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RESUMO 

 

Apesar de largamente difundidas por importantes centros universitários do mundo, 

pesquisas que empreguem metodologia “quasi-experimental” em ciências sociais 

ainda são relativamente incomuns no Brasil, e a conseqüência mais visível disso é 

que temas familiares aos profissionais de Política e Sociologia ainda costumam ser 

tratados por colegas de áreas correlatas – como Economia ou Administração Pública 

- sempre que a pesquisa em questão envolva coleta e manipulação de dados 

quantitativos. Este trabalho é motivado, assim, por um duplo propósito: analisar um 

problema político pungente e aplicar uma metodologia bastante útil, apesar de ainda 

pouco utilizada, para a pesquisa social hodierna. 

A descentralização de políticas sociais no Brasil criou, além das dificuldades comuns 

ao processo como um todo, problemas específicos no tocante a programas 

habitacionais e de desenvolvimento urbano, implementados na esfera dos Estados 

ou dos governos municipais. No novo panorama constitucional, projetos do setor 

tiveram seus recursos contingenciados às transferências voluntárias do governo 

federal; governadores e prefeitos têm, portanto, de negociar financiamentos junto 

aos ministérios em Brasília, trazer os recursos aos seus distritos e administrá-los no 

âmbito de sua jurisdição. Como resultado desse processo, apenas quatro em cada 

cinco reais das liberações foram, no período de referência, corretamente aplicados 

pelas prefeituras do interior de Pernambuco. 

O objetivo desse trabalho é detectar as razões da variação na eficiência da 

aplicação destes recursos, entre os diversos projetos que foram implementados por 

pequenos municípios pernambucanos entre os anos 1997 e 2000. Em meio a um 

conjunto de variáveis de controle, foi testada a hipótese principal de que a 

fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas do Estado, a partir da realização de 

auditorias, interfere na eficiência de cada um dos projetos: utilizou-se, para isso, o 

modelo de regressão TOBIT para dados censurados, que se mostrou perfeitamente 

adequado aos objetivos da pesquisa. 

Palavras Chave: 
1. Políticas públicas. 2. Política de gastos públicos.  3. Governo local.  4. Eficiência – 
Modelagem quantitativa. 



ABSTRACT 
 

In spite of being broadly frequent in important international research centers, projects 

applying quasi-experimental methodologies in the social sciences remain relatively 

uncommon in Brazil. 

The most visible consequence of this is that familiar questions to social researchers 

are frequently answered by their colleagues from related fields - such as Economics 

or Public Affairs – whenever the topic asks for some work on gathering and 

manipulation of quantitative data. This research is supported, then, by a double 

motivation: analyzing a pressing political problem and applying some useful 

methodology to the social research, although it is one that is seldom utilized. 

The decentralization of social policies in Brazil has created, besides all the common 

difficulties which occur in a process such as this, specific problems related to housing 

and urban development programs which are implemented at the state or the 

municipal government level. The projects of this sector have had their resources 

submitted upon voluntary transfers of the federal government. Governors and mayors 

have, therefore, to negotiate their funding before ministries in Brasília, to bring the 

resources to their districts and manage them among all the singularities of their 

jurisdiction. The result of this process has been that just four out of five Reais 

(Brazilian currency) of this funding were correctly applied, within the period of 

reference, by the cities in the interior of Pernambuco. 

The objective of this work is to uncover the reasons for variation in efficiency of the 

application of these resources among diverse projects that were implemented by 

small municipalities in Pernambuco, between the years 1997 and 2000. In an 

environment of various elements to control, we test the principle hypothesis that the 

supervision carried out by the Tribunal de Contas do Estado, aside from carrying out 

audits, interferes with the efficiency of every project. It was applied, for this, the 

TOBIT method of regression for the censured data, which fits well with the objectives 

of the research. 

Keywords: 
1. Public policies. 2. Public expenditures policy. 3. Local government. 4. Eficiency - 
quantitative modeling. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com KING, KEOHANE&VERBA (1994, p.15), a pesquisa em ciência 

social deve apresentar tanto uma relevância teórica, isto é, deve responder a 

questões ainda não respondidas na especialidade a que se filia, como uma 

relevância prática, segundo a qual almeja soluções para problemas do mundo real. 

Desta maneira, ciência social, além de rigor metodológico e honestidade intelectual, 

exige do pesquisador sensibilidade para perceber nas questões de pesquisa os seus 

aspectos principais, seja a partir do valor heurístico de uma teoria, seja a partir da 

análise de dados empíricos. 

 

Este trabalho foi desenvolvido visando a compatibilizar ambos os aspectos: do 

estudo dos diversos trabalhos que versam sobre descentralização das políticas 

sociais no Brasil, accountabillity e controle externo, partiu-se para a investigação dos 

problemas enfrentados pelos governos dos pequenos municípios, quando da 

aplicação dos recursos repassados pelo governo federal, visando à implementação 

dos programas sob sua responsabilidade. 

 

Esta dissertação consolida as análises empreendidas durante o Curso de Mestrado 

em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, feita sob orientação do 

Prof. Dr. Marcos Costa Lima e com o apoio direto do Prof. Marcus André Melo, Ph.D. 

Uma vez eleitos para análise os programas de moradia e desenvolvimento urbano, 

buscou-se vincular a atividade de avaliação desses programas aos critérios gerais 

de validade científica, ressaltar suas peculiaridades no horizonte mais largo dos 

programas sociais, registrar a lógica de atuação do governo federal para o setor, de 

modo a identificar fatores que influenciam na eficiência da implantação dos 

respectivos projetos, por pequenos municípios do interior do Estado de Pernambuco. 
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Foram formuladas e testadas hipóteses relacionando eficiência da implantação à 

pobreza e dependência fiscal do município, à qualidade de vida da população, à 

competição política e à concentração de auditorias dos gastos relacionados aos 

projetos. Para assegurar uma maior clareza nas inferências realizadas, foi feito o 

controle das observações pelo tipo de projeto, pelo porte populacional do município, 

pela mesorregião geográfica em que se localiza o empreendimento, pela orientação 

política de seu governo, pela coalizão de forças políticas no seu ambiente doméstico 

e pela ocorrência ou não de eleições no ano em que o projeto foi implantado. 

 

Considerando-se as peculiaridades dos dados empregados, que demandam uma 

análise simultaneamente linear e binária, foi empregada a regressão múltipla tipo 

TOBIT como ferramenta estatística principal. Quadro teórico, hipóteses, técnicas de 

coleta e manipulação dos dados, resultados e sua discussão são apresentados ao 

longo do texto. 
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2. CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: UM LUGAR PARA A 

AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO 

 

2.1 A avaliação de programas sociais e sua filiação à atitude científica 

2.1.1 CIÊNCIA, CIÊNCIA SOCIAL E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS: UM BREVE 

DEBATE. 

 

O momento de aparecimento das ciências sociais é, de um modo geral, 

caracterizado pela noção de que o conhecimento fornecido pela ciência distingue-se 

dos demais pelo seu elevado grau de confiabilidade, o que lhe confere uma posição 

privilegiada em relação aos demais1. Apesar de contemporânea e ligada ao 

processo de racionalização do governo e profissionalização do serviço público2, a 

avaliação de programas sociais não conseguiu estabelecer um modus faciendi 

próprio, ficando, assim, historicamente dependente dos avanços metodológicos 

desenvolvidos em outras áreas3. 

 

A presença recorrente de um capítulo metodológico no grosso dos trabalhos 

técnicos e científicos, seja em ciências sociais seja em avaliação de programas, 

sugere que há um método, ou ao menos um conjunto básico de procedimentos, do 

qual decorreria conhecimento confiável. 

 

                                                                 
1 Em meados do século XIX ciências como a Biologia, a Química e a Física já haviam alcançado enorme sucesso prático 
pela sua aplicação nas mais diversas tecnologias. O livro inaugural das ciências sociais, o Curso de Filosofia Positiva, 
pretende uma classificação na qual as ciências são apresentadas da mais abstrata à mais concreta, da mais simples à mais 
complexa. Após a Sociologia, que encabeçará a taxonomia, virão aquelas outras disciplinas, respectivamente. 
2 DILLMAN (1991) define como data de início da avaliação dos serviços públicos a reforma no civil service britânico nos 
anos 1830’s, uma década, portanto, anterior à obra de Comte. 
3 De acordo com COHEN&FRANCO (1993, p. 77) “(...) as relações existentes entre avaliação e pesquisa são estreitas, já 
que aquela supõe a utilização do conjunto de modelos, instrumentos e técnicas que constituem a chamada metodologia da 
pesquisa em ciências sociais”. 
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Considerado isso, além do que sugerem os manuais de redação de trabalhos 

monográficos4, uma discussão, ainda que breve, da “cientificidade” dos métodos 

utilizados em ambos domínios, vem enriquecer analiticamente este trabalho; afinal, 

sendo a “cientificidade” um requisito de credibilidade, “científicas”, além das 

pesquisas em ciência política, precisarão ser também as avaliações de programas 

sociais, já que por meio delas é que se mede a performance do governo e a 

qualidade da alocação de recursos públicos. 

 

Analisando a dinâmica interna dos paradigmas científicos, Chibeni (2002) lista o que 

chamou de “visão comum da ciência”, preposições gerais de cientificidade que, uma 

vez vigentes e assimiladas por pesquisadores sociais (e por avaliadores), passam a 

constituir um critério geral para a validade científica, gozando, então, da credibilidade 

conferida pelo senso comum. São elas: 

 

i) A ciência começa por observações. O próprio Francis Bacon propôs que a etapa 

inicial da investigação científica consistiria na elaboração, com base na experiência, 

de extensos catálogos de observações exaustivas dos mais variados fenômenos, 

aos quais chamou “tábuas de coordenações de exemplos”. 

 

ii) Tais observações devem ser neutras, isto é, devem se antecipar ao filtro 

especulativo para se “proteger” contra os mais variados biases do pesquisador ou do 

analista. Este procedimento evitaria valores e preconceitos do pesquisador, 

contribuindo com o rigor e a objetividade da produção intelectual. 

 

                                                                 
4 Entre os autores que recomendam a inclusão do capítulo metodológico redação de trabalhos científicos, destacam-se 
VIEIRA (1999), SEVERINO (1996) e SALOMON (1999). 
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iii) Indução&Dedução. As leis científicas são extraídas do conjunto das observações 

por um processo supostamente seguro e objetivo, chamado indução, que consiste 

na obtenção de proposições gerais - como as leis científicas, ou os parâmetros de 

avaliação - a partir de proposições particulares - os relatos observacionais. O 

processo inverso, de extração de proposições particulares a partir de uma lei geral - 

como utilizado no processo avaliativo, quando se efetua a aferição de determinado 

programa pela verificação de seu impacto, relativamente às metas previamente 

estabelecidas. 

 

A isso que Chibeni chamou de “concepção comum de ciência” foram já há algum 

tempo dirigidas críticas, principalmente por Karl Popper, em seu livro A Lógica da 

Investigação Científica, publicado em Viena, em 19345. Sua idéia central consiste na 

substituição do empirismo de base indutivista, então vigente, por um outro mais 

refinado, não-indutivista, que ele próprio elaborou na doutrina do falseacionismo. 

 

Popper rejeita que as teorias científicas sejam construídas por um processo indutivo 

a partir de uma base empírica neutra, e reconhece que elas têm um caráter 

completamente conjetural. Como são criações circunstanciais do pesquisador, e por 

ele destinadas a se ajustarem tão bem quanto possível ao conjunto de fenômenos 

de que tratam, as teorias devem ser testadas por observações e experimentos. 

Quando falharem, serão abandonadas e substituídas por outras capazes de passar 

nos mesmos testes a que as anteriores foram submetidas. 

 

                                                                 
5 Utilizou-se, para este trabalho, versão inglesa da The Logic of Scientific Discovery disponível na Perry Castañeda Library, 
da University of Texas at Austin. 
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Dessa maneira, o autor propõe que a cientificidade de uma teoria reside não em sua 

prova a partir de uma base empírica, mas em sua refutabilidade. Ele argumenta que 

somente as teorias passíveis de serem falseadas por observações fornecem 

informação sobre o mundo; as que estejam fora do alcance da refutação empírica 

não possuem “pontos de contato” com a realidade; também Popper resolve o 

problema lógico da justificação da indução, pois não pretendia que as teorias fossem 

provadas indutivamente. 

 

Uma segunda e importante contribuição do falseacionismo de Popper está em não 

pretender que a investigação científica comece por observações. Discorrendo sobre 

as relações entre observação e teoria científica, Popper afirma que a teoria, pelo 

menos alguma expectativa gnosiológica, ou teoria rudimentar, precede a 

observação. Desta maneira, nenhum pesquisador – puro ou aplicado - partirá de 

meras observações, mas de problemas - problemas empíricos, ou vindos de alguma 

teoria que se revelou limitada – que carecem de resolução; similarmente, é 

perfeitamente legítimo que instituições ou profissionais de um determinado setor 

desenvolvam conhecimento e tecnologia motivados por problemas práticos, desde 

que seja resguardado todo o rigor, coerência conceitual interna, abrangência e 

abertura para a refutabilidade requeridos pela atividade científica. 

 

Ainda se destaca em Popper o apelo intuitivo de sua doutrina, perfeitamente afinado 

com os mais recentes avanços da epistemologia das ciências sociais6. Afinal, da 

mesma maneira que as pessoas aprendem no cotidiano a melhorar os erros que 

cometem, o compromisso epistemológico com a contestação contribui para a 

formulação das teorias de maneira clara e precisa. De fato, não é fácil ver como uma 

                                                                 
6 De acordo com KING, KEOHANE&VERBA (1994, p.11) “scientific discovery may have personal and idiosyncratic 
elements. It’s no accident that research on particular groups is likely to be pioneered by scientists from those groups (….)” 
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teoria obscura ou imprecisa possa ser submetida a testes rigorosos de qualquer 

natureza, pois a clareza – isto posto desde os primórdios de método científico7 - é 

requisito básico da inteligibilidade. 

 

 

2.1.2.  A “SOCIEDADE ABERTA” E A DEFESA “CIENTÍFICA” DA DEMOCRACIA 

 

Popper supera a tradicional divisão entre os saberes ao propor um critério geral de 

validade científica, que aproxima as disciplinas exatas e da natureza do campo das 

humanidades e das ciências sociais, e isso sem ferir o conteúdo próprio de nenhuma 

das áreas. Contrariando as visões tradicionais, ele se empenha em mostrar que uma 

teoria da ciência, tendo em vista o fato de a idéia adotada de “legitimidade cognitiva” 

– isto é, de critério de validade científica - ter se associado a posturas intelectuais 

quer justificacionistas, quer falibilistas, acaba por se comprometer com um modelo 

de organização da vida social: a atribuição de maior ou menor relevância à crítica 

não se reduz, em sua opinião, a uma simples recomendação epistemológica cujos 

efeitos benéficos podem ser facilmente atestados em qualquer processo genuíno de 

busca de conhecimento. 

 

Os rituais com base nos quais são aceitos ou rejeitados os resultados da pesquisa 

científica podem estar associados a atitudes políticas – a favorecer ou inibir os 

mecanismos institucionais democráticos - que emergem no mundo das relações 

sociais. Para Popper, a atitude crítica é fecunda tanto para a ciência quanto para a 

sociedade, ao passo que atitude dogmática é ruinosa para ambas, não só por sua 

ineficiência operacional, como também por se associar a modos autoritários de 

                                                                 
7 No seu “Discurso sobre o método”, o próprio Descartes destaca que o critério de clareza e distinção, de seu método, deve 
ser aplicado inclusive aos silogismos que já foram submetidos à análise categórica.  
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veicular e utilizar o conhecimento. O que seu trabalho procura demonstrar é que a 

epistemologia, por poder respaldar desde atitudes dogmáticas até a indiferença 

cética, tem sérias repercussões sobre os padrões de interação social. Uma teoria da 

ciência exerceria influência capital, mas raramente percebida, sobre os modos de 

funcionamento das instituições sociais. 

 

Segundo o autor, assumir atitude crítica é desejável não só para a efetiva busca de 

conhecimento como também para assegurar a instauração e consolidação do que 

ele próprio denominou “Sociedade Aberta”8. A teoria da ciência de Popper contribui, 

por conseguinte, com as teorias políticas de base refutacionista e poliárquica, o que 

viabilizaria sua aplicação como suporte teórico das práticas avaliativas, criadas como 

mecanismo de aferição científica da qualidade de um governo. 

 

Modelos metodológicos que favorecem a assunção de posturas autoritárias devem, 

no entender de Popper, ser rechaçados; tanto na sociedade quanto na ciência, as 

melhores soluções são obtidas por meio da livre discussão, do intercâmbio crítico e 

do processo de seleção de propostas. À semelhança da democracia 

contemporânea, Popper encara a atividade científica de pesquisa como resultado da 

atuação de indivíduos livres e ativos que buscam soberanamente alternativas para 

os problemas que escolheram resolver; isto faz da pesquisa científica uma espécie 

de protótipo da democracia liberal que serve de modelo epistemológico para toda 

sociedade que se pretenda aberta e racional na busca de solução para seus 

problemas. 

 

                                                                 
8 Ver POPPER (1974). 
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A crítica popperiana, talvez em virtude do ambiente em que foi engendrada, incorre 

em um simplismo cientificista na medida em que advoga que um único modelo de 

racionalidade, que caberia à ciência adotar, pode ser tecnicamente aplicado aos 

mais diferentes tipos de problema do mundo social. Além do mais, a universalização 

do espírito crítico, objetivamente exercitado, supõe – ingenuamente - possível 

dispensar tratamento imparcial aos desafios da vida coletiva, sabidamente marcados 

pela ingerência dos interesses privados. Sua visão refutacionista do conhecimento, 

que converte a crítica em valor epistêmico por excelência, tenta chegar a modos 

típico-ideais dos processos democráticos de tomada de decisão9. 

 

Ao fazer da prática de pesquisa centrada na crítica o modelo universal de 

racionalidade aplicável a todo tipo de problema, Popper se compromete com o 

pressuposto de que o que é bom para a ciência é bom para a sociedade. Com isso, 

faz a defesa tácita dessa “cientificização” da vida social, e estabelece, em 

conseqüência, que os problemas políticos que não forem tratados segundo o cânon 

refutacionista serão, de outra maneira, tratados irracionalmente, ou segundo uma 

racionalidade “inferior”. 

 

 

                                                                 
9 DAHL (1997) e SARTORI (1994) concordam que garantias civis e políticas são essenciais ao desenvolvimento da 
sociedade: a liberdade de formar e aderir a organizações, a liberdade de expressão, o direito de voto, a pluralidade de 
fontes de informação e a regularidade de eleições livres e idôneas, entre outras. Para Dahl, o direito contestação pública 
reflete o grau de aperfeiçoamento poliárquico do regime político, entendido como uma ferramenta de resolução de conflitos. 
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2.1.3  OS PROGRAMAS DE PESQUISA, A DEMOCRACIA E A AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS 

SOCIAIS: EM BUSCA DE UMA PERSPECTIVA CIENTÍFICA COMPATÍVEL COM A PRÁTICA 

DEMOCRÁTICA. 

 

Admitindo, com Popper, que teorias e modelos científicos se apóiam numa 

modalidade não-indutivista de experiência, não será menos verdade que a busca e 

manipulação dos dados empíricos requerem diretrizes teóricas eivadas de valores e 

crenças típicas do contexto no qual foram formuladas10. Além disso, embora 

represente um avanço em relação à concepção vulgar de ciência, o falseacionismo 

de Popper padece de algumas limitações tanto em sua ingenuidade política como no 

próprio fundamento de sua epistemologia. De acordo com Chibeni, a principal 

dificuldade desse refutacionismo é o chamado “problema de Duhem-Quine”11, 

segundo o qual um modelo explicativo qualquer, tal como o representado12 

matricialmente pela equação:  

 

εβ += XY  

onde Y, ß e ε são os vetores de respostas, de parâmetros e de erros, 

respectivamente, e X é a matriz das observações das variáveis independentes, 

                                                                 
10 Para MARX (1983, p. 20), é necessário distinguir o método de exposição, formalmente, do método de pesquisa. A 
pesquisa científica teria a capacidade de captar detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de evolução e 
rastrear sua conexão íntima. Só depois desse expediente é que estaria adequadamente exposto o objeto próprio do 
conhecimento – que do contrário estaria simplesmente oculto nos valores “pseudo-científicos” apresentados - então 
percebido no que Popper chamaria de “dinamismo aristotélico”, que constituiria a natureza própria das coisas.  
11 CHIBENI explica o problema de Duhen-Quine usando a proposição geral ‘Todo papel é combustível’, que pode ser 
falseada por uma proposição particular como ‘A folha de papel x não é combustível’, cuja verdade usualmente se admite 
apoiar na experiência. No entanto, as teorias reais ou de algum interesse nunca são proposições gerais isoladas, mas 
conjuntos de tais proposições, e não podem, além disso, ser submetidas a testes empíricos senão quando suplementadas 
por teorias e hipóteses auxiliares – muito comuns nos modelos multivariados, largamente utilizados pelas ciências sociais. 
Se então esse complexo de proposições permite inferir uma proposição que conflita com alguma proposição empírica, o 
máximo que a lógica de Popper informa é que o conjunto de proposições está refutado, caso se assuma a verdade da 
proposição empírica.  
12 Extraído de POWERS&XIE (2000, pp. 24-25). 
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também conhecidas como matriz modelo, seria contradito pelos próprios outliers13 

da reta de regressão14. Neste caso, o uso de estimadores teóricos, tais como o uso 

das estatísticas15 F de Snedecor e F de Wright em modelos lineares, de valor 

apenas probabilístico, não resolveria o problema lógico da inferência, que 

transcende a abordagem indutivista tradicional16, mas antes comprometeria o próprio 

aspecto formal do salto heurístico entre premissas e conclusões. Se, por um lado, a 

busca popperiana do rigor estabelece uma saudável transitividade nas teorias e 

modelos científicos, por outro, cria uma “orfandade” geral na prática de pesquisa, 

posto que tanto pesquisadores sociais como avaliadores trabalham diuturnamente 

com fenômenos complexos e multivariados, não raro caracterizados pela ocorrência 

de observações singulares, radicalmente incompatíveis com o modelo preditivo. 

