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RESUMO 

 

 

A Constituição do Brasil de 1988 avançou na definição do caráter assistencial da 
atuação do governo, deixando implícito que as ações deste cunho eram as mais 
importantes, e não, as ações que possibilitam o crescimento com desenvolvimento 
fruto do investimento em atividades produtivas. Esta Constituição foi a responsável 
pela definição de maiores percentuais de transferências de renda, através dos 
fundos de participação dos estados e municípios, bem como, pelo ascendente 
crescimento de novos municípios visto na década de 90 em todo o Brasil, que fez 
crescer a variável da despesa pública, através do aumento do funcionalismo. O 
governo brasileiro eleito democraticamente em 2002 seguiu o entendimento 
constitucional de prioridade, e conseguiu popularidade, através da criação de 
diversos programas de transferências diretas de renda, como por exemplo, o 
Programa Bolsa Família. Que junto com os aposentados rurais, pensionistas e 
funcionários públicos, perfazem a totalidade da “Economia Sem Produção”. Diante 
deste cenário distributivo, este trabalho teve como objetivo mensurar a parcela da 
“Economia Sem Produção” que está contida no PIB do estado da Paraíba, no 
período de 2006 a 2010, a partir das informações coletadas nos órgãos públicos 
gestores. Com base nisso foi possível obter, a partir do PIB paraibano do período, 
que a parcela da “Economia Sem Produção”, que não é fruto do processo produtivo, 
tem o valor de 49,554 bilhões de reais e que através da média geométrica, para os 
cinco anos analisados, 38,70% do PIB é fruto de transferências de renda. 
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ABSTRACT 

 

 

The Constitution of Brazil of 1988 advanced care in defining the character of the 
government action, implying that the actions of this nature were the most important, 
and not the actions that enable growth with developing fruit of investment in 
productive activities. This constitution was responsible for the definition of higher 
percentages of income transfers through the participation funds from states and 
municipalities, as well as the upward growth of new townships seen in the 90s in 
Brazil, which has boosted variable public spending, by increasing the functionalism. 
The Brazilian government democratically elected in 2002 followed the constitutional 
understanding of priority and popularity achieved through the creation of several 
programs of direct income transfers, such as the Bolsa Família. That along with the 
rural pensioners, pensioners and public employees, make up the whole of 
"Economics Without Production". In this scenario distributive, this study aimed to 
measure the amount of "Economics Without Production" which is contained in the 
GDP of the state of Paraíba, in the period 2006-2010, from the information collected 
in public agencies managers. On this basis it was possible to obtain, from Paraiba 
GDP of the period, the share of "Economics Without Production", which is not the 
result of the production process, has a value of 49.554 billion dollars and that through 
the geometric mean for the five years analyzed, 38.70% of GDP is the result of 
income transfers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Em 1964, no primeiro governo da ditadura militar, o Plano de Ação Econômica 

do Governo (PAEG) foi criado sob critérios que visavam à correção das altas taxas 

de inflação, diagnosticadas à época como sendo inflações de demanda, e, uma série 

de reformas estruturais que caminhavam no sentido do combate à desigualdade 

regional de renda, através de reformas do tipo tributárias, agrícolas e no mercado de 

trabalho.  

 As ações efetivadas pelo PAEG, na verdade, criaram as instituições que 

agravaram o problema que será analisado por este trabalho, as transferências de 

renda. 

Mais adiante, a última Constituição nacional da República Federativa do 

Brasil, criada em 1988 e dotada de justiça social, tornou de forma plena e ainda mais 

maciça a atuação do setor público brasileiro na economia local. Como se já não 

bastasse os longos anos de proteção aos mercados nacionais que imperaram em 

governos anteriores.  

Foi desta Constituição que proveio os maiores percentuais destinados a 

Estados e Municípios, através da transferência direta de renda pelos Fundos de 

Participação, sem qualquer estipulação, por meio de parâmetros, que atrelassem os 

recebimentos destes fundos a níveis de qualidade de gestão, por exemplo. 

Foi esta Constituição que possibilitou a maior corrida rumo à criação de novos 

municípios na história do Brasil, sem o mais raso cuidado quanto à viabilidade fiscal 

e/ou econômica, destes que se tornavam independente. Fica implícito a ignoração à 

variável que nascia deste ato. O crescimento do setor público nas economias locais. 

Ainda no mesmo caminho, a Carta Magna de 88 seguiu fazendo justiça social, 

quando explicitou a obrigação de assegurar os direitos à saúde, à previdência social 

e à assistência social da população brasileira, através dos recursos do orçamento 

federal. 

 Foi a partir deste lastro constitucional, que em Janeiro de 2003 o Estado 

brasileiro continuou avançando no ambiente das transferências de renda, quando da 

chegada ao poder de um novo governo democrático. Governo este que iniciara uma 

escalada bilionária rumo ao cume da popularidade, sendo taxado por anos, como o 

governo federal mais popular da história democrática desse país, talvez pela 

obtenção dos 61,27% dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, no segundo 

turno do pleito de 2002.  



15 

 

O Programa Fome Zero, criado em 2003, veio de um desejo pessoal do então 

presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva, que assumiu, perante as câmeras 

de uma rede televisiva, em um dos debates que participou, o compromisso de fazer 

com que cada brasileiro fizesse as três refeições a que tem direito no dia.  

A bem da verdade, ele cumpriu com o prometido fazendo, inclusive, a 

expectativa de vida dos brasileiros crescer, inexpressivos 1,8 anos, saltando para 

73,5 anos o tempo de vida em 2010, segundo os dados do Censo do mesmo ano 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A obtenção dessa 

popularidade se deu à duras penas para a produtividade e competitividade dos 

mercados brasileiros. Pois, segundo os dados que serão apresentados neste 

trabalho, nunca se transferiu tanta renda, direta e indireta, nesse país, como até 

então. 

É no Nordeste do Brasil que está localizado o semi-árido, que é a região mais 

seca do país e a que mais sofre com períodos prolongados de estiagem, 

comprometendo os plantios de escala, mas, sobretudo, os de agricultura de 

subsistência que existem aos montes em toda essa região. Essa sempre foi uma 

região trabalhada a base dos apadrinhamentos, dos favorecimentos por políticos 

que usam a “indústria da seca” como forma de favorecimento pessoal para seu 

governo. 

É nesse espaço geográfico, o semi-árido nordestino, que existe a maior parte 

da população que recebe os benefícios do PBF (Programa Bolsa Família). É para o 

mesmo espaço que são destinadas as maiores parcelas dos Fundos de Participação 

dos Estados e Municípios. Também é no mesmo espaço que existem as maiores 

concessões de aposentadorias, pensões, de origem rural e benefícios assistenciais 

a idosos, através do INSS. Foi lá que se viu a maior corrida na criação de municípios 

do país, a partir da Constituição de 1988, sob a defesa de crescer e desenvolver-se 

regionalmente, segundo Gomes (2001). 

É nesta região do Brasil, o Nordeste, em um dos nove estados, a Paraíba, 

que este trabalho discorrerá.  

Sendo assim, pela notável falta de incentivo ao trabalho, por parte das 

instituições, fomentada pelas transferências de renda, e ainda, pela necessidade do 

entendimento, de não ser facilmente visível a melhoria da qualidade de vida, o 

desenvolvimento e o crescimento da produtividade do estado da Paraíba, uma vez 

que a renda existe, através da divulgação de elevados números de PIB, que este 
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trabalho se justifica, também, com a inclinação de responder ao seguinte 

questionamento:  

Qual parcela do PIB do estado da Paraíba é advinda da “Economia Sem Produção”, 

fruto da distribuição de renda no estado? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Obter a parcela da renda do estado da Paraíba e dos seus municípios, 

proveniente de atividades que não correspondem propriamente à produção (stricto 

sensu) durante o período de 2006 a 2010. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar quais são os elementos que geram transferências de renda para o 

estado da Paraíba, mas que não correspondem à produção; 

• Quantificar estes elementos transferidores de renda para o período de 2006 a 

2010; 

•  Identificar seu percentual de participação no PIB estadual para o período 

analisado. 

