necessárias 

ao estudo. O capítulo 4 traz do objeto central deste estudo, a análise da validade da hipótese, 

por meio da apresentação dos resultados obtidos por meio de entrevistas com interlocutores 

chave. 
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2 TEORIA DA ESCOLHA PÚBLICA 

 

Recém-saídos da Segunda Guerra Mundial, os governos, mesmo nas 

democracias ocidentais, estavam alocando entre um terço e a metade do seu 

produto interno por meio de instituições políticas-coletivas ao invés do 

mercado. Economistas, no entanto, dedicavam seus esforços quase que 

exclusivamente a explicações e entendimentos do mercado. Nenhuma 

atenção estava sendo dada ao processo de tomada de decisão político-

coletiva
11

 (BUCHANAN, 2003, p. 1, tradução do autor) 

 

  James Buchanan, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1986, é 

considerado por muitos como o autor que aporta a maior contribuição à Teoria da Escolha 

Pública (TEP). A frase de Buchanan, inserida na introdução desse capítulo, descreve o que ele 

considerou como um ambiente propício para o surgimento de análises mais profundas a 

respeito da forma como o governo aloca os recursos públicos.  

Até então, durante um pouco menos de dois séculos, economistas e filósofos 

haviam se dedicado a compreender a dinâmica de funcionamento do mercado e a forma de 

atuação de seus integrantes (o que compradores e produtores buscam com suas ações; quais as 

consequências delas; quais as motivações e incentivos existem pode detrás da relação entre 

eles, etc.), mas poucos se ocuparam de realizar a mesma análise a fim de explicar a dinâmica 

de funcionamento do governo e de seus participantes. 

  Contudo, não foi somente o aumento das despesas públicas que favoreceu o 

estudo de como decisões político-coletivas afetavam a alocação de recursos. De acordo com 

Hill (1999, p. 1, tradução do autor), a Public Choice recebeu um forte ímpeto de três fatos que 

ocorreram no pós-guerra, e que contribuíram para posteriores estudos a respeito de ações 

coletivas, a saber: “I) o trabalho teórico a respeito das funções do bem-estar social; II) o 

desenvolvimento de teorias de falhas de mercado; III) o crescimento do tamanho do 

governo”
12

. 

  A partir desse panorama favorável à compreensão da forma de alocação de 

recursos pelo governo, os teóricos da corrente que seria posteriormente conhecida como 

Public Choice começaram seus estudos, e de uma maneira relativamente inovadora. 

                                                           
11

 Trecho original: “As they emerged from World War II, governments, even in Western democracies, were 

allocating between one third and one-half of their total product through collective-political institutions rather 

than through markets. Economists, however, were devoting their efforts almost exclusively o explanations-

understandings of the market sector. No attention was being paid to political-collective decision making”. 
12

 Trecho original: “The theoretical work on social welfare functions, the development of theories of market 

failure, and the increase in the size of government”. 
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Quando o economista Anthony Downs, em 1950, aplicou concepções 

econômicas para estudar o sistema de votos numa democracia, tema usualmente estudado 

pela Ciência Política, deu-se o primeiro passo em direção ao vasto campo de análise que a 

TEP ocuparia poucos anos mais tarde. De acordo com Hill (1999), a TEP se firmou como o 

programa de pesquisa que consiste da aplicação da Economia à análise da Ciência Política. 

E por que utilizar a Economia para estudar o funcionamento do setor público?  

James Buchanan (2003) defende que o uso de pressupostos econômicos para a 

compreensão de fenômenos que ocorrem na esfera político-burocrática se justifica pelo fato 

de que os atores dessa esfera são os mesmos que, em outros momentos, atuam no mercado. 

Daí a possibilidade de se assumir que, em alguma medida, é possível analisar suas ações do 

ponto de vista econômico, mesmo quando eles não estão agindo no mercado, visto ser 

impossível que “as pessoas se tornem prontamente eunucas economicamente quando elas 

mudam do mercado para a atuação política”
13

 (BUCHANAN, 2003, p.10, tradução do autor) 

Entretanto, os pressupostos econômicos não são tomados como capazes de 

levar a uma resposta exaustiva dos fenômenos político-burocráticos, como ressalta o próprio 

Buchanan (2003, p. 12, tradução do autor): 

O modelo econômico de comportamento, mesmo se restrito a atividade 

econômica, não deve nunca ser tomado para provir à totalidade da 

explicação científica. Pessoas agem por muitas razões, e o modelo 

econômico concentra sua atenção em apenas uma das possíveis forças por 

trás das ações
14

 

 

  E quais são os pressupostos trazidos da Economia pelos primeiros teóricos da 

Escolha Pùblica e então aplicados em análises acerca de objetos da Ciência Política? James 

Buchanan (2003, p. 1, tradução do autor) assim os resume: “o núcleo da Teoria da Escolha 

Pública pode ser resumido em três pressupostos: (1) individualismo metodológico, (2) escolha 

racional, e (3) política como troca”
15

.  

  Individualismo metodológico. O individualismo metodológico é um princípio 

sociológico cunhado por Max Weber que consiste na compreensão dos fenômenos sociais a 

                                                           
13

 Trecho original: “that persons do not readily become economic eunuchs as they shift from market to political 

participation”. 
14

 Trecho original: “The economic model of behavior, even if restricted to market activity, should never be taken 

to provide the be-all and end-all of scientific explanation. Persons act from many motives, and the economic 

model concentrates attention only on one of the many possible forces behind actions”. 
15

 Trecho original: “The hard core in public choice can be summarized in three presuppositions: (1) 

methodological individualism, (2) rational choice, and (3) politics-as-exchange”. 
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partir de ações individuais. Se apenas o indivíduo é capaz de sentir, fazer escolhas e valorar 

suas ações e as dos outros, portanto, todos os coletivos – como o governo e as organizações – 

seriam tão somente reflexos das ações particulares de agentes individuais, “uma vez que 

apenas estes podem ser tratados como agentes no curso de uma ação [...] não existe algo como 

uma personalidade coletiva que age” (WEBER, 1957, p. 199). 

  Escolha racional. Quando economistas dizem que as pessoas fazem escolhas 

de maneira racional eles estão simplesmente dizendo que “elas conscientemente buscam 

trocar coisas que elas valorizam menos por coisas que elas valorizam mais: em outras 

palavras elas são racionais [...]” (BUTTLER, 2012, p. 22). Ou, como define Elster (1989, p. 

31): “quando enfrentam vários cursos de ação, as pessoas costumam optar por aquele que elas 

acreditam ser o mais provável de levar a um melhor resultado geral [...] atuar racionalmente é 

fazer o melhor possível por si mesmo”. 

  Política como troca. James Buchanan realizou uma percepção da política e das 

decisões coletivas (como as governamentais, que são decisões tomadas por muitas pessoas e 

para muitas pessoas) partindo da ideia que as pessoas se envolvem num processo político pela 

mesma razão que se envolvem no mercado: elas buscam transações que visem a benefícios 

próprios, como a realização de atividades que sozinhas elas não conseguiriam desenvolver. 

  Utilizando a Teoria Econômica para compreender como os políticos, os 

burocratas e os eleitores, por exemplo, tomam decisões, a TEP realizou importantes 

contribuições tanto à Ciência Econômica quanto à Ciência Política. Uma delas foi, por 

exemplo, a identificação de que existiam “falhas de governo” que iam além das disfunções 

burocráticas – ainda que também nesse aspecto a TEP tenha chegado a conclusões 

significativas e originais, como a própria hipótese de Niskanen. 

  Por exemplo, os estudos que apresentavam o Estado e, especificamente o 

Estado de Bem-Estar Social, como um corretor impecável das falhas de mercado levaram os 

teóricos da Escolha Pública a questionarem se essa comparação entre o governo e o mercado 

era realmente válida, pois dava como premissa que o governo seria totalmente capaz de 

consertar os problemas advindos do funcionamento mercado. Entretanto, como afirma Eamon 

Buttler (2012): “o fato de que o mercado talvez falhe em prover adequadamente em algumas 
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áreas não significa, necessariamente, que o governo consegue fazer as coisas melhor. 

Também existe falha de governo”
16

 (BUTTLER, 2012, p. 15, tradução do autor). 

  A apresentação feita neste capítulo diz respeito às ferramentas metodológicas 

que a TEP “possui” hoje, após cerca de 60 anos desde sua criação (costuma se utilizar o livro 

de Buchanan e Tullock como marco inicial da Public Choice). No entanto, como qualquer 

Teoria, a TEP foi sendo desenvolvida ao longo dos anos e para alguns de seus defensores, 

como Buttler (2012) é possível encontrar precursores da Public Choice desde o século XVI.  