 

De inspiração kantiana, o epistemólogo romeno Imre Lakatos, ex-aluno de Popper, 

introduziu a noção de programa científico de pesquisa, de modo a superar o 

                                                                 
13 Assumo como outliers são aquelas ocorrências que contradizem a estrutura preditiva do modelo, independente de sua 
margem de significância. 
14 O método mais simples para estimação dos parâmetros de modelos lineares é o Ordinary Least Squares, que consiste 
em minimizar a soma dos quadrados da dispersão em relação à reta de tendência central - medidas na vertical, valores 
empíricos da variável predita e os valores ajustados pelo modelo adotado, com emprego do vetor de parâmetros estimados 

. ( ) YXXXb '' 1−=
A variância estimada para um coeficiente bj é obtida multiplicando-se a variância dos resíduos s2 pelo j-ésimo elemento da 
diagonal principal de . ( ) 1' −XX
15 A estatística F é o valor crítico do teste que testa a hipótese de que, do grupo de variáveis selecionadas, pelo menos uma 
é importante para explicar a variabilidade da variável dependente. Para aceitação desta hipótese a um nível de significância 
“p” arbitrário, é necessário que o resultado do cálculo da razão entre a variância explicada e não explicada do modelo seja 
superior com o ponto “F crítico”, cuja tabela é facilmente encontrada em qualquer manual de estatística inferencial. 
16 A história de Bertrand Russel sobre o “peru indutivista” ilustra bem o problema do comportamento desviante de 
determinadas obversações no interior de modelos teóricos relativamente sólidos, tais como o N-Large studies, tão em voga 
na pesquisa comparativa hodierna: “(...)o peru descobrira que, em sua primeira manhã na fazenda de perus, ele fora 
alimentado às 9 horas da manhã. Contudo, sendo um bom indutivista, ele não tirou conclusões apressadas. Esperou até 
recolher um grande número de observações do fato que era alimentado às 9 horas da manhã, e fez essas observações sob 
uma ampla variedade de circunstâncias, às quartas e quinta feiras, em dias quentes e frios, em dias chuvosos e dias secos. 
A cada dia acrescentava uma outra proposição de observação à sua lista. Finalmente sua consciência indutivista ficou 
satisfeita e ele levou a cabo uma inferência indutiva para concluir. “Eu sou alimentado sempre às 9 da manhã. Mas, ai de 
mim, essa conclusão demonstrou ser falsa, de modo inequívoco, quando, na véspera do Natal, ao invés de ser alimentado, 
ele foi degolado. Uma inferência indutiva com premissas verdadeiras levara a uma conclusão falsa”. (CHALMERS, op. cit., 
p. 37). 
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problema surgido da conversão da teoria da refutabilidade em projetos de pesquisa 

empírica. De acordo com Chalmers (ob. cit. p. 76), 

 

(...) Um programa de pesquisa lakatosiano é uma estrutura que fornece 
um guia para futuras pesquisas, tanto de maneira positiva, como 
negativa. A heurística negativa de um programa envolve a estipulação de 
que as assunções básicas subjacentes ao programa, que formam o seu 
núcleo rígido, não devem ser rejeitadas ou modificadas. Esse núcleo 
rígido é resguardado contra falseações por um cinturão protetor de 
hipóteses auxiliares, condições iniciais, etc. A heurística positiva constitui-
se de prescrições não muito precisas que indicam como o programa deve 
ser desenvolvido. Os programas de pesquisa são considerados 
progressivos ou degenerantes, conforme tenham sucesso, ou 
persistentemente fracassem, em levar à descoberta de novos fenômenos. 

 

Lakatos elabora a noção de programa de pesquisa científica, em grande medida 

uma extensão do falseacionismo metodológico sofisticado. Para tal abordagem, os 

membros de uma série de teorias seriam conectados numa continuidade de 

conceitos e matrizes de variáveis que constituiriam programas de pesquisa, e esses, 

os programas de pesquisa, configurariam frameworks analíticos para os problemas 

passíveis de tratamento científico – no caso desta pesquisa, tanto problemas de 

pesquisa pura como a avaliação de programas de governo. 

 

A metodologia dos programas de pesquisa é constituída por um conjunto de regras, 

algumas dizendo quais os caminhos de pesquisa evitar (heurística negativa) e 

outras, quais procedimentos seguir (heurística positiva). Um núcleo irredutível do 

programa de pesquisa assume a forma de uma hipótese teórica geral, que constitui 

a base a partir da qual o programa de pesquisa deve se desenvolver17. A decisão 

metodológica de estabelecer um núcleo irredutível em um programa de pesquisa é 

                                                                 
17 A esse propósito, ver CHALMERS ( op. cit., p.113). De acordo com um trabalho posterior de SABATIER (1999, p. 12), a 
hipótese geral em torno da qual orbitam teorias específicas vem de um framework analítico, indispensável à articulação das 
teorias e ao desenvolvimento dos modelos. 
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conhecida como a “heurística negativa” do programa, núcleo que não deve jamais 

ser rejeitado ou modificado. 

 

Em apoio ao núcleo de um programa de pesquisa, deve-se articular ou mesmo 

inventar um “cinturão protetor de hipóteses” para defender e fortalecer o núcleo 

irredutível, cujo conteúdo teórico deverá estar sempre aumentando. Quando um 

programa deixa de antecipar novos fatos, é tomada a decisão lógica e empírica de 

abandonar o seu núcleo duro, rejeitando-se, assim, o próprio programa. 

 

Já a heurística positiva de um programa de pesquisa consiste em um conjunto 

parcialmente articulado de hipóteses destinadas a desenvolver e/ou modificar as 

“variantes refutáveis” do referido programa dentro de seu “cinturão protetor”18, 

buscando-se dotar o núcleo irredutível com suposições adicionais, melhor ajustadas 

aos fenômenos do mundo real. Esta suplementação é feita a partir do 

desenvolvimento de modelos cada vez mais complexos e voltados à simulação da 

realidade, o que faz de um programa de pesquisa sofrer alterações durante todo o 

seu desenvolvimento. 

 

Lakatos reconhece, porém, que essa atitude conservadora tem seus limites. Quando 

o programa como um todo se mostra sistematicamente incapaz de dar conta de 

fatos importantes e de levar à predição de novos fenômenos (i.e., torna-se 

“degenerante”), deve ceder lugar a um programa mais adequado, “progressivo”19. 

 

                                                                 
18 LAKATOS (1995, p. 50). 
19 A princípio da “progressividade” proposto por Lakatos tem sido aplicado, como técnica estatística, em alguns estudos 
populacionais e sociológicos, como em MIROWSKY&HU (1996) e MIROWSKY&ROSS (1992). 
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A concepção lakatosiana de ciência, que possibilita a aplicação de modelos quase-

experimentais como o desenvolvido nesta pesquisa, envolve um novo critério de 

demarcação entre ciência e não-ciência. É precisamente esse novo critério que 

permite uma atitude inclusiva às técnicas de avaliação de programas sociais a partir 

de um mesmo núcleo procedimental das ciências sociais, sem perda de sua 

especificidade prática, mas resguardando sua necessidade de rigor metodológico. 

 

Teóricos das políticas sociais20 reconhecem que a avaliação de programas não é 

ciência pura, e que assim se ocupa muito mais com sintonia entre o impacto 

observado das ações governamentais na sociedade e seus fins propostos que 

propriamente com a ortodoxia das categorias propostas; dizendo de outra maneira, a 

avaliação é uma atividade prática, pronunciadamente multidisciplinar, que se 

aproxima das ciências puras pelo requisito de rigor, de confiabilidade e de 

abrangência21. Se a pesquisa científica pura pretende incrementar o conhecimento 

disponível, a avaliação procura prover informação para aumentar a racionalidade 

com que se tomam as decisões mediante a otimização de resultados, 

proporcionando instrumentos para escolher a melhor alternativa de execução de um 

programa governamental, e melhorando seu processo de implementação. Por outro 

lado, a avaliação também se diferencia da pesquisa aplicada, que também produz 

conhecimento para interferir na realidade pela utilização de metodologia e técnicas 

próprias, tais como análises de custo-benefício e as análises de custo-efetividade. 

 

Visando prioritariamente a resolver um tipo específico de problema gnosiológico, o 

conhecimento da intervenção do governo na sociedade em busca da obtenção dos 

                                                                 
20 Por exemplo, COHEN&FRANCO (op. cit., p. 78). 
21 Requisitos tanto da atividade científica - conforme KING, KEOHANE&VERBA (op. cit., pp. 7-9) - como da avaliação de 
políticas públicas (SABATIER, ob. cit., p. 7)  
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objetivos previamente estipulados, a avaliação de programas sociais poderia ser 

entendida como um desdobramento técnico da concepção lakatosiana de programa 

de pesquisa: no núcleo rígido estariam os princípios gerais que justificam a própria 

dimensão prática da disciplina, como a vinculação aos objetivos propostos e a 

otimização dos recursos aplicados22. No cinturão protetor, estariam as teorias 

provenientes das disciplinas tributárias da prática avaliativa, como a Economia e a 

Administração Pública, além das teorias provenientes de cada uma das disciplinas 

requeridas pela natureza do programa avaliado, como o Urbanismo, no caso de 

programas de desenvolvimento habitacional, ou a Medicina Social, no caso de 

programas destinados ao atendimento de carências alimentares. 

 

Em atendimento ao requisito popperiano de refutabilidade, a prática da avaliação se 

pauta pelo princípio do contraditório23, a partir do qual buscam melhores modelos de 

avaliação, melhor adequados às necessidades do público-alvo e à alocação dos 

recursos. As críticas dirigidas a qualquer um dos procedimentos adotados na 

avaliação, entretanto, não depõe contra o processo inteiro, mas antes são 

absorvidos no interior do próprio corpo teórico-prático da avaliação, o que o 

aproxima da estrutura geral dos programas de pesquisa de Lakatos. 

 

A estrutura conceitual24 da avaliação de programas distingue as variáveis que 

interferem no seu desempenho (preditoras) em dois grandes grupos: as variáveis 

que operam como parâmetros do projeto e as que constituem os elementos que 

                                                                 
22 O Manual de Auditoria Operacional do TCU (2000:32) designa que tais princípios gerais são “dimensões” da avaliação de 
programas de governo. Ao lado da eficácia, eficiência e efetividade, o TCU também lista a “equidade” – ou a sua promoção 
– como importante aspecto a se considerar quando da apreciação dos programas de governo.  
23 De acordo com o próprio manual da International Organization of Supreme Audit Institutions, entidade que articula ações 
de controle externo em entidades de diversos países, “(…) la pratique de la contradiction avec les responsables des 
secteurs évalués semble générale et peut entraîner des modifications du rapport définitif”. (INTOSAI. 1998, p. 43). 
24 COHEN&FRANCO, op. cit., p. 80. 



 26

serão utilizados na ação transformadora. No primeiro grupo, estariam as variáveis-

condição, e no segundo as variáveis instrumentais – que são aquelas sobre as quais 

o projeto incide. 

 

As variáveis-condição, apesar de serem relevantes para a descrição e explicação do 

fenômeno, não se modificam com o projeto, ao menos ex-ante. Elas integram o 

ambiente no qual o projeto é implementado, e constituem um fator de 

alavancamento ou de inibição dos outcomes pretendidos. De acordo com 

COHEN&FRANCO (op. cit., p. 80), as chamadas variáveis instrumentais é que 

compreendem o domínio do processo de policymaking, pois, constituindo os meios 

de ação do programa, interferem diretamente nos resultados alcançados. Identificar 

a lógica de sua interação – para cada tipo de programa, em cada conjunto específico 

de variáveis – é tarefa preliminar do avaliador, de modo a viabilizar a atividade e 

assegurar o seu rigor25. 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar, dentro de uma estrutura explicativa, as 

variáveis que mais influenciam a performance do governo municipal na 

implementação de programas concebidos e custeados pelo governo federal. Desta 

forma, este trabalho pretende conciliar a especulação científica com um background 

de oito anos de atividade profissional em auditoria no setor público, pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco. Quando do desenho da pesquisa, buscou-se 

emparear as duas modalidades de variáveis preditivas num modelo multivariado 

                                                                 
25 É por essa razão que o conhecimento da teoria subjacente ao programa é de fundamental importância para sua correta 
avaliação. Diferentemente do que aconteceu com a auditoria de engenharia (quando os Tribunais de Contas contrataram 
servidores com formação técnica adequada mediante concurso público para provimento de cargos de carreira), a auditoria 
de avaliação de programas não tem sido realizada por especialistas das respectivas áreas temáticas; isto pode, sabemos, 
dar azo a frágeis inferências causais - com a conseqüente ineficácia das recomendações daí oriundas - além do risco de 
apropriação, para fins de legitimação, das avaliações por gestores de programas que não têm o interesse público entre as 
suas prioridades.  
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misto26, segundo o qual se assume que as variáveis-condição (quer inerentes à 

realidade do município, como sua localização geográfica ou o tamanho de sua 

população, quer conjunturais, como as condições de governabilidade do prefeito ou 

a saúde fiscal do município)27 se associam a uma variável instrumental exógena, a 

fiscalização, pelo Tribunal de Contas do Estado, de cada um dos projetos 

implementados, a fim de definir seu nível de eficiência. 

 

Longe de pretender uma “avaliação da avaliação” realizada pelo órgão 

constitucionalmente incumbido de fazê-la (no caso, o TCE-PE), o objetivo é antes 

investigar as arenas, os atores envolvidos na implantação das políticas setoriais de 

habitação e urbanismo e suas estratégias; a relevância da pesquisa, portanto, tem 

tanto uma dimensão teórica (uma vez que se trata de uma investigação de base 

empírica sobre um fenômeno já tradicionalmente tratado pela literatura) como uma 

dimensão prática (pois seus achados poderão ser utilizados por instâncias 

financiadoras, implementadoras e avaliadoras dos programas sob análise). 

 

Seguindo a esteira de autores que empregam pressupostos tanto da rational choice 

como do novo institucionalismo28, utilizaram-se neste trabalho recursos de ambas as 

perspectivas para pesquisar um certo tipo de investimento público, num número 

limitado de municípios e durante um tempo específico, o que faz ser este trabalho 

baseado num recorte bastante preciso da realidade; sem demérito, entretanto, a 

presente pesquisa atende ao requisito de refutabilidade científica enquanto 

articuladora de perspectivas teóricas e dados empíricos: sem fazer “estudo de caso”,  

                                                                 
26 Ver a nota técnica sobre o modelo TOBIT, no capítulo metodológico deste trabalho. 
27 Entenda-se governabilidade como “... a capacidade política de governar...” conforme PEREIRA&SPINK (2001, p. 45). 
Para definir saúde fiscal foram utilizados os critérios definidos no próprio corpo do texto. 
28 Entre esses, o recente trabalho de Ames (2003). 
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vale aquilo ensinado por Barry Ames (AMES, 2003, p. 52), que afirma ser o valor 

científico de uma pesquisa em ciências sociais definido basicamente pelo número de 

observações considerado na resolução de problemas teóricos, e não do número de 

“casos” estudados. De fato, KING,KEHOANE&VERBA (ob. cit., p. 52) estatuem que 

o número n de observações de uma pesquisa será determinado conforme a 

perspectiva de análise adotada, ou seja, com a unidade de ocorrência do fenômeno 

investigado29. Posto isto, fundamentou-se a análise na mesma unidade considerada 

tanto pelas donor agencies (neste caso específico, cada ministério gestor dos 

programas) como pelo órgão de controle (no caso, o Tribunal de Contas do Estado 

de PE): a obra realizada. Considerando-se tanto a teoria estatística30 como a 

assunção de que os atores envolvidos no processo terão um comportamento 

maximizador de seus interesses, orientando seus esforços na direção de uma maior 

concentração de entradas monetárias, foi utilizado volume do desperdício de 

recursos como parâmetro de ponderação da eficiência do projeto. Afinal, o combate 

ao desperdício constitui hoje uma das principais pautas do serviço público no 

mundo, e por si só representa um importante indicador das condições de 

funcionamento dos governos. 

                                                                 
29 Dizem os autores que “(...) indeed, our definition of an observation coincides exactly with Harry Eckstein’s definition what 
he calls a ‘case’. As Eckstein argues, ‘a study of six general elections in Britain may be, but need not be, an n=1 study. It 
might also be an n=6 or an n=120,000 study. It depends on whether the subject of study is electoral systems, elections or 
voters’”. 
30 POWERS&XIE (2003, p. 35) dizem que em casos de eventos raros, onde a distribuição de Poisson é admitida para 
variáveis dependentes constituídas por uma proporção do tipo v=y/n, o peso para a regressão será numericamente igual ao 
seu numerador, y. No caso em questão, as obras públicas financiadas com recursos federais e administradas pelas 
prefeituras podem ser consideradas eventos raros, pois ocorreram no máximo quatro vezes nos municípios observados. 
Como se definiu eficiência como a proporção entre o valor legal da obra (conforme estimado pela auditoria) e o valor 
efetivamente gasto pela Prefeitura, o peso “y” seria o próprio valor legal da obra; razões operacionais, entretanto, fizeram 
adotar-se como variável dependente "y’" a proporção de recursos mal-aplicados no total de recursos investidos, v’= 1-v, 
qualificado simplesmente por desperdício. Note-se que a soma do desperdício com a eficiência é igual unidade, que é o 
total dos recursos aplicados em cada obra. 
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2.2. Policy rationality: eqüidade, eficiência e o setor habitacional 

 

A avaliação da ação governamental tem sido tradicionalmente concebida como um 

processo de constante estimativa da adequação entre os propósitos que um dado 

programa deve atingir e o seu desenvolvimento empírico31, o que já indica que 

organizações públicas também são entendidas como unidades maximizadoras de 

suas metas. Assume-se, então, que os governos locais também orientam sua 

conduta visando à produção de um volume ótimo de serviços públicos pela 

aplicação dos recursos disponíveis, e que o desperdício e o desvio de verbas 

públicas é o elemento cuja variância se tenta explicar. 

 

Tomar a avaliação de programas públicos, principalmente da maneira como foi 

proposta, a partir da assunção de uma racionalidade específica, como uma atividade 

não apenas passível de investigação científica, mas submetida aos critérios gerais 

de validade metodológica, significa tomar a ciência, como foi discutido 

anteriormente, numa acepção mais refinada que o entendimento vulgar. Desta 

maneira, procura-se apresentar a conexão entre os dois elementos centrais na 

lógica das políticas sociais: promoção da eqüidade e busca da eficiência, advogando 

a necessidade de ambos serem considerados no policy process e apresentando a 

razão pela qual as políticas de habitação e urbanismo foram escolhidas para esta 

pesquisa. 

                                                                 
31 O trabalho desenvolvido por MONTEIRO (2002, p. 1) destaca inclusive a prevalência de uma tradição, na literatura de 
políticas públicas, na qual a avaliação se encerra quando da verificação do nível de ajustamento entre o projeto elaborado e 
a mudança percebida na realidade.   
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2.2.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLARIZAÇÃO ENTRE EQÜIDADE E EFICIÊNCIA  

 

Alguns textos clássicos da literatura sobre políticas públicas apresentam um dilema 

entre eficiência e busca da eqüidade, afirmando que tal conflito é de tão imediata 

constatação que prescinde mesmo de uma análise conceitual mais detida32. Esses 

autores pautam-se pela noção de que a promoção da eqüidade constitui um valor, 

enquanto a eficiência seria o instrumento para alcançar os fins fixados pela 

sociedade. 

 

Contrariando a maneira de se posicionar desses trabalhos, COHEN&FRANCO (ob. 

cit., pp. 22-27) questionam a neutralidade valorativa da eficiência argumentando que 

ela implica também a aceitação de valores, apoiando-se tanto na filosofia utilitarista 

do pensador inglês Jeremy Bentham como no princípio hedonista de maximizar o 

prazer e minimizar a dor. Desse modo, a análise econômica moderna aceita a 

eficiência como um critério sustentado pelo princípio de que os indivíduos escolhem 

em função de sua própria satisfação, e que sempre preferem elevar sua capacidade 

de escolha, incrementando sua produtividade e, assim, os bens e serviços 

disponíveis33. 

 

Atualmente, a “eficiência” é largamente aceita pelos teóricos que admitem ser o valor 

econômico o vetor do comportamento social, e talvez por  isso  esta abordagem 

caracterize   tão   bem   a  sociedade   individualista  e   liberal - apesar   de ser difícil  

                                                                 
32 Evidenciando a tensão entre eficiência e equidade, os textos de BANNER, DOCTORS & GORDON (1975), 
COHEN&WEISS (1978, pp. 42-49), e EDWARDS& BATLEY (1978) destacam, inclusive, a necessidade de significativo 
processo de negociação a fim de determinar os pormenores da agenda política que guiará os pormenores da política a ser 
implantada. 
33 Dentre os inúmeros trabalhos que versam sobre o comportamento maximizador dos atores sociais, destaco aqueles que 
se filiam à tradição da escolha racional, em particular o trabalho de ELSTER (1996). 
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sustentar o postulado dos desejos inatos, iguais em todos os seres humanos 

independentemente de seu meio e de outras características, como chega a sugerir a 

escola paretiana34. As próprias ciências sociais têm mostrado diferenças entre 

diversas sociedades, assim como a capacidade destas para conseguir que seus 

membros internalizem e sintam os desejos ou orientações próprias dessa cultura 

como se fossem naturais. 

 

Vertentes da sociologia também têm adotado a eficiência como critério para o 

adequado funcionamento da sociedade; DAVIS&MOORE (1945, apud 

COHEN&FRANCO, p. 17), por exemplo, enfatizaram, como sendo socialmente 

vantajoso, que os papéis de destaque sejam desempenhados pelos melhores, o que 

justificaria não só a organização hierárquica da sociedade e a existência de um 

sistema de estratificação social, como também a distribuição desigual das 

recompensas para motivar os mais capazes a ocuparem essas posições. Neste 

ponto, a racionalidade dessa “desigualdade” afetaria valores muito arraigados no 

mundo moderno, como a crença na igualdade natural das pessoas, fazendo da 

eqüidade o meio de correção dessa “distorção” social, pois resolveria, com emprego 

da justiça distributiva, dois pontos importantes da organização societária: o aspecto 

da retribuição, isto é, que quantidade de riqueza deve ser dada ou subtraída de 

alguém; e o referente à distribuição, ou seja, quanto deve possuir cada indivíduo ao 

final do processo produtivo. 

 

De acordo com COHEN&FRANCO (ob. cit., p. 23), existem duas abordagens para a 

eqüidade: uma que advoga a igualdade de oportunidades, e que pretendendo 

                                                                 
34 Cético em relação à intervenção do Estado tanto na vida social como na economia, o próprio Pareto manifesta que “todo 
indivíduo, à medida que atua logicamente, procura atingir um máximo de utilidade individual”; e que “o termo indivíduo é 
preciso: serve para indicar seres vivos considerados isoladamente. O termo sociedade é um pouco vago: designa, 
geralmente, um agregado de tais indivíduos, considerados em seu conjunto” (PARETO, 1984, pp. 96; 174). 
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colocar todos os indivíduos na mesma situação inicial e distribuindo recompensas de 

acordo com os méritos de cada indivíduo conduz à meritocracia e à desigualdade 

das recompensas - dadas as diferenças de capacidade, de dedicação e de sorte que 

caracterizam as pessoas; e uma outra que propugna a igualdade de resultados, e 

que pretende alcançar uma distribuição final igualitária independentemente do 

desempenho dos indivíduos e de sua contribuição à sociedade. A norma “a cada um 

segundo suas necessidades”35 seguiria esta linha, mas pressupõe uma sociedade 

de abundância e, além disso, não vincula, na organização social, a ligação entre 

esforço e recompensa, já que supõe que todos os indivíduos fariam o máximo em 

prol do bem comum36. Contra esta última perspectiva pode-se argumentar que, 

assim procedendo, a sociedade descartaria a oportunidade de utilizar recompensas 

materiais para o incentivo da produção, o que conduziria a um estado de ineficiência 

prejudicando o bem-estar da maioria. Sugere-se, assim, que a decisão política de 

redistribuir a riqueza da sociedade reduziria seu volume agregado, estatuindo-se, 

por fim, a disjunção entre a igualdade social e a eficiência econômica. 

 

Para Okun (apud COHEN&FRANCO, p. 24), a igualdade de resultados é o vetor do 

decréscimo do nível de vida do conjunto da população bem como de cada um de 

seus membros, pois provoca a redução da riqueza disponível. Assim, tal autor 

advoga a perspectiva alternativa de “a cada um segundo sua contribuição e 

produção”. A discussão enfoca o montante das diferenças entre as quotas de renda 

e riqueza, atribuindo a cada individuo a responsabilidade pela satisfação de suas 

                                                                 
35 O aristocrata inglês Henri de Saint-Simon acreditava que a função da atividade política é, basicamente, organizar a 
economia (produção da riqueza) e o bem-estar (sua distribuição). Sua máxima “de cada uma conforme suas possibilidades, 
a cada um conforme suas necessidades” é normalmente apresentada como embrião do movimento socialista do séc. XIX. 
(HOBSBAWM, 1994)  
36 Olson (1999) explica aquilo que ele denomina “paradoxo da ação coletiva”, ou seja, saber por quê indivíduos racionais, 
embora sinceramente interessados em comum na obtenção de um bem que sirva a todo o grupo, acabam por optar em não 
agir coletivamente, mesmo que o resultado da ação coletiva favoresse a todos.  
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próprias necessidades37, a partir da escolha pessoal de uma hierarquia de 

compensações. 