 

Para tanto, este trabalho está estruturado em cinco capítulos. A primeira é 

esta introdução. Na segunda é feita uma breve explanação da literatura que serviu 

de base na elaboração desta pesquisa. A terceira descreve os procedimentos 

metodológicos adotados. Na quarta seção são apresentados os resultados 

encontrados. E, na última, são expostas as conclusões deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica necessária ao 

desenvolvimento desta monografia. 

 Inicia-se com a apresentação de um modelo estilizado sobre o processo de 

geração da produção e renda numa economia de livre mercado, antes, contudo, 

define-se o que são fatores de produção. A diante, são definidos PIB, Federalismo 

Fiscal, Fundos de Participação dos Estados e Municípios, Previdência Social e 

Complementar. 

 

2.1 Fatores de produção 

 

Samuelson e Nordhaus (1988) definem fatores de produção como sendo 

aqueles elementos que entram no processo de produção, e, quando combinados 

com determinada tecnologia, dão origem a outros bens e/ou serviços que serão 

consumidos, ou ainda, utilizados em outro processo produtivo, logo, todo e qualquer 

processo produtivo necessita comprar serviço dos fatores de produção de seus 

proprietários (Renda), para criação de novos bens ou serviços finais (Produto). 

Ainda de acordo com aqueles autores, os fatores de produção podem ser 

divididos em quatro tipos:  

 

• A terra ou recursos naturais (N), que são as terras produtivas, 

florestas, reservas minerais;  

 
• O capital (K), que são máquinas, equipamentos, instalações físicas; 

 

• O trabalho (L), que é o dispêndio de energia física ou mental aplicada 

a um processo produtivo, por parte ou toda a população economicamente 

ativa (PEA), de uma economia em questão; 

 
• E a tecnologia (T), que é a maneira como os fatores são combinados 

no processo produtivo. 

 
Do ponto de vista mais formal o que foi exposto pode ser apresentado de 

acordo com a equação 1 abaixo: 

 



18 

 

� = ���,�, �, 	
																										(1) 

 

 A combinação dos fatores de produção torna possível a geração de riqueza 

que será visto a seguir. 

 

2.2 Geração de riqueza  

 

 Os economistas chamam de mercado o local, não necessariamente físico, 

onde se encontram ofertantes e demandantes (vendedores e compradores) 

realizando interação no sentido de responder às três perguntas básicas de qualquer 

economia. O que produzir?, Como produzir? e Para quem produzir? Seguindo 

as ordens que são ditadas pelo consumidor, chamado por Samuelson e Nordhaus 

(1988), de monarca soberano. 

 As famílias ofertarão no mercado de fatores, os serviços dos fatores terra, 

capital e trabalho (mão-de-obra) necessários à produção de bens e/ou serviços 

finais ou intermediários por parte das empresas ou unidades produtoras. E pela 

oferta destes receberão renda, chamada de remuneração dos fatores de produção. 

 As unidades produtoras, agora com os fatores de produção dentro de suas 

instalações físicas, podem produzir os bens e/ou serviços intermediários e finais, 

que serão ofertados no mercado respectivo. Neste mercado, as famílias irão 

demandar os bens e/ou serviços necessários a sua sobrevivência e por eles 

pagarão com sua renda recebida anteriormente, quando do momento da venda de 

seus serviços de fatores de produção, gerando nesse momento, renda para as 

unidades produtoras.  

 Esse processo é exemplificado através da figura 1. 
 

Figura 1 – Geração de riqueza. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Samuelson e Nordhaus (1988). 
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O processo de geração de riqueza, então, implica na interação entre famílias 

e empresas, ofertando e demandando, respectivamente, fatores de produção. Dessa 

interatividade decorre a renda (Y) que é, num primeiro momento, consequência da 

venda de serviço dos fatores de produção às empresas pelas famílias, no mercado 

de fatores, e, num segundo momento, a aquisição de bens e serviços finais (P), 

pelas famílias às empresas, no mercado de bens e serviços finais, gerando renda a 

esta última neste momento. Isso leva a existência de uma identidade entre Produto e 

Renda (P = Y), uma vez que a quantidade adquirida de produtos pelas famílias, é 

necessariamente igual a renda obtida pela empresa na venda, bem como, em outro 

momento, a quantidade de produtos gerados pelas empresas é igual a renda obtida 

pelas famílias ao ofertarem seus serviços de fatores de produção. Conforme 

exemplificado na figura 2. 

 

Figura 2 – Identidade entre Produto e Renda. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Mankiw (2008). 

 

Essa renda recebida, em toda sua plenitude, tem denominações diferentes, 

conforme o fator de produção transacionado. A remuneração de cada fator de 

produção pode ser visto na figura 3. 
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Figura 3 – Fatores x Remunerações. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Samuelson e Nordhaus (1988). 

 

 No exemplo de geração de riqueza da figura 1, interagem apenas as famílias, 

ofertantes dos fatores de produção e as empresas ou unidades produtoras, 

responsáveis pela geração de produtos e serviços, através do beneficiamento dos 

fatores. Não há ali, por enquanto, a existência de uma terceira instituição que 

coordene, que gira as ações das duas outras instituições, promovendo o equilíbrio 

de interesses e o desenvolvimento econômico. Trata-se do Governo. 

 Na figura 4, o esquema de geração de riqueza trás a presença dessa terceira 

e importante instituição. 

 

Figura 4 – Geração de riqueza com o governo. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Lopes e Vasconcelos (2008). 
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Aproximando o modelo um pouco mais da realidade, há de se analisar o 

impacto da existência do setor público no processo de formação da renda (Y). Para 

Lopes e Vasconcelos (2008), os mercados de fatores e de bens e serviços finais, 

sofrem uma redução no volume de renda a que têm direito, uma vez que o governo 

entra apropriando-se de parte dessa renda ao cobrar os tributos inerentes a cada 

instituição. Mas, claro, ele também participa consumindo, realizando gastos e 

investimentos, como também, regulando o funcionamento desses mercados e os 

interesses de quem dele participa, através da fiscalização e aplicação das normas e 

leis vigentes. 

Ainda de acordo com Lopes e Vasconcelos (2008), exemplificado pela figura 

3 acima, o Governo cobra os tributos devidos às empresas e às famílias, fazendo a 

renda nos mercados diminuir. Ao mesmo passo, ele “devolve“ essa renda na forma 

de bens e/ou serviços públicos, ou simplesmente bens públicos, que, dentre 

algumas outras características, destaca-se como mais importante a de não exclusão 

(não excludente), pois, o governo ao ofertar um bem público ele não exclui nenhum 

outro agente da possibilidade de vir a consumi-lo. Bem como, a quantidade 

consumida por um indivíduo não afeta o consumo de um terceiro indivíduo, ou seja, 

ao se consumir desse bem, sua oferta não sofre variação.  