Na seção seguinte, se apresenta uma breve linha do tempo – fig. 1, na qual se 

comenta as principais descobertas que foram feitas ao longo dos séculos no campo da 

Economia, Ciência Política e até mesmo da Filosofia e que, de alguma maneira, serviram 

como base para o desenvolvimento futuro da TEP. 

2.1 Breve Histórico 

 

  Os precursores da TEP podem ser localizados desde o século XVIII, ainda que 

o trabalho desses autores não obedeça à metodologia hoje consagrada pela Teoria. A evolução 

da contribuição desses intelectuais é brevemente apresentada na Fig. 1, abaixo: 

Figura 1 – Linha do Tempo com as contribuições teóricas feitas à Public Choice 

 

                                                           
16

 Trecho original: “the fact that the market may fail to provide adequately in such areas does not necessarily 

mean that government can do things better. There is ‘government failure’ too”. 

1742 1776 1785 1781

David Hume  publica 

"Essay on Parliament" 

defendendo a ideia de 

que os políticos 

deveriam ser tratados 

como ladrões, pois 

todos eles se 

apropriam dos bens 

dos outros também em 

interesse próprio, 

enquanto governantes.

Adam Smith, "O bem-

estar das Nações", 

critica fortemente a 

relação promíscua 

entre homens de 

negócio e o governo 

em que o mau uso da 

autoridade levaria a 

garantia de monopólio 

a certos grupos de 

empresários.

Marquês de 

Condorcet encontra o 

problema do ciclo: em 

um jogo de pedra, 

papel e tesoura não há 

como se falar em 

preferência 

majoritária, pois ainda 

que em um duelo 1x1 

haja ganhador, entre 

os três não há chance 

majoritária de vitória 

(33% de pra cada).

Jean-Chalers de 

Borda aponta o 

problema dos 

desinteresses entre a 

população - propôs 

eleição em três turnos 

e de acordo a 

preferência (1-2-3), 

quem tiver mais 

primeiros lugares 

ganharia a eleiçaõ.



20 
 

 

 
Fonte: adaptado de Buttler (2012) 

 

2.2 Niskanen: A Maximização do Orçamento 

 

  No já mencionado “Bureaucracy and Representative Government” (1971), 

Niskanen realiza uma análise baseada nos conceitos da TEP, visto se tratar de um estudo da 

burocracia enquanto agentes produtores de serviços para os cidadãos. Seu estudo sobre o 

“fornecimento de serviços” pelos burocratas – que é como ele opta por se referir aos 
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servidores públicos – difere dos demais teóricos que tentaram compreender o funcionamento 

dos agentes públicos. 

  Na análise de Niskanen os três elementos críticos são: o departamento público 

(“the bureau”), o patrocinador político (“sponsor”) e o burocrata (e seu comportamento 

maximizador) – ver fig. 2. 

Figura 2 – Fluxo de Serviços e Recursos Financeiros entre os agentes 

 

 

A lógica do arranjo institucional sob sua análise é seguinte: um departamento 

público (bureau) desenvolve uma série de atividades que resultarão em serviços para os 

cidadãos. No entanto, para realizar suas atividades e ofertar serviços para os cidadãos, os 

departamentos públicos necessitam de recursos os quais, por sua vez, lhe serão concedidos 

mediante aprovação política (Poder Legislativo) – que Niskanen se refere como um 

“patrocinador” (sponsor) – do Orçamento Público. Contudo, este sponsor político tem suas 

próprias preferências, sendo a principal delas a de ver seus eleitores impactados pelas 

políticas públicas, uma vez que é dos eleitores que os políticos obtêm os recursos que 

disponibilizará aos burocratas. 

 

Fonte: adaptado de William A. Niskanen (1971). 
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2.3 Elementos críticos do Modelo 

 

 

  O Departamento Público (bureau). Niskanen (1971) define o Bureau como 

uma organização sem fins de lucro e financiada, senão em sua totalidade ao menos em maior 

parte, por uma periódica quantia de recursos. E em que tipo de serviços os departamentos 

públicos, em geral, se especializam em produzir? De acordo com Niskanen (1971, p. 18, 

tradução do autor), “departamentos públicos se especializam em prover aqueles bens e 

serviços que algumas pessoas preferem que sejam fornecidos em quantidades maiores do que 

seriam caso fossem vendidos em unidades de produto por um preço”
17

. Ou seja, bens e 

serviços que são requisitados pelo público em quantidade maior do que o mercado por si só 

consegue prover. Outro aspecto importante e que também entra na definição que Niskanen faz 

do bureau é o fato de que estes departamentos públicos geralmente são administrados por 

indivíduos com salários que tem pouca relação com a produtividade e a efetividade da 

organização. 

  O Patrocinador (sponsor). Niskanen (1971) define o patrocinador do 

departamento público como o Congresso, a nível federal, e qualquer outra Casa do Poder 

Legislativo dependendo da esfera de governo (nível federal, estadual ou municipal) que se 

esteja analisando. No caso dos Estados, o sponsor do bureau é a Assembleia Legislativa que, 

em última instância, é o responsável por aprovar o planejamento de gastos apresentado pelo 

bureau na forma de Orçamento Público, garantindo-lhe assim os recursos de que necessita 

para desempenhar suas atividades e prover seus serviços. No entanto, Niskanen (1968) 

também incluía no conceito de patrocinador o órgão do Executivo responsável por consolidar 

o orçamento global do estado, pois o burocrata também necessita negociar o orçamento do seu 

setor com este órgão central. 

  Nessa relação entre o patrocinador e o departamento público, Niskanen (1971) 

afirma que há uma clara desvantagem para o patrocinador (Poder Legislativo) no que se refere 

ao conhecimento e entendimento a respeito dos custos presentes no Orçamento que lhe cabe 

aprovar. Ou seja, há um problema de assimetria informacional
18

 entre eles. Enquanto o 

burocrata é capaz de compreender melhor o porquê de seus gastos e ao mesmo tempo deter o 

monopólio dessas informações, o sponsor não possui muitos incentivos para estudar se as 

justificativas de despesas apresentadas pelos burocratas são realmente válidas.  

                                                           
17

 Trecho original: “bureaus specialize in providing those goods and services that some people prefer to be 

supplied in larger amounts than would be supplied by their sale at a per-unit rate” 
18

 Assimetria Informacional, segundo Gregory Mankiw (2012): “diferença de acesso à informação relevante”. 
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Com isso, Niskanen (1971) conclui que a relação entre o departamento público e 

o patrocinador pode ser vista como um “monopólio bilateral”, pois além da assimetria 

informacional entre eles, o departamento público é o único “fornecedor” possível ao sponsor  

e lhe oferece um pacote de entregas, enquanto que o patrocinador é o único “comprador” da 

relação e possui dificuldade em distinguir o que realmente está neste pacote, visto que o 

departamento público oferece uma promessa de serviços em troca de um orçamento. 

  A Maximização do Orçamento. No modelo de maximização do orçamento o 

pressuposto básico a respeito da motivação dos burocratas é o de que eles buscam maximizar 

sua utilidade pessoal. E de acordo com Niskanen (1993) corresponde a utilidade pessoal do 

burocrata muitas variáveis, como: poder, reputação frente a outros gestores, promoções, 

tempo livre, poder   sobre parte do orçamento para uso em “projetos especiais”, contração de 

novos servidores, etc. Para o autor, algumas dessas variáveis estão diretamente relacionadas 

ao volume do orçamento do departamento público deste burocrata, daí que a maximização do 

orçamento seja consistente com o pressuposto da escolha racional, tornando o comportamento 

maximizador como o esperado de um burocrata. 

  Entretanto, Niskanen (1971, p. 39, tradução do autor) é enfático ao afirmar que 

a hipótese da maximização do orçamento não é “necessariamente baseada em uma cínica 

interpretação das motivações pessoais dos burocratas”
19

, pois até o burocrata mais dedicado 

pode descrever seu objetivo como maximizar seu orçamento para os serviços particulares 

pelos quais é responsável. 

  O que acontece então é que, visando maximizar o seu orçamento, para poder 

usufruir discricionariamente de uma parte dos gastos (principal fator da utilidade do burocrata 

na hipótese reformulada por Niskanen), o burocrata gera novas despesas, deixando de 

“produzir a custos mínimos, elevando a curva do custo marginal” (GIACOMONI, 1988, p. 6). 

Ou seja, como uma parte dos gastos – por menor que seja – já não seria diretamente destinada 

à produção, ocorreria um aumento do impacto no custo total da produção pra cada nova 

ação/atividade desenvolvida pelo burocrata (ver gráf. 2). 