 

Algumas vezes, como um corolário implícito do conceito que afirma a igualdade 

natural38 dos homens, postula-se a existência de uma igualdade aproximada de 

condições, ou, pelo menos, de satisfação generalizada das necessidades 

fundamentais, sendo que o fracasso em conseguir tal objetivo refletiria uma 

deficiência nos dispositivos sociais e econômicos existentes39. A posição dominante 

admite o princípio da igualdade como ponto de partida, outorgando oportunidades 

similares a todos, ao mesmo tempo em que pretende que a distribuição final, que 

será desigual, mantenha-se dentro de certas margens consideradas aceitáveis em 

cada contexto social40. 

 

Entre os autores que discordam de tal perspectiva, por entender que a procura da 

maior felicidade pode redundar no benefício de alguns às custas de outrem, pode-se 

destacar RAWLS (1970). Para ele, isso seria conseqüência do predomínio de uma 

moral utilitária, para a qual é válido considerar indivíduos como meio para a 

consecução de objetivos pessoais, e não como fim em si mesmos.  Buscando  evitar  

                                                                 
37 ESPING-ANDERSEN (1990, apud ARRETCHE, 1995) analisa comparativamente três tipos de arranjos possíveis entre 
estado, família e mercado. A perspectiva de Okun estaria contemplada no que Andersen denominou “modelo liberal”de 
regime, caracterizado pela sua natureza estritamente residual, com um nível mínimo de assistência, e políticas sociais 
destinadas apenas àqueles que não pudessem absolutamente prover sua própria subsistência. Modelos desse tipo vigem 
na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos. 
38 O que parte da mesma noção hobbesiana sobre a natureza humana que o liberalismo clássico, discordando, porém, da 
perspectiva de Smith sobre a distribuição da riqueza. 
39 Cfe. COHEN&FRANCO (op.cit., p. 25). No caso brasileiro isto significaria inclusive o fracasso do pacto federativo – sobre 
o qual se apóia,em muitos aspectos, a malha de proteção social prevista na Constituição Federal. 
40 Em termos de política tributária, tal concepção gerou uma “particularidade” do federalismo fiscal brasileiro: os menores 
municípios da federação, ou por terem menor circulação de riqueza, ou por não usufruírem de ferramentas fiscais 
adequadas (ou talvez mesmo pela junção de ambas as coisas), chegam a ser sete vezes menos capazes de financiarem a 
si próprios que os maiores municípios no agregado nacional – o que justificaria, ao menos em tese, uma ação equalizatória 
do poder público. Paradoxalmente, gastando muito e mal, e com nada quase contribuindo, os inúmeros micromunicípios do 
país foram ao mesmo tempo os maiores beneficiários de transferências federais, não obstante o fato de eles abrigarem 
apenas pequena parcela da população do país. 
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isso, ele propõe um princípio de compensação segundo o qual, para proporcionar 

uma autêntica igualdade de oportunidades, a riqueza da sociedade deve atender 

prioritariamente os indivíduos e segmentos sociais menos favorecidos41. 

 

 

2.2.2. EQÜIDADE E EFICIÊNCIA: TELOS DA POLÍTICA SOCIAL 

 

Para analisar como são traduzidos os princípios de eqüidade e eficiência nos 

objetivos das políticas sociais, COHEN&FRANCO (op. cit., p. 26) as distinguem em 

três tipos, conforme sua finalidade seja investimento em capital humano, promoção 

de uma determinada atividade ou assistência social. 

 

As políticas de investimento em capital humano têm um horizonte de médio e longo 

prazo, e respondem tanto às necessidades de seu público-alvo, carente de 

investimentos para satisfação de suas necessidades em si, como às demandas da 

sociedade, que, por sua vez, exige uma população em condições de assegurar sua 

continuidade e desenvolvimento. O princípio de eqüidade rege estas ações, em 

relação ao curto prazo e à clientela, enquanto que o princípio da  eficiência 

predomina a médio e longo prazos  e  relativamente  aos   interesses  da   sociedade  

como um todo42. 

                                                                 
41 Analisando a obra de Rawls, AVRITZER (2000, pp. 25-45) afirma que razão que norteia a escolha pública seriam a razão 
daqueles que partilham semelhante status de cidadania. O objeto da sua razão é o bem público, aquilo que uma concepção 
política de justiça requeira estruturas básicas das instituições e dos governos, que resultam dos fins e das causas que 
essas deveriam servir. No caso tratado, o bem almejado é o desenvolvimento e a inclusão social.  
42 Em 2002, o Tribunal de Contas da União avaliou o Programa Nacional Biblioteca na Escola (Ministério da Educação) e a 
Ação de Profissionalização do Preso (do Ministério da Justiça). Tais domínios de atuação do governo exemplificam traços - 
ainda que imprecisos, sem um maior indicativo de sistematização institucional – de uma política mais geral, destinada ao 
investimento em capital humano. 
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As atividades promocionais costumam ter conjugados objetivos sociais e de alguma 

outra natureza, o que faz com que a eficiência apareça nelas como fim, inclusive em 

curto prazo. Note-se, a título de exemplo, o caso dos programas orientados ao 

desenvolvimento regional, como o estímulo a empresas nordestinas com recursos 

do FNE ou do FINOR43. A partir de uma perspectiva econômica estrita, optar por 

este setor implicaria proceder de acordo com o critério de eqüidade, já que poderia 

ser mais eficiente, ao governo federal, alocar os recursos disponíveis em empresas 

eventualmente mais competitivas, melhor instaladas no Sudeste do país. Entretanto, 

definindo-se que tais recursos seriam destinados ao desenvolvimento do Nordeste, 

ainda dever-se-ia decidir em quais empresas efetivamente se investiria. 

 

Seguem-se daqui duas alternativas: escolher empresas viáveis, ou selecionar 

aquelas cujos atores sociais sejam mais carentes, mesmo que suas empresas não 

tenham possibilidades de crescimento ou tendam a desaparecer. A primeira opção 

privilegia a eficiência; a segunda se inclina pela eqüidade. Estas alternativas têm 

custos e benefícios de diferentes naturezas44, embora ambos possam ser 

traduzíveis em unidades monetárias. Optando-se por alocar os recursos de acordo 

com os níveis de carência dos empresários, talvez se estivesse contribuindo para a 

satisfação, no curto prazo, de suas necessidades mais urgentes. Na realidade, 

tratar-se-ia de uma política assistencial, conforme se verá adiante, aquém da própria 

promoção empresarial. Se fossem selecionadas apenas as empresas 

economicamente viáveis, estaria sendo privilegiada a eficiência, com o custo, na 

ausência de programas assistenciais específicos, de não se satisfazer as carências 

                                                                 
43 O Fundo Constitucional do Nordeste e o Fundo de Investimento do Nordeste, apesar de estruturados sobre lógicas 
diferentes, prestam-se ao estímulo à atividade econômica e ao desenvolvimento da região. Ver, sobre os fundos federais de 
desenvolvimento a página http://www.bndes.gov.br/produtos/.  
44 Para uma técnica de escolha entre diversas preferências alocativas, no caso de desenvolvimento regional, pode-se 
consultar o esclarecedor trabalho desenvolvido pelos técnicos do Banco do Nordeste cfe. HADDAD et al (1999). 
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daqueles menos favorecidos, em troca da expectativa, em médio prazo, da geração 

de um processo dinâmico auto-sustentado. 

 

A adoção de políticas como as tratadas nesta dissertação, por visarem a prover uma 

parte da população de condições básicas de subsistência, sem perspectivas de 

retorno financeiro no curto prazo e, por isso mesmo, chamadas de assistenciais ou 

paliativas, funda-se no princípio da eqüidade. Isto não representa renúncia à 

eficiência do processo econômico como um todo, pois a elevação do padrão de vida 

dos grupos mais pobres, se associados ao investimento em capital humano, 

constituiria gasto público necessário à ação regulatória do Estado, posto que a 

renúncia a este potencial de consumo, além de diretamente danosa a pessoas 

desses grupos, prejudicaria a economia como um todo - pela diminuição da 

circulação de riqueza45. 

 

A eqüidade implicaria satisfação das necessidades básicas da população, 

priorizadas segundo seus graus de urgência relativa. O critério a ser observado não 

seria a simples dramaticidade de cada caso, mas antes a generalidade do problema, 

o que não significa que a totalidade dos recursos disponíveis seja orientada em 

direção à erradicação dos problemas mais comuns e gerais. Afinal, há problemas 

sociais pungentes  que,   sem dúvida,  devem  ser considerados  no  momento   de 

distribuir  recursos, mesmo  num   ambiente   em   que   se  privilegie a   solução dos  

                                                                 
45 Ver Jofre (1985) apud COHEN&FRANCO (op. cit., p. 25). 
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problemas da maioria. Quando se pudesse estabelecer certa hierarquia de 

necessidades, começando pela alimentação, ter-se-ia que destinar recursos à 

educação e a outros setores essenciais, visando à manutenção do desenvolvimento 

da sociedade e do nível geral de bem-estar. 

 

 

2.2.3. POLÍTICA HABITACIONAL E URBANA: SUPERANDO ANTAGONISMOS 

 

Assume-se neste trabalho que as políticas de promoção habitacional e de 

desenvolvimento urbano, por suas características peculiares, podem conjugar 

perfeitamente ambos os aspectos, eficiência e busca da eqüidade, da racionalidade 

da ação governamental. Além de materializar o direto à moradia46, estudiosos do 

tema47 afirmam que:  

 (1) A habitação é um bem muito caro48, de modo que seu provimento, seja por meio 

de financiamento, do fornecimento de unidades aos usuários ou ainda da regulação 

do setor (construção e comercialização), depende muito da atuação do setor público; 

(2) A habitação é uma necessidade básica do ser humano, de modo que toda família 

é demandante em potencial do bem habitação; 

                                                                 
46 O direito à moradia é reconhecido é aceito pela comunidade internacional desde a sua inclusão na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, em 1948, cujo texto, em seu artigo 25, proclama que todos têm o direito à vida com saúde e bem -
estar para si e sua família, o que inclui alimentação, vestimenta, moradia, cuidados médicos e demais serviços necessários 
à sua integração social. Este direito consta também na Constituição Brasileira (Artigo 6º) e na Constituição do Estado de PE 
(Arts. 5º e 148). 
47 Destaque-se estudo desenvolvido no IPEA sobre o setor habitacional brasileiro, no tocante à produção, comercialização e 
financiamento de unidades (SANTOS, 1999) 
48 Estudos costumam estimar que o preço da habitação é, em média, quatro vezes superior à renda anual de seu 
proprietário, conforme LUCENA (1986) apud SANTOS (op. cit., p. 8) Como o metro quadrado médio de uma residência 
popular no interior de Pernambuco tem valor de construção, em valores de dezembro de 2002, de R$ 200/m2 (FERREIRA, 
José I. A., GONZAGA, Laécio S.& MAGALHÃES FILHO, José C., 2002), e sendo a área média das habitações de interesse 
social de 42,06 m2 (ORNSTEIN, Sheila W.&CRUZ, Antero O., 1999), chega-se a um valor em torno de R$ 8.000,00. Esse 
valor, que bastante próximo do valor de construção das unidades habitacionais construídas no quadriênio, corresponde a 48 
parcelas mensais superiores a R$ 160,00, um valor maior que a renda mensal de muitas famílias beneficiadas nos 
programas analisados. 
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(3) A habitação responde por parcela significativa da atividade do setor de 

construção civil, que, por sua vez, responde por parcela significativa da geração de 

empregos e do PIB da economia. 

 

As características (1) e (3) fazem com que os governos classicamente atuem na 

direção de disponibilizar recursos para o financiamento do setor, seja de modo 

direto, pela utilização de fundos públicos, ou indiretamente, pela legislação incidente 

sobre o mercado financeiro/imobiliário. Note-se que, neste último caso, as políticas 

sociais seriam elaboradas visando a subsidiar políticas macroeconômicas, pois se 

trata, basicamente, de corrigir uma falha do mercado, levando-o a funcionar melhor 

ao gerar mais investimentos e, conseqüentemente, mais empregos. Já as 

características (1) e (2) fazem com que os governos busquem a provisão de 

moradias destinadas às camadas menos favorecidas da população, com o privilégio 

da dimensão da eqüidade na intervenção. Diferententemente da primeira forma de 

intervenção citada, agora não se prioriza auxiliar o mercado: o poder público o 

substitui, atuando em um segmento desinteressante para o capital, ainda que se 

admita o mercado funcionando com padrões satisfatórios de eficiência. 
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3. COLOCAÇÃO DO PROBLEMA 

 

3.1.  Overview dos programas analisados 

 

Se é verdade que o direito à moradia é hoje pacificamente reconhecido no bojo dos 

direitos fundamentais das pessoas49, também é verdade que a crise econômica 

enfrentada pelo Brasil nos anos 1990 levou à estagnação e quase à paralisação na 

construção civil, sendo caracterizada, no setor de habitação popular, por uma 

perversa reabilitação de um sistema construtivo altamente informal e improvisado, 

fazendo com que o quadriênio analisado (1997/2000), fosse marcado pela massiva 

instalação de residências humanamente inadequadas e localizadas em áreas de 

elevado risco sanitário e social50. Note-se ainda que tal empobrecimento da 

paisagem urbana é estranhamente concomitante com o maciço investimento do 

governo federal em habitação, saneamento e urbanismo, com o emprego de 

transferências voluntárias aos municípios51. Agindo em função das crescentes 

demandas da população, os governos locais têm contribuído para aumentar a 

provisão de moradias para a população pobre mediante diversas modalidades de 

intervenção, buscando meios para financiar suas ações de habitação, saneamento e 

urbanismo. Afinal, no panorama geral de reforma do Estado e descentralização de 

                                                                 
49 O direito à moradia é reconhecido é aceito pela comunidade internacional desde a sua inclusão na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, em 1948, cujo texto, em seu artigo 25, proclama que todos têm o direito à vida com saúde e bem -
estar para si e sua família, o que inclui alimentação, vestimenta, moradia, cuidados médicos e demais serviços necessários 
à sua integração social. Este direito consta também na Constituição Brasileira (Artigo 6º) e na Constituição do Estado de PE 
(Arts. 5º e 148). 
50 Ver, sobre a relação entre crise econômica e o agravamento do problema habitacional brasileiro, o relatório técnico da 
Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) apresentado I Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública, na cidade do 
Recife. Fundação Osvaldo Cruz. Rede Brasileira de Habitação para a Saúde: Documento Base. Recife, 2002. 
51 Ver, sobre o crescimento nos investimentos públicos federais no setor habitacional, de Sarney a Fernando Henrique, o 
hábil relatório de Caco de Paula in LAMOUNIER, B.&FIGUEREDO, R. (org.) A Era FHC: Um balanço. Cultura, São Paulo: 
2002. 
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políticas sociais, ficou52 estabelecido que os três níveis de governo partilhariam 

responsabilidades na implementação das políticas do setor, a partir de princípios 

como a descentralização administrativa e a participação popular. Citando um marco 

institucional recente nesse processo, destaque-se a Emenda Constitucional 26, de 

2000 - que incluiu a moradia entre os direitos sociais, além de estimular o controle 

social das políticas setoriais, o que reafirma o papel do Estado como formulador e 

principal promotor de políticas voltadas ao exercício desse direito. 

 

A suposta parceria a ser encampada por diferentes esferas de governo haveria de 

pressupor um mínimo de simetria de competências entre os entes envolvidos. Desta 

forma, a precariedade operacional da maior parte dos municípios brasileiros53 - 

diretamente responsáveis pela gestão destes programas – seria provida pela 

redistribuição de receitas específicas de outras esferas do governo. Por outro lado, o 

distanciamento da população-alvo e a estrutura centralizadora do governo federal 

poderiam ser compensados pela sua atuação como (1) provedor de moradia para a 

população mais carente, (2) financiador da aquisição, para a população de médio 

poder aquisitivo e (3) regulador do mercado imobiliário, este historicamente 

problemático 54. 

 

                                                                 
52 Ver, sobre a partilha de competências sobre as políticas de desenvolvimento urbano, o texto elaborado pela consultoria 
técnica da Câmara dos Deputados, em 2001. Lorenzetti, Maria S. B. A questão habitacional no Brasil. Brasília, 2001. 
disponível em www.camara.gov.br/internet/diretoria/ conleg/estudos/107075.pdf, capturado em 22 de outubro de 2002. 
53Sobre a crise fiscal dos pequenos municípios brasileiros, destaca-se o trabalho do Prof. Marcus André Melo 
“Ingovernabilidade: desagregando o argumento”. In: VALLADARES, L. (Org.). Governabilidade e pobreza. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1995. Citado por KERBAUY, Maria T.M. Descentralização, Formulação e Implementação de Políticas 
Públicas, em trabalho apresentado no 3º Encontro Nacional da ABCP, em Niterói, 2002. 
54 Para a pesquisa da racionalidade da intervenção pública no setor produtivo da Economia, usou-se o texto de COHN, E. 
Public Expenditure Analysis. Lexinton: Lexinton Books, 1972. Lá, o autor apresenta uma análise econômica das escolhas 
públicas. Analisando especificamente a questão da ação governamental na produção, comercialização e financiamento da 
habitação, há o competente texto de Cláudio Hamilton M. Santos. Ver SANTOS, Cláudio H. M. Políticas Federais de 
Habitação no Brasil: 1964/1998. IPEA, Brasília, 1999. 
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Escolheu-se um ambiente sintomático para analisar este tipo de parceria e também 

para sublinhar aspectos determinantes no sucesso ou insucesso de tais 

experiências: os pequenos municípios do interior de Pernambuco, onde é 

pronunciada a dificuldade financeira dos governos locais, grande é a necessidade da 

população e pequenas as condições de accountability e participação popular55. 

 

A análise foi centrada, conseqüentemente, na estratégia de atuação do tipo 1, isto é, 

programas de provimento de moradia à população mais carente56, e de infra-

estrutura à cidade, com o financiamento das ações do poder local, em geral a fundo 

perdido. Entre estes programas, destacam-se o Habitar-Brasil, o Pró-Moradia e o 

Programa de Ação Social em Saneamento (os três no âmbito do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão) e o Programa de Melhoria Habitacional para 

Combate à Doença de Chagas (do Ministério da Saúde). Juntos, tais programas 

responderam por mais de setenta por cento dos recursos investidos pelos 

municípios selecionados, para ações de moradia, saneamento e infra-estrutura 

urbana no período57. 

 

                                                                 
55 Texto clássico de Vítor Nunes Leal, “Coronelismo, Enxada e Voto” serve para entender como a descentralização do 
poder, no Brasil, não significa necessariamente aprofundamento democrático. Robert Putnam, analisando os governos 
locais e regionais da Itália, encontrou marcadas diferenças na qualidade dos governos implantados na Itália, pelo processo 
de descentralização implementado a partir de 1970, a partir do que ele chamou de “cultura cívica”. Para o autor, o 
funcionamento efetivo das instituições políticas é conformado pelo contexto social no qual operam. Ver NUNES LEAL, V. 
Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. São Paulo: Alfa Omega, 1986. e PUTNAM, 
Robert. D. Making Democracy Work. Princeton, Princeton University Press. 1993 apud LUBAMBO, Cátia. Reforma do 
Estado e Capacidade de Gestão Pública nos Municípios Nordestinos. Relatório de Pesquisa. Recife, 1998. Mimeo. 
56 Assim classificadas, nos Programas, as populações com rendimentos familiares inferiores a três salários mínimos. Ver 
Lorenzetti (2001)  
57 Conforme comparativo entre os valores entre as obras oriundas de convênios e as ações custeadas com os recursos 
orçamentários de 32 prefeituras do interior, entre 1997 e 2000.  
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O governo federal tem atuado bastante no financiamento aos municípios para 

melhorar as áreas habitacionais degradadas e habitadas por populações de renda 

mensal inferior a três salários-mínimos. Os dois principais programas federais na 

área — Pró-Moradia e Habitar-Brasil — investiram, em conjunto, cerca de dois 

bilhões de dólares no período 1995-1998 (SEPURB, 1998). Os dois programas têm 

desenho e objetivos muito semelhantes: cabendo em ambos os casos, aos estados 

e municípios a apresentação de projetos às instâncias federais sobre a liberação ou 

não do financiamento, levando em conta, entre outras variáveis, a disponibilidade de 

recursos, a qualidade técnica do projeto, sua relação custo-benefício, sua 

adequação aos objetivos dos programas, etc. Ao receber o financiamento, o poder 

público local realiza então as melhorias nas comunidades escolhidas (geralmente 

caracterizadas por elevado grau de informalidade) e legaliza a situação das famílias 

beneficiadas. Na maioria dos casos, o poder público local não exige qualquer tipo de 

contrapartida à população beneficiada, mesmo porque não há nada no desenho de 

tais programas que o obrigue a cobrar pelas melhorias efetuadas. 

 

Neste sentido, o caráter assistencial dos programas, baseado no princípio de 

promoção da eqüidade, tangencia o assistencialismo típico das sociedades de base 

organizacional patrimonialista: seu público-alvo oriundo de áreas habitacionais 

degradadas, caracteriza-se pela sua extrema pobreza e pela necessidade de ações 

emergenciais do poder público, o que se alia a uma tradição clientelista acentuada 

em muitos municípios do Brasil58, e faz com que a implantação desses programas 

seja parte da estratégia eleitoral de muitas lideranças locais e regionais.  Além disso,  

                                                                 
58 AMES (2003) exclui do rótulo “clientelismo” as relações travadas entre as lideranças locais (prefeitos) e as autoridades 
federais, visando a obterem apoio recíproco, uma vez que tal envolvimento seria balizado muito mais por um cálculo 
estratégico – de ambas as partes - do que por laços de vassalagem. 
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esses programas não priorizam a construção de novas unidades habitacionais 

(ainda que contemplem essa possibilidade em alguns casos), e sim, a melhoria   das 

unidades existentes, fazendo com que seu foco seja a redução do déficit 

habitacional qualitativo, ao invés do quantitativo. Tudo isso junto, aliado à relativa 

escassez de recursos para esses programas e à despreocupação quanto à 

recuperação dos custos, fazem com que seu escopo seja limitado, e pequeno seu 

efeito real na melhoria das condições de moradia no Brasil. 

 

Embora bastante parecidos, os programas investigados apresentam algumas 

diferenças importantes. De acordo com Lorenzetti (2001), a principal delas diz 

respeito as suas fontes de recursos. Enquanto o Habitar-Brasil é financiado com 

recursos do Orçamento Geral da União (OGU), o Pró-Moradia é provido por um 

fundo gerado a partir de contribuições mensais compulsórias dos trabalhadores 

empregados no setor formal da economia, o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). A principal implicação desse fato é que, ao contrário dos aportes 

concedidos com recursos orçamentários (que não precisam ser repostos), os 

financiamentos contratados com recursos provenientes do FGTS têm 

necessariamente de ser ressarcidos, com vistas a se evitar seu esgotamento. Isso 

faz com que as exigências financeiras (notadamente quanto à capacidade de 

pagamento dos municípios) para a aprovação dos financiamentos para o Pró-

Moradia (recursos do FGTS) sejam muito mais rígidas do que para o Habitar-Brasil, 

dado que os financiamentos deste último (verbas do OGU) são concedidos a fundo 

perdido. Essa é a principal razão, apontada pelo próprio governo, para a diferença 

de desempenho dos dois programas. Ao contrário do Habitar- Brasil, o desempenho 

do Pró-Moradia ficou abaixo do esperado, havendo, inclusive, sobra de recursos 



 44

porque grande parte dos municípios brasileiros não tem condições de atender às 

exigências financeiras para a participação no programa. 