Essas devoluções governamentais também podem ocorrer de outras formas, 

como remessas de valores, tanto para as unidades produtoras, como para as 

famílias. Para as empresas elas ocorrem na forma de subsídios, que é o 

custeamento de parte da produção, pelo governo. Isso tem implicação no preço de 

venda do produto desta empresa, fazendo este ser menor que o preço de 

remuneração dos fatores de produção, segundo Lopes e Vasconcelos (2008). Já 

para as famílias, as devoluções governamentais vêm na forma de transferências 

diretas, através de vários programas assistenciais como: Auxílio Gás, Bolsa Escola, 

e, o Programa Bolsa Família, que será tratado mais adiante neste trabalho. De 

acordo com Carleial e Cruz (2009), essas transferências ocorrem sem a 

necessidade de contrapartida, conforme prevê a Constituição de 1988. Ainda 

existem outros programas que não remetem valores diretos, mas doam ou financiam 

a construção ou a produção bens indispensáveis à sobrevivência da população mais 

pobre, sobre tudo no semi-árido do Nordeste, como o Programa Cisternas, o 

Programa de Aquisição de Alimentos e outros. 
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Disto isto, é possível mensurar essa riqueza produzida através da definição 

de PIB, visto a seguir. 

 

2.3 Produto interno bruto- PIB 

 

Pode-se definir o PBI, Produto Interno Bruto, de uma economia como sendo a 

soma de todos os valores dos bens e serviços finais, produzidos num país num 

determinado espaço tempo. 

O PIB pode ser calculado de duas maneiras, a primeira forma dar-se pela 

ótica da renda, somando-se o total de remunerações pagas aos fatores de 

produção, que fazem parte da economia. A segunda pode ser feita pela ótica da 

despesa, de forma que é somada a totalidade dos gastos envolvidos na produção 

dos bens e serviços finais.  

A atuação do poder público de forma a gerir a alocação destes recursos 

produzidos internamente (PIB) é definida pelos critérios do federalismo fiscal, 

conforme a seguir. 

 

2.4 Federalismo fiscal 

 

O governo existe numa sociedade para prover bens públicos e corrigir as 

falhas de mercado. Como os mercados não são perfeitos, ou seja, existem: 

assimetria de informações (os agentes não são detentores das mesmas 

informações ao mesmo tempo e nem na mesma intensidade), monopólios 

(mercado de apenas um vendedor e muitos compradores), oligopólios (algumas 

empresas detém a maior parte ou toda a produção de um bem) e cartéis 

(consonância entre vários produtores de praticarem o mesmo preço e controlar a 

produção de um bem). Logo, existem agentes privilegiados em detrimento de outros. 

E como o mercado sempre está fazendo as três perguntas já descritas no tópico 

Geração de Riqueza acima, as respostas, sob tais favorecimentos, não são das 

mais corretas. Assim, o governo entra para corrigir as falhas e tornar mais equânime 

os agentes participantes dos mercados. Problemas como o “problema do 

caroneiro” (o indivíduo quer usufruir da utilização de um bem público, mas não quer 

pagar por ele) são situações do tipo que a atuação do governo tende a sanar. 

Pindyck e Rubinfeld (2005). 
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Seguindo Arvate e Biderman (2004), o campo de atuação do Federalismo 

Fiscal concentra-se nas ações dos governos e em seus níveis, o municipal, o 

estadual e o federal, de forma a atribuir à esfera competente o imposto correto a ser 

cobrado, dada sua abrangência geográfica. A teoria normativa procura responder 

“quem tributa o quê?”. 

Os municípios não se enquadram nos critérios normativos da teoria do 

federalismo fiscal para obtenção de receitas. A quantidade de recursos existentes e 

que possam ser cobrados pelos municípios ou ainda pelos estados é muito restrita, 

quando comparadas com a do governo federal. Para Arvate e Biderman (2004, p. 

432), “são poucos os tributos que se prestam a uma arrecadação tributária 

descentralizada”, mesmo embora a vida aconteça no Município e por último no 

Estado e na União.  

Assim, aplica-se à União a cobrança da maioria dos impostos, dado o seu 

poder jurisdicional de abrangência, uma vez que migrar para outro país é bem 

menos comum que mudar para outra cidade ou estado, dada as diferenças culturais, 

língua, etc.  

Alguns impostos atualmente cobrados nas esferas governamentais podem ser 

vistos através da figura 5. 

 

Figura 5 – Competências tributáveis. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Arvate e Biderman (2004). 

 

  Diante das incapacidades arrecadatórias de municípios e estados, os 

mesmos não dispõem de renda suficiente a fim de prover os bens públicos que lhes 

competem à população. Para somar, o quesito obrigação de despesas dos 
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governos, anda na contramão da via de arrecadação, fazendo a cada momento, 

receitas e despesas se distanciarem ainda mais. Tal fato é conhecido na literatura 

como desequilíbrio vertical e foi o que ensejou a criação das transferências 

intergovernamentais, a fim de promover a sobrevivência nos estados e municípios e 

minorar o problema das externalidades, respaldada na contribuição impar que a 

Constituição de 1988, tida como cidadã, teve na sobrevivência dos governos 

subnacionais, ainda em consonância com Arvate e Biderman (2004).  

Estas transferências de renda entre as esferas de governos serão definidas a 

diante. 

  

2.5 Fundo de participação dos municípios e estados (FPM e FPE) 

 

De acordo com Coelho (2007), desde a Constituição de 1946, no artigo 15, 

parágrafo 4°, as transferências intergovernamentais já faziam parte das políticas 

públicas federais: 

 

§ 4°- A União entregará aos Municípios, excluídos os das Capitais, dez por 

cento do total que arrecadar do imposto de que trata o n°. IV feita a 

distribuição em partes iguais e aplicando-se, pelo menos metade da 

importância em benefícios de ordem rural (CONSTITUIÇÃO, 1946). 

 

 A mesma Constituição de 1946, em sua Emenda n°. 18, de 1965, retoma o 

caráter distributivo dos fundos, ainda não denominados como atualmente são: 

 

Art. 20. Serão distribuídas pela União: 

I - aos Municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do 

impôsto a que se refere o artigo 8º, nº I; 

II - aos Estados e aos Municípios, o produto da arrecadação, na fonte, do 

impôsto a que se refere o art. 8º, nº II, incidente sôbre a renda das 

obrigações de sua dívida pública e sôbre os proventos dos seus servidores 

e dos de suas autarquias (CONSTITUIÇÃO, 1946). 

 

Mas foi na última Constituição, 1988, dotada de justiça social, que deram 

nomes aos fundos e redefiniram seus percentuais, através do seu artigo n°. 159: 

 

Art. 159. A União entregará: 
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I -  do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 

qualquer natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por 

cento na seguinte forma: 

a)  vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação 

dos Estados e do Distrito Federal; b)  vinte e dois inteiros e cinco décimos 

por cento ao Fundo de Participação dos Municípios; c)  três por cento, para 

aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de 

caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, 

ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos 

destinados à região, na forma que a lei estabelecer; d)  um por cento ao 

Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro 

decêndio do mês de dezembro de cada ano; II -  do produto da arrecadação 

do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao 

Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de 

produtos industrializados; III -  do produto da arrecadação da contribuição 

de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte 

e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma 

da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido 

parágrafo (CONSTITUIÇÃO, 1988). 

 

Assim, o governo federal descentralizava as finanças públicas com a criação 

dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM). A arrecadação 

federal foi dividida conforme demonstrado no gráfico 1, a fim de atender à 

distribuição dos fundos. 

 

Gráfico 1 – Percentual de doação de recursos da União aos fundos/ programas 

federais. 

 

Fonte: Elaboração própria com base na Constituição (1988). 

FPE
21,5%

FPM
22,5%

Demais 
Programas 

do 
governo

56%



26 

 

 

A receita do governo federal, fruto “da arrecadação dos impostos sobre renda 

e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados”, estava agora 

44% comprometida para cumprir a determinação da Carta Magna do país 

(CONSTITUIÇÃO, 1988). 