  Além disso, quando se considera que o produto típico dos departamentos 

públicos é aquele produzido em quantidades superiores ao que um mercado seria capaz de 

produzir e quando se soma a isso o modo de produção burocrática, baseada no que se 

                                                           
19

 Trecho original: “not necessarily based on a cynical interpretation of the personal motivations of 

bureaucrats”. 
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aproxima a um poder de monopólio do burocrata (“monopólio bilateral”), fecha-se então um 

ciclo de produção ineficiente. 

Figura 3 - Produção e Custos no Modelo Migué-Bélanger 

 

 

 Qc – quantidade produzida pelo mercado, onde a Receita Marginal iguala ao Custo 

Marginal (Rmg=Cmg); 

 Qmb – quantidade produzida pelo departamento público no modelo Migué-Bélanger 

 Qn – quantidade produzida pelo departamento público no modelo  Niskanen 

Isto é, o burocrata produz serviços a níveis superiores ao mercado (como foi 

apontado anteriormente os departamentos públicos por definição produzem serviços a níveis 

superiores aos produzidos no mercado) e ainda aumenta os custos acima do custo marginal 

mínimo, gerando ineficiência no gasto do recurso (a curva Cmg0 desloca-se para Cmg1 

devido ao acréscimo aos custos feito pelos gastos discricionários realizados quando sum 

burocrata logra maximizar seu orçamento). Ou seja, no Modelo Niskanen, todo o orçamento 

maximizado seria destinado à produção de serviços, enquanto no Modelo Migué-Bélanger, 

parte desse orçamento é destinado a gastos não diretamente relacionados à produção (frutos 

de um gasto discricionário), gerando a ineficiência produtiva. 

Fonte: retirado de James Giacomoni (1988) 
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3  ORÇAMENTO PÚBLICO NO BRASIL E EM MINAS GERAIS 

 

  Este capítulo tem como propósito apresentar as evidências de que o Estado de 

Minas Gerais – levando em consideração suas especificidades, mas também o fato de estar 

inserido na lógica da Administração Pública Brasileira – reúne condições propícias à 

verificação da hipótese Niskaneniana. Tal reconhecimento das condições do caso do Estado 

de Minas Gerais se revelou necessário para que houvesse maior proximidade do caso 

estudado com o modelo da hipótese da maximização orçamentária. 

Para tanto, este capítulo será dividido da seguinte forma:  

I) Primeiramente se apresentará uma breve dissertação a respeito da 

concepção possuída pelo Poder Público Brasileiro acerca do Orçamento;  

II) Em seguida, será feita uma breve explanação a respeito da elaboração e 

aprovação da matéria orçamentária a nível estadual (Minas Gerais);  

III) Em terceiro lugar, procura-se mostrar, com informações obtidas por 

meio de entrevistas com consultores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a 

existência de uma assimetria informacional entre os burocratas do bureau, responsáveis pela 

elaboração do orçamento, e os políticos (sponsor), responsáveis por sua aprovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3.1 Orçamento Público no Brasil: a concepção atual 

 

 A fim de se compreender a concepção contemporânea do Poder Público 

Brasileiro a respeito do Orçamento, nesta seção são abordados: a definição do orçamento; o 

tipo de orçamento adotado no Brasil; a técnica orçamentária adotada para elaborá-lo e seus 

principais instrumentos legais. 

Da perspectiva das Finanças Públicas e de acordo com Matias-Pereira (2009, p. 

268) o Orçamento Público: “aceito como instrumento de planejamento e de controle da 

administração pública, apresenta-se como uma técnica capaz de permitir que periodicamente 

sejam reavaliados os objetivos e fins do governo” e sua definição traz consigo múltiplos 

aspectos, como o seu caráter jurídico, contábil, econômico, financeiro, administrativo, etc. No 

entanto, vale ressaltar que esta é a visão atual que se têm a respeito da peça orçamentária e 

que, a princípio, predominava a seu respeito uma visão acerca do seu valor contábil ou 

financeiro, mas não como instrumento que favorece o planejamento (GIACOMONI, 2007). 

Há de se elucidar também o tipo de orçamento adotado no Brasil, pois, de 

acordo com Oliveira (2009, p. 90), “o orçamento pode ser elaborado de maneiras distintas, 

dependendo do sistema de governo dominante no país”. O caso brasileiro é o que Oliveira 

(2009) define, em linhas gerais, como de tipo “misto”, no qual o Poder Legislativo e o 

Executivo se envolvem na elaboração e definição do Orçamento, cabendo ao segundo sua 

elaboração e execução e ao primeiro, aprovar, acompanhar e fiscalizar essa execução.  

Cabem ressaltar que, de acordo com o autor, existem ainda outras duas formas 

de elaboração do Orçamento: I) modalidade Legislativa (típica de sistemas parlamentaristas), 

no qual a elaboração, a votação e a aprovação do orçamento são de “responsabilidade do 

Poder Legislativo, cabendo ao Poder Executivo sua execução” (Oliveira, 2009, p. 90); II) 

modalidade Executivo (típico de países de regime autoritário), no qual a responsabilidade pela 

elaboração, aprovação, execução e controle do orçamento cabe ao Poder Executivo, “mesmo 

que se atribua ao Legislativo algum papel, que geralmente é decorativo, neste processo” 

(Oliveira, 2009, p. 90). 

No que se refere à técnica orçamentária – compreendida como a maneira de se 

elaborar um orçamento – o Brasil adota hoje o formato orçamento-programa, que começou a 

tomar forma com a Lei 4.320/64 e com o Decreto Lei 200 de 25 de Fevereiro de 1967 

(BRASIL, 1967). O orçamento-programa é caracterizado por ser um instrumento de 
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planejamento voltado a identificar os programas, os projetos e as atividades que o Governo 

pretende realizar, a estabelecer os objetivos, metas, custos e os resultados esperados e a 

proporcionar maior transparência dos gastos públicos. Segundo Matias-Pereira (2009, p. 266), 

esta técnica orçamentária tem, como principais características, “a agregação das unidades 

organizacionais com funções e sub-funções comuns; identificação de custos por função e sub-

função; e decisão sobre quais serão os resultados esperados das unidades”.   

O processo de elaboração do Orçamento como se conhece hoje foi consolidado 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Por meio do art. 165 da CF/88, 

estabeleceram-se as leis de iniciativa do Poder Executivo: o plano plurianual (PPA), as 

diretrizes orçamentárias, que se firmam com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os 

orçamentos anuais, transformado em instrumento legal mediante aprovação da Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Houve, a partir da CF/88, um contínuo aperfeiçoamento deste 

processo orçamentário tendo em vista o planejamento. 

Cabe a seguir um exame um pouco mais detido das três peças do ciclo de 

planejamento e orçamento trazidas pela CF/88 e que, tanto a nível nacional quanto estadual, 

guiam o processo de elaboração orçamentária como ele é hoje: o PPA, a LDO e a LOA. 

O Plano Plurianual (PPA) delineia objetivos e metas para despesas de capital
20

 

e programas de duração continuada de forma regionalizada. De acordo com Castro (2012, p. 

380), o PPA “apresenta-se como instrumento de planejamento das ações de governo e da 

condução da política orçamentária, e também como um instrumento de gestão”. O PPA serve, 

portanto, como instrumento de planejamento de médio prazo da Administração Pública, visto 

ser feito por um prazo de quatro anos, contados desde sua elaboração, no fim do primeiro ano 

de governo – data limite de envio ao Congresso: 31 de Agosto – até o final do primeiro ano de 

governo subsequente, a fim de se garantir uma continuidade administrativa. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um dos instrumentos legais mais 

importantes no ordenamento jurídico brasileiro, sendo uma de suas principais funções 

estabelecer parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual (deve ser 

elaborada anualmente e enviada pelo Poder Executivo ao Legislativo até o dia 15 de Abril) a 

fim de “ordenar, de disciplinar, o processo de planejamento orçamentário” (AGUILAR, 2012, 

                                                           
20

 Definição de acordo com o Tesouro Nacional: “despesas relacionadas com aquisição de máquinas 

equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição de imóveis, 

concessão de empréstimos para investimento. Normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação 

de um bem de capital, assim como para a expansão das atividades do órgão”. 
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p. 297). Além disso, cabe também à LDO expor as metas e prioridades da administração 

pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. 

Por fim, a Lei Orçamentária Anual (LOA), também presente no ordenamento 

constitucional, é “um documento que expressa em termos monetários às receitas previstas e as 

despesas públicas fixadas, que o governo pretende realizar no período de um exercício 

financeiro – 01 de Janeiro a 31 de Dezembro” (AGUILAR, 2012, p. 297). Ou seja, a LOA 

permite avaliar as fontes da verba pública da parte dos contribuintes, de um lado, e, do outro 

aponta quem são os beneficiários desses recursos. No entanto, ainda que exija aprovação 

legislativa, a LOA tem caráter autorizativo e não impositivo, daí que o Poder Executivo tem a 

faculdade de executar ou não as despesas nela programadas. 