 

A diferença quanto à origem dos recursos interfere também na sua distribuição 

regional. No caso do Pró-Moradia, a disponibilidade de recursos é definida a partir 

de normas técnicas para utilização de valores do FGTS. No Habitar-Brasil, os 

repasses são definidos pelo Congresso Nacional, responsável pela aprovação final 

do Orçamento Geral da União. Assim, a ingerência de fatores políticos, no segundo 

caso, é claramente maior do que no primeiro, posto que são os próprios 

parlamentares que apresentam anualmente as emendas ao Orçamento, tentando 

cada qual trazer mais recursos aos municípios de sua base eleitoral, criando, a partir 

na negociação direta com os Prefeitos, um sistema de laços e compromissos 

recíprocos de apoio político, que funciona fora dos holofotes da grande imprensa, e 

além das ferramentas institucionais de controle59. 

 

3.2.  Universo sob investigação 

 

Diferentemente dos Estados Unidos60, o Brasil tem hoje pouco mais de 5.500 

municípios, número que teve forte acréscimo nas duas últimas décadas, 

parcialmente como resultado da redemocratização. Isso porque, no regime militar, as 

exigências para a criação de novos municípios eram difíceis de serem cumpridas.  

                                                                 
59 Apesar de entidades brasileiras de controle externo terem progressivamente orientado sua atuação para auditorias de 
avaliação de programas, tais esforços ainda são incipientes para captar as sutilezas do jogo político oculto no processo 
orçamentário, e na liberação dos chamados “recursos voluntários”. Os dados dessa pesquisa foram trabalhados no 
Programa Vilmar de Faria, da CAPES/University of Texas at Austin, e fornecem o material empírico sobre o qual se apóia 
esta dissertação.  
60 Os Estados Unidos têm hoje mais de 85.000 governos locais divididos em grandes categorias; na América, entretanto, 
governos locais não têm status de ente federado, como acontece no Brasil (O’Sullivan, 2003). 
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De acordo com Melo (1996), mil e duzentos municípios foram criados apenas entre a 

promulgação da nova carta constitucional (1988) e 1995 , muitos deles sem qualquer 

base econômica que lhes assegurasse o efetivo exercício da autonomia. 

 

Foi escolhida, para análise, a realidade dos pequenos municípios de Pernambuco61, 

onde supostamente o avanço da democracia, traduzido em termos de garantia dos 

direitos constitucionais fundamentais, e de controle da sociedade sobre os negócios 

públicos estaria ainda em níveis incipientes. Foram eleitos, assim, municípios cuja 

população absoluta fosse inferior a 50.000 hab, o que correspondeu, em números de 

2000, a 151 dos 185 municípios do Estado, concentrados na Zona da Mata, no 

Agreste, no Vale do São Francisco e no Sertão do Estado62. 

 

Estes municípios concentram o maior nível de dependência fiscal no Estado, pois 

têm a menor proporção de receita tributária no bojo de suas receitas totais. Também 

eles gastam quase todo o repasse de transferências constitucionais na manutenção 

de suas despesas correntes (tais como despesa com pessoal, manutenção de 

serviços continuados e material de consumo)63. Como se não fora um grave 

problema a crise fiscal por si só, são estes mesmos    municípios que concentram as  

                                                                 
61 Quando da escolha de um critério para conceituação de um município segundo seu porte, descobriu-se que nem há 
unanimidade quanto à questão entre os estudiosos, nem o IBGE elabora um critério uniforme de classificação, sendo 
omissa qualquer interpretação do tipo nos extratos do Censo 2000. CALSAVARA (2001) alerta que o fator populacional não 
é suficiente para classificar um município como grande, pequeno ou médio, uma vez que esta noção variará com a 
importância relativa deste em sua região. Considerando que a presente análise está restrita ao ambiente de um único 
Estado, adotou-se o critério de WANDERLEY (2001), que fez um estudo específico sobre a permanência das relações 
rurais de poder em municípios cuja população absoluta é inferior a 20.000 hab. 
62 O status diferenciando desses municípios é reconhecido também pelos órgãos de controle, tais como o Tribunal de 
Contas do Estado de PE – fornecedor dos dados que compuseram a variável dependente - que instalou, desde 1993, 
escritórios regionais em sete mesorregiões do interior do Pernambuco.  
63 Estes dados constam do Banco de Dados de Finanças Municipais, disponíveis no site www.stn.fazenda.gov.br. As 
informações desse site são estratificadas por exercício financeiro, e sua unidade de análise é “município”. Os dados 
tratados se reportam ao período de 1997 a 2000, e foram capturados de 18 a 26 de fevereiro de 2002. 
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piores condições de vida do Estado64. Por isso é que neles o bom uso dos recursos 

federais, oriundos de transferências, é indispensável para a alavancagem do 

desenvolvimento. Na maior parte das vezes, a população carente dessas localidades 

depende desses serviços públicos para manutenção de suas necessidades básicas. 

Serviços públicos prestados a partir de programas executados pela parceria entre o 

Governo Federal e o poder local têm constituído, nessas regiões, a malha de 

proteção social prevista na Constituição65. 

 

Além disso, estes municípios são especialmente interessantes para análise pelo fato 

de que a exploração imobiliária praticamente inexiste, dado que o potencial 

consumidor de suas famílias não justifica o funcionamento desse setor do mercado. 

Em outras palavras, a atuação do poder público no fornecimento de unidades 

prontas à população, por meio de programas habitacionais e urbanos específicos 

corresponde à grande maioria da oferta deste bem, o que difere da realidade de 

cidades maiores, onde a dinamização da atividade urbana permite a formação de 

uma classe média apta a construir ou a adquirir suas próprias residências, seja com 

o emprego da poupança familiar ou das alternativas do mercado financeiro66. 

 

 

                                                                 
64 Foram adotados os dados obtidos a partir da Metodologia do IPEA para elaboração do Índice de Desenvolvimento 
Humano dos Municípios para o ano 2000. O IPEA considera os seguintes indicadores: Esperança de vida ao nascer (em 
anos), Taxa de alfabetização de adultos (%), Taxa bruta de freqüência escolar (%), Renda per capita (em R$ de 2000), 
Índice de longevidade (IDHM-L), Índice de educação (IDHM-E) e Índice de renda (IDHM-R) na confecção do IDH-M. Apesar 
da renda per capita ter se mostrado um estimador estatisticamente mais consistente com o modelo que se propõe, o efeito 
agregado do índice decenal orientou a decisão metodológica da pesquisa, o que constituiu um fator determinante na sua 
escolha.  
65 Ver a esse respeito o Relatório do NEPP. NEPP/UNICAMP, ob. cit. pp. 4-6. 
66 A Caixa Econômica Federal assumiu as funções de entidade financeira encarregada da administração dos recursos 
destinados a programas habitacionais desde 1986, com a extinção do BNH, o que lhe tornou a entidade repassadora de 
recursos mais comum nos programas que analisamos. Entretanto, isso não excluiu sua atuação como entidade financeira 
do mercado, pois a Caixa mantém, para pessoas físicas e com os recursos do FGTS, o programa Carta de Crédito e o 
Programa de Arrendamento Residencial (PAR), que priorizam o atendimento às famílias com renda mensal de até 12 e 6 
salários mínimos, respectivamente. Tais programas não estão sendo analisados nesta pesquisa. 
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3.3. A estimação da eficiência na prestação serviços públicos: o caso das obras 

 

Órgãos de controle externo de vários países têm investido na atualização de seus 

procedimentos face à crescente demanda da sociedade. Neste sentido, auditorias 

destinadas à aferição da qualidade do gasto público e sua vinculação com o 

programa de governo estabelecido são a modalidade de controle que mais se 

desenvolveu, desempenhando importante papel na reforma do estado nos Estados 

Unidos e na Comunidade Britânica67. Nesses países, a análise de programas 

governamentais, por órgãos de controle externo, responde por grande parte da 

informação utilizada pela sociedade na avaliação dos governos, o que reforça suas 

condições de accountability e assegura uma alocação mais eficiente de recursos 

públicos, contribuindo com um serviço público de melhor qualidade. 

 

As entidades brasileiras de controle externo, mais notadamente o Tribunal de Contas 

da União, também têm orientado neste sentido seu projeto de modernização. O TCU 

tem realizado auditorias programáticas nas áreas de saúde, educação, meio 

ambiente, assistência social e agricultura direcionadas à avaliação de programas de 

governo voltados à redução da pobreza e da desigualdade, conferindo teor 

claramente social às ações de um órgão do Estado que por muito tempo se 

pretendeu simplesmente técnico e politicamente “neutro”68. 

 

                                                                 
67Nos Estados Unidos, o General Accounting Office (GAO) atua prioritariamente na avaliação de programas; enquanto que 
no Brasil o desenvolvimento dessa modalidade de controle tem sido liderada pelo Tribunal de Contas da União. Ver 
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de Auditoria de Natureza Operacional. Brasília,2000. disponível em 
www.tcu.gov.br, capturado em 22 de outubro de 2002.  
68 Recentemente, o TCU, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, contactou a universidade americana Virginia 
Polytechnique Institute, e a National Academy of Public Administration, dos Estados Unidos, no sentido de implantar seu 
“Projeto de Capacitação em Avaliação de Programas Públicos”, voltado para o desenvolvimento dos métodos necessários à 
avaliação da efetividade de programas e projetos governamentais.  
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Segundo o Grupo de Trabalho sobre Avaliação de Programa da International 

Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI, a atividade de avaliação de 

programas públicos69 visa a aferir a qualidade da ação do governo70, a partir 

mensuração da eficiência operacional dos programas públicos (circunscrita aos 

aspectos técnicos da produção e provimento de serviços) e do impacto sobre a vida 

da população afetada. 

 

Retoma-se a classificação de COHEN&FRANCO (op. cit., p. 26) quando a 

possibilidade de uma classificação trinitária das políticas públicas, conforme sua 

finalidade seja sua finalidade o investimento em recursos humanos, a promoção de 

uma determinada atividade ou a assistência social. No caso considerado, os 

programas de governo destinados à melhoria das condições de moradia da 

população mais carente, exatamente por visarem a prover uma parte da população 

de condições básicas de subsistência – sem perspectivas de retorno financeiro no 

curto prazo – traduzem-se numa política baseada no princípio de eqüidade. Isto, 

entenda-se, não representa renúncia à eficiência do processo econômico como um 

todo, pois a elevação do padrão de vida dos grupos mais pobres, se associados ao 

investimento em capital humano, integra a cartela do gasto público necessário à 

ação regulatória do Estado71. 

 

                                                                 
69 INTOSAI. Working Group on Programme Evaluation: Draft summary report presented during the XV Incosai. Cairo, 1995 
(Mimeo.) in TCU, op. cit., p. 18  
70 Em Public Policy and Program Evaluation (1997, p. 20) , Evert Vedung assume que a atividade de avaliação 
instrumentaliza o policy feedback, isso é: instaura as condições técnicas do controle social. Isso permite afirmar que a 
prática de avaliação externa, em ambientes de baixa accountability, converte-se, ela própria, no fator essencial de controle, 
uma vez que a baixa accountability é usualmente relacionada com o baixo nível de organização da sociedade civil.  
71 A renúncia a este potencial de consumo, além de diretamente prejudicar as pessoas desses grupos, prejudicaria a 
economia como um todo pela diminuição da circulação de riqueza. A esse respeito, ver Jofre (1985) apud 
COHEN&FRANCO (op. cit., p. 25). 
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A eqüidade implicaria satisfação das necessidades básicas da população, 

priorizando-as segundo seus graus de urgência relativa, e isto faria dos sem-teto o 

público preferencial da ação do governo. Entretanto, o critério a se considerar não 

seria apenas a dramaticidade, mas também a generalidade do problema, fazendo 

com que os recursos a serem alocados sigam uma lógica de proporcionalidade, 

independente do ambiente político privilegiar a solução dos problemas da maioria ou 

dos setores mais necessitados. Tomando que uma análise geral do gasto no setor 

de urbanização e moradia permitirá apreender essas minudências, decidiu-se 

estender a análise aos programas de aparelhamento urbano – que beneficiam a 

cidade como um todo, e não simplesmente a população mais carente – pelo 

reconhecimento que as duas dimensões do desenvolvimento, equidade e eficiência, 

estão diretamente associadas na agenda governamental. Além disso, uma análise 

simultaneamente agregada da política, seguida de uma outra, individualizada, dos 

projetos, pode fornecer um quadro mais completo e heuristicamente mais revelador 

do problema. 

 

Reconhecendo a riqueza e a extensão do debate, optou-se por fazer como 

Tankersley (2000), que abdica de julgar o mérito das escolhas de política 

subjacentes a cada projeto – já que, em no caso, elas contariam com a legitimidade 

conferida pela aprovação do legislativo municipal – e sai à busca de um parâmetro 

de comparação entre resultados de diversos processos produtivos. O autor define 

eficiência como a simples razão entre o total de ponderado de outcome (nesta 

pesquisa, do valor total das obras públicas estimado com base no mercado da 

construção civil) produzido pela prefeitura analisada, e total de recursos investidos. 

Em termos práticos, a fórmula  
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assume por “k” a eficiência do projeto sob análise; por Yrk o total de outcome “r” 

produzido pelo projeto “k”, em valores monetários estimados pela auditoria do 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; por Xik o total de recursos aplicados 

no projeto analisado, conforme a prestação de contas apresentada pelo prefeito 

municipal; por Urk e Vik, finalmente, os pesos para r e para i, que para o cálculo da 

eficiência individual de cada projeto foram consideradas constantes e igual à 

unidade (Urk=Vik=1). 
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4. A ESCOLHA INSTITUCIONAL-RACIONAL: UM “FRAMEWORK”  

 

Competentes trabalhos de Ciência Política, recentemente publicados, encorajam 

pesquisadores tanto a buscarem referências conceituais no neoinstitucionalismo 

como na escolha racional72. Ambas as escolas manifestam a preocupação com a 

maneira pela qual instituições modelam estratégias e influenciam conseqüências 

políticas. Para os autores do neoinstitucionalismo (também chamado 

institucionalismo histórico) as instituições são o domínio em que os atores políticos 

definem suas estratégias e perseguem seus interesses, não só servindo de palco 

para acordos e disputas, mas ajudando mesmo a moldar e hierarquizar as suas 

próprias preferências. Pelo lado da escolha racional, instituições são importantes 

porque impõem restrições a condutas orientadas ao interesse individual, definindo 

ou balizando a elaboração de estratégias maximizadoras. 

 

Em consonância com ambas as perspectivas, pode-se dizer que tanto o mau-uso de 

recursos públicos (seja sua apropriação intencional por agentes privados - situação 

em que se caracterizam as mais variadas formas de corrupção - seja o puro descaso 

com a coisa pública) como o seu uso correto e eficiente podem ser explicados como 

aspectos diversos de um mesmo fenômeno: o uso sistemático da razão visando ao 

alcance de interesses determinados para além da própria arena em que a política 

será implementada. E de fato, o “bom governante” empregou sua habilidade de 

prever o desenrolar de um processo dinâmico (no caso, a prestação de serviço 

público de qualidade) da mesma forma que um agente corrupto a aplicou (no caso, 

sua meta era a apropriação por particulares de bens públicos). O administrador “bem 

                                                                 
72 Num desses trabalhos, Barry Ames afirma empregar pressupostos tanto do Neoinstitucionalismo como da Escolha 
Racional para apreender as regras das instituições democráticas do Brasil, filiando-se ao que ele mesmo denomina “escolha 
racional branda” (AMES, op. cit., p.27) . 
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intencionado, mas incompetente” seguiria, num ambiente em que as ações dos 

atores fossem pautadas pelo comportamento maximizador, o mesmo tipo de lógica, 

apesar de seu fracasso relativo: ou ele não teria os meios necessários à realização 

de seus propósitos, ou não teria sido exposto ao nível de motivação suficiente para 

que seu empenho fosse despertado. 

 

Analisando o problema da corrupção no Brasil, Vieira de Melo (2002) lembra que “... 

a figura clássica do homo economicus, que aparece como resultado pioneiro da 

aplicação dos supostos da abordagem à área econômica, somam-se hoje as do 

homo sociologicus e do homo politicus, criados à imagem e semelhança do 

primeiro...”. Ainda para aquele autor “... os agentes que atuam na esfera pública 

devem ser encarados como homo economicus...”, pois, na acepção de Silva73, todo 

agente privado ou público age de acordo com princípios privados, o que obviamente, 

terá peso na elaboração de suas preferências e decisões, se tiverem possibilidade, 

agirão como “caçadores de renda” (rent-seeking). 

 

Neste sentido, a abordagem da escolha racional, que advém da teoria econômica, 

toma o indivíduo como unidade analítica, que possui comportamento determinado 

pela expectativa do resultado de suas ações. Com Vieira de Melo (2002), assume-se 

que indivíduos são dotados da capacidade de prever os resultados de suas ações, 

visando a atingir determinados objetivos. Isso equivale a dizer que tais indivíduos 

tendem a maximizar suas oportunidades, de forma a buscar seus objetivos o mais 

eficientemente possível, e de acordo com suas preferências, desejos e crenças. 

                                                                 
73 Silva (2001), apud Veira de Melo (2002, pp.8-9). 
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Para isso, a rational choice institui que um ator há sempre de preferir um resultado 

“A” a outro resultado “B” de acordo com a situação em que precise decidir74. 

 

Muitas dificuldades, no entanto, decorrem da adoção dessa abordagem para 

explicar o comportamento político. Uma delas é o fato de que atores nem sempre 

são indivíduos; como, na verdade, coletividades é que costumam atuar no mundo 

das políticas públicas, a idéia de atores ordenando preferências a partir de uma 

hierarquia simples passa a ficar prejudicada, pois tal hierarquia multiplicar-se-á pelo 

tamanho dessa coletividade. Similarmente, a dificuldade em estipular valores de 

bens imateriais para indivíduos (como honradez, afeição, vaidade, vingança, etc.) 

funcionam como fatores que interferem nas escolhas dos envolvidos na ação 

coletiva, criando dificuldades à previsão do outcome agregado dos atores. Um 

último, mas não menos importante fator, é que em situações reais da vida política, 

um dos principais requisitos da rational choice – um catálogo completo de 

informações – quase nunca é obtido75. 

 

Dessa maneira, uma abordagem inclusiva, e para além das prescrições uma teoria 

única, é necessária para entender o processo de implementação de políticas 

públicas, principalmente porque se escolheu explicar uma variável que sofre efeito 

                                                                 
74 A fábula medieval conhecida como o “asno de Buridan” parece ter sido elaborada para ilustrar uma dificuldade da 
chamada “escolha racional”: as escolhas têm um custo nominal a elas associado, e em algumas vezes qualquer decisão 
pode ser formalmente bastante cara para se tomar.  O padre francês Jean Buridan (1300-1358) defendeu um modo 
determinístico de escolha segundo o qual um ser racional, diante de cursos alternativos de ação, deve sempre escolher o 
que proporciona maior bem, de modo que a sua escolha deva ser adiada até que se tenha a quantidade ótima de 
informação sobre o resultado provável de cada ação. Daí escritores posteriores satirizarem tal ponto de vista imaginando 
um asno que, diante de dois montes de feno igualmente disponíveis, deter-se-ia jejuno enquanto ponderasse à busca da 
melhor opção, e que como conseqüência de tal “racionalidade”, o animal morreria de inanição ali mesmo perante seu 
alimento. A racionalidade extremada o impediria de dar o primeiro passo rumo ao seu objetivo, pois não conseguiria decidir 
qual fardo comer primeiro.  
75 Downs, em sua Teoria Econômica da Democracia, discorre sobre o problema da informação na tomada de decisões: “... 
como identificar se um indivíduo é irracional ou se apenas lhe falta informações?”.  
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dos mais diferentes fenômenos da vida social76. Assim, o texto sinótico de Elinor 

Olstrom (1999) tem uma importância central neste trabalho, uma vez que ajuda a 

pensar, de maneira articulada, tanto as contribuições do institucionalismo como as 

da escolha racional. 

 

Olstrom reconhece a dificuldade que a polissemia do termo “instituição”77 reivindica: 

instituições têm sido estudadas sob os mais diferentes aspectos, e significando 

coisas tão diferentes como organizações e entidades (como o Congresso Nacional, 

a Prefeitura do Recife ou a Associação Municipalista de Pernambuco) ou as regras, 

normas e estratégias utilizadas por indivíduos que atuam dentro, ou mediante tais 

organizações78. Diante disso, a autora busca uma definição ampla e básica do termo 

a partir de seus limitadores essenciais - a invisibilidade das instituições, o caráter 

multidisciplinar de seu estudo, e a necessidade de sua análise em tantos níveis 

quanto o problema requeira – o que valoriza o aspecto formal do conceito sobre sua 

dimensão histórica. Para ela, “the term institution (...) refers to the shared concepts 

used by humans in repetitive situations  organized  by  rules,  norms   and  strategies 

adopted  by   individuals   operating  within   o r across  organizations (….)79”, o    que  

                                                                 
76O desperdício de recursos públicos mediante sua apropriação por agentes privados, pode ser entendido sob uma 
enormidade de prismas diferentes, mas similarmente válidos. Desde a obra seminal de Nunes Leal (1986), que explica o 
processo de reprodução das elites no Brasil rural, até o trabalho econométrico de Alt&Lassen (2002), que analisa fatores 
estruturais de incentivo à corrupção nos estados americanos, contribuições importantes são dadas para ampliar a 
contribuição do problema. Alt, James E.&Lassen, Dreyer. The Political Economy of Institutions and Corruption in American 
States. Economic Policy Research Unit, University of Copenhagen. Copenhagen, 2002.  
77 Ames (op. cit., p. 23) destaca, na terminologia de Hall&Taylor (1994), quatro diferentes abordagens “institucionalistas”, 
para as quais as instituições têm diferentes conceitos, naturezas e funções, a saber: March&Olsen (1989), para quem “as 
instituições são atores políticos coerentes”; Coase (1937), North (1981) e Williamson (1983), que analisam os custos da 
ação institucional – tais como acordos, controle sobre processos e punição dos que descumprem – sob a ótica da eficiência 
econômica; Shepsle (1987), que utiliza a terminologia da escolha racional para qualificar as instituições como “jogos 
extensivos” e, finalmente, os chamados “neoinstitucionalistas” – categoria em que se incluem Theda Stockpol, Peter Evans 
e Dietrich Rueschenmeyer (1985), que estudam as instituições sob a ótica de sua história e seu impacto sobre as políticas 
públicas.  
78 Olstrom (1999), p. 37 
79 “o termo instituição (...) refere-se aos conceitos partilhados por pessoas envolvidas em rotinas organizadas por regras, 
normas e estratégias, que são adotadas por sujeitos que operam dentro de, ou através de organizações”. Ibidem, Idem, p. 
37. 
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autoriza a fazer de unidades como “O Tribunal de Contas” e o “Governo Municipal” 

muito menos instituições – ao menos em seu sentido operacional – que atores 

coletivos, cujas estratégias de ação serão definidas em um processo dinâmico de 

sedimentação de interesses diversos, tanto no plano interno (diferentes interesses 

dentro da própria organização) como externo (interesses de grupos de pressão 

alienígenas às respectivas burocracias). 