Os critérios de rateio do FPE entre as unidades da federação foram então 

definidos através da Lei Complementar n°. 62 de Dezembro 1989, que estipulou os 

seguintes percentuais para os nove estados do NE, que junto com as regiões Norte 

e Centro-Oeste, perfazem o total de 85% de concentração do FPE, os outros 15% 

são então divididos para as regiões Sul e Sudeste. A tabela 1 demonstra esse rateio. 

 

Tabela 1 – Percentuais de rateio do FPE. 

NORDESTE PERCENTUAL 

Bahia 9,3962 

Ceará 7,3369 

Maranhão 7,2182 

Pernambuco 6,9002 

Paraíba 4,7889 

Piauí 4,3214 

Rio Grande do Norte 4,1779 

Alagoas 4,1601 

Sergipe 4,1553 

Total 52,4551 

Fonte: Lei Complementar 62 (1989). 

 

Essas transferências sem contrapartida concentram, só no Nordeste, 52,4%, 

do total destinado aos fundos pelo governo federal, o que implica na redução 

significativa das receitas deste governo, que não agiu no mesmo sentido quanto às 

políticas públicas, pois grande parte delas continuam centralizadas. Isso acabou por 

desestabilizar o fluxo de caixa dessa esfera de governo. Assim, uma forma 

encontrada para reverter esse desajuste, foi criar a cobrança das contribuições 

sociais, que incidem diretamente sobre o faturamento das empresas, como é o caso 

do PIS, COFINS e CSLL. De fato essa medida veio a equilibrar, haja vista que 

representa uma parcela significativa da arrecadação federal, somada à cobrança do 

IPI, de acordo com Arvate e Biderman (2004). 
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 Já os critérios de rateio para o FPM foram definidos desde a Lei de n°. 5.172 

de 1966, através do Código Tributário Nacional, mas sofreram diversas alterações e 

em 1981, através da Lei n°. 1.881, foram mantidos nestes critérios abaixo: 

 

Art. 91. 

§ 2°- A distribuição da parcela a que se refere item II deste artigo, 

deduzindo o percentual referido no artigo 3° do Decreto-Lei que estabelece 

a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada Município, um 

coeficiente individual de participação, determinado na forma seguinte: 

Categoria do Município, segundo seu número de habitantes: 

COEFICIENTE 

Até 16.980 

Pelos primeiros 10.188 -------------------------------------------------------- 0,6 

Para cada 3.396 ou fração excedente, mais ------------------------------ 0,2 

Acima de 16.980 até 50.940 

Pelos primeiros 16.980 -------------------------------------------------------- 1,0 

Para cada 6.792 ou fração excedente, mais ------------------------------ 0,2 

Acima de 50.940 até 101.880 

Pelos primeiros 50.940 -------------------------------------------------------- 2,0 

Para cada 10.188 ou fração excedente, mais ----------------------------- 0,2 

Acima de 101.880 até 156.216 

Pelos primeiros 101.880 ------------------------------------------------------- 3,0 

Para cada 13.584 ou fração excedente, mais ----------------------------- 0,2 

Acima de 156.216 ----------------------------------------------------------------- 4,0 

(CONSTITUIÇÃO, 1946). 

 

Para Arvate e Biderman (2004), as “transferências constitucionais e legais” 

como são identificadas o FPE e FPM, tiveram como fundamento de criação a 

diminuição das desigualdades regionais e dos desequilíbrios verticais, dada a 

incapacidade fiscal de estados e municípios gerarem receita própria suficiente. 

Nesse sentido, as regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ficam com 85% do 

total distribuído de FPE. O FPM, que visa retirar recursos das capitais, tidas como 

zonas mais desenvolvidas, também caminha no sentido de interiorizar os recursos 

nos estados gerando equidade. 

 Não obstante Arvate e Biderman (apud Gramlich & Galper 1973, Gramlich 

1977, Fischer 1982), relata a existência do efeito flypaper que trataria por tornar tais 

transferências constitucionais, não tão eficientes quanto se pensou quando de sua 

criação, uma vez que não seriam convertidas em serviços públicos à população, e 
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sim, em aumento das despesas do governo local, logo, não geraria aumento da 

produtividade (P), e, consequentemente, aumento da receita. Mantendo assim, a 

dependência destes municípios. A continuidade dessas transferências sob tal efeito 

continuaria tornando inexistente a accountability, que se refere tão somente a 

“responsabilização política ininterrupta do poder público em relação à sociedade”. 

Este termo define de forma ótima a atuação do governo em relação à sociedade, 

seus deveres e direitos.  

 Ainda na vertente das transferências renda, a seguir são explanadas 

informações sobre a previdência e a assistência social. 

 

2.6 Previdência social e assistencialismo social 

 

Segundo Arvate e Biderman (2004), no artigo n°. 194 da Constituição do 

Brasil de 1988 foi dado um novo conceito de Seguridade Social, abrangendo um 

leque de ações públicas obrigatórias, quanto à necessidade de assegurar os direitos 

à saúde, à previdência social e à assistência social, através do orçamento 

federal e das contribuições sociais, tanto de patrões, quanto de empregados. 

Contudo, Arvate e Biderman (apud Oliveira & Beltrão 1997, Fiper 1993), 

deixam claro os pré-requisitos que definem o acesso à Previdência Social. Parte-se 

do princípio que o objetivo é garantir ao assegurado e aos seus, um fluxo contínuo 

de recursos que garantam a sua manutenção, dada a diminuição da capacidade do 

mesmo de labutar. Mas, essa garantia de recebimento também pode ser decorrente 

de fatos do tipo: acidentes de trabalho ou morte do assegurado. Porém, para ser 

beneficiado fica implícita a necessidade de contribuição prévia, durante toda sua 

vida produtiva, sendo o mesmo compelido a contribuir. 

De acordo com Bacha e Schwartzamn (2011), o sistema previdenciário 

brasileiro é fruto da Constituição de 1988. Desde então houve algumas reformas e 

regulamentações em 1991, 1993, 1998 e 2003 que acabaram por fechar seu caráter 

assistencial. A Lei Orgânica da Assistência Social de 1993 (LOAS) assegurou o 

atendimento às necessidades básicas da população, já estabelecido na Constituição 

de 88, como sendo direito do cidadão e dever do Estado. 

O fato é que com a renovação do sistema previdenciário, veio o aumento da 

despesa do governo, basicamente pelo acréscimo de concessões de benefícios, e, 

pelos ajustes de salários concedidos de 1994 a 2009, pós-indexação ao salário-
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mínimo, atendendo à imposição da Carta Magna, que prevê que nenhum brasileiro 

receberá um benefício e/ou salário, menor que o salário-mínimo. 

Atualmente o Ministério da Previdência Social concede o benefício sob: 

 

• Aposentadoria por Idade: São concedidos aos trabalhadores 

urbanos, homens a partir dos 65 anos de idade, mulheres a partir dos 60 

anos. Os trabalhadores rurais podem solicitar a aposentadoria com cinco 

anos a menos em ambos os sexos (60 e 55) respectivamente; 

• Aposentadoria por Tempo de Contribuição: Pode-se ter acesso a 

essa modalidade de aposentadoria de forma integral e proporcional. Na 

integral, o trabalhador homem deve comprovar pelo menos 35 anos de 

contribuição e a mulher 30 anos. Sem limite de idade. Professores do 

ensino fundamental e médio têm redução de 05 anos nesse tempo, seja 

homem ou mulher. Na proporcional deve-se combinar dois requisitos. O 

tempo de contribuição e a idade mínima. Os homens devem ter no 

mínimo 30 anos de contribuição e idade mínima de 53 anos, as mulheres 

devem ter 25 anos de contribuição e 48 anos de idade mínima; 

• Aposentadoria por Invalidez: O benefício é pago aos trabalhadores 

que, por doença ou acidente, forem considerados incapazes de 

exercerem atividade laboral. No caso doença é estabelecido um período 

mínimo de contribuição de 12 meses. No de acidente é só estar inscrito 

na Previdência Social. 