A Figura 4 ilustra como ocorre a integração entre planejamento e orçamento, 

consolidada pela CF/88 e as outras leis e decretos citados anteriormente. 

Figura 4 – Ciclo Integrado de Planejamento e Orçamento 

 

 

 

  Sendo o PPA a peça que guia a formulação dos outros dois itens citados (LDO 

e LOA), o modelo disposto na Constituição Federal de 1988 determina no seu art. 165 que os 

orçamentos devem ser compatibilizados com o Plano Plurianual. Além disso, uma 

ação/atividade só pode constar do orçamento se estiver prevista no PPAG. Portanto, o 

Fonte: site da Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/orcamentobrasil/cidadao/entenda/cursopo/planejamento.html; Acesso em: 

03/11/2016, às 15:30. 
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planejamento demanda articulação entre essa tríade orçamentária, pois, como Silva (2007, p. 

xi) identificou, “a inconsistência de um refletirá no resultado do outro”.  

Assim, para que o ciclo de planejamento orçamentário ocorra da maneira 

adequada o Poder Executivo e o Legislativo devem se ocupar cada um a sua maneira (como 

ilustra a fig. 5), de garantir que as três leis sejam articuladas e revistas com a devida 

frequência, a fim de se garantir a interdependência e a compatibilidade que possuem entre si.  

Figura 5 – Procedimento de elaboração e aprovação da tríade orçamentária 

 

  

3.2 O Orçamento no Estado de Minas Gerais 

 

  Apresentada as principais características acerca do Orçamento Publico no 

Brasil, passa-se agora à análise das especificidades sobre a elaboração e aprovação do 

Orçamento no Estado de Minas Gerais. Ainda que o caso mineiro, como já foi dito, esteja 

inserido na lógica nacional – visto serem as disposições a respeito da elaboração orçamentária 

de natureza constitucional e obrigando também os estados – cabe-lhe reservar um espaço para 

Fonte: adaptado de MOGNATTI (2005, p. 19), disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/orcamentobrasil/cidadao/entenda/cursopo/planejamento.html. Acesso em: 03/11/2016, às 16:05 
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melhor detalhar sua elaboração e aprovação do Orçamento no que se refere à adaptação do 

texto constitucional a realidade pública mineira. 

3.2.1 Elaboração do Orçamento pelo Poder Executivo do Estado de Minas Gerais 

 

  No caso do Estado de Minas Gerais, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), compõem a esfera do planejamento e do 

orçamento público o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e o já explicado, 

Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), que recebe um nome diferente no caso 

mineiro. 

  Além da tríade orçamentária, o Governo do Estado de Minas Gerais optou pela 

elaboração de um quarto elemento que se soma ao Orçamento Público Estadual: o Plano 

Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). O PMDI corresponde ao plano estratégico 

que consolida um conjunto de metas e diretrizes para o Estado no que se refere ao 

desenvolvimento socioeconômico dos municípios e à coordenação das ações do governo, em 

uma perspectiva de longo prazo. “A lógica da estruturação do plano busca garantir a 

continuidade administrativa, apesar de diferenças políticas que possam ser geradas pela 

alternância de poder” (MINAS).  

O PMDI em vigor apresenta a organização da estratégia de desenvolvimento 

do estado em cinco (5) eixos finalístico e um (1) eixo de suporte à Administração Pública: (I) 

Desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico; (II) Infraestrutura e Logística; (III) 

Saúde e Proteção Social; (IV) Segurança Pública; (V) Educação, Cultura e Governo 

(MINAS). 

  A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) incumbe , 

atualmente, a uma de suas subsecretarias (a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 

Qualidade do Gasto – SPLOR) a responsabilidade, de acordo com o Decreto 46.557 de 11 de 

Julho de 2014 (decreto de competências), de “coordenar, consolidar, acompanhar e apoiar a 

elaboração do planejamento e orçamento estadual” (MINAS GERAIS, 2014).  
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  A SPLOR conta com uma Superintendência Central de Planejamento e 

Programação Orçamentária que se ocupa das seguintes funções, de acordo como art. 12 do 

Decreto supracitado
21

: 

Art. 12. A Superintendência Central de Planejamento e Programação 

Orçamentária tem por finalidade coordenar, consolidar e apoiar os órgãos e 

entidades estaduais na elaboração das atividades de planejamento e orçamento, 

acompanhar e estimar o orçamento global, bem como fomentar a alocação eficiente 

de recursos orçamentários, competindo- lhe: 

I - estabelecer diretrizes e critérios para a política orçamentária e normas 

para a elaboração e execução do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 

– e dos Orçamentos Fiscais e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado; 

II - gerir o processo de elaboração e consolidação das propostas de lei do 

PPAG, de diretrizes orçamentárias, de orçamento anual e da mensagem anual do 

Governador à ALMG; 

III - propor a programação orçamentária de execução das despesas 

consignadas no Orçamento Fiscal; 

Portanto, essa subsecretaria é a responsável pela coordenação da elaboração 

dos programas e ações dos órgãos e entidades estaduais no que se refere a sua inserção no 

Orçamento Público (no caso, os programas e ações presentes no PPAG). Os órgãos e 

entidades estaduais, portanto, elaboram seus programas
22

 e ações
23

, sob o acompanhamento 

da SPLOR, que é a responsável pela elaboração do documento final da LOA e que será 

enviado à Assembleia Legislativa (ALMG) pelo chefe do Executivo. Além desse 

acompanhamento, também cabe a SPLOR estabelecer um limite para as despesas a serem 

planejadas pelos órgãos para os próximos anos, ou seja, a Superintendência lhes garante e lhes 

informa o valor de suas respectivas cotas orçamentárias do Orçamento global. 

                                                           
21

 Apenas as três primeiras competências da Superintendência foram enunciadas, visto serem as que estão 

diretamente relacionadas à elaboração orçamentária. 
22

 Definição do site da ALMG: O programa é o instrumento de organização da ação governamental. Ele 

funciona como elemento integrador do planejamento, do orçamento e da gestão. Resulta do reconhecimento de 

carências, demandas administrativas, sociais e econômicas e de oportunidades, e deve ser elaborado em 

conformidade com as prioridades e diretrizes expressas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. 
23

 Definição do site da ALMG: unidades básicas de gestão e definição de metas do PPAG, a partir das quais são 

detalhadas as despesas orçamentárias. Cada ação é composta por um conjunto de operações e etapas, em que 

se articulam os recursos humanos, materiais, tecnológicos, políticos, gerenciais, institucionais e orçamentários 

em prol da entrega de um produto destinado a determinado público-alvo que se beneficia direta e legitimamente 

daquela atuação governamental. 
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Ou seja, os órgãos do Estado de Minas Gerais contam com uma estrutura 

interna – geralmente uma Diretoria de Planejamento e Orçamento (DPO) – responsável por 

elaborar o orçamento daquele respectivo órgão, sob o acompanhamento e coordenação da 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto. Durante este processo, é 

possível afirmar que a elaboração orçamentária baseia-se, em maior parte, nos gastos 

realizados no ano financeiro anterior. Ou seja, o orçamento hoje é elaborado de uma maneira 

incremental, por meio de ajustes marginais nos seus itens de receita e despesa. 

Após intensa troca de informações entre esses dois agentes – a SPLOR e a 

DPO, o Poder Executivo consolida todas as informações no que se refere à elaboração do 

Orçamento Público. Conclui-se então a elaboração de uma das Leis que são de obrigação do 

Poder Executivo, a Lei Orçamentária anual, que deve ser elaborada dentro do seu devido 

prazo. Subsequente a isso, e para finalizar o processo no que tange a responsabilidade do 

Executivo, há o envio das leis supracitadas ao Poder Legislativo, pelo Governador do Estado. 

3.2.2 Aprovação do Orçamento pelo Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais 

 

A matéria orçamentária recebida das mãos do Poder Executivo é analisada e 

aprovada na Assembleia Legislativa em um único turno – vota-se apenas uma vez no 

Plenário. O projeto que trata do Orçamento Público – Lei Orçamentária Anual – ao ser 

recebido na ALMG é encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 

que tem sessenta (60) dias para analisa-lo, conforme o art. 204 do Regimento Interno da 

Assembleia.  

Assim, o ano Legislativo só pode ser interrompido, no 1º semestre, com a 

aprovação da LDO; e só pode ser encerrado, no 2º semestre, com a aprovação do projeto do 

Orçamento (LOA), sendo que o projeto contendo a LDO deve ser encaminhado à Assembleia 

até 15 de maio (sete meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro) e o da 

LOA, até 30 de setembro (três meses antes do encerramento do exercício financeiro). 