 

O problema enfocado ocorre em um ambiente político bastante peculiar, no qual 

nenhum dos dois principais atores envolvidos – a saber, o Tribunal de Contas e o 

Governo Municipal - tem acesso a um catálogo completo das informações referentes 

à ação pretendida pelo outro: assim, nem administradores locais sabem exatamente 

das ações e das estratégias do Tribunal de Contas, nem ao Tribunal são 

concedidas, pelas atuais regras do jogo, as necessárias prerrogativas legais para o 

monitoramento das fases internas da negociação dos convênios - isto é, sua 

negociação e custeio - ficando sua atuação restrita às fases externas, quais sejam a 

contratação e execução das obras80. De uma maneira geral, o Tribunal de Contas 

sabe que governos locais têm poucos recursos, pois muitos deles vivem quase que 

exclusivamente dos repasses da União Federal, e precisam atender um volume 

muito grande de demandas da população local. Apesar disso, eles visam à 

manutenção do poder – quer pela reeleição do prefeito atual, quer pela condução ao 

governo de outro membro do mesmo grupo político – e tanto é assim que foi criada 

uma operação especial no ano 2000, a partir de uma parceria do Tribunal de Contas, 

Ministério Público e Tribunal   Regional   Eleitoral,    visando   a  evitar  que  recursos  

                                                                 
80 O manual de procedimentos do Tribunal de Contas não diferencia a má aplicação dos recursos públicos por negligência 
do administrador, ou pela falta de condições operacionais em cumprir as exigências da legislação pertinente, daquela 
originada na intenção consciente de produzir dano ao Erário para atender interesses particulares. Embora semelhantes em 
seus efeitos danosos, as duas posturas diferem entre si quanto à estratégia sobre a qual se fundamentam.  
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públicos fossem utilizados no custeio da campanha dos candidatos à reeleição. Por 

outro lado, administrações locais sabem da dificuldade operacional do Tribunal de 

Contas, que atua com um quadro de fiscais deficitário em relação ao volume de 

trabalho, e assim a realização de auditoria em um exercício financeiro, por uma 

equipe de auditoria de obras, reduz – ao menos em termos teóricos – a 

probabilidade de um município ser novamente fiscalizado no ano seguinte. A 

presença do Tribunal de Contas em um município, num ano qualquer t, converte-se 

num fator de estimação dos pay-offs (benefícios e custos) do mau-uso de recursos 

públicos, pelo Governo Municipal. 

 

Não obstante a relativa falta de informações entre os atores principais, demais 

atores têm planos de atuação relativamente previsíveis no processo: como a câmara 

de vereadores de cada um dos municípios seguirá – enquanto instância de 

julgamento das contas do prefeito - a orientação da bancada preponderante, e seu 

relacionamento com o executivo dependerá basicamente do fato de o governo ter ou 

não a maioria dos assentos da casa, quanto menor a força do governo no legislativo, 

mais cerrado será o controle exercido sobre seus atos. Por sua vez, o nível de 

organização da sociedade local, acompanhando ou não as ações do governo local 

na aplicação dos recursos, traduz a intensidade do controle exercido pela população 

sobre as ações do governo, tanto de modo a decidir seu voto nas próximas eleições 

ou mesmo de denunciar, ao TCE-PE, irregularidades praticadas pelo governo contra 

o patrimônio público81

 

                                                                 
81 O Tribunal de Contas do Estado têm uma Ouvidoria que atua coletando informações da população contra os abusos no 
gasto de recursos públicos. As denúncias podem ser anônimas, e apresentadas por meio de uma linha telefônica de 
discagem gratuita, do fax, de uma carta-resposta comercial disponível em agências dos correios, ou por e-mail.  
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Atores exógenos também interferem no processo, e suas estratégias são 

importantes na previsão dos outcomes, como, por exemplo, os representantes das 

regiões junto ao governo federal – principalmente deputados federais com os quais 

os prefeitos se relacionam – que têm todo interesse na manutenção de suas 

margens eleitorais nos municípios que lhes são fiéis, e geralmente na ampliação das 

suas bases em municípios onde o percentual ótimo (de acordo com seus próprios 

cálculos) dos votos ainda não foi conquistado. Desta forma, estes atores buscarão o 

reforçamento de seus compromissos em períodos de eleições legislativas, ao passo 

que prefeituras municipais buscarão recursos principalmente em períodos de 

eleições locais. 

 

 

4.1. Estratégia de atuação do Tribunal de Contas de Pernambuco: a fiscalização de 

obras públicas nos municípios 

 

O papel de grupos organizados agindo dentro de organizações, sempre foi um tema 

instigante aos que se ocupam do próprio papel das instituições na política. No 

âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a realização de auditorias 

em obras municipais – variável importante no modelo apresentado - constitui 

atividade privativa de um grupo específico: o quadro de Inspetores de Obras 

Públicas (cargo de provimento em nível superior) e Técnicos de Inspeção de Obras 

Públicas (cargo de provimento em nível médio), que são ocupados por profissionais 

oriundos dos concursos públicos de 1991 e 1994. Inspetores e técnicos que atuam 

junto aos municípios ou são lotados em uma das nove Inspetorias Regionais do 
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órgão, ou, eventualmente, no Núcleo de Engenharia82, em Recife. Iniciadas 

pioneiramente em Pernambuco em 1991, as auditorias em obras públicas realizadas 

por esses profissionais são nacionalmente reconhecidas pela sua qualidade e pelo 

emprego de novas técnicas de fiscalização. 

 

Os engenheiros e técnicos do TCE também desenvolveram e mantém um banco de 

dados regionalizado com preços de materiais de construção e de mão de obra, o 

que83 facilita a estimação dos preços de referência para obras em cada uma das 

mesorregiões do estado. Além disso, tais profissionais prestam suporte à 

administração do Tribunal para definição de normas e procedimentos a que os 

jurisdicionados devem se submeter enquanto da aplicação de recursos em obras. 

Suas atribuições, junto com o fato de que realizam um tipo de auditoria altamente 

especializada, faz com que inspetores e técnicos de inspeção de obras constituam 

um grupo com identidade própria no conjunto do órgão, inclusive com plenárias 

periódicas para discussão de temas técnicos, e com a manutenção de uma 

coordenação técnica autônoma84. 

De acordo com GRINDLE&THOMAS(1991)85, grande parte da atuação das 

instituições – inclusive uma resposta para os dilemas de sua eficácia – pode ser 

                                                                 
82 Desde 1999, as Inspetorias Regionais passaram a ser responsáveis pelas auditorias em todos os municípios do Estado, 
com excessão da Cidade do Recife, que é auditada pelo Núcleo de Engenharia do TCE-PE, a quem também compete a 
fiscalização do Estado. 
83 De qualquer maneira, o curto intervalo entre os dois eventos (a cada dois anos uma nova eleição, seja federal ou local) 
tende a tornar a percepção desses fluxos muito difícil, até porque os próprios recursos destinados a obras nos municípios 
poderiam ser contingenciados – durante as fases de negociação entre prefeitos e deputados – à própria aplicação de parte 
desse dinheiro na campanha de reeleição do deputado. Também é comum no cenário político brasileiro a cobrança de 
propinas para a liberação de recursos públicos, bem como a fraude de licitações visando a beneficiar empreiteiras ligadas 
ao deputado que liberou os recursos das obras. Ver, a esse respeito, o estudo de Barry Ames (2003, p. ____) 
8484 O Núcleo de Engenharia do Tribunal de Contas de PE Seminários Internos anuais, com a participação de todos os 
profissionais envolvidos. Também os profissionais pernambucanos são reconhecidos nacionalmente pela apresentação de 
trabalhos nas edições também anuais do Seminário Nacional de Auditoria de Obras Públicas (SINAOP), e pela recente 
eleição de uma pernambucana para a presidência Associação Nacional de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP). Além 
disso, desde 2002 o Grupo de Estudos e Projetos de Engenharia (GEP), no âmbito do TCE, reúne-se regularmente para a 
realização de estudos de caso e uniformização de procedimentos técnicos de auditoria de obras.  
85 GRINDLE, M. S. and THOMAS, J. W. Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing 
Countries. Baltimore: John Hopkins University Press, 1991. 
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entendida pela análise da sua própria dinâmica interna. Os autores acreditam que 

elites organizadas, dotadas de certo grau de identidade, podem influir 

substancialmente na estratégia assumidas por esses atores no jogo político. 

 

Para eles, as elites não são simplesmente submetidas por pressões de grupo de 

interesse, ou de agências externas. Pelo contrário, elas possuiriam certa margem de 

manobra em questões públicas, o que lhes garante alguma autonomia na tomada de 

decisões. Desta forma, a uma perfeita coordenação do trabalho das elites, e a 

conquista de sua liderança, é vital na definição do conteúdo, da viabilidade e da 

oportunidade tanto de estratégias organizacionais como de políticas públicas 

 

Um bom exemplo disso seria, no Brasil, a ação da direção do BNDES nas 

privatizações dos anos 80/90. Segundo estudo do IPEA86, a venda de estatais não 

foi determinada por pressões vindas da sociedade, nem mesmo por interesses 

prioritários do governo; antes, foi influenciada pela ação dos técnicos do banco, que 

agindo em consonância com seus credos e valores implementaram 

estrategicamente uma reforma de política, alterando o padrão de atuação do 

governo na economia, e desempenhando papel chave na abertura da economia. 

 

Dentro do seu espectro de atuação, os técnicos do TCE-PE executam tanto 

fiscalizações ordinárias como extraordinárias. No primeiro caso, enquadram-se as 

atividades relativas aos Processos de Prestação de Contas Anuais, que fazem parte 

da rotina normal do órgão. Já a fiscalização extraordinária corresponde àquela 

exercida em processos oriundos de casos fortuitos ou imprevistos (tais como os 

                                                                 
86 VELASCO Jr., L. Economia Política das Políticas Públicas: Fatores que Favoreceram as Privatizações no Período 1985- 
1994. Texto para discussão 64. Brasília: IPEA, 1997. Acessível em http://www.bndes.gov.br/conhecimento/td/Td-54.pdf  
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processos de tomada de contas de municípios que não prestaram contas no prazo 

estipulado, de apuração de denúncias contra os governos locais, de auditorias 

especiais – de iniciativa do próprio TCE - e de apreciação de recursos contra 

pareceres já emitidos pelo conselho do Tribunal). 

 

Contando com uma média de trinta profissionais atuando na auditoria de obras, 

normalmente agrupados em duplas ou trios para fiscalizar os 185 municípios do 

Estado, o Tribunal de Contas do Estado estipulou critérios para a seleção das 

administrações a serem auditadas. O documento publicado pela direção do Núcleo 

de Engenharia em 199687 estabelece critérios para definição da amostra de 

municípios e obras a serem fiscalizados, no âmbito de cada uma das Inspetorias 

Regionais:  

 

a) Mínimo de 50% dos municípios jurisdicionados a cada 

Inspetoria Regional por exercício financeiro (ano civil);  

b) Mínimo de 70% dos recursos aplicados em obras e serviços de 

engenharia pelos municípios jurisdicionados; 

c) Fiscalizar pelo menos uma vez a gestão de cada prefeito; 

d) Priorizar os municípios com: maior participação dos 

investimentos com obras e serviços de engenharia em relação a despesa 

total do município no exercício; maior dispêndio com obras; e pior histórico 

em relação à aplicação de recursos públicos com obras; 

e) Todos os municípios que aplicaram mais de trezentos mil reais 

com obras e serviços de engenharia. 

 

                                                                 
87 O documento texto de Cabral,Farias&Alcoforado (1996) é a publicação mais recente sobre o tema. As rotinas e critérios aí 
estabelecidos só foram alterados, e mesmo assim de maneira discreta e excepcional, para as Operações Eleições do ano 
2000. Com a criação de novos municípios a partir de 1996 este número chegou aos atuais 185.  
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Conforme levantamento realizado pelo Núcleo de Engenharia, o TCE fiscaliza 

anualmente mais de noventa por cento dos recursos aplicados em obras e serviços 

de Engenharia, o que não significa, entretanto, que mais de noventa por cento das 

entidades seriam fiscalizadas. O mesmo estudo ressalta que os nove municípios 

com participação individual superior a 1% respondem, em conjunto, por cerca de 

70% das despesas com obras em 1996, revelando uma gritante assimetria nos 

investimentos municipais. Isto significa dizer que a participação agregada dos 

restante 166 médios e pequenos municípios do Estado correspondia a apenas 20% 

dos recursos investidos, garantindo uma participação individual média de apenas 

0,12% auditado para cada um dos munícipios. Ora, tal ínfima participação tornava a 

grande maioria dos municípios do estado, sob um prisma econômico estrito, muito 

pouco representativos para a definição de uma estratégia global de atuação do 

órgão. 

 

Muitas análises têm sido feitas sobre a realidade dos pequenos municípios a 

federação. Uma das conseqüências da preponderância destes entes tão pequenos 

sobre o planejamento das fiscalizações do TCE, para o período em questão, foi a 

falta de monitoramento das políticas setoriais dos municípios. A evolução das ações 

dos governos locais em habitação e saneamento, por exemplo, foi tratada, no 

decorrer do período, a partir das cifras nas prestações de contas de cada um dos 

municípios, para prejuízo de um acompanhamento global e sistemático. Como tais 

valores eram, no conjunto dos gastos a serem auditados pelo órgão como um todo, 

bastante pequenos, a tendência foi a subestimação do valor relativo desses 

investimentos para a população atingida, bem como o impacto de sua implantação 

no funcionamento de outros programas sociais por ventura operando no município. 

Assim, mesmo considerando a variância no perfil dos gastos entre os municípios, e a 
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flutuação no perfil de gastos por município e exercício financeiro, a definição das 

prioridades de auditoria era basicamente estabelecida ad hoc pelos inspetores 

regionais88 e pelas próprias equipes de auditoria, que, apesar do apoio técnico do 

Departamento de Controle Municipal e da Coordenação de Controle Externo do 

TCE-PE, decidiam localmente as prioridades do órgão para os municípios do interior. 

 

Dessa maneira, a seleção dos Municípios e das obras específicas a serem auditados 

era dispersa em várias instâncias, uma vez que seguia tanto parâmetros 

institucionais – estabelecidos pelas regras mesmas de funcionamento do Tribunal – 

como por critérios intuitivos, passíveis da valoração de cada uma das pessoas 

diretamente envolvidas no processo. Parâmetros institucionais seriam, para 

exemplificar, a função do Tribunal de Contas em prestar apoio técnico ao Legislativo 

Municipal na análise das Prestações de Contas das prefeituras, ou a atuação 

prioritária do órgão em auditorias extraordinárias – seja tomando contas, aprovando 

denúncias ou realizando auditorias especiais; critérios intuitivos seriam a soma das 

crenças e valores de cada uma das equipes de auditoria de obras – que se 

comportam como as elites de GRINDLE&THOMAS - e de seus inspetores regionais, 

que definiam as prioridades de trabalho a serem realizadas. 

 

Deste ponto em diante, a escolha dos municípios funcionou de maneira 

discricionária e indireta: uma vez definido, entre o chefe do Departamento de 

Controle Municipal e cada um dos inspetores regionais o número de municípios a ser  

                                                                 
88 Inspetor Regional é um cargo em comissão no âmbito do TCE-PE, cuja competência de indicação é privativa do 
Presidente do órgão, e o provimento restrito aos Auditores de Contas Públicas do TCE. Sua principal função é gerenciar as 
atividades do Tribunal nos municípios do Estado circunscritos à jurisdição de cada uma dos seus nove escritórios regionais, 
denominados “Inspetorias Regionais”. Não confundir com Inspetor de Obras Públicas, que é um cargo efetivo, provido 
mediante concurso público por profissionais de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia. Inspetores de obras e técnicos de 
inspeção de obras compõem as equipes de auditoria de obras públicas.  
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fiscalizado por cada unidade no interior, os inspetores voltavam às suas unidades de 

origem, reuniam -se com suas equipes de Engenharia e decidiam – conforme as 

vicissitudes do ambiente de trabalho, tais como recursos materiais para realização 

dos trabalhos de campo, o número de equipes disponíveis, suas características 

peculiares, ou mesmo as preferências administrativas do Inspetor Regional - os 

municípios que seriam fiscalizados e o tipo de auditoria a se empreender (se de 

tópica e amostral, mais rápida e barata para o Tribunal, ou em profundidade e 

detalhada, mais longa e também mais cara para o órgão). Além dessa margem de 

manobra conferida ao próprio inspetor regional e às suas equipes de trabalho, o 

Tribunal de Contas também concedia “incentivos seletivos”89 às inspetorias 

consideradas mais “produtivas” – isto é, as que auditam mais municípios a cada ano 

– pela bonificação de todo o grupo de trabalho da Inspetoria, e de prêmio em 

dinheiro, a ser revertido em cursos e treinamento, para os fiscais mais “céleres” de 

cada unidade. Na prática, esse era o cenário em que se definia que municípios 

seriam auditados por cada unidade, e em que bases. 

 

As equipes de engenharia do Tribunal de Contas, uma vez selecionados os 

municípios que serão fiscalizados, são designadas pelo Inspetor Regional para 

realizar incursões a estas localidades. Lá, os técnicos visitam as obras realizadas 

com os recursos dos programas, realizam medições e confrontam os resultados com 

aqueles previstos nos projetos cujos orçamentos foram originalmente aprovados 

pelo órgão financiador. 

 

                                                                 
89 Olson (1999) criou um modelo comportamental baseado no liberalismo econômico, segundo o qual indivíduos tendem a 
maximizar seus interesses pessoais e egoístas. A ação coletiva precisa ser estimulada, de maneira que o maior interessado 
na ação coletiva precisa remunerar os outros indivíduos para colaborarem com o interesse comum.  
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Para que fosse comparado em bases monetárias equivalentes, este confronto era 

convertido, até a extinção da UFIR em 2000, em valores da data do efetivo 

pagamento das despesas90. Desta maneira, o Tribunal confecciona, a partir de suas 

equipes de engenharia, uma planilha orçamentária que estabelece os valores 

máximos admissíveis para aquela contratação; se o valor pago pela Prefeitura 

municipal for igual ou inferior ao orçamento máximo estabelecido na Auditoria do 

órgão fiscalizador, o custo da obra será considerada compatível, e os serviços serão 

considerados “aprovados”. De outra maneira, será levantado um excesso nos 

pagamentos realizados, e o chefe do executivo – responsável nominal pelo governo 

municipal – será responsabilizado, após amplo contraditório, a restituir os valores 

desse excesso aos cofres do Município, e poderá responder processo por dano ao 

patrimônio público na forma da Lei. 

 

 

                                                                 
90 Hodiernamente, o Tribunal de Contas elabora seus orçamentos usando preços do mês de execução ou de pagamento 
dos serviços. 



 65

5.  MÉTODOS 
 

5.1. O Modelo TOBIT 
 

Nos dados utilizados, a variável dependente (k = eficiência), estimada pelo seu 

complemento j =1-k (j = proporção de recursos desperdiçados sobre o montante total 

de recursos aplicados, doravante denominado apenas “desperdício”)91 assume 

muitas vezes o valor da unidade. Isto ocorre porque, num número significativo de 

observações, ou o desperdício foi igual a zero, ou assumiu um valor relativamente 

pequeno, dentro da faixa de admissibilidade estipulada pela auditoria. 

 

Tal faixa de tolerância, que varia de zero (caso em que o valor gasto pelo governo 

municipal foi igual ou inferior ao custo ótimo arbitrado pelo time de auditores) ao 

limite máximo a partir do qual o mesmo projeto seria qualificado como ineficiente, 

define uma zona na qual a variável dependente “desperdício” assume valores zero 

para todas as observações.  

 

Em fenômenos como o relatado acima, com a falta de informações para 

observações iguais ou supostamente inferiores a zero para o desperdício j, 

recomenda-se a adoção do modelo de regressão TOBIT, o qual foi desenvolvido em 

1958 pelo economista inglês James Tobin. Nesta técnica, o valor da variável 

dependente é censurado (desconhecido) para todas as observações menores ou 

maiores que um valor Y* arbitrário. Se no caso sob análise a estimação fosse 

                                                                 
91 O complemento da eficiência k é o que se define como desperdício j. Tal variável, além de ter um melhor ajustamento - 
por ser positivamente deformado, e conseqüentemente mais bem compatível com a transformação por logaritmos de base 
decimal – é a unidade diretamente obtida nos Laudos do Tribunal de Contas do Estado. 
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efetuada com o emprego do método dos mínimos quadrados (OLS)92, as estimativas 

para os coeficientes das variáveis exógenas seriam enviesadas, em virtude de 

existirem muitas observações concentradas em Y*=j =0, o que acarretaria 

estimadores inconsistentes para os coeficientes93. 

 

 

Fig 1. Estimação de regressão por Mínimos Quadrados Ordiná

(OLS), numa situação em que não ocorra censuramento de da

na reta no ponto arbitrário y*. 

 

Em seu estudo, Tobin analisou o problema do total gasto por famílias na compra de 

utensílios domésticos como função da renda utilizando-se de um banco de dados 

produzido por uma loja de departamentos. Nesse banco, as unidades de análise 

eram as compras realizadas por famílias ao longo de um período t qualquer, e entre 

as variáveis explicativas estavam a “renda familiar do comprador” e o “valor médio 

dos itens adquiridos”. A particularidade deste estudo era que a mercadoria mais 

barata da loja custava 100 unidades monetárias, o que tornava o valor da variável 

dependente “total gasto...” igual a zero para todos os casos em que a renda familiar 

                                                                 
92 A regressão por mínimos quadrados ordinários é a técnica mais comum de regressão, e foi desenvolvida pelo matemático 
prussiano Karl Friedrich Gauss no início do século XIX. Uma explicação completa sobre seus procedimentos característicos 
pode ser encontrada em Gujarati (2003). 
93 Excelente discussão sobre a consistência da estimação por mínimos quadrados é feitas por Powers&Xie (2003). 
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só permitisse um excedente de recursos – para ser investido na compra dos 

utensílios - inferior ao valor de 100 unidades. Embora algumas famílias estivessem 

em uma faixa de renda que lhes permitissem uma pequena poupança diferente de 

zero, tais famílias seriam registradas como zero, pois o volume de recursos que 

dispunha impedia a aquisição de qualquer mercadoria disponível naquele magazine.  

 

 

Fig 2. Comparação entre a estimação por mínimos quadrados 
ordinários (OLS) e TOBIT, considerando-se o censuramento 
(omissão) e o truncamento (apagamento) dos dados num ponto 
arbitrário . Observe que a regressão por TOBIT é quem 
apresenta comportamento preditivo mais próximo da regressão por 
OLS da figura 1, onde são consideradas todas as observações do 
banco. 

1≤y

 

Para resolver o problema, Tobin representou o modelo que depois recebeu seu 

nome por meio de uma equação, também chamada função índice, que se expressa 

pela fórmula 

 

para a qual se assume que os erros são independentes e normalmente distribuídos, 

com média zero e variância constante, σ2 (εi ~ N(0, σ2)), sendo ainda independentes 

de Xi. O vetor dos parâmetros, β, representa os coeficientes das variáveis 

independentes a serem estimadas. As variáveis independentes Xi são observadas 
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para todos os casos, ao passo que a variável-índice Yi*, também chamada de 

variável latente, é observada apenas para valores superiores a zero e censurada 

para valores inferiores ou iguais a zero. A variável que é efetivamente observada (Yi) 

e que representa o desperdício (j) é descrita como 

 

  

Desta maneira, este modelo resolve o problema do truncamento inferior, pois 

descreve duas situações: uma é a probabilidade de Yi =j ser igual a zero; e a outra é 

a distribuição de Yi, sendo esta variável positiva. 