 

Existem também as concessões de pensões e de benefícios assistenciais. 

Que assim se concedem: 

Pensão por morte: Concedido à família do trabalhador quando de sua morte. Não 

existe condição para concessão deste benefício no Brasil. Simplesmente nenhum. 

 

• Não se requer idade mínima de acesso do cônjuge; 

• Não se requer possuir carência contributiva; 

• Permite o acúmulo do benefício com a aposentadoria e renda de 

trabalho; 

• Não se exige período mínimo de coabitação, nem casamento formal e 

nem existência de dependentes; 
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• Concede-se 100% do valor do benefício (aposentadoria ou renda do 

trabalho); 

• Não se prevê a extinção do benefício, salvo no caso de morte da viúva. 

 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC-LOAS): É um 

benefício da assistência social, no valor do salário-mínimo, concedido aos idosos, 

maiores de 65 anos e às pessoas com deficiência, cuja renda não permita viver em 

condições dignas. Ao idoso é concedido se o mesmo já não receber qualquer 

benefício previdenciário e desde que sua família não possua renda per capita 

superior a ¼ do salário mínimo. Aos deficientes, desde que devidamente 

comprovado por uma junta médica do INSS a doença, este poderá receber o 

benefício, desde que também sua família não possua renda per capita superior a ¼ 

do salário mínimo. Em ambos os casos, podem ser concedidos os benefícios a mais 

de um membro da mesma família. No caso de concessão de um segundo benefício, 

para o cálculo da renda per capita, o primeiro benefício não entra na conta. 

O Assistencialismo Social tem seu princípio na preocupação de assegurar o 

bem-estar físico e mental de todo e qualquer individuo. É puramente uma 

transferência de renda para pessoas do tipo idosas ou com deficiência que o 

incapacite ao trabalho. Trata-se de fato de uma realocação de recursos, retirando 

dos de renda mais elevada para os menos privilegiados.  

A gerência de concessão das aposentadorias acima descritas se dá por dois 

regimes: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que rege o pagamento 

das aposentadorias, pensões e benefícios do setor privado, e, pelo Regime Próprio 

de Previdência (RPP) que rege o pagamento das aposentadorias e pensões do 

setor público nos três níveis de governo, mas cada nível tem seu próprio regime.  

Existem algumas diferenças latentes entre cada regime. O RGPS, por 

exemplo, possui um teto de valor máximo à concessão de aposentadorias, pensões 

e benefícios. Neste regime é impossível o beneficiário permanecer recebendo, 

depois de aposentado, seu último vencimento de quando ainda trabalhava. No RPP, 

por privilégio ou omissão, isso ainda é possível nos dias atuais, uma vez que não 

existe teto de recebimento. O RGPS é totalmente concentrado e gerido pelo órgão 

INSS em nível nacional, que examina, concede e cancela os pedidos de 

aposentadorias, pensões e benefícios. Já o RPP é gerido independentemente por 

diferentes instituições públicas e em seus três níveis de governo. 
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2.7 Previdência complementar 

 

No Brasil a previdência se fragmenta em dois pilares básicos: A previdência 

social (pública) e a privada (complementar). A previdência social, como já visto 

acima, atende aos associados o setor público (RPP) e do setor privado (RGPS). A 

previdência social tem a função de repor uma parcela do salário da que pessoa que 

perdeu sua capacidade laboral, ou por tempo de serviço, invalidez ou, aos 

familiares, por morte do trabalhador. No caso do RPP, há casos de que funcionários 

do setor público que se aposentam e continuam a receber o mesmo salário na forma 

de aposentadoria, o que claro foge à função já descrita de previdência, e por isso, 

nesses casos, estas não recorrem a previdência complementar. A previdência 

privada ou complementar tem a função de somar recursos aos já recebidos pela 

previdência social, mas com caráter de cunho social, embora ela ainda esteja ligada 

a estratos de maior renda que demandariam maiores benefícios na aposentadoria 

ou pensão. Geralmente utilizados por trabalhadores do setor privado ou empresas 

estatais. Segundo Bacha e Schwartzann (2011). 

 Diferenças fundamentais entre as previdências social e privada 

(complementar), podem ser vistas no quadro 1: 

 

Quadro 1 – Diferenças fundamentais entre as previdências social e privada 

(complementar). 

SOCIAL PRIVADA (COMPLEMENTAR) 

Adesão compulsória (mesmo os informais) Adesão facultativa 

Custeio é tributário Contrato de aporte voluntário de contribuição 

Não capitalizada. Repartição simples Capitalizada (sofre correções mensais) 

Público alvo: Toda a população brasileira Público alvo: Grupos de maior renda 

Fonte: BACHA e SCHWRTZMAN (2011). 

 

Isto posto tem-se as principais categorias e referenciais teóricos necessários 

à execução da presente monografia. 

No próximo capítulo é discorrido sobre os métodos utilizados nesta pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo busca-se apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados no desenvolvimento deste trabalho. Que de acordo Ruiz (1996) é o 

método de abordagem do problema que o caracteriza como sendo uma pesquisa 

científica. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

 Ruiz (1996) caracteriza as pesquisas quanto aos seus objetivos da seguinte 

maneira: 

• Exploratória: Consiste no primeiro estágio da pesquisa que é a 

caracterização do problema, ainda não propondo uma solução de imediato; 

• Teórica: Tem seu fundamento totalmente teórico buscando ampliar os 

conceitos existentes, estruturar conceitos e modelos, gerando novas 

hipóteses sobre o tema; 

• Aplicada: Busca testar empiricamente as hipóteses sugeridas pelos modelos 

teóricos. 

 

Complementando com Andrade (2006), as duas primeiras características 

podem ser chamadas de: pura ou fundamental, por serem de ordem intelectual 

contribuindo para o avanço da ciência, já a terceira tem contribuições práticas na 

solução de problemas concretos. 

Para tanto, esta pesquisa, quanto aos seus objetivos, caracteriza-se como 

exploratória, uma vez que tem por finalidade a extração de maiores informações 

sobre o tema com fins de ampliar o seu entendimento. 

Conforme exposto por Silva e Menezes (2005) uma pesquisa pode ser 

classificada como quantitativa, quando faz uso de técnicas e/ou recursos 

estatístico, ou ainda como qualitativa, quando não há a necessidade do uso de 

métodos e técnicas estatísticas. Assim sendo, esta monografia caracteriza-se como 

sendo uma pesquisa quantitativa. 

Quanto aos procedimentos teóricos uma pesquisa pode ser bibliográfica, 

documental, levantamento, experimental, estudo de caso, pesquisa-ação ou 

pesquisa participante, ainda segundo Silva e Menezes (2005). Assim, esta 

pesquisa classifica-se como bibliográfica, por ter utilizado sua revisão teórica 
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baseada no conteúdo de livros, artigos e monografias, e de levantamento, pois se 

fez uso de dados coletados junto aos órgãos públicos gestores das informações 

trabalhadas, conforme descrito a seguir. 

 

3.2 Fonte dos dados 

 

O levantamento dos dados utilizados nesta pesquisa consistiu em consulta aos 

órgãos gestores das informações que são relativas à “Economia Sem Produção” e 

através deles foi possível a obtenção dos dados descritos no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Órgãos gestores e dados coletados. 