No que se refere a Lei do PPAG, ainda que sua elaboração seja a cada quatro 

anos, em Minas Gerais ela é de revisão anual e o processo de exame e aprovação no 

Legislativo abre espaço para a participação da sociedade. Isto se dá por meio de audiências 

públicas, abertas a qualquer cidadão ou entidade que realizarem suas inscrições. Nas 

audiências do PPAG, a sociedade civil apresenta suas propostas de aprimoramento do plano, 

que poderão ser convertidas em Propostas de Ação Legislativa (PLE). A partir daí, após 
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parecer da Comissão de Participação Popular (CPP) e analise da Comissão de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária, as sugestões da sociedade civil são enviadas ao Plenário da 

Assembleia onde, caso aprovadas, podem ser adotadas pelo Orçamento. 

  Contudo, para poder trabalhar dentro dos prazos exigidos por lei para 

aprovação do Orçamento – peça extensa e de exigente nível técnico para compreensão – os 

políticos da ALMG (deputados estaduais) contam com uma Gerência-Geral de Consultoria 

Temática (GCT) à sua disposição, responsável por provir “assessoramento qualificado às 

atividades legislativas e político-parlamentares” (MINAS).  

A GCT é formada por diferentes grupos de consultores, cada qual 

especializado em um tema diretamente relacionado com o trabalho e as demandas políticas no 

que se refere à matéria legislativa. Portanto, ainda que os políticos não tenham contato direto 

com os burocratas do Executivo, responsáveis pela elaboração do Orçamento, eles contam 

com os consultores legislativos para melhor compreender a matéria orçamentária e votá-la. 

3.3 Da Relação entre Burocratas e Políticos 

 

 

A hipótese da maximização do Orçamento parte do pressuposto de que há um 

desequilíbrio na relação entre burocratas e políticos no que se refere ao nível de conhecimento 

acerca deste instrumento legal, devido ao fato de que o primeiro conta com um controle da 

informação a respeito dos custos presentes na peça orçamentária, enquanto o segundo não 

possui incentivos para monitorar a atividade do Poder Executivo. 

Niskanen (1994, p. 272) aponta este pressuposto ao afirmar: 

Como em qualquer monopólio bilateral, não existe um único ponto de 

equilíbrio, produto-orçamento, entre as preferências do patrocinador e do 

departamento público, pelo que resulta da capacidade de negociação de 

ambas as partes. Nesta negociação, o patrocinador detém os poderes de 

supervisão das atividades e de aprovação do orçamento do bureau, enquanto 

o bureau possui informação privilegiada acerca dos custos de prestação do 

serviço [...] O patrocinador não tem incentivo suficiente para monitorar o 

departamento público 
24

 (NISKANEN, 1994, p. 272, grifo próprio, tradução 

do autor). 

                                                           
24

 Trecho original: “As in any bilateral monopoly, there is no unique budget-output equilibrium between the 

preferences of the sponsor and those of the bureau. The sponsor’s primary advantages in this bargaining are its 

authority to monitor the bureau, to approve the bureau’s budget, and to replace its management team. The 

bureau’s primary advantage is that it has much better information about the costs of supplying the service than 

does the sponsor […] this sponsor does not have sufficient incentive to monitor the bureau” 
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A falta de incentivos da parte dos políticos provém, de acordo com Niskanen 

(1994), do fato de que estes não logram adquirir benefícios significativos a partir do 

monitoramento intensivo das atividades dos burocratas e não chegam a partilhar dos ganhos 

indiretos que um burocrata obtém com a maximização do orçamento. Essa assimetria 

informacional entre burocratas e políticos – a respeito dos custos – levaria a uma postura 

passiva destes no momento da aprovação do Orçamento. Ou seja, para Niskanen (1975) 

haveria uma tendência dos políticos em aprovar o Orçamento que lhes fosse enviado sem a 

realização de análises minuciosas acerca dos custos das atividades ou ações nele propostas. 

De acordo com o autor, essa passividade do ator político (patrocinadores) seria 

um empecilho a menos para que o burocrata conseguisse o orçamento maximizado que 

deseja, uma vez que, ao agir assim, o Poder Legislativo não estaria realizando de maneira 

plena uma de suas funções: “fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 

Casas, os atos do Poder Executivo” (CF/88). Sendo o Orçamento um dos atos do Poder 

Executivo, cabe ao Legislativo, portanto, realizar uma fiscalização e um controle mais intenso 

de tal objeto. 

Considerando-se ser este um pressuposto da hipótese da maximização do 

orçamento, procurou-se examinar a ocorrência, ou não, dessa assimetria informacional entre 

políticos e burocratas no caso do Estado de Minas Gerais. Para tanto, recorreu-se a entrevistas 

com técnicos consultores do Poder Legislativo Mineiro a fim de captar qual a percepção que 

estes possuíam acerca da atividade legislativa no que se refere a aprovação do Orçamento 

Estadual, ou seja, da LOA. 

As entrevistas foram realizadas com um total de três (3) consultores da 

Gerência de Finanças e Orçamento da Assembleia do Estado de Minas Gerais, especialistas 

econômicos e jurídicos na análise da peça orçamentária e que são os responsáveis, de acordo 

com a Deliberação 2610, de 02/03/2015 da Legislação Mineira, por: 

 “Prestar suporte técnico e administrativo na fiscalização das contas públicas e no 

acompanhamento da execução do orçamento e dos planos plurianual e de 

desenvolvimento econômico-social e da implementação das políticas públicas”; 

 “Elaborar estudos técnicos sobre matérias relativas ao gasto público, ao sistema de 

planejamento, gestão e execução de políticas públicas e à fiscalização de 
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investimentos no Estado, desenvolvendo e aprimorando os mecanismos de avaliação 

dessas matérias”; 

 “Prestar assessoramento e suporte técnico na realização das audiências públicas 

regionais e dos eventos institucionais”; 

 “Proceder aos estudos necessários à elaboração do documento de informação prévia 

das proposições, levantando material e dados para sua instrução e análise”. 

Foi percebido de maneira unânime na fala dos consultores da Assembleia que 

há troca de informações entre os burocratas do Poder Executivo, responsáveis pela elaboração 

do Orçamento, e eles próprios, consultores da ALMG. No entanto, todos os entrevistados 

concordaram que essa mesma relação não é estabelecida entre quem elabora o orçamento 

(burocratas) e quem o aprova (políticos), como se pode perceber nas falas a seguir: 

“Não possuem interesse não [em obter maiores informações a respeito 

dos custos presentes no orçamento]. A maioria dos parlamentares se 

preocupa em apresentar as emendas orçamentárias deles. A análise do 

orçamento como um todo, com os detalhes de algum programa ou os 

custos de uma ação é muito pontual”. (consultor 1) 

“Entre os deputados e os técnicos [do Poder Executivo] há pouca troca 

de informação, percebo quase nenhuma troca de informação entre os 

poderes, até porque o orçamento vem do Executivo de uma maneira 

extremamente técnica e os políticos também não sabem muito do 

orçamento”. (consultor 2) 

 

“Os políticos que aprovam não tem contato direto com os técnicos. Esse 

contato é por intermédio da Gerência de Finanças e Orçamento. E acaba 

tendo aí uma relação intensa da gente com a SEPLAG”. (consultor 3) 

 

Além disso, os políticos tampouco fazem uso recorrente da Consultoria 

Técnica que possuem à sua disposição. Ou seja, a relação que se poderia estabelecer entre os 

consultores da ALMG e os políticos, e que poderia levar à mitigação – ainda que parcial – da 

assimetria informacional, não ocorre. Quando questionado a respeito do volume de demanda 

por pareceres técnicos a respeito dos custos do Orçamento, o Consultor 3 afirmou: “São 

pouquíssimos os políticos que possuem esse tipo de interesse. Os políticos em geral querem 

saber do atendimento das necessidades deles [...]são poucos os políticos que buscam 

conhecer o resultado orçamentário previsto”.  

Segundo este mesmo consultor há uma “assimetria informacional enorme” 

entre os burocratas da SEPLAG e os políticos da ALMG. E o Consultor 2, que conta também 
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com sua experiência pessoal como burocrata responsável por elaborar o orçamento, afirmou: 

“Vi isso até quando estive na SEPLAG. O gestor tem a informação total acerca do que ele 

precisa ou não. Há certa assimetria sim.”. 

A observação de que o conhecimento técnico é majoritariamente dos 

burocratas é percebida por todos os Consultores entrevistados e a fala do Consultor 1 é a que 

melhor resume essa percepção: “Quem tem mais informação é o Executivo. O Legislativo tem 

maior interesse em aprovar mesmo, o conhecimento fica da parte dos técnicos”. 