 

 

5.2. Hipóteses de trabalho e variáveis selecionadas 
 

5.2.1. DEPENDÊNCIA MUNICIPAL E FRAGILIDADE FISCAL COMO INIBIDOR DE EFICIÊNCIA 

 

Em estudo considerando 1643 municípios brasileiros, ARRETCHE&MARQUES 

consideram a relação entre a proporção da receita arrecadada pelo município, seu 

porte populacional e a importância relativa de sua malha urbana no conjunto do 

município (1999, p. 12). Os autores explicam o fenômeno considerando os incentivos 

– gerados pelo pacto federativo brasileiro - ao que chamam de “preguiça fiscal” dos 

municípios de menor porte, e também pela pujança econômica das cidades, o que 

explicaria a capacidade de geração de riqueza em virtude da concentração 

populacional. 
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Em recente trabalho, BARBOSA&TRISTÃO (1999) identificam o fio que uniria a 

dependência municipal ao mau uso de recursos públicos: a hipótese de que a 

dependência de recursos externos tornaria governos municipais passíveis à 

negociação direta, contra agentes políticos de outras esferas e mesmo de fora da 

máquina pública, dos recursos utilizados para os investimentos em políticas sociais. 

Como esse tipo de negociação é realizado distante da vitrine do processo político, 

seria demandado um ambiente com elevado nível de transparência administrativa, 

senão para garantir a prevalência da finalidade pública sobre os interesses 

particulares das partes envolvidas, ao menos para impedir que – por exemplo – um 

administrador municipal anuísse na fraude de um processo licitatório em troca da 

liberação de recursos para a construção de uma obra qualquer.  

 

Como as condições fiscais dos municípios variam entre si, testou-se a hipótese de 

que aqueles em melhores condições fiscais são mais eficientes na execução de 

seus programas que os outros. 

 

Entendeu-se, neste trabalho, dependência fiscal (DF) como sendo o complemento 

da capacidade tributária (CT), que de acordo com o trabalho de Nunes (2000) é 

dada pela participação das receitas tributárias municipais (RT, oriundas, 

basicamente, da tributação da prestação de serviços e da propriedade territorial 

urbana) no total das Receitas do Orçamento (DF = 1-CT; CT=100*RT/RO). 
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5.2.2. QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO COMO FATOR DE EFICIÊNCIA 

 

Importantes teóricos políticos contemporâneos enfatizam a dimensão técnica da 

democracia (isto é, de técnica para a escolha das elites burocráticas) em detrimento 

da dimensão normativa, segundo a qual a democracia seria a forma de organização 

da sociedade baseada na realização da vontade geral. Este é, para Jürgen 

Habermas, a principal limitação de Robert Dahl: a democracia não pode ser 

justificada apenas em termos de competição individual: a crença na democracia, e o 

respeito às suas regras, pressupõe a interação de pelo menos dois indivíduos, 

constituindo, portanto, um ato coletivo; outros espaços públicos, portanto, para além 

das próprias rotinas eleitorais, precisam anteceder a realização da primeira eleição 

(Avritzer, 2000). 

Autores como Teixeira (2001, p. 125) afirmam o progressivo estabelecimento dessa 

chamada “nova institucionalidade”, definida pela organização da sociedade civil 

entre o governo e o mundo privado nas experiências de “ação comunicativa” 

construídas por diversos atores sociais. Dessa maneira, organizações brasileiras 

surgidas a partir de múltiplas agendas e diferentes propósitos estariam aptas – e os 

episódios das “Diretas Já” e do “Fora-Collor” serviriam como marcos temporais 

desse processo – a influenciar nos rumos da política no Brasil. Segundo ele, esses 

momentos teriam primeiramente permitido a organização de entidades e interesses 

particulares em torno de um interesse nacionalmente representativo (no caso, a 

redemocratização), e depois revelado para a sociedade a necessidade do controle 

permanente sobre os atos do governo, mediante pressão sobre seus representantes 

e da exigência de accountability.  
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Teixeira não está sozinho ao afirmar o valor da sociedade civil no aperfeiçoamento 

da democracia em contextos institucionais oriundos de transições da ditadura. Dessa 

maneira, se o método democrático é o mais eficiente na escolha das elites do poder 

- porque tornaria cidadãos co-responsáveis pelo governo eleito e pelas políticas 

implementadas – é razoável supor que a partilha do poder político, via participação 

cidadã na definição e no controle dos gastos públicos, é complemento indispensável 

a esta prática.  

 

Esse é um aspecto controverso da questão, mesmo para os defensores da 

democracia participativa: como assegurar que, num ambiente no qual as decisões 

sejam compartidas, também sejam compartidos as responsabilidades e os 

compromissos? Em outras palavras: como transformar entidades da sociedade civil 

em instituições ativas e permanentes da vida política, e quais o alcance e os limites 

desse processo?94  

 

Em seu estudo de campo, o próprio Teixeira (ob. cit., pp. 163-192) reconhece a 

fragilidade do argumento: no seu mapeamento de experiências de governo local que 

optaram pela inserção de entidades da sociedade civil no processo decisório, ele 

não encontrou nenhum caso – mesmo considerando que sua pesquisa teve 

dimensões internacionais – em que uma organização de caráter civil 

espontaneamente organizada tenha mobilizado a população em caráter contínuo 

para o controle dos atos do poder público. Antes, ele reconhece que as experiências 

exitosas de inserção da sociedade no processo de policymaking aconteceram 

                                                                 
94 De acordo com a lei brasileira, os agentes públicos irresponsáveis podem ser demandados a responder administrativa, 
civil e mesmo penalmente. Como seriam responsabilizáveis os membros da sociedade civil – associações, conselhos, 
entidades voluntárias, etc. – enquanto participantes do processo decisório? 
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graças à indução governamental – com a criação de espaços deliberativos abertos à 

população no seio da própria estrutura organizacional – principalmente nas grandes 

cidades. Nas pequenas cidades, à exceção daquelas em que atuam ONG’s 

internacionais na criação e manutenção de entidades comunitárias, predominam as 

associações apadrinhadas por indivíduos ou grupos políticos locais, o que revela 

uma outra dificuldade dessas entidades: a independência. Organizações que 

operam sob a tutela de grupos políticos clientelistas lhes servem de patrimônio 

político, uma vez que legitimam a captação de recursos por estes grupos sob a 

alegação de fomentar a atividade principal da entidade (por exemplo, o 

desenvolvimento rural), e reforçam práticas clientelistas e paternalistas tão comuns 

no Brasil rural, mediante a “socialização dos favores” e o reforço de vínculos de 

lealdade eleitoral entre a “liderança” e os “liderados”95.  

 

A intenção de tomar a dinâmica das instituições da sociedade civil como ferramentas 

de aprofundamento democrático e construção de accountability foi abandonada, 

neste trabalho, por razões de ordem tanto conceitual como operacional. Afinal, fazer 

isso significaria entender a sociedade civil a partir do que tem de político, isto é, 

como engrenagem da sociedade política, o que não corresponde à hipótese que se 

quer testar nesta dissertação; além disso, o catálogo de todas as organizações 

porventura atuantes nos municípios sob análise, sua classificação, estudo e 

interpretação, exigiria um trabalho de coleta e análise de dados de tal magnitude que 

inviabilizaria esta pesquisa.  

                                                                 
95 Estas entidades e suas lideranças desempenham um papel controverso no Brasil rural: apesar do inegável valor de certas 
experiências no processo de democratização da sociedade brasileira – basta citar o lendário Sindicato dos Seringueiros de 
Xapuri (AC), do qual Chico Mendes foi presidente – há exemplos vários de grupos políticos consolidados e tradicionais, que 
ocupam a diretoria de entidades como plano “B”, ou seja, como alternativa a uma derrota eleitoral nos pleitos municipais. No 
caso de Valente (BA) – caso estudado por Teixeira (ob. cit. p. 180), duas associações de produtores de sisal funcionam 
como “escritório político” para os dois principais grupos políticos que disputam a prefeitura municipal.  
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Trabalho recentemente desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco 

propõe oportuna maneira de administrar o problema. Analisando fatores estruturais 

que influiriam a corrupção na administração pública, Vieira de Melo (2002, p. 21)96 

elabora um cruzamento de informações revelador para os interessados no tema: o 

autor apresenta um diagrama de dispersão relacionando Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e o Índice de Percepção de Corrupção (IPCor), ambos calculados 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para vários 

países do mundo, como variáveis preditiva e explicada, respectivamente. Apesar de 

não conseguir demonstrar nenhuma relação de causalidade97, o trabalho sugere que 

há de se considerar fatores do IDH - expressamente Educação e Renda - como 

fatores importantes para a análise da questão da corrupção.  

Clóvis A. V. Melo (2002) 

 

Qualidade de Vida  Menos Corrupção  Qualidade do 

Gasto público 

 

 

Como a corrupção é um dos principais componentes do encarecimento dos serviços 

públicos, e é motivada pelo problema geral da falta de accountability dos 

governantes, testou-se nesta pesquisa a hipótese de Vieira de Melo, adaptada 

segundo uma revisão da estrutura lógica sobre a qual ela se apóia. Toma-se que a 

qualidade de vida influi na qualidade da administração pública98 e, 

conseqüentemente, na eficiência de programas de governo, mas sem  poder   inferir  

                                                                 
96 Viera de Melo, Clóvis A. ob. cit.,p.20 
97 Nesse trabalho, não há qualquer explicação do procedimento estatístico utilizado. 
98 O clássico trabalho de Robert Dahl (1997) estatui analfabetismo, pobreza, fragilidade da classe média e cultura política 
autoritária como empecilhos à implantação e consolidação de uma sociedade competitiva. 



 74

sobre relação de causalidade entre um e outro fenômenos – até porque políticas 

sociais são mesmo desenhadas para alavancar o conforto material da população. A 

qualidade de vida no município, cujos dados são decenalmente publicados pelo 

IPEA, foi utilizada como proxy do nível de controle social exercido sobre o governo, e 

variável de controle modelo explicativo proposto. Admite-se, desta maneira, que a 

qualidade de vida de uma população99 – covariante do seu nível de exercício de 

cidadania - influencia a qualidade do gasto público, uma vez que esta depende 

daquilo que O´Donnell (1998, p. 40) denomina “accountability vertical”, isto é, do 

momento em que os governados avaliam ações de governantes por meio de 

eleições periódicas e regulares.  

 

De acordo com Przeworski (2001:63), o mecanismo de controle vertical é ineficiente 

como ferramenta de accountability pelo fato de que nem sempre governados 

possuem informações completas das ações dos governantes, correndo assim, o 

risco de construir uma avaliação errada, punindo ou premiando equivocadamente 

com seu voto o político em questão. Por isso, a qualidade de vida100 é considerada 

como “diapasão” do controle a ser realizado sobre os governantes, o que significa 

dizer, em outras palavras, que populações melhor educadas e com melhor nível de 

renda têm mais acesso à informação, o que lhes aumenta a probabilidade de 

acompanhar e avaliar as ações de seus governantes, aumentando – para estes 

últimos - o custo relativo da má administração dos recursos públicos, o que diminui a 

                                                                 
99 Ver Carvalho, 2001. 
100 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) criou, nos anos 1990, o Índice de Desenvolvimento 
Humano, visando a aferir, de maneira comparativa, a qualidade de vida de povos de diferentes países. Refinando a análise 
com estratificação a níveis municipais, o IPEA e a Fundação João Pinheiro lançaram, em 1998, o primeiro Atlas de 
Desenvolvimento Humano, agregando, para todos os municípios brasileiros, com os dados do censo de 1991 referentes a 
Educação, Longevidade e Renda.  
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tendência geral ao desperdício e/ou desvio de recursos públicos na implantação de 

programas sociais. 

 Esta pesquisa (2004) 

 

 

 

5.2.3. COMPETIÇÃO POLÍTICA COMO FATOR DE EFICIÊNCIA 

 

a) Considerações teóricas: entre a eficiência e a democracia 
 

A vida política em pequenos municípios do Brasil sempre foi de interesse de 

pesquisadores, o que pode se dever à histórica preponderância do Brasil rural sobre 

o Brasil das cidades. Tendo seu processo de urbanização só se intensificado no 

século passado, muito da realidade política do país nos dias de hoje precisa ser 

entendido com olhos na realidade dessas menores unidades da federação. Assim, 

para análise da experiência política destes pequenos municípios, é conveniente 

lembrar que nem sempre alto nível de aprovação popular – em geral conseguido 

pelas lideranças locais - significa maior aprofundamento democrático101; antes, pelo 

contrário, mais eficientes parecem ser as sociedades melhor afeitas à competição 

                                                                 
101 Para Shumpeter (1984) democracia não pode ser confundida com um regime de alta legitimidade, pois é possível existir 
uma ditadura com elevado grau de aprovação popular, maior até que aquele adquirido por um regime democrático. 
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política. De acordo com o estudo clássico de Robert Dahl102, características sócio-

econômicas típicas do interior do Nordeste brasileiro são as mesmas dos regimes 

políticos autoritários, não obstante o fato de que lideranças locais costumem contar 

com margens eleitorais muito maior que aquelas vistas nas grandes cidades. 

 

Tentando entender a natureza política das democracias, e o que as fariam diferentes 

das ditaduras, J. Shumpeter substitui a idéia de democracia enquanto soberania 

popular pela idéia de democracia enquanto método: “o método democrático é aquele 

arranjo institucional para chegar a decisões políticas - legislativas e administrativas - 

em que os indivíduos adquirem poder de decidir por meio de uma luta competitiva 

pelo voto do povo” (Shumpeter, 1994, p. 305). Em outras palavras, a competição 

política pelo governo é a característica fundamental da democracia. 

 

Nesse método, qualquer pessoa, em princípio, pode competir pela liderança em 

eleições livres. Shumpeter ressalta, porém, a importância de uma classe política 

(elites) que forneça candidatos, experientes e qualificados, à liderança, pois os 

indivíduos – que se comportariam de forma irracional na esfera política, tal qual na 

esfera econômica – deveriam ter sua participação limitada ao voto. As elites, 

portadoras da racionalidade política, se destacam, portanto, como o único sujeito 

capaz de tomar decisões racionais103. 

                                                                 
102 Ver nota sobre o trabalho de Robert Dahl Poliarquia: Participação e Oposição (1997). 
103 Para Schumpeter, os indivíduos-consumidores, mesmo nos eventos mais cotidianos, não têm preferências muito 
definidas e suas atitudes em relação a tais preferências não se assemelham a nada racional. Antony Downs em “An 
Economic Theory of Democracy” problematiza o pressuposto schumpteriano da irracionalidade dos indivíduos no mercado 
político (Downs, 1956). 
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A competição política por votos pode ser comparada à competição entre 

comerciantes por clientes: da mesma forma que os consumidores, os eleitores 

escolhem entre as políticas oferecidas por “empresários” políticos rivais, enquanto 

aos partidos caberia regular a competição, da mesma forma que as associações de 

comércio na esfera econômica (Pateman, 1992). 

 

A partir da obra de Shumpeter, pode-se dizer que estava introduzida a idéia de que 

o processo político democrático poderia ser analisado como um mercado 

competitivo, onde os agentes que nele atuam (políticos, cidadãos, funcionários 

públicos) têm basicamente motivações egoístas: políticos orientam seu 

comportamento para maximizar os votos e conquistar o governo. Este postulado é 

por vezes criticado na base de que a motivação fundamental dos políticos é servir o 

“bem comum” e não maximizar votos. Entende-se que o postulado da maximização 

dos votos permanece defensável – principalmente em ambientes caracterizados por 

uma cultura política clientelista, e baixos níveis de accountability – usando-se dois 

argumentos complementares: em primeiro lugar, um grupo político que queira 

efetivamente implementar sua agenda política e promover a sua noção de “bem 

comum” terá antes de tudo que se eleger, e, para isso, maximizar os votos 

disputados; por outro lado, não há necessariamente contradição entre servir o 

interesse comum e maximizar votos, a menos que a noção de interesse comum do 

grupo em questão seja contrária à noção republicana de política como “coisa de 

todos”. Assim, o objetivo egoísta da maximização de votos - por cada grupo político - 

seria uma ferramenta de realização da vontade da maioria, desde que fossem 

asseguradas efetivas condições de igualdade de competição entre as partes 

interessadas em propor alternativas à condução da coisa pública. 
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Um grande problema dessa abordagem é que, como ocorre com os mercados, a 

competição política não é perfeita, e processos de fraude serão mais freqüentes 

enquanto menos protegidos forem os direitos dos “consumidores”. Afinal, nem 

sempre fornecedores de bens e serviços competem entre si; muitas vezes, trustes e 

cartéis podem ser organizados como de forma a maximizar os interesses dos 

fornecedores, às custas dos consumidores e da eficiência do sistema como um todo. 

Em muitos casos no interior do Brasil, uma mesma família controla o governo e a 

situação, o que torna a existência formal de forças de oposição, nesses casos, uma 

medida inconsistente do nível de competição, e, conseqüentemente, de 

accountability no trato da coisa pública. 

 

Shumpeter acredita ainda que a democracia tem mais probabilidade de ser eficiente 

quando os líderes são capazes de definir os termos da política pública sem serem 

atrapalhados por “palpiteiros passageiros” (Held, 1995). Como a vascularização do 

processo deliberativo pela participação popular é percebida como indesejável e até 

prejudicial, seu processo de policymaking (incluídas a avaliação e o controle) não 

dispõe de “vacinas” contra a sistematização da corrupção e da ineficiência, que 

seriam uma conseqüência previsível da sedimentação das elites nos seus postos, 

uma vez que elas mudariam o foco de suas ações da disputa para a formação das 

alianças cooperativas, comuns em jogos de múltiplas rodadas. 

 

É possível entender o horror de Shumpeter à participação popular a partir de 

experiências históricas que ele conhecia muito bem: a ascensão do Nazismo em 

1933 em Weimar mediante aclamação popular, bem como o receio do alastramento 

do stalinismo – de base notadamente populista – pela Europa continental fê-lo 

maravilhar com o sistema eleitoral americano, onde o papel do voto de cada cidadão 
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é minimizado como força transformadora da sociedade. Na América de Roosevelt o 

papel dos votantes se reduz a aceitar ou recusar, sob uma perspectiva distrital, as 

lideranças apresentadas no mercado político, cuja legitimidade era comprovada pelo 

voto dos eleitores. O voto, para o autor, controlaria o comportamento governamental 

das elites, que se esforçariam por oferecer sempre o “produto” mais atraente ao 

“cidadão-consumidor”. Qualquer outro tipo de controle por parte dos eleitores deve 

ser evitado em nome do conceito de liderança, uma vez que o eleitorado somente 

exerce algum controle sobre seus líderes quando os substitui por líderes alternativos 

nas eleições, e que sua participação política é restrita às discussões e a o voto 

periódico. 

 

Outros autores importantes sublinham a influência da obra shumpeteriana, como, 

por exemplo, por exemplo, Giovani Sartori no primeiro volume da Teoria da 

Democracia Revisitada (1994), onde utiliza parte das contribuições de Shumpeter e 

de Dahl para definir a democracia vertical, isto é, as estruturas de autoridade e 

liderança. 

 

O objetivo do autor é demonstrar a superioridade do elitismo competitivo sobre as 

versões participativas da democracia e a primazia da dimensão vertical sobre a 

dimensão horizontal da mesma. Esta superioridade ocorre porque os mecanismos 

institucionais da democracia vertical e as elites políticas produzem, segundo este 

autor, resultados racionais, eficientes no que diz respeito ao interesse da 

coletividade, ao passo que, as versões participativas não poderiam alcançar tais 

resultados na medida que os modelos institucionais por elas propostos acarretariam 

distúrbios no processo de tomada de decisão. 
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Segundo Sartori, a “democracia de larga escala é um procedimento e/ou um 

mecanismo que gera uma poliarquia aberta cuja competição no mercado eleitoral 

atribui poder ao povo e estabelece, especificamente, a responsividade dos líderes 

para com os liderados” (Sartori, 1994, p. 214). Juntamente com Shumpeter, sua 

teoria da democracia baseia-se num modelo descritivo que explica como as 

democracias funcionam e atuam. Desse modo, ela supera a teoria clássica da 

democracia que, segundo o autor, teria sido incapaz de analisar a democracia como 

um sistema funcional que mantém o equilíbrio entre os grupos competitivos por meio 

dos mecanismos de eleições periódicas. 

 

Em sua conclusão, o autor afirma a superioridade da democracia vertical, a 

importância da democracia representativa e o repúdio à participação ativa dos 

cidadãos no processo político em função do caráter complexo da sociedade política 

atual. Além disso, ele ressalta o mérito da liderança receptiva, responsável, 

independente e competitiva. 

 

Nesta pesquisa, destaca-se a contribuição de Robert Dahl à teoria elitista de 

Shumpeter e de Sartori, que se baseia no valor que esses autores dispensam à 

competição entre elites, ou seja, apontam para a existência de vários grupos 

competindo pelo poder. Para Dahl, a existência destes grupos competindo entre si – 

mesmo em nível local - longe de ser uma ameaça à democracia, proporciona-lhe a 

base do equilíbrio e da estabilidade (Held, 1995). 

 

A teoria democrática, na visão de Dahl, deve se interessar pelos processos por meio 

dos quais cidadãos comuns exercem um grau relativamente alto de controle sobre 

os líderes. Dessa forma, o raio de ação dos políticos deve ser controlado por dois 
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mecanismos: eleições regulares e competição política entre partidos, grupos de 

interesses e indivíduos. O caráter democrático de um regime é, portanto, 

assegurado pela existência de múltiplos grupos ou minorias em competição que 

influenciam e selecionam líderes políticos. 

 

Em “Um Prefácio à Teoria Democrática” (1989) Dahl enumera oito condições 

necessárias e suficientes para maximizar a democracia. Dada a impossibilidade 

institucional, no mundo real, da realização da democracia como governo da maioria, 

o governo que expressa a soberania popular, o autor discute a eficácia de um 

conjunto de medidas que realiza parcialmente este ideal democrático. Para tal, Dahl 

analisa itens específicos no plano da organização das instituições políticas e da 

definição de regras e procedimentos nos momentos eleitorais e nos períodos 

intereleitorais. Estes irão permitir a construção de uma escala de aproximação da 

democracia denominada Poliarquia: o governo das múltiplas minorias104. 

 

A vantagem de um sistema democrático-poliárquico, comparado a outros métodos 

políticos, residiria, segundo o autor, no fato de ser possível uma ampliação do 

número, do tamanho e da diversidade das minorias que podem mostrar sua 

eficiência nas decisões políticas; além disso, a poliarquia seria um fator de 

                                                                 
104 As oito condições que definem a Poliarquia são: 1) “todos os membros da organização votam (manifestam sua 
preferência); 2) na tabulação dessas manifestações (votos), é idêntico o peso atribuído à escolha da cada indivíduo; 3) a 
alternativa com maior número de votos é declarada vencedora; 4) qualquer membro que percebe um conjunto de 
alternativas, pelo menos uma das quais acha preferível a qualquer das alternativas apresentadas, pode inseri-la(s) entre 
a(s) apresentada(s) à votação (direito de vocalização universal); 5) todos os indivíduos devem possuir informações idênticas 
sobre as alternativas; 6) as alternativas (líderes ou políticos) que tiverem o maior número de votos substituem quaisquer 
alternativas que receberam um número menor; 7) as ordens dos servidores públicos eleitos são executadas; 8) as decisões 
tomadas entre as eleições são subordinadas ou executórias àquelas tomadas durante o período de eleição, isto é, as 
eleições são em certo sentido controladoras; ou, as novas decisões, tomadas durante o período entre eleições, são 
pautadas pelas sete condições precedentes, operando, no social”, o qual, por sua vez, dependeria da existência de um 
acordo mínimo a respeito da escolha entre as alternativas políticas e das normas políticas (Pateman, 1992). Para o autor, 
enquanto os pré-requisitos sociais da democracia se mantiverem, mais do que os princípios constitucionais, a democracia 
será sempre “um sistema relativamente eficiente para promover e reforçar concordâncias, encorajar moderação e manter a 
paz social” (Dahl, 1989). 
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estabilidade política, pois vincularia as ações de governo às propostas de política 

apresentadas no período de escrutínio dos eleitores. 