ÓRGÃO DADOS 
Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística- IBGE 
Censos 1950, 1960 e 2010 

Instituto Nacional do Seguro Social- 
INSS 

Valores de aposentados, pensionistas e 
auxílios 

Ministério da Fazenda- Tesouro 
Nacional- COREM 

Valores de FPM, FPE e os exercícios 
orçamentários do governo estadual 

Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome- SAGI 

Valores do Programa Bolsa Família 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

 Através da análise destes dados foi possível mensurar a dimensão da parcela 

de “Economia Sem Produção”, fruto de transferências de renda, para o estado da 

Paraíba, sob comparação com seu Produto Interno Bruto (PIB), durante os anos 

analisados. 
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4 PARAÍBA - UMA ECONOMIA DE TRANSFERÊNCIAS DE RENDA: UMA 

ANÁLISE DO PERÍODO 2006 A 2010. 

 

 Nesta parte do trabalho apresentam-se os dados necessários e suas 

respectivas análises, de forma a sustentar os objetivos da presente monografia. 

 

4.1 Antecedentes históricos 

 

Até meados de 1960 a economia paraibana centrava-se basicamente na 

produção agrícola e com uma considerável diversidade de produtos, dentre os mais 

importantes estavam, o agave (para produção de sisal) e a cana-de-açúcar, que 

voltava de um período de baixa e tomou maiores proporções após 1970, com a 

criação do programa Pró-álcool, frente à crise do petróleo nos mercados 

internacionais. Contudo, os elevados níveis de produção locais tidos por décadas, 

não foram suficientes para criar uma dinâmica própria a economia paraibana, uma 

vez que os mercados eram extremamente restritos e voláteis às condições 

climáticas e isso sempre contribuiu para que a economia do estado fosse fragilizada. 

É possível dimensionar a produção agrícola paraibana para os anos de 1949 

e 1959, de acordo com os dados do Censo do IBGE de 1950 e 60, demonstrados 

através da tabela 2. 

 

Tabela 2 – Produção agrícola da Paraíba: 1949 e 1959. 

CULTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS 

PRODUÇÃO 
1949 
 QTD. 

1959  
  QTD. 

UND. 

Banana 2.074.166 2.279.424 Cachos 

Agave 683.314 1.065.222 Ton. 

Cana-de-açúcar 700.147 1.022.823 Ton. 

Laranja 464.975 760.887 Cento 

Mandioca 98.772 277.335 Ton. 

Abacaxi 133.806 201.703 Ton. 

Côco 169.963 200.677 Cento 

Algodão 49.530 89.021 Ton. 

Milho 12.326 87.839 Ton. 

Feijão 5.429 50.750 Ton. 

Arroz 12.692 10.467 Ton. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da biblioteca digital do IBGE. Censo (1950/ 1960). 

 



35 

 

 Por si só a ocupação das áreas destinadas às atividades de agricultura e 

pecuária na Paraíba já denotavam as suas importâncias, como pode ser visto na 

tabela 3. 

 

Tabela 3 – Ocupação do espaço geográfico paraibano pela agropecuária. 

Dados Censo 1950. 

MODALIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA: 1949 

MODALIDADE ÁREA UND. % ÁREA DA PB 

Agricultura 14.478,57 Km² 25,7% 

Pecuária 3.152,21 Km² 5,6% 

Área total ocupada pela agropecuária: 31,2% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da biblioteca digital do IBGE. Censo (1950/ 1960). 

 

O nível de renda na Paraíba, em 1950, pode ser demonstrado por atividade e 

em Cruzeiros, através da tabela 4. 

 

Tabela 4 – Nível de renda interna. Paraíba 1950. Dados Censo 1950. 

RAMO DE ATIVIDADE EM MILHÕES 
         DE Cr$ 

% PARTICIPAÇÃO 

Agricultura      1.887,0 55% 

Comércio        545,5 16% 

Serviços        374,6 11% 

Indústria        321,0 9,3% 

Outros      305,5            8,7% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da biblioteca digital do IBGE. Censo (1950). 

 

Com quase um terço do espaço territorial paraibano ocupado por atividades 

produtivas como a agropecuária, e somado a isso, a atividade da agricultura ter uma 

participação, maciça, na produção da renda interna de mais de 50%, naquele ano, 

deixa notória a inclinação ao trabalho que existia antes das instituições que foram 

criadas 1967 e 1988. 

Até meados da década de 60 a parcela da “Economia Sem Produção” quase 

que inexistia na Paraíba. Mas foi logo após, em 1967, que se iniciaram os trabalhos 

de distribuição de renda através da criação de fundos, que se finalizou em 1988, 

efetivamente, quando foram redefinidos os parâmetros dos Fundos de Participação 

de Estados e Municípios. Foi também na mesma oportunidade em que se abriram as 

portas para a criação desenfreada de novos municípios, fazendo crescer 

exorbitantemente a parcela do setor público atuante na economia paraibana.    
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Diante dessa realidade e ao longo das décadas seguintes, a história tratou de 

deixar nítido que, o que deveria servir como instrumento de fomento à políticas 

inteligentes de criação de oportunidades e de auto-sobrevivência, produzindo 

ambientes recompensadores, o FPM, a ineficiência das instituições aliadas às más, 

senão péssimas, gestões do setor público e o aumento deste, tratou de nortear o 

uso desses fundos, no sentido do aumento das despesas públicas tornando cada 

vez mais dependentes, os níveis de governo municipal e estadual da esfera federal. 

E assim foi feito até a contemporaneidade. 

Disto isto, Polari (2012, p. 12), acredita que desde então... 

 

A economia da Paraíba tem sofrido um processo de involução relativa, isto 

é, apesar de ter crescido nas últimas décadas, esse crescimento tem sido 

quantitativa e qualitativamente insuficiente, o que tem levado a perda de 

posições da Paraíba tanto no contexto regional quanto nacional (POLARI, 

2012); 

 

E que... 

 

O crescimento experimentado não tem sido comandado por uma inserção 

efetiva da economia paraibana no contexto do processo de globalização e 

de desenvolvimento nacional, vale dizer, pelos setores e atividades mais 

dinâmicos e promotores do desenvolvimento tecnológico nacional (POLARI, 

2012). 

   

Dessa forma, Polari (2012, p. 13) conclui que o Estado da Paraíba nunca 

conseguiu lograr êxito com os papéis desempenhados pelo Estado ao longo do 

tempo. O que nunca possibilitou a erradicação da: 

 

...tristeza pela inoperância dos diversos agentes responsáveis pelo destino 

da economia e da qualidade de vida da população paraibana, que não 

foram capazes de construir um panorama econômico e social mais dinâmico 

(POLARI, 2012). 

 

Nesse ambiente irreal e não sólido, fomentado pelas transferências de renda 

e sem lastro de produção, o PIB da Paraíba ganhou dimensões importantes na 

contemporaneidade, conforme pode ser visto na tabela 5. 
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Tabela 5 – PIB Paraibano: 2006 - 2010. 

PRODUTO INTERNO BRUTO EM BILHÕES DE REAIS. 

ANO VALOR % CRESCIMENTO 

2006 R$ 19,9  
2007 R$ 22,2 10,14% 
2008 R$ 25,6 13,60% 
2009 R$ 28,7 10,52% 
2010 R$ 31,9 10,11% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da CONAC/ DPE/ IBGE (2010). 

 

Os números do PIB paraibano são de fato importantes, mas são contrários às 

condições econômicas e sociais encontradas no estado. Números de PIB tão 

elevados não foram capazes de impulsionar e retirar o Estado da inércia secular que 

se instalou. O único dinamismo presente é por maiores fatias de transferências de 

renda, que se auto-fomentam.  

Foi visto no referencial teórico um breve interregno, do ponto de vista teórico, 

que é de suma importância para o desenvolvimento dessa monografia. Gustavo 

Maia (GOMES, 2001) diz que Renda é igual à Produção. Mas a rigor, como será 

demonstrado, nem toda renda provém de atividades produtivas. A grande questão, 

de acordo com Gomes (2001), é: “nem tudo que o setor público produz é produção”. 