Por meio das informações obtidas da Gerência de Finanças e Orçamento – 

órgão integrante da Consultoria da Assembleia e com papel intermediador entre os burocratas 

e políticos – percebeu-se, portanto, que é possível afirmar da existência de assimetria 

informacional entre burocratas e políticos para o caso mineiro, donde se conclui, como 

Niskanen (1971, p. 30, tradução do autor): “que a teoria aqui desenvolvida assume um 

patrocinador passivo”.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Trecho original: “The theory developed here assumes a passive sponsor”. 



37 
 

4 A PERCEPÇÃO NO PODER EXECUTIVO DO ESTADO  DE MINAS GERAIS 

 

  O resultado apresentado a seguir é fruto da análise feita sobre as informações 

colhidas por meio de entrevistas. Os entrevistados
26

 foram: um grupo de cinco gestores da 

Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais (SEPLAG), que são ou já 

foram, responsáveis por consolidar ou contribuir para a consolidação do Orçamento Público 

global do Estado antes do seu envio à Assembleia de Minas, tendo sido, portanto, exigência 

mínima ter tido experiência por dois anos ou mais com parte do processo de elaboração do 

Orçamento no Poder Executivo. Foram entrevistados também dois técnicos de duas Diretorias 

de Planejamento e Orçamento (DPO), responsáveis por elaborar o orçamento de duas 

Secretarias do Estado de Minas Gerais.
27

 (a opção por apenas dois entrevistados da parte das 

secretarias se deu mais pela falta de disponibilidade dos gestores e falta de tempo para 

realização das entrevistas do que por uma escolha prévia por tal quantidade). 

  A conclusão a que se chegou mediante análise das entrevistas foi a de que há 

forte percepção interna na Administração Pùblica – da parte dos gestores e dos técnicos 

supracitados – de que os burocratas buscam maximizar o orçamento discricionário do seu 

setor. Tal conclusão pôde ser obtida a partir do cruzamento das falas dos gestores e dos 

técnicos, nas quais se verificou ser a percepção majoritária a de que existe tendência à 

maximização orçamentária pelos burocratas o que, a princípio, indica uma proximidade da 

predição da hipótese Niskaneniana com as falas dos entrevistados. 

Com o intuito de tornar mais clara a análise feita e o resultado encontrado, o 

presente capítulo obedece a seguinte estruturação: 

I) Primeiramente apresenta-se a análise feita da percepção extraída dos 

técnicos da Diretoria de Planejamento e Orçamento (DPO); 

II) Em seguida, apresenta-se esta mesma análise da percepção obtida com 

os gestores da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG); 

III) Por fim, faz-se o cruzamento das percepções dos técnicos das DPO’s 

com as dos gestores da SEPLAG e se apresenta a conclusão advinda da intersecção entre eles. 

                                                           
26

 As entrevistas ocorrem na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais entre o intervalo dos dias 

15/10/2016 e 05/11/2016.  
27

 Optou-se por manter no anonimato tanto os nomes dos gestores e dos técnicos quanto do cargo que ocupam e 

do setor em que trabalham, visto o conteúdo da entrevista ser de tema delicado, uma vez que trata da percepção 

que eles, enquanto burocratas possuem acerca do comportamento de outros servidores públicos. 
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4.1 A percepção dos técnicos da Diretoria de Planejamento e Orçamento (DPO) 

 

  Tomando como modelo a Diretoria de Planejamento e Orçamento (DPO) da 

SEPLAG, visto que os técnicos das DPO’s entrevistados fazem parte de uma estrutura muito 

semelhante e, portanto, de acordo com o Decreto 46557 de 11/07/2014, cabe as Diretorias de 

Planejamento e Orçamento: 

      I - coordenar o processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação do 

PPAG; [trecho seguinte excluído pela especificidade] 

      II - coordenar a elaboração da proposta orçamentária; 

      III - elaborar a programação orçamentária da despesa; 

      IV - acompanhar e controlar a execução orçamentária da receita e da despesa; 

      V - avaliar a necessidade de recursos adicionais e elaborar as solicitações de 

créditos suplementares a serem encaminhadas ao órgão central de planejamento e 

orçamento; 

      VI - acompanhar e avaliar o desempenho orçamentário global da Secretaria, a fim 

de subsidiar as decisões relativas à gestão de receitas e despesas, visando à alocação 

eficiente dos recursos e ao cumprimento de objetivos e metas estabelecidos; e 

      VII - viabilizar a integração e compatibilidade dos dados e aplicações, visando a 

disponibilizar informações com qualidade para subsidiar a tomada de decisões 

estratégicas. 

Ou seja, estes são os órgãos que, internamente às suas Secretarias setoriais, 

trabalham no acompanhamento e na elaboração do orçamento global. De acordo com o 

técnico 1, o trabalho de sua equipe na DPO é fazer: “um acompanhamento da programação 

orçamentária global da secretaria, tentando casar a necessidade de cada setor e atender as 

necessidades de cada um deles sem exceder o limite orçamentário estabelecido pela 

SEPLAG”. 

Este mesmo técnico 1 também explicou que, no geral, a cota orçamentária vem 

toda ela “baseada nas despesas empenhadas no ano anterior”. A princípio, esse 

embasamento para concessão da cota orçamentária poderia ser uma barreira para a o 

comportamento maximizador do burocrata, pois ele não teria incentivos para pedir por mais 

recursos sabendo que há restrição orçamentária estabelecida por cota.  



39 
 

No entanto, sempre há chance de o burocrata pleitear por mais recursos, seja 

durante a elaboração ou a execução orçamentária, daí que o orçamento de uma determinada 

secretaria pode crescer apesar de possuir uma cota pré-estabelecida de recursos. Entretanto de 

acordo com o técnico 1: “os setores dentro da Secretaria apresentam, no geral, uma demanda 

muito acima do valor que temos a disposição para repartir entre as ações [...] existe sempre 

uma tendência a superestimar valores”. 

Isto é, os gestores dos setores dentro de uma Secretaria usualmente pedem por 

um orçamento maior do que aquele disponível. Na visão destes técnicos, as duas razões 

principais apontadas como causas dos pedidos por um orçamento maior que a cota pré-

estabelecida são as seguintes: (I) o desejo de se reservar uma parte dos recursos para uso 

discricionário do gestor; (II) o receio de que possam surgir despesas-surpresas ao longo do 

ano financeiro, devido a planejamentos não tão realistas. Essas duas razões estão muito bem 

representadas nas seguintes falas dos técnicos das Diretorias de Planejamento e Orçamento: 

Os gestores gostam de deixar um valor para uso discricionário no 

Orçamento até por razões de falta de planejamento. O ideal para eles, 

muitas vezes, é ter um valor disponível para utilizar acordo com as 

necessidades. (técnico 1) 

 

“Sempre existe a tal da gordurinha. Sempre há um desejo de deixar uma 

margem pra se utilizar com o que não havia sido planejado. Muitas áreas 

pedem, mas sem saber com o que vai gastar”. (técnico 2) 

 

  Ainda que as falas apresentadas revelem o interesse maximizador do burocrata, 

visto que as DPO’s concentram as demandas de cada Secretaria e, portanto, a percepção 

desses técnicos é válida para comprovação da hipótese, as percepções convergem no que se 

refere à causa apontada como a “falta de planejamento” (que mais se relaciona com um 

planejamento mal feito do que com a inexistência do mesmo) dos gestores que, por isso, 

tendem a pedir maiores orçamentos por não compreenderem bem suas despesas futuras e por 

conhecimento insuficiente de custos, mas divergem quanto ao interesse pessoal apontado por 

Niskanen em sua função utilidade para os burocratas. 

  O ponto de convergência na percepção dos técnicos, que foi a falta de 

planejamento – falta de planejamento expressa em termos de planejamento mal feito – esta 

totalmente de acordo com umas das razões apontadas por Gonçalves (2009, p. 15) como uma 

das estratégias utilizadas pelo burocrata para obter um maior orçamento: “os burocratas 

podem tentar obter uma parte considerável de um orçamento alargado, mesmo quando uma 
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justificação de custos ou outputs está ausente”. É exatamente isso que sucede à uma falta de 

planejamento da parte do corpo burocrático ou do bureau: não se apresenta uma justificativa 

bem elaborada para necessidade de novas despesas, mas, mesmo assim, se procura obter mais 

recursos; levando assim a uma maximização do orçamento – de um setor ou secretaria – pelo 

burocrata caso seus pleitos sejam atendidos ao longo da execução orçamentária. 

  A percepção dos gestores da SEPLAG é a que se apresenta na próxima seção, 

para depois seguir à apresentação da comparação entre os dois grupos de percepção e, então, 

finalizar com a conclusão da análise. 