 

b) Operacionalização das variáveis 
 

Considerando o background teórico que reputa à pluralidade de perspectivas 

políticas valor fundamental na melhoria das condições de governo, empreendeu-se 

análise baseada em um método basicamente descritivo, visando a observar o 

número de candidatos disputando o cargo de prefeito em cada um dos municípios, e 

a dispersão dos votos disputados em relação à média dos votos atribuídos a cada 

um dos candidatos105 . 

 

Foram adaptados os indicadores desenvolvidos por ARRETCHE&MARQUES (1999, 

p. 12) que, visando a captar o nível de competição política entre as elites municipais 

e a influência desse fator na descentralização do sistema de saúde pública, criaram 

indicadores relativamente simples para caracterização do ambiente político local. 

Para tal, os autores desenvolveram variáveis para caracterizar dois processos 

diferentes, processos esses que poderiam influenciar as escolhas das elites políticas 

locais, a saber: 1. as preferências do eleitorado municipal e 2. o nível de competição  

                                                                 
105 Para operacionalização matemática do fenômeno, utilizou-se o coeficiente de variação, que é efeito da dispersão da 
variável em relação à sua média, e pode ser definido, em casos em que a dispersão absoluta é o desvio padrão, como 

xsv = . http://www.dpi.inpe.br/spring/teoria/estatist/estatist.htm

http://www.dpi.inpe.br/spring/teoria/estatist/estatist.htm
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e acirramento nas disputas eleitorais locais. 

 

Para medir as preferências do eleitorado municipal, os autores realizaram uma 

análise fatorial106 dos resultados proporcionais dos partidos de direita (PFL, PPB, 

etc.), de centro (PSDB, PMBD) e de esquerda (PT, PV, PDT, PC do B, PSB, etc.) 

nas eleições para deputado federal em 1994 e para vereador em 1996. Nessa 

análise, agruparam em um fator as proporções de votos para vereadores de direita 

nas duas eleições proporcionais consideradas e, em outro, as proporções de votos 

de partidos de esquerda naqueles pleitos. Esses dois fatores passaram a ser 

considerados como representativos das variáveis “preferências eleitorais de direita” 

e “preferências eleitorais de esquerda”107. 

 

Para medir a intensidade da competição eleitoral no nível municipal, os autores 

construíram um “índice de segurança nas eleições presidenciais”108, e 

caracterizaram como “distrito seguro” como aquele em que Lula houvesse perdido 

três vezes por pelo menos 20% dos votos, ou ainda, aquele no qual Lula venceu nos 

três pleitos por pelo menos 20% de vantagem. Essa variável indica “segurança” em 

                                                                 
106 A análise fatorial é uma técnica estatística de resumo de informações muito utilizada na análise multivariada de dados. 
Seu principal objetivo é viabilizar a análise de associações existentes entre um grande número de variáveis pela geração de 
um número reduzido de construtos, chamados “fatores”. Pode–se entender esses fatores como uma dimensão latente que 
se manifesta de forma redundante em algumas variáveis originais, o que significa que as variáveis de uma determinada 
base de dados são agrupadas em função da correlação existente entre elas. A técnica é baseada em um modelo explícito 
em que as variáveis da matriz de dados são expressas como uma função linear de um número reduzido de fatores latentes. 
Sobre análise fatorial, ver KACHIGAN, Sam. K. Multivariate Statistical Analysis: A conceptual introdution. Radius, New York: 
1991. 
107 De acordo com os autores, esse resultado vai contra a compreensão do senso comum sobre o comportamento eleitoral 
brasileiro, assim como contra uma parte significativa da literatura, segundo a qual o padrão de escolhas do eleitor médio 
não seria pautado por um cálculo de preferências em relação às alternativas disponíveis. Destaca-se seu estudo para 
subsidiar a hipótese de que a dinâmica eleitoral dos municípios brasileiros é passível de análises baseadas na escolha 
racional e no instititucialismo. Novaes (1996, apud Arretche&Marques, 1999), encontrou padrões de escolha eleitoral 
coerentes com estas abordagens, o que fê-lo caracterizar o eleitor brasileiro como “racional de baixa informação”. 
108 Citando Arretche&Marques (1999, p. 13) “(....) mede-se a diferença entre os resultados proporcionais das eleições 
presidenciais de 1989 (% de votos de Collor menos % de votos em Lula, no primeiro e no segundo turnos), das eleições 
presidenciais de 1994 (% de votos de Fernando Henrique Cardoso menos % de votos em Lula, no primeiro turno) e das 
eleições presidenciais de 1998 (% de votos de Fernando Henrique Cardoso menos % de votos em Lula, no primeiro turno). 
Foram considerados distritos seguros os municípios nos quais a diferença entre os dois candidatos à presidência (sejam 
eles quais forem) foi superior a 20% dos votos válidos de maneira consistente. A fórmula se apóia no conceito de distritos 
marginais de Fiorina (1989) (....)”. 
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eleições presidenciais e, por conseqüência, baixa competição potencial nas eleições 

para presidente. Para caracterizar a competição eleitoral, em cada município, nas 

eleições para governadores em 1994, os autores definiram como de baixa 

competição o município no qual a eleição foi vencida facilmente pelo candidato mais 

bem votado no primeiro turno (isto é, os votos do candidato a governador mais 

votado no primeiro turno foram superiores a 50% dos votos válidos). Segundo os 

autores, esta variável quer captar os efeitos, na implantação de políticas locais, da 

competição que elegeu o governador que ocupava o executivo estadual quando os 

novos prefeitos eleitos em 1996 assumiram seus cargos (1994/98). 

 

De forma análoga ao indicador acima, os autores mediram também a competição 

eleitoral nas eleições para prefeito em 1996, considerando a mesma metodologia 

usada para os votos ao governo do Estado. Considerando que a lei eleitoral 

brasileira só prevê a realização do segundo turno nos municípios com mais de 

200.000 eleitores, esse indicador ficou inconsistente para medir o nível de 

acirramento eleitoral, posto que não era mais necessário nesse momento, para o 

líder das votações no primeiro turno da votação municipal, calcular sua estratégia de 

governo com base em eventuais compromissos assumidos para a segunda rodada 

das votações na maior parte dos municípios brasileiros. 

 

Para testar a importância de fatores institucionais em nível municipal, tais como o 

cenário político local e as condições institucionais para o processo de governo, os 

autores construíram indicadores destinados a identificar possíveis orientações 

ideológicas nas ações do governo, bem como a margem de manobra do executivo 

frente à oposição no município. Foram construídos os seguintes indicadores: 
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i) Posicionamento ideológico do partido do prefeito eleito em 1996, isto é, 

classificação de seu partido em direita (PTB, PPB, PFL, etc.), centro (PMDB, PSDB, 

etc.) e esquerda (PT, PCdoB, PV, PSB, PPS, PCB, etc.); 

 ii) Relação executivo versus legislativo no plano municipal (medida pelo % de votos 

do bloco ideológico do prefeito municipal eleito em 1996 na Câmara de Vereadores 

e pelo pertencimento do prefeito eleito em 1994 ao mesmo partido do vereador mais 

votado na Câmara Municipal); 

iii) Relação executivo municipal versus executivo estadual (medida como o 

pertencimento do prefeito eleito em 1996 ao mesmo partido do governador eleito em 

1994). 

 

As especificidades do cenário eleitoral pernambucano de 1996 facilitaram esta 

pesquisa, pois permitiram que o controle, tanto para as variáveis de posicionamento 

ideológico como de relação o executivo estadual, fosse realizado tomando-se por 

proxy o alinhamento político das lideranças de cada um dos municípios em que o 

projeto foi implementado com o grupo do então governador Miguel Arraes. 

 

Gozando então de elevada influência, e estando no meio de seu terceiro mandato de 

governador do Estado, Miguel Arraes de Alencar dividia o mapa eleitoral e ideológico 

no interior de Pernambuco. Aliados de Arraes venceram na maioria dos municípios 

pernambucanos, atraindo as lideranças locais originárias de partidos “ao centro” 

para a zona de influência do Palácio das Princesas e do “arraesismo”, o que deixou 

a oposição relativamente isolada. Com as eleições para governador do Estado em 

1998, contudo, o fluxo político se inverteu, e Arraes, sofrendo oposição do governo 

federal, e em meio a uma crise de recursos para manter sua máquina política 
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azeitada109, perdeu logo o apoio das mesmas prefeituras “de centro”, que se 

voltaram para o seu principal oponente na corrida pelo governo, Jarbas 

Vasconcelos, do PMDB. Apoiado pelos oponentes do governo estadual, e 

representando no Estado as alianças que em Brasília apoiavam Fernando Henrique 

Cardoso, Jarbas uniu PMDB, PSDB e PFL no interior, isolando os distritos fiéis ao 

arraesismo e conquistando estrondosa vitória nas urnas. Enfraquecido, e 

enfrentando defecções em seu próprio partido, Arraes terminou seu governo 

desprestigiado, num quadro completamente diferente daquele em que o começara.  

 

O quadro a seguir ilustra bem o fenômeno: das eleições de 1996 - quando Arraes 

exercia grande influência nas prefeituras - às eleições de 2000 - após ele já haver 

perdido as eleições para a oposição - seu grupo perdeu mais da metade das 

prefeituras que governava110, e o bloco de seu maior adversário cresceu notáveis 

300 por cento. Direita tradicional e prefeituras de centro, que embarcaram no apoio à 

candidatura Jarbas, mantiveram aproximadamente seus mesmos quantitativos. 

  

Tabela 1.: Distribuição das prefeituras analisadas conforme controle político, por mandato. 

Partido 
 
 

Número de 
Prefeituras 
em 1997 

Percentual 
do total em 

1997 

Número de 
Prefeituras 
em 2001 

Percentual 
do total em 

2001 

Variação 
1997/2001 

 
PSB e PDT 30 40% 12 16% -59% 
PL, PRTB, PV, PPS e PTB  8 11% 9 12% +14% 
PFL e PPB 30 40% 26 35% -12% 
PMDB e PSDB 7 9% 27 36% +291% 
 TOTAL 75 100% 74 100%  
 

O diagnóstico do quadro político dos municípios em que os projetos foram realizados 

foi realizado ao se considerar o número de candidatos ao pleito, sendo comparados 

                                                                 
109 A oposição a Arraes, poderosa na Assembléia Legislativa, conseguiu retardar a privatização da Companhia Elétrica de 
Pernambuco para depois da abertura das urnas, o que condenou Arraes a enfrentar, no ano em que disputava reeleição, 
uma séria crise financeira, que foi um fator determinante na sua derrota. 
110 Dentre as 75 prefeituras que compuseram este estudo. 
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os resultados dos municípios nos quais apenas dois candidatos concorreram com o 

restante do universo. Controlou-se também a polarização dos resultados eleitorais 

dos candidatos para cada município, bem como o domínio ou não do governo 

municipal sobre o legislativo, traduzido em termos da correligionariedade entre o 

prefeito e a bancada de vereadores majoritária na Câmara. 

 

5.2.4 MELHORAR O CONTROLE EXTERNO: UM DESAFIO À EFICIÊNCIA 

 

Conforme largamente assumido pela literatura111, a prática de controle externo sobre 

as ações dos governos é um fator de democratização das sociedades. Ela serve, 

conforme estatui o General Account Office (GAO)112 para “... melhorar a 

accountability pública e facilitar o processo de tomada de decisões pelos envolvidos 

na responsabilidade de fiscalizar ou iniciar ações corretivas”.  

 

Não obstante o largo espectro em que essa idéia foi disseminada, já se viu neste 

trabalho a maneira pela qual a seleção dos alvos de auditoria era selecionada.  

 

A ausência de uniformidade no critério de seleção dos municípios, somada ao lapso 

de mapeamento estratégico das prioridades organizacionais haveria de acarretar 

resultados subótimos nas metas do órgão como um todo. Demonstra-se a hipótese 

segundo a qual, apesar então embrionário (1997/2002) esforço de atualização 

institucional, o resultado agregado da atuação do Tribunal apontou numa direção 

diferente da lógica que norteou sua ação: tanto municípios intensamente fiscalizados 

como pouco fiscalizados apresentaram resultados semelhantes entre si, mas 

                                                                 
111 Entre eles O'Donnell (1997), Melo (2002) e Figueredo (2002)  
112 O GAO é o órgão federal de controladoria nos Estados Unidos. Araújo (2001) p.31 
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diferentes um a um, na implantação dos projetos analisados, dos que foram 

regularmente fiscalizados. 

 

Além das limitações de planejamento das ações, um aspecto conceitual também tem 

sido considerado na análise do impacto das auditorias. Quadros importantes do 

próprio TCE-PE entendem que as mudanças que o órgão vem implementando, 

quanto ao escopo do controle113 exercido, são necessárias, uma vez que não mais 

seria suficiente o mero controle de legalidade dos atos administrativos. Um novo 

panorama institucional, engendrado no bojo da reforma do Estado, requeria a 

verificação da eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da ação 

governamental, traduzida em técnicas de fiscalização e controle compatíveis com tal 

cenário. Assim, argumenta-se que não foi significativa, no período analisado, a 

relação entre a concentração das auditorias em determinados municípios e sua 

eficiência na implementação dos programas analisados. 

                                                                 
113 Figueredo (2002) p. 5. 
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6.  DADOS 
 

Trata-se de um banco com 158 observações, cuja unidade de análise foi o 

projeto/obra realizado nos municípios selecionados, sob custeio de recursos 

oriundos de transferências do governo federal. Os dados da variável dependente 

foram coletados durante trabalho de campo do autor, na cidade do Recife (sede do 

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco) e no interior do Estado114 nos meses 

de junho e julho de 2003; já os dados referentes às condições fiscais dos municípios 

foram obtidos mediante busca na internet, tendo sido feito download do banco 

completo a partir do website do Ministério da Fazenda115. 

 

Dados referentes às eleições de 1996 foram obtidos no website do Tribunal Superior 

Eleitoral116, enquanto que os dados populacionais vieram dos resultados 

preliminares do Censo 2000117. Finalmente, os dados referentes à concentração de 

Auditorias vieram do Departamento de Controle Municipal (DCM), do Tribunal de 

Contas do Estado de PE.  

 

Foram utilizados os seguintes softwares para a manipulação dos dados: Microsoft 

Excel, para coleta e formatação dos dados; Statistical Package for Social Scientists 

(SPSS),  versões  10.0  e  11.5,  para   análises   preliminares;   e   STATA118  versão  

                                                                 
114 Muitos relatórios de auditoria em obras públicas (oficialmente conhecidos com Laudos de Auditora de Obras e Serviços 
de Engenharia) estavam nas Inspetorias Regionais do TCE, no formato impresso, o que exigiu deslocamento do 
pesquisador, e criterioso trabalho de catalogação, checagem e rechecagem.  
115 http://www.stn.fazenda.gov.br/ . Dados capturados em 24 de Fevereiro de 2003. 
116 Os resultados de todas eleições brasileiras (desde 1994) estão disponíveis em http://www.tse.gov.br/eleicoes/index.html. 
117 Os dados vêm dos resultados preliminares do Censo, conforme publicados em Wanderley (2001). 
118 O log file do STATA pode ser verificado no anexo A. 

http://www.stn.fazenda.gov.br/
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profissional 8, para as diversas regressões. Á exceção do MS Excel, que está 

instalado em quase todos os computadores que usam o sistema operacional 

Windows, a franquia aos aplicativos ocorreu graças ao Population Research Center, 

da Universidade do Texas-Austin, cujo elenco de pesquisadores monitorou de perto 

todos os passos da parte quasi-experimental desta pesquisa.  
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7.  RESULTADOS 
 

Observados os aspectos morfológicos da variável dependente “eficiência”119, em 

particular a não-normalidade da sua distribuição e a deformação negativa de seu 

histograma, optou-se por regredir as variáveis explicativas na forma transformada na 

base decimal do complemento da eficiência, o desperdício.  
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Figuras 3 e 4: histogramas para “eficiência do projeto” (à direita) e para “logaritmo decimal do desperdício”. 

  

O histograma da variável “eficiência do projeto" revela grande concentração de 

ocorrências no ponto de censuramento (k= 1,00), garantindo deformação 

pronunciadamente negativa (skw120= -1.830) o que é indesejável para a 

transformação com base no logaritmo decimal. Tal distribuição também compromete 

a eficiência da média )82,0( =k  como medida representativa da tendência central. 

                                                                 
119 Definida conforme a seção 3.3 deste trabalho. Um curso completo sobre transformações na base de variáveis pode ser 
encontrado em HAMILTON, Lawrence C. Regression with graphics: a second course in applied Statitiscs. Wadsworth, 
Belmont: 1992. 
120 O coeficiente de deformação (skewness) é dado pela fórmula ( )

2
*3

s
medianxskw −= o que significa dizer que a 

distribuição empírica da variável assumirá a perfeita simetria quando o valor da skewness for zero. Simetria, entretanto, não 
significa normalidade, e a maneira mais usual de se verificar a normalidade de uma distribuição pelos seus quantis, 
mediante Q-Q plots. 
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O histograma da variável “logaritmo decimal do desperdício do projeto, mais um por 

cento" revela que a concentração de casos na eficiência máxima (100%), após a 

transformação, fica ainda mais pronunciada no ponto 2_* −=== despljY , o que 

realça o ponto de censuramento da distribuição em contraste com o resto das 

observações, favorecendo o uso do TOBIT. A assimetria desta distribuição 

(skw=0.407) é significativamente menor que a do desperdício em escala normal 

(skw= 1.830). 
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Figuras 5 e 6: gráficos quantil-quantis para as variáveis"eficiência do projeto" (à direita) e "logaritmo decimal do 

desperdício". 

 

O diagrama quantil-quantis confirma as informações vindas do coeficiente de 

skewness, e antecipa escolha da forma transformada para a regressão: a 

distribuição da variável transformada segue a orientação da reta normal, ao passo 

que os valores sem transformação são concorrentes com a reta normal próximo ao 

ponto k=0,50. 

 

Foi gerada, dessa maneira, uma regressão TOBIT da variável dependente 

desperdício (j) transformada pelo logaritmo de base decimal, com os seguintes 

regressores: 
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7.1.  Variáveis preditivas: 
 

- dependência municipal e fragilidade fiscal: expressa pela participação relativa 

da folha de pagamento dos servidores no orçamento do Município em que a obra foi 

realizada, e da participação das receitas próprias no orçamento total. 

- Qualidade de vida da população: medida pelo Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal para o ano 2000 (IDH-m). Esse índice é calculado decenalmente 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com base nos dados do 

CENSO e da metodologia do PNUD/ONU. 

- competição política: expressa nas variáveis two_c, que assume valores "um" 

para projeto em município onde a eleição municipal de 1996 foi disputada entre 

apenas dois candidatos, e "zero" para obra em município no qual a eleição de 1996 

foi disputada por mais de dois candidatos; low_pol, que assume valores "um" para 

projeto em município cujo coeficiente de variação121 entre os votos obtidos pelos 

candidatos esteve situada abaixo da mediana da distribuição, e "zero" nos outros 

casos; e dgv96, que assume valores "um" para projeto em município cujo partido do 

prefeito tinha maioria dos assentos na câmara, e "zero" em todos os outros casos. 

- controle externo: expresso pelas variáveis low_aud (para obras em municípios 

auditados apenas uma vez entre 1997 e 2000); reg_aud (para obras em municípios 

auditados apenas duas ou três vezes entre 1997 e 2000 e int_aud (para obras em 

municípios auditados quatro ou mais vezes entre 1997 e 2000); 

 

                                                                 
121 O coeficiente de variação é efeito da variação em relação à média, e pode ser definida, em casos em que a dispersão 
absoluta é o desvio padrão, como xsv = . http://www.dpi.inpe.br/spring/teoria/estatist/estatist.htm

http://www.dpi.inpe.br/spring/teoria/estatist/estatist.htm
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7.2. Variáveis de Controle: 
 

- Região em que a obra foi realizada: expressa a partir das variáveis mata (1= 

Zona da Mata do Estado, 0=otherwise); agre (1=Agreste do Estado, 0= otherwise); 

sert (1= Região de Arcoverde e Sertão do Estado, 0=otherwise); saof (1=Região de 

Petrolina e Vale do São Francisco, 0=otherwise). 

- Tamanho do município: expressa a partir da variável p10000, que varia de um 

a cinco, de acordo com o tamanho da população em dezenas de milhares de 

pessoas. 

- Porte do projeto (simple): assumindo valor "um" para obra que custou menos 

de R$ 150.000,00 (valores do ano 2000), e "zero" para os outros casos. 

- Tipo do projeto: expresso pelas variáveis housi (1= programa habitacional, 

0=otherwise), sanit (1= programa de saneamento básico, 0=otherwise), wsupp (1= 

programa de abastecimento de água, 0=otherwise) e urban (1= programa de 

aparelhamento urbano, 0=otherwise). 

- Tipo de auditoria (aud_esp): que expressa valores "um" para auditoria 

extraordinárias (tais como denúncia e tomada de contas) e "zero" para auditorias 

ordinárias (com base nas contas normais do prefeito). 

- Composição da equipe de auditores (team): assumindo valores "um" para 

equipe plena (um inspetor de obras e dois técnicos de inspeção) e "zero" para os 

outros casos122. 

- Fatores eleitorais (local): assumindo valores "um" para ano de eleições 

municipais (2000) e "zero" para os outros casos. 

As observações do banco foram ponderadas, na regressão seguinte, a partir da 

técnica descrita em POWERS&XIE (2003, p.35). A tabela a seguir apresenta os 

resultados: 

                                                                 
122 A composição mais comum das equipes de auditoria de obras no TCE-PE, dada a escassez do quadro funcioanl do 
órgão, é uma dupla de Inspetor e Técnico de Inspeção de Obras Públicas. 
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TABELA 2: Resultados da Regressão 

 
Π > X2= 0.0000        Pseudo R2 = 0.4923 
Log likelihood = -1137.1017  

Variável dependente: 
Logaritmo decimal do desperdício 

ß 
 

Erro 
Padrão da 

Média. 
t 
 

P>|t| 
 

Intervalo de Confiança 
a 95% 

Variáveis independentes:      
Região do Agreste  
(agre) -0,34 0,02 -14,65 0,0000 -0,39 -0,30
Região da Zona da Mata Sul 
(mata) -0,07 0,03 -2,15 0,0310 -0,14 -0,01
Região do São Francisco 
(saof) -0,26 0,04 -6,44 0,0000 -0,33 -0,18
População do Município, em dezenas de 
milhares (p10000) 0,02 0,01 2,39 0,0170 0,00 0,03
Obra pequena  
(simple) 0,18 0,01 12,99 0,0000 0,15 0,21
Saneamento básico 
(sanit) 0,18 0,02 8,61 0,0000 0,14 0,22
Abastecimento de Água 
(wsupp) 0,10 0,03 3,69 0,0000 0,05 0,15
Obra de urbanização 
(urban) 0,22 0,03 8,11 0,0000 0,17 0,27
Licitação 
(licit) -0,94 0,07 -13,26 0,0000 -1,08 -0,81
Auditoria extraodinária 
(aud_esp) 0,13 0,02 6,96 0,0000 0,10 0,17
Equipe com 3 auditores 
(team) -0,36 0,02 -17,82 0,0000 -0,40 -0,32
Maioria do governo na câmara (dgv96) -0,27 0,02 -13,81 0,0000 -0,30 -0,23
Ano de eleição local 
(local) 0,42 0,01 27,98 0,0000 0,39 0,44
Dois candidatos a prefeito  
(two_c) -0,26 0,03 -9,82 0,0000 -0,31 -0,20
Baixa polarização eleitoral 
(low_pol) -0,24 0,03 -9,54 0,0000 -0,29 -0,19
Arraes  
(arraes) -0,40 0,02 -19,63 0,0000 -0,45 -0,36
PFL 
(pfl) -0,12 0,02 -5,79 0,0000 -0,16 -0,08
Folha de pagamentos enxuta 
(low_fix) 0,05 0,02 3,31 0,0010 0,02 0,08
Miséria 
(low_IDH) 0,14 0,02 8,41 0,0000 0,10 0,17
Duas ou três auditorias no período 
(reg_aud) 0,42 0,03 14,44 0,0000 0,37 0,48
Mais de quarto auditorias no período (int_aud) 0,32 0,03 10,58 0,0000 0,26 0,38
Intercepto 0,36 0,09 4,02 0,0000 0,18 0,53
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7.3. Discussão dos resultados: 
 

 

O modelo testado demonstrou um elevado potencial explicativo: seu erro cumulativo, 

dada pela exponenciação da log likelihood na base "e" dos logaritmos naturais é 

praticamente igual a zero123, o que significa que quase nula é a probabilidade de se 

cometer um erro do tipo I, isto é, de se negar a associação entre as variáveis 

explicativas e a variável explicada sendo esta associação verdadeira124. Além disso, 

o pseudo R2 revela um potencial explicativo de 49.23% de toda a variação 

observada na variável dependente, para os projetos considerados. 