Assim sendo, o aumento do setor público na economia, através das parcelas 

de transferências de renda, oriundo dos fundos de FPM e FPE, e, das parcelas do 

Programa Bolsa Família, e por fim, aditadas pela participação dos aposentados e 

pensionistas, perfaz a totalização da “Economia Sem Produção” na Paraíba, que 

será demonstrado no decorrer desta parte do trabalho. 

 

4.2 Transferências de renda 

 

Dois processos históricos tornaram possível a expansão da “Economia Sem 

Produção”: a transformação do estado brasileiro de investidor em assistencialista e a 

crescente criação de municípios no Brasil em 1984, que será abordado mais 

adiante. Com a criação da Constituição de 1988, o ciclo se fecha. E o setor público 

passa a sustentar a “Economia Sem Produção”. Torna-se possível pensar que, dada 

a existência de poucas atividades produtivas, a economia do Nordeste é na verdade 

um fomento à apropriação de renda gerada em outras regiões. Também é de 

importância que a concessão de aposentadorias no Nordeste não precisa ser 
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respaldada em anos de contribuições anteriores, dada a elevada atividade informal 

que ali existe, sobre tudo no Nordeste da seca (GOMES, 2001). 

 

4.2.1 Fundo de participação dos municípios e estados (FPM e FPE) 

 

Conforme previsto na Carta Magna de 1946, a União é obrigada a fazer 

repasses, sem contrapartida, para estados e municípios. Esses repasses são 

possíveis, dadas às arrecadações, por exemplo, de Imposto de Renda (IR) e 

Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), pela União. Seguiu-se avançando no 

tema na Constituição de 1988, onde se previu que seriam repassados vinte e dois e 

meio por cento, aos municípios e vinte e um vírgula cinco por cento, aos estados, 

destes tributos coletados. 

 

• FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM)- 22,5%; 

• FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS (FPE)- 21,5%; 

• TOTAL: 44% 

 

 De forma mais contundente a nível regional, os municípios da Paraíba 

receberam os valores totais de FPM contidos na tabela 6, durante o intervalo de 

tempo apreciado neste trabalho, 2006 - 2010. 

 

Tabela 6 – Repasses de FPM. Paraíba: 2006 - 2010. 

ANOS VALORES EM BILHÕES DE REAIS 

2006 R$ 0,952 

2007 R$ 1,097 

2008 R$ 1,366 

2009 R$ 1,288 

2010 R$ 1,390 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Sec. do Tesouro Nacional (SIAFI 2013). 

 

É possível notar que houve um crescimento de 30% em 2008 e de 31% em 

2010, em relação ao primeiro ano do intervalo analisado. Crescimento este muito 

significativo em pleno período de recessão econômica mundial. 

Ignorando os critérios de rateio definidos na Lei n°. 5.172 de 1966, para o 

FPM e analisando a partir de uma ótica simples e trivial, pode-se chegar a algumas 

conclusões. A soma total dos valores de FPM (R$ 6,09 bilhões) divido pelo número 
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atual de municípios da Paraíba (223) e ainda dividido por cinco anos, período do 

intervalo, (60 meses), é possível obter uma cifra média de 455,5 mil reais/mês, 

recebido por cada município da Paraíba indistintamente. 

Nenhum município da Paraíba, com população inferior a 30 mil (não chega a 

1% os municípios paraibanos que possuem população acima desse valor), seria 

capaz de gerar uma receita à altura, com suas próprias capacidades arrecadatórias, 

fruto da cobrança de ISS, IPTU, TCR e ITBI. A importância do recebimento de uma 

cifra desta magnitude, em municípios tão pequenos, como tantos que existem na 

Paraíba, teria de se fazer presente em serviços públicos de qualidade, eficientes e 

que atendessem a toda demanda da população local. Mas infelizmente não é o que 

acontece. O que ocorre, simplesmente, é o aumento do gasto público.  

Gomes (2001) concorda que o aumento do gasto público para “municípios 

economicamente nulos e fiscalmente inviáveis”, serve na verdade, como um fomento 

à políticas sócio-eleitorais. Por esse motivo ele inclui o funcionalismo público como 

sendo parte integrante da “Economia Sem Produção”, acreditando ser uma 

“transferência de renda disfarçada de salários”. 

Não obstante aos valores mais expressivos da receita estadual, uma vez que 

este arrecada ICMS e IPVA, impostos que recaem sobre toda extensão territorial, o 

estado também recebeu valores extremamente significativos. Conforme 

demonstrado na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Repasses de FPE. Paraíba: 2006 - 2010. 

ANOS VALOR EM BILHÃO DE REAIS 

2006 R$ 1,349 

2007 R$ 1,532 

2008 R$ 1,836 

2009 R$ 1,733 

2010 R$ 1,868 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Sec. do Tesouro Nacional (SIAFI 2013). 

 

Considerando que o governo do estado dever trabalhar por todos os duzentos 

e vinte e três municípios, realizando obras do tipo de provimento de recursos 

hídricos, pavimentação de estradas (as PBs), infraestrutura educacional entre outras 

ações, e também, ofertando subsídios à atração de novas empresas que se 

alocariam dentro da faixa territorial de algum dos municípios existentes, gerando 

assim, externalidades positivas para aquele, pode-se assim, ainda, dividir a cifra 
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estadual, pela totalidade de municípios e pelo mesmo período analisado. Dessa 

forma, deve-se de somar mais de 600 mil reais/mês que seriam utilizados, ou, no 

mínimo, usufruídos pelos municípios, no aumento da eficiência e produtividade dos 

serviços ofertados pelo setor público, bem como, na mudança do ambiente local, de 

mero receptor de recursos produzidos em outros estados, para um município 

produtor e autossustentado. Porém, diante da realidade improdutiva da maioria dos 

municípios, acredita-se que a maior parte desses recursos seja para o pagamento 

das folhas salariais. Como se verá a seguir. 

 

4.2.2 Funcionalismo público 

 

 Para Gomes (2001), a “economia sem produção” é constituída por três 

principais agentes. Os aposentados, as prefeituras e os funcionários públicos. 

Os aposentados contribuem com suas aposentadorias sem prévias contribuições, no 

caso das aposentadorias rurais por idade. Já as prefeituras contribuem com o 

recebimento das parcelas de FPM, claro, também isentas de prévias contribuições, 

ou até mesmo, quaisquer parâmetros que atrelem os recebimentos à níveis de 

arrecadação, população ou índices de aferimento da qualidade da gestão e dos 

serviços por estas ofertados. A Carta Magna do país já garante, constitucionalmente, 

a participação das prefeituras nesse tipo de economia desde 1967. A grande 

questão é como participam os funcionários públicos. 

 A rigor, os funcionários públicos recebem salários pela prestação de serviços 

produtivos, por exemplo, como administração, segurança, educação e saúde, em 

suma eles produzem alguma coisa. A grande dificuldade é em aferir essa 

produtividade, e, até mesmo, identificar o fruto dessa produção. Essa dificuldade 

decorre da inexistência de ferramentas estatísticas que meçam a produtividade de 

serviços governamentais, e assim, torne possível o dimensionamento do produto 

real do setor público. Como tal ferramenta não existe, o produto do setor público 

acaba sendo determinado pela identidade entre Produto e Renda, logo, o produto é 

igual a soma dos salários pagos, conforme já abordado no item 2.2 deste trabalho 

(GOMES, 2001). 