4.2 A percepção dos gestores da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) 

 

  Ao se analisar a visão desses gestores é possível constatar que existem duas 

principais percepções que são comuns a maior parte deles (cada uma dessas duas percepções 

foi identificada na fala de ao menos três dos cinco entrevistados): (I) os burocratas dos órgãos 

setoriais maximizam o orçamento porque antecipadamente preveem cortes do gestor 

responsável por consolidar o Orçamento global do Estado; (II) os burocratas dos órgãos 

setoriais maximizam o orçamento visando recursos que possam vir a ser utilizados de maneira 

discricionária. A primeira percepção (I) pode ser observada, por exemplo, nas seguintes falas:  

“Sem dúvida [o valor pedido pelos gestores dos setores das Secretarias] é 

superestimado. Mesmo porque já há certo conhecimento das regras desse 

jogo tácito, que é um jogo que ilustra bem uma negociação, onde já se 

pede mais porque já se sabe que haverá corte”. (gestor 1) 

“Todos os órgãos sempre pedem mais do que recebem. Todos é uma 

expressão forte, mas a maior parte deles com certeza, até porque há 

expectativa de corte do valor apresentado”. (gestor 2) 

“Sempre mais. Até os órgãos que realizaram todas as justificativas 

corretas sempre pedem mais, sempre extrapolam a necessidade real do 

órgão [...] Muitas vezes faz parte do jogo, pois sempre pedem mais 

pensando que a tendência é cortarem o orçamento deles”. (gestor 3) 

 

Ou seja, o orçamento que os burocratas dos órgãos setoriais requisitam tende a 

ser de um valor sempre maior do que aquele que cobriria os gastos necessários à produção das 
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atividades e serviços de seu departamento. Como afirma Niskanen (1971, p. 46 tradução do 

autor): 

O orçamento [...] proposto pelo bureau será geralmente maior do que os 

níveis aprovados. Sob a maior parte das condições o bureau proporá um 

orçamento maior [...] conscientemente esperando que o patrocinador 

reduza o orçamento proposto em uma determinada quantidade”.
28 

 

  A segunda (II) percepção é a que mais se relaciona com a hipótese reformulada 

por Niskanen e, ao mesmo tempo, foi a mais identificada na fala dos gestores. Dos 

entrevistados na SEPLAG, quatro apresentaram falas bem semelhantes no que se refere à 

percepção acerca da maximização da parte discricionária do orçamento, ou a maximização do 

orçamento com o intuito de se garantir uma parte dos recursos para uso discricionário pelo 

gestor da pasta.  

O gestor 1, por exemplo, afirmou que “não pleitear o valor real mas o valor 

superestimado pode ser na perspectiva de se gerar uma margem de ação discricionária”, e 

que a tendência a se pedir mais é para garantir que, mesmo “sabendo o custo da política, e 

sabendo que este valor, portanto, estará comprometido, busca-se mais [orçamento] para 

poder ter chance de realizar algum tipo de alocação discricionária”. 

  Nesse mesmo sentido os gestores 3, 4 e 5 também perceberam uma tendência 

dos burocratas em pleitear maior orçamento a fim de garantir uma margem de possibilidade 

para ação discricionária. De acordo com o gestor 4, “todos os gestores gostam de deixar uma 

margem para gastar como bem entendem”. 

No entanto, o porquê desses burocratas manifestarem tal tendência à 

maximização do orçamento para uso discricionário dos recursos não foi objeto de 

concordância unânime entre os entrevistados. Houve semelhança nas falas dos gestores 1, 3 e 

5, no momento de apontar a razão pela qual os burocratas buscam tal maximização, que, na 

visão deles é o fato de desejarem uma “margem de segurança” de recursos, para utilizar em 

casos de imprevisto. De acordo com o gestor 1, por exemplo, quando um burocrata apresenta 

um orçamento maior do que as suas reais necessidades é por razão de “estratégia de 

sobrevivência, pede-se mais para poder ter sempre um recurso de garantia, de respiro para 

                                                           
28

 Trecho original: “The budget […] proposed by the bureau will generally be higher than the approved levels. 

Under most conditions the bureau will propose a higher budget […] consciously expecting the sponsor to reduce 

the proposed budget by a proportionate amount”. 
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os programas e ações daquele órgão”. Nesse mesmo sentido os gestores 3 e 5 também 

apontaram seus pontos de vista. 

O gestor 4 foi o único a afirmar que a tentativa de maximizar o orçamento para 

se obter mais recursos para um possível uso discricionário se deve ao fato de que “É com essa 

parte que eles se sentem fazendo novas escolhas, se sentem ator do processo, ali ele se sente 

fazendo gestão e não apenas supervisionando contratos”. 

Como é possível perceber pelas falas acima, a percepção dos gestores da 

SEPLAG é, majoritariamente, a de que os responsáveis pela elaboração dos orçamentos das 

secretarias tendem a pedir um volume de recursos maior do que as suas reais necessidades, 

pelas razões apontadas na introdução desta seção. 

Na próxima seção, cruza-se as percepções dos gestores da SEPLAG com as 

dos técnicos das DPO’s, a fim de se extrair a intersecção das percepções e elaborar sobre elas 

a análise pretendida inicialmente. 

4.3 A Percepção Comum no Poder Executivo 

   

  Os técnicos das DPO’s, concordaram entre si em duas percepções – formuladas 

no início da seção anterior no formato de duas preposições. Da mesma maneira os gestores da 

SEPLAG que apresentaram afirmativas semelhantes entre si, concordaram num total de duas 

percepções e o Quadro 1 (abaixo) reúne as percepções dos dois grupos de entrevistados e 

aponta a relação entre elas no que se refere a semelhanças e dissemelhanças perceptivas. 

De acordo com o Quadro 1, portanto, o único ponto em que os gestores da 

SEPLAG e os técnicos das DPO’s estiveram de acordo é que os burocratas buscam maximizar 

seus orçamentos a fim de reservarem uma parte dos recursos para poderem usar de maneira 

discricionária – aqui compreendida como aquela “cuja previsão consta somente na lei 

orçamentária e não há outro diploma legal que a estabeleça” (SENADO), ou seja, consta 

dentro de uma margem de liberdade para atuação do gestor. 
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Quadro 1 – Ponto comum e não comum entre as percepções de gestores e técnicos a respeito 

das razões para os burocratas maximizarem seus orçamentos 

GRUPO 01: 
PONTO COMUM E NÃO 

COMUM AOS DOIS 

GRUPOS 

GRUPO 02: 

Técnicos das DPO's Gestores da SEPLAG 

( I ). Os burocratas almejam 

maximizar seus orçamentos a fim 

de reservar uma parte dos 

recursos para gastos 

discricionários 

COMUM 

( I ). Os burocratas maximizam o 

orçamento a fim de garantir 

sempre uma verba que possa vir 

a ser utilizada de maneira 

discricionária. 

( II ). Os burocratas almejam 

maximizar seus orçamentos 

devido à falta de planejamento e 

receio de que possam surgir 

despesas imprevistas 

NÃO COMUM 

( II ). Os burocratas maximizam 

o orçamento porque 

antecipadamente preveem cortes 

do gestor responsável por 

consolidar o Orçamento global 

do Estado 

Fonte: elaboração própria. 

  Percebe-se, portanto, que esta conclusão perceptiva está totalmente de acordo 

com a hipótese da maximização orçamentária desenvolvida por William A. Niskanen (1993, 

p. 274, tradução do autor), quando este afirmou que “os burocratas atuam para maximizar o 

orçamento discricionário de seu departamento público – bureau –, definido como a diferença 

entre o orçamento total e os custos mínimos para produção dos serviços esperados”
29

.  

Neste sentido, as entrevistas parecem reforçar a hipótese como uma evidência a 

mais em seu favor, ou, como afirma Gonçalves (2009, p. 18) os resultados encontrados por 

meio da análise do quadro acima: “parecem sugerir que de fato, frequentemente, em 

determinadas situações, os burocratas tentam maximizar os seus recursos discricionários”. 

  Entretanto, o ponto não comum, percebido na análise das entrevistas, também 

revela uma dissonância entre a teoria e a realidade encontrada no Estado de Minas Gerais: o 

conflito por recursos públicos ocorre mais entre os burocratas do próprio Executivo do que 

entre estes e os políticos do Poder Legislativo. As percepções que confirmam essa análise é 

tanto a dos gestores da SEPLAG quanto dos consultores da Assembleia. Quando se soma à 

passividade do sponsor o fato de que os cortes orçamentários são feitos muitas vezes na 

própria SEPLAG, percebe-se que a maximização orçamentária tende a ocorrer e também a ser 

tolhida dentro do próprio Poder Executivo e não no Legislativo, como apontava Niskanen. 