 

 A análise dos coeficientes da variável "dependência municipal e fragilidade fiscal" 

indica que o comportamento das administrações municipais analisadas, ao menos 

em termos de folha de pagamento, contraria parte da literatura especializada: não é 

verdadeira a hipótese, ao menos para este tipo de política, que municípios com 

maior comprometimento de sua receita com gastos de pessoal sejam menos 

eficientes que aqueles outros com menor comprometimento, pois o coeficiente para 

municípios com pouco comprometimento foi positivo em relação aos demais. Isso 

indica que fórmulas simplificadoras e generalizantes não explicam a dinâmica 

administrativa dos pequenos municípios do interior do Nordeste brasileiro, essa 

região que chegou recentemente a ser denominada de “Mezzogiorno brasileiro”125.  

 

Rejeitou-se também a hipótese, tão ostensivamente defendida, de que a autonomia 

fiscal (ou falta dela) determinaria o nível de desempenho do município no provimento 

                                                                 
123 O erro cumulativo é uma medida de bondade de ajustamento oriunda da probability density function do modelo, conforme 
explicam Powers&Xie (2003, pp. 65-66). No caso, . 01017.1137 ≅= −eε
124 Sobre tipos de erro em pesquisa quantitativa ver o trabalho de Kachigan (1991, p. 112) 
125 Ames, Barry. 2003, p.38. 
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de serviços públicos. No caso da implantação de programas habitacionais e 

urbanos, o impacto da baixa autonomia fiscal do município sobre o desperdício de 

recursos apresentou erro padrão p superior a 50%, o que autorizou a exclusão da 

variável do modelo. 

 

Por outro lado, foi razoável supor que a qualidade de vida da população, conforme 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal para o ano-base de 2000 (variável 

low_IDH) é um razoável estimador para o problema que se propõe analisar: obras 

em municípios com piores condições de vida tendem a ser menos eficientes que 

aquelas em municípios cujas condições de vida são melhores. Isso reforça a idéia 

anteriormente assumida, e indica, se não uma alternativa definitiva para as rotinas 

de avaliação e monitoramento de políticas sociais, ao menos uma pista para órgãos 

de controle focarem seus esforços de fiscalização naquelas localidades onde se 

concentram a miséria e sua conseqüência política mais comum, o clientelismo. 

 

Sobre a competição política, a variável two_c - que assume valores "um" para 

projeto em município onde a eleição municipal de 1996 foi disputada entre apenas 

dois candidatos, e "zero" para obra em município no qual a eleição de 1996 foi 

disputada por mais de dois candidatos – revelou-se um fator de eficiência no 

processo de implementação dos programas analisados126. Entendendo isso sob um 

prisma marcadamente conjuntural, demonstra-se que a existência de mais 

candidaturas no município (medida utilizada como proxy do número de tendências 

políticas atuantes) represente um custo adicional ao esquema de financiamento e 

                                                                 
126 Este fenômeno é compatível a noção de veto points, desenvolvida por Tsebelis (1995) para indicar aqueles atores do 
processo político cujos poderes são suficientes para interromper sua implantação. 
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contratação das obras públicas no interior127, e um maior volume de gastos 

estranhos ao objetivo do projeto.  

 

Ainda se considerando o ambiente político municipal, é importante destacar o 

comportamento das variáveis dgv_96 e low_p, que mediram o impacto da maioria do 

governo na câmara e da maneira com que se distribuíram os votos disputados entre 

os candidatos, no pleito de 1996, respectivamente. Na direção oposta da hipótese 

assumida, uma base estável do governo no legislativo funcionou como um fator de 

eficiência na implantação dos projetos. Também funcionando como um fator de 

eficiência, só que sinalizando na direção da hipótese, esteve a distribuição 

equilibrada das preferências eleitorais dos municípios. 

 

A influência destas três variáveis revela um cenário rico na política dos municípios: a 

mera multiplicidade de candidatos não melhorou a qualidade do governo local, mas 

gerou, após fechadas as urnas, um número maior de lideranças a serem satisfeitas 

em seus pedidos junto ao governo; da mesma maneira, foram menos eficientes na 

implantação de projetos os governos que não dispunham de maioria no legislativo, 

pois precisavam realizar um número maior de acordos - com seus inevitáveis custos 

- para poder governar; por último, melhor implementadas foram aquelas obras em 

municípios nos quais as preferências eleitorais da população estavam equilibradas, 

isto é, onde os votos foram divididos de maneira semelhante entre os grupos 

constituídos.  

 

Considerando o perfil ideológico do governo municipal, e seu relacionamento com o 

governo do Estado, foi verificado um fenômeno semelhante: o desempenho 

                                                                 
127 Trabalho esclarecedor sobre os esquemas de corrupção na admnistração pública é o de Vieira de Melo (2002).  
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administrativo de prefeituras que assumiram uma posição intermediária entre o 

grupo de Arraes e o grupo do PFL foi o pior dentre os três grupos políticos 

considerados na pesquisa: governo, oposição, e centro. Não importando se o 

governo estadual era "Arraes" ou "contra Arraes"128, as prefeituras administradas 

pelo PL, PRTB, PV, PPS, PTB, PMDB e PSDB tiveram pior desempenho que as do 

núcleo "arraesista" (PSB e PDT, com coeficiente ß=-0.40) núcleo "pefelista" (PFL e 

PPB, com coeficiente ß=-0.12). Demarcação ideológica do governo representa, 

portanto, um fator positivo na implementação dos programas investigados. 

 

A análise dos resultados do teste principal da pesquisa, da hipótese nula que o a 

concentração de auditorias geraria uma maior eficiência nos gastos municipais, 

indicou a contramão dos resultados esperados: na comparação entre coeficientes 

das variáveis dummy low_aud (variável de referência, omissa na regressão, que 

assumiu valor "um" para obras em municípios auditados apenas uma vez entre 1997 

e 2000), reg_aud (para obras em municípios auditados duas ou três vezes entre 

1997 e 2000) e int_aud (para obras em municípios auditados quatro ou mais vezes 

entre 1997 e 2000) revelou-se que a concentração das auditorias ocorreu em 

municípios cujas obras foram de fato ineficientes, mas num sentido diferente do que 

seria razoável supor: os coeficientes para reg_aud e int_aud foram respectivamente 

ß=0.42 e ß=0.32, indicando que municípios regularmente auditados apresentaram 

desempenho pior que aqueles intensamente auditados, já que as duas categorias 

foram comparadas com a dos municípios poucos auditados, referência do modelo.  

 

                                                                 
128 Lembre-se que Jarbas se elegeu em Pernambuco “contra” Arraes. O apoio do PFL foi, desta maneira, essencial para o 
projeto das oposições (e não só do PMDB de Jarbas) em 1998.  
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O quadro a seguir ajuda na comparação entre os resultados obtidos com os 

esperados: 

 

Escala de Eficiência  

 

Baixa Concentração 
de Auditorias (ß0) 

 Média Concentração 
de Auditorias (ß1<ß0) 

 Alta Concentração 
de Auditorias 
(ß2<ß1<ß0) 

Resultados esperados (hipótese nula) 

 

Média Concentração 
de Auditorias 
(ß1<ß2<B0) 

 Alta Concentração de 
Auditorias 

(ß2<ß0) 

 Baixa Concentração 
de Auditorias (ß0) 

Teste empírico 

 

A rejeição da hipótese nula representa a adequação da abordagem racional 

institucional para análise do problema, e indica que a autonomia local das equipes 

de fiscalização pode pesar negativamente no resultado estratégico das ações do 

órgão129. Em outras palavras, pode-se dizer que o impacto do controle externo sobre 

a implantação dos projetos não seguiu nenhum esquema previsível, o que se pode 

atribuir, com alguma segurança, ao efeito agregado da descentralização de escolhas 

estratégicas, encampada pelo próprio órgão no decorrer do período. 

Variáveis de controle ajudam a visualizar melhor o panorama: as auditorias 

extraordinárias (aud_esp) detectaram muito mais irregularidades na implementação 

de projetos que as auditorias regulamentares, de prestação de contas do Prefeito.  

                                                                 
129 Só em 2003 o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – considerado um dos melhores do país – veio a elaborar o 
seu planejamento estratégico. 
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Considerando que as denúncias (que emanam da sociedade, ou do legislativo, ou 

meros adversários políticos do prefeito) e as auditorias especiais (de iniciativa 

própria do TCE-PE) foram as modalidades de processo que compuseram a variável, 

entende-se que a atuação focada do Tribunal de Contas detectou mais 

irregularidades que nas vezes em que agiu apenas cumprindo as formalidades da 

legislação130. Além do mais, obras fiscalizadas sistematicamente por equipes de 

auditoria completas (como as do Agreste do Estado) tenderam a ser, em valores 

consolidados, mais eficientes que as suas contrapartes, o que indica que as 

condições de trabalho dos auditores, traduzidas em qualidade da auditoria, podem 

funcionar como um fator de eficiência, uma vez que esta – a qualidade da auditoria – 

é entendida como um fator inibidor do desvio de recursos.  

 

No esforço de identificar padrões espaciais da eficiência dos projetos, considerando-

se a variação de sua média entre diferentes regiões do Estado, foi analisada a 

possível influência da localização do município em que a obra foi realizada sobre a 

sua respectiva eficiência; e assim se adotou a variável sert (1= Região de Arcoverde 

e Sertão do Estado, 0=otherwise) como referência para comparação com outras três 

regiões do Estado que compuseram o universo de análise. 

 
Escala de Eficiência (menor para maior) 

Região de 
Arcoverde e 
Sertão do 

Estado 
(referência) 

 Região da Zona da 
Mata Sul131

 Região do Vale 
do São 

Francisco 

 Agreste (Meridional, 
Setentrional, e Região 

de Caruaru) 

Teste empírico: escala de eficiência por região 

                                                                 
130 De acordo com o Código de Administração Financeira do Estado de PE (Lei 7748/78) e com a Lei 4.320/64, ambos 
vigentes, o prefeito deve prestar contas anuais ao legislativo municipal, que remete o processo ao Tribunal de Contas para 
auditoria e apreciação. Este procedimento de rotina ocupa a maior parte da força de trabalho do Tribunal. 
131 Devido ao baixo número de observações e da dificuldade operacional para desagregar as observações da Inspetoria 
Regional de Surubim em uma outra variável, as quatro observações geograficamente situadas na Zona da Mata Norte foram 
registradas como “Agreste”, até porque estas localidades são jurisdicionados a Surubim, no Agreste do Estado.  
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Aceita-se a hipótese de que a performance dos municípios segue um padrão 

espacial de distribuição a um nível de significância de 5%132. A disposição espacial 

da eficiência administrativa no Estado segue o mesmo mapa da pobreza e da 

violência política133. Na região do Sertão, históricos são o coronelismo na política e 

as chamadas “guerras de família”; em localidades desta região situam-se os maiores 

produtores brasileiros de cannabis sativa (planta cujas folhas são traficadas e 

consumidas pelo seu efeito entorpecente), e mais de um prefeito já foram indiciados 

por participação no crime organizado134. A Zona da Mata Sul esteve durante dois 

anos (1996 e 1997) sob o regime de Zona de Exclusão, que foi decretado pelo então 

governador Miguel Arraes de Alencar, visando a controlar a elevada incidência dos 

roubos de cargas, dos assassinatos sob encomenda e dos conflitos no campo. As 

regiões mais eficientes são as relativamente mais ricas e industrializadas: Petrolina, 

por muitos considerada a capital do Rio São Francisco, é o centro da região e tem 

sido historicamente beneficiada com investimentos do governo federal e do setor 

privado; o Agreste reúne importantes centros locais (como Caruaru, Santa Cruz do 

Capibaribe, Garanhuns e Limoeiro) e goza de relativo dinamismo econômico, pois 

alia a proximidade da capital, uma forte tradição no comércio varejista, e pólos 

industriais de médio porte. 

 

                                                                 
132 As estatísticas p foram, para as três regiões consideradas, inferiores a 0,05. 
133 O'Sullivan (2003) ressalta que adversidade das condições ambientais não são apenas um obstáculo à realização das 
políticas locais, mas são também, se bem trabalhadas, um fator de alavancamento e de melhoria da qualidade de vida. Em 
condições adversas, o efeito benéfico relativo de uma única experiência bem sucedida será muito mais sensível que em 
condições favoráveis.  
134 Durante a comissão parlamentar de inquérito (CPI) estadual, instalada in 1999, o então prefeito de Itaíba, Claudiano 
Martins, foi preso por porte ilegal de arma quando se apresentou para depor na cidade de Garanhuns (Jornal do Comércio, 
Política, 19 de Maio de 1999). As acusações dos crimes pistolagem, assalto a bancos e formação de quadrilha interestadual 
(Pernambuco e Alagoas) não foram comprovadas, e o prefeito foi eleito deputado estadual em 2002. Hoje, cumpre seu 
primeiro mandato no legislativo pernambucano. 
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Se as obras menos eficientes se encontram nos municípios do Sertão e da Zona da 

Mata, um fator populacional também pode ajudar a explicar a questão: são também 

os pequenos municípios, localizados basicamente nestas regiões, os que pior 

gastam os recursos dos programas habitacionais, conforme explicado pelo resultado 

da regressão para a variável "tamanho da população": a tendência da qualidade do 

gasto ser inversamente proporcional ao porte do município se revelou verdadeira 

mesmo no universo considerado, isto é, entre municípios com menos de 50.000 

habitantes. 

 

Não só o porte do município, mas também o porte do projeto (simple), que assumiu 

valor "um" para obra que custou até R$ 150.000,00 (valores do ano 2000), ajuda a 

explicar o desperdício de recursos públicos: os menores projetos foram menos 

eficientes que os maiores, sugerindo que um custo fixo de desperdício (mais 

representativo para as menores quantias) acompanhou a implantação de todos os 

projetos. A tendência do desperdício de recursos em seguir o sentido inverso do 

volume aplicado não falseia a hipótese tratada em Vieira de Melo (2002). Para 

aquele autor, o “desperdício” de recursos não é aleatório na administração pública, e 

segue a tendência dos atores envolvidos em maximizarem seus interesses 

individuais, mesmo em detrimento da coisa pública. Como as regras institucionais 

brasileiras fazem da transparência um negócio caro, e exigem de todas as obras 

acima deste valor um tratamento diferenciado135, o desperdício de recursos seria, 

nestas condições, uma ação mais onerosa ao governo local136, pois envolveria um 

número maior de atores. 

                                                                 
135 De acordo com a Lei de Licitações e Contratos, as obras acima do piso de R$ 150.000,00 precisam ser licitadas por 
tomada de preços, procedimento no qual os interessados na contratação são convocados pela grande imprensa, ao invés 
de o serem mediante carta individual da Prefeitura. 
136 Ver, a esse respeito, o trabalho de Olson (1999). 
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O porte do projeto também se revela um critério adequado para o rastreamento da 

eficiência em um outro nível: o da exigibilidade ou não da licitação137. De fato, obras 

não licitadas foram menos eficientes que obras que se submeteram ao certame 

público; afinal, convocar pessoas a participarem de um esquema para 

encarecimento de uma obra, com fins ilícitos, é sem dúvida um procedimento mais 

complexo, ao menos do ponto de vista operacional, que simplesmente acertar um 

sobrepreço com único contratante (caso que a regressão indica ocorrer quando a 

negociação se dá diretamente entre o prefeito e o executor da obra).  

 

A complexidade do desperdício também segue uma racionalidade, cuja análise do 

tipo do projeto facilita a percepção: 

 

Escala de Eficiência  

(menor para maior) 

 

 
 

Urbanização 
(pavimentação 

de ruas, 
construção de 

praças, 
parques, etc.) 

  
Saneamento 
Básico 
(construção de 
sistemas de 
esgoto e 
tratamento de 
resíduos 
sólidos) 

 Abastecimento de 
Água (construção 

de redes de 
distribuição de água 
tratada e perfuração 

de poços para 
atender pequenas 

comunidades) 

  
Habitação: 
construção, 
reforma e 

recuperação de 
casas populares. 

(referência) 

Teste empírico: escala de eficiência 

 

A escala acima, que classifica a eficiência de implantação segundo o tipo do projeto 

implementado, revela que as obras de urbanização tiveram o pior desempenho 

relativo, seguidas pelo saneamento básico, pelo abastecimento de água e, por 

último, pelas obras de habitação. Isso pode ser atribuído, a princípio, ao custo médio 

e à complexidade técnica comum a cada grupo de obras, que seguem a mesma 

                                                                 
137 Conforme o Artigo 37 da Constituição Federal, e o disposto na Lei de Licitação e Contratos (Lei 8.666/93), a obra exige 
licitação a partir de um custo pré-fixado. Desde 1998, esse valor é de R$ 15.000,00, adotado como referência, considerado 
o custo de obra em 2000. 
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orientação do desperdício dos recursos, e sugerem ao Tribunal um ordenamento 

lógico para seleção dos objetos de auditoria. 

 

Finalmente, os resultados do ano eleitoral de 2000 – período em que membros do 

governo saíram à caça de fundos para financiar sua campanha à reeleição – 

revelaram uma maior propensão ao desperdício de recursos públicos neste ano, e 

confirmam que despesas indevidas extraordinárias aconteceram neste período. 

Como os "empresários políticos" precisam de financiamento para suas campanhas, 

é razoável que órgãos de controle concentrem sua ação fiscalizatória no período em 

que os governantes municipais estão mais propensos a cometê-las.  
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8. CONCLUSÃO 
 

O relevo que os municípios brasileiros ganharam com a Constituição Federal de 

1988 acarretou um novo formato institucional para a gestão de políticas sociais. O 

poder local passou a ser o responsável pela implementação de programas para 

importantes aspectos da malha de proteção social, e alguns setores, como educação 

infantil e saúde, passaram até a contar com repasses de recursos obrigatórios, do 

governo federal para os governos locais. O mesmo não aconteceu, entretanto, com 

o setor habitacional e de desenvolvimento urbano: prevendo gestão compartilhada, 

mas sem conferir competências específicas, a Constituição Federal pulverizou a 

ação da União em programas isolados, no âmbito de vários ministérios, mas nenhum 

fundo obrigatório de financiamento (como o FUNDEF, da educação) foi criado. Sem 

financiamento garantido, municípios saíram à caça de recursos destinados a essa 

atividade, negociando diretamente com parlamentares a consecução de 

financiamentos, o que cria um processo político decisivo, mas pouco transparente e 

pouco permeável aos mecanismos institucionais de controle. Isto abriu uma porta 

para o uso inadequado dos recursos públicos, e tanto é assim que apenas 82% dos 

recursos liberados, para os projetos analisados, foram convertidos em benefícios 

para a população. 

 

A falta de controle destes repasses tem sido motivo de preocupação. Nesta 

dissertação, foram analisados os dados originários das auditorias do Tribunal de 

Contas do Estado de PE, tentando descobrir que fatores mais afetariam a 

performance desses municípios. Demonstrou-se que os fatores estruturais, medidos 

pelas variáveis-condição, foram os que mais influenciaram na implantação das 

obras, no período. Daí se destacar que o tamanho do município, o tipo de projeto a 



 107

ser implantado (se habitacional, de saneamento básico, de abastecimento de água 

ou de aparelhamento urbano), a região do Estado em que foi realizado, o valor da 

obra e a ocorrência ou não de eleições municipais no ano em que a obra foi 

realizada são fatores muito importantes na eficiência da implantação. 

 

Outros fatores dizem respeito às condições políticas do governo, mais 

especificamente ao domínio do governo municipal no legislativo, à disputa ao 

governo por dois ou mais candidatos, e ao coeficiente de variação nos votos 

conferidos aos candidatos que disputaram o pleito: neste domínio, contrariando 

idéias oriundas do mainstream, os ambientes mais diversificados geraram mais 

desperdício de recursos públicos que os outros, em que menos atores competiam. 

Neste caso, a explicação de Barry Ames ajuda entender a dinâmica da vida política 

nessas localidades, onde a política é a atividade econômica mais rentável, e a 

atuação da oposição, lamentavelmente, é mais um fator de ônus que um fator de 

economia e lisura nos gastos públicos. 

 

Fatores relativos às condições fiscais dos municípios, apesar de todo o movimento 

pelo ajustamento das contas públicas demandados pelas donor agencies 

internacionais, mostraram-se incipientes para explicar o fenômeno da variação na 

eficiência dos programas sociais: municípios com maior comprometimento de sua 

receita com o pagamento dos servidores não foram, ao contrário do que tanto se 

propala, menos eficientes que os outros, que tinham maior “folga” na sua execução 

orçamentária. Isso demanda estudos mais detalhados, a fim de identificar que 

interesses residem por trás do discurso de “enxugamento da máquina”, em voga no 

transcurso da década de 1990. 
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Dispositivos da Constituição de 1988 se revelaram importantes na administração 

desses programas: a prática da licitação, mesmo que seja conhecida sua fragilidade 

às fraudes, mostrou-se um fator importante de eficiência na gestão pública. E mais, 

quanto mais rigorosa a modalidade de licitação, maior o seu impacto na redução do 

desperdício. 

 

A concentração de auditorias, pelo Tribunal de Contas, no período, não seguiu um 

padrão regular de gradação: mais auditoria não representou mais eficiência, ao 

contrário do esperado, sendo mesmo, de acordo com os resultados da regressão 

TOBIT, o oposto. Como o Tribunal de Contas não seguiu, no período, um 

planejamento integrado de auditoria, fica prejudicada uma interpretação mais 

detalhada deste fenômeno. Resta, entretanto, considerar o que ensinam muitas 

autoridades do ramo de auditoria pública, que a superação do modelo de auditoria 

formal e legalista é condição necessária para uma atuação mais próxima das 

demandas da sociedade, pelos órgãos de controle; tanto é assim que as auditorias 

especiais – originadas tanto nas denúncias como nas auditorias de iniciativa própria 

do Tribunal de Contas – que estiveram controladas em na análise, foram as que 

mais detectaram desvios e má aplicação de recursos públicos. 

 

O dilema básico das políticas sociais – que é conectar as margens que separam a 

racionalidade econômica da eqüidade social – é o mesmo dilema do estado 

democrático. Desta maneira, as ferramentas de controle do estado sobre suas 

próprias ações devem estar afinadas com as demandas da sociedade. Este trabalho, 

caracterizado pelo uso de uma ferramenta ainda pouco usada na análise de políticas 

públicas (a regressão para bases de dados censuradas), buscou contribuir não só 

com a pesquisa hodiernamente realizada em Ciência Política, mas também com o 
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processo de atualização procedimental das entidades de controle externo do país, 

notadamente o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Queira Deus que 

esta pequena contribuição ajude a melhorar a vida da população mais sofrida deste 

país.  
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