                                                           
29

 Trecho original: “bureaucrats act to maximize their bureau’s discretionary budget, defines as the difference 

between the total budget and the minimum cost of producing the output expected”. 
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5 OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES 

 

  Este trabalho tratou de analisar o poder preditivo da hipótese da maximização 

do orçamento de William A. Niskanen para o caso do Estado de Minas Gerais por meio de 

uma análise da percepção obtida de gestores e técnicos responsáveis pela elaboração do 

Orçamento global do Estado. 

  A primeira análise feita foi a respeito da passividade do patrocinador (sponsor) 

das atividades e dos serviços desenvolvidas pelo departamento público (bureau). Com essa 

análise, realizada a partir das informações obtidas com as entrevistas feitas a consultores da 

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, verificou-se a existência de uma 

assimetria informacional entre políticos e burocratas no que tange ao conhecimento a respeito 

dos custos presentes no Orçamento.  

Como essa conclusão possui o mesmo conteúdo da análise feita por Niskanen – 

e transformada em pressuposto pelo autor – e, dessa maneira, verificou-se as relações 

propícias do Estado de Minas Gerais para a realização do estudo, deu-se continuidade ao 

objetivo proposto inicialmente. 

 Em seguida, iniciou-se a verificação da hipótese da maximização orçamentária 

per si. Nesta seção foram submetidas à análise as informações obtidas com as entrevistas 

realizadas com os técnicos das Diretorias de Planejamento e Orçamento (grupo 01) e com os 

gestores da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais (grupo 02). 

 Com o cruzamento das informações obtidas pelos dois grupos de entrevistados 

chegou-se ao que foi considerada uma percepção comum dos agentes a respeito do fenômeno. 

Tal resultado pode ser considerado a conclusão central deste estudo: há uma percepção 

comum no sentido de que os burocratas possuem um interesse em deixar à sua disposição um 

montante de recursos que possa ser utilizado de maneira discricionária e, ao agir movido por 

tal interesse, uma das consequências seria a maximização de seu orçamento e/ou um 

comportamento que tendesse sempre à maximização, mesmo que às vezes isso não produza os 

efeitos desejados. 

  Essa conclusão apontada pelas entrevistas possui o mesmo conteúdo da 

hipótese da maximização orçamentária. Ou seja, é possível afirmar que há algum grau de 

validade da percepção, visto os entrevistados terem sido uma amostra do total, e terem eles 

coincidido com o resultado já esperado pela hipótese de Niskanen. 
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  No entanto, a análise das entrevistas permite também à formulação de uma 

crítica a hipótese orçamentária. Ao se analisar a percepção dos consultores do Legislativo, 

percebe-se que a passividade dos atores políticos, responsáveis pela aprovação do Orçamento, 

tende a ser maior do que aquela apontada inicialmente por Niskanen. Essa passividade 

exagerada termina por gerar uma inconsistência no modelo, pois aponta no sentido de que o 

conflito pela maximização do orçamento ocorre não entre em quem o elabora e quem o 

aprova, mas sim entre os próprios técnicos do Poder Executivo, ou seja, entre quem elabora o 

orçamento setorial e quem consolida o orçamento global. 

A percepção dos técnicos e gestores do Executivo, da qual se extrai que a 

maximização do orçamento pelos burocratas acontece dentro dessa própria esfera de poder, 

confirma essa inconsistência do modelo. Contudo há de se considerar essa inconsistência 

como relativa, pois, ainda que Niskanen (1975) tenha desenvolvido sua hipótese considerando 

o sponsor mais como um órgão do Poder Legislativo do que do Executivo, o autor também 

considerou a possibilidade do sponsor ser um órgão da alta chefia do Executivo.  

A crítica, portanto, se dirige ao pressuposto da passividade do sponsor, trazido 

pelo modelo. Tal passividade de fato se constata, ou ao menos as percepções apontam nesse 

sentido, quando se considera o sponsor como um ator político, o que talvez não venha a 

ocorrer caso o sponsor seja um órgão da alta chefia do Executivo. Afinal, dentro da alta chefia 

trabalham burocratas iguais aos burocratas setoriais que tentam repetidamente maximizar seus 

orçamentos e pode ser que nessa nova interação não se constate o mesmo grau de assimetria 

informacional que se contatou entre os políticos e burocratas do modelo e do caso estudado, o 

que poderia mudar parte significativa da análise. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com consultores da Gerência de Orçamento e 

Finanças da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

1) Qual sua percepção a respeito da relação que se estabelece entre os membros do Poder 

Executivo, responsáveis por elaborar a peça orçamentária, e os membros do Poder 

Legislativo, responsáveis por aprova-la? Há troca de informações? De quais 

informações? Há muita demanda pelos políticos? De que natureza são as demandas? 

2) Qual sua percepção a respeito desses dois atores – burocratas do Poder Executivo e 

políticos do Poder Legislativo? Há alguma “divergência de acesso ao conhecimento 

relevante” (MANKIW, 2008) no que se refere ao Orçamento? Se sim, em favor de 

qual dos atores? Se não, porque? 

3) O(a) Senhor(a) percebe uma igualdade de conhecimento em ambos os atores a respeito 

dos custos inseridos no Orçamento? Há mais informação disponível para um dos 

atores em relação ao outro? Se sim, para qual? Se não, por quê? 

4) Na percepção do(a) Senhor(a) como se poderia classificar o conhecimento dos 

deputados da ALMG a respeito dos programas, projetos e ações do governo, ou seja, 

do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) – alto, médio ou baixo? Por quê? 

5) O(a) Senhor(a) percebe interesse da parte dos políticos em obterem conhecimento 

mais detalhado a respeitos dos programas e ações do governo, ou seja, do Plano 

Plurianual de Ação Governamental (PPAG)? Se sim, como este interesse se 

manifesta? Se não, porque? 

6) Na percepção do(a) Senhor(a) os deputados da ALMG estão interessados e fazem uso 

recorrente dos técnicos disponíveis na Consultoria do Legislativo? Como você 

classificaria o aproveitamento que os políticos fazem do conhecimento técnico a 

respeito do Orçamento disponível pelos técnicos da Consultoria do Legislativo? 

7) Na percepção do(a) Senhor(a) há uma preocupação dos políticos em reduzir os gastos 

do estado ou em ter conhecimento de como é a eficiência do das ações e programas do 

PPAG? Se sim, como ela se manifesta? 

8) O senhor(a) gostaria de fazer algum comentário? 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com técnicos das Diretorias de Planejamento e 

Orçamento (DPO) 

Você poderia explicar um pouco de qual o seu trabalho como na DPO? 

1) Em linhas gerais, como você faz para elaborar o orçamento do seu órgão? Há 

adaptação ao orçamento do ano anterior?  

2) Como fazer quando há necessidade de se inserir um novo gasto? 

3) Você acredita que os gastos da SEPLAG são bem fundamentados, tendo todos eles 

uma relação direta com o produto oferecido pela Secretaria? 

4) Como gestora do orçamento, você vê como necessário o espaço para um gasto 

discricionário? Ou percebe isso da parte de outros setores da SEPLAG?  

5) Os gestores dos departamentos que compõem a SEPLAG tentam aumentar o 

orçamento que lhe caberá quando negociam com você? 

6) Você prevê cortes da parte da SEPLAG no momento de elaborar o orçamento? E se 

prepara para isso, ou realiza o orçamento com base real, sem inserir essa preocupação 

na elaboração? 

7) A respeito dos gastos que os departamentos internos do órgão lhe apresentam. Você 

busca encaixar eles no orçamento, ou tenta compreender com o departamento a 

necessidade daquele gasto para ver se o insere ou não? Por quê? 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista com gestores da Secretaria de Planejamento e 

Gestão (SEPLAG) do Estado de Minas Gerais 

1) Quais são as tarefas que você vem desenvolve no tocante a elaboração da LOA (lei 

orçamentária anual)? 

2) Do ponto de vista da elaboração do Orçamento, qual a qualidade do detalhamento e 

das justificativas que os órgãos, em geral, apresentam para os seus gastos/custos? 

3) Na sua percepção, os órgãos tem alguma predisposição nos pedidos acerca dos 

recursos presentes nos instrumentos orçamentários? Normalmente os órgãos pedem 

pelo  que realmente precisam ao longo do ano orçamentário? 

4) Na sua percepção, por que razões um órgão buscaria sempre pedir um orçamento 

maior daquele que realmente necessita? 

5) Quais poderiam ser as vantagens de uma secretaria que possui um grande orçamento? 

Na sua percepção, que tem mais percentual do orçamento tem mais benefícios? Que 

tipos de benefícios poderiam advir de um maior orçamento? 

6) Como que um orçamento poderia crescer durante a execução? Quais os meios que um 

órgão possui para maximizar seu orçamento ao longo da execução 

7) O senhor acredita que há interesse da parte do gestor de sempre possuir uma reserva 

financeira para utilizar com seus interesses pessoais? 

 

 