 Mas, ter como única a identidade entre Produto e Renda para a determinação 

do produto do setor público é dar brechas para situações esdrúxulas como a 

relatada por Gomes (2001), o: 
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Paradoxo do prego: se todos os prefeitos do país resolvessem, em um ano 

eleitoral, triplicar o emprego (mantidos os mesmos salários), o produto 

público municipal também triplicaria nas estatísticas, mesmo se não 

houvesse sofrido qualquer modificação na vida real, ou seja, mesmo que 

nenhum dos novos funcionários, na verdade contratados para votarem 

corretamente (e não para trabalhar; muito menos para produzirem qualquer 

coisa), jamais tivessem, sequer, enfiado um prego na manteiga (GOMES, 

2001, p. 150). 

 

 A situação relatada por Gomes (2001) torna-se real através dos dados do 

Censo de 1960, que demonstra o montante de salários e ordenados pagos no 

segundo quinquênio da década, por setor, na tabela 8, e, dos dados da RAIS, 

mostrados na tabela 9, quando é possível conhecer a dimensão do funcionalismo 

público, em postos de trabalho, na Paraíba, ambos, antes da Constituição de 1988. 

 

Tabela 8 – Salários e ordenados pagos entre 1956 a 1960. Em milhões de 

Cruzeiros. Paraíba. Censo de 1960. 

SETOR 
1956 1957 1958 1959 1960 

% 
Médio 

Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % 

Adm. Pública 559,0 32,3% 611,6 29,3% 673,3 29,2% 908,9 29,6% 1.089,5 26,8% 29,4% 

Comércio 190,1 11,0% 199,3 9,6% 273,1 11,8% 375,9 12,2% 500,6 12,3% 11,3% 

Indústria 278,8 16,1% 312,0 15,0% 374,8 16,3% 521,8 17,0% 702,3 17,3% 16,3% 

Outros 449,5 26,0% 631,9 30,3% 580,5 25,2% 744,4 24,2% 1.134,1 27,9% 26,6% 

Serviços 253,1 14,6% 329,2 15,8% 404,7 17,5% 523,5 17,0% 640,5 15,7% 16,1% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da biblioteca digital do IBGE. Censo (1960). 

 

Tabela 9 – Estoque de empregos formais. Administração Pública. Paraíba: 1985 

- 1988. 

EMPREGO PÚBLICO FORMAL EM UM PERÍODO 
ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988.  

ANO QTD. DE POSTOS % CRESCIMENTO 

1985 118.668 ------ 

1986 147.434 24,28% 

1987 141.918 -3,87% 

1988 151.057 6,43% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS PB (1985 - 1988). 
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 Mesmo antes da Constituição de 88 o setor público na Paraíba já dava 

indícios de sua magnitude de expansão. Pela amostra dos últimos cinco anos da 

década de 50, o percentual de participação na totalização de salários e ordenados 

pagos à administração pública chegou a quase 30%, conforme mostrou a tabela 8. 

Já a tabela 9, para o intervalo de quatro anos analisados foi possível observar 

que a série tem uma soma total de 26,84% de crescimento de postos de trabalho. O 

que corresponde a um crescimento médio geométrico de 6,7% ao ano. Durante este 

período a Paraíba possuía 174 municípios, conforme poderá ser visto adiante no 

item 4.2.3. Ao dividir-se o último valor, 151.057, pela quantidade de municípios à 

época, obtém-se o número de 868 postos de trabalho para cada município, 

indistintamente. O paradoxo do prego é cada vez mais fatídico. 

Após a Constituição de 88, no ano de 1994, ano em que se criou 43 novos 

municípios, obtendo uma taxa de crescimento de municípios, em relação ao ano 

anterior, de 19,7%, o aumento do funcionalismo público no ano seguinte, 1995, foi 

quase da mesma ordem, sendo de exatos 19,2%, correspondendo ao montante de 

139.158 postos de trabalho no setor público, isso ainda segundo os dados da RAIS 

de 1995 do MTE. Fica notável que o afrouxamento constitucional, quanto à criação 

de novos municípios, possibilitou o aumento das despesas públicas. 

É possível ter a dimensão contemporânea destes dados, através dos 

demonstrados pela tabela 10, onde também são levantados dados de outros setores 

para fins de comparação entre eles. 

 

Tabela 10 – Estoque de empregos formais na Paraíba: 2006 - 2010. 

COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS 

SETOR 2006 2007 2008 2009 2010 

Administração pública 210.443 217.500 222.897 240.783 246.541 

Serviços 84.882 90.121 103.916 109.579 119.148 

Comércio 56.079 61.623 67.216 73.987 83.959 

Indústria de transformação 59.075 65.907 66.931 68.213 74.918 

Construção civil 15.756 18.621 29.925 25.844 31.822 

Agropecuária 15.889 12.669 13.865 15.407 14.160 

Serviço ind. utilidade pública 7.063 7.715 7.305 8.348 7.698 

Extrativa mineral 1.533 1.315 1.284 1.214 1.258 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS PB (2006 - 2010). 
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 De muito longe, os postos de trabalho ocupados pelo setor público imperam 

no mercado de trabalho paraibano. Analisando em específico a evolução do 

emprego público, através da categoria denominada na RAIS de: Administração 

Pública; é possível obter os dados demonstrados na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Postos de trabalho e percentual de crescimento do emprego 

público formal. Paraíba: 2006 - 2010. 

EMPREGO PÚBLICO FORMAL 

ANO QTD. DE POSTOS % CRESCIMENTO 

2006 210.443 8,38% 

2007 217.500 3,35% 

2008 222.897 2,48% 

2009 240.783 8,02% 

2010 246.541 2,39% 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS PB (2006 - 2010). 

 

 Não perfaz o intervalo analisado por este trabalho o ano de 2004, porém não 

menos importante, ainda mais por ser um ano de eleição municipal, no fechamento 

do ano seguinte, 2005, observou-se um crescimento de 6,38% em relação a 2004, 

quanto a novos postos de trabalho na administração pública. Crescimentos 

expressivos também são percebidos nos anos de 2006, pleito estadual/ federal e em 

2008, mais uma vez, ano de eleição municipal. Para o intervalo analisado neste 

trabalho obtém-se um crescimento médio geométrico de 4,2%, a cada ano, para o 

setor público. O curioso é o crescimento dos números de postos de trabalho do 

emprego público, já no primeiro ano após as mudanças administrativas, seja a nível 

municipal ou estadual. Segundo Gomes (2001) é a efetivação do paradoxo do prego. 

Dai a natureza intrínseca de ligação deste tópico com o 4.2.3 deste trabalho. 

Pois, quanto mais municípios forem criados, mais empregos públicos haverão, 

aumentando as despesas públicas, o tamanho da administração pública, obrigando 

o envio de maiores cifras de FPM a estes municípios, que continuarão sem produzir 

nada, permitindo que se veja crescimento dos valores de PIB, sem, de fato, ter 

havido mudança real no ambiente social. 

No sentido de tentar dimensionar o tamanho do setor público na Paraíba, pelo 

menos a nível estadual, são apresentados os dados orçamentários anuais, que dão 

conta do fardo administrativo, carregado pelo estado, através das tabelas 12 e 13. 
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Tabela 12 – Despesas orçamentárias fixas do governo do estado da PB: 2006 - 

2010. 

DESP. FIXAS EM BILHÕES DE REAIS 2006 2007 2008 2009 2010 

Vencimentos pessoal civil e militar R$ 1,422 R$ 1,544 R$ 1,838 R$ 2,173 R$ 2,564 
Salários-Família R$ 0,003 R$ 0,003 R$ 0,002 R$ 0,002 R$ 0,003 

Diárias- civil e militar R$ 0,017 R$ 0,017 R$ 0,023 R$ 0,021 R$ 0,026 
Contratação por tempo determinado R$ 0,001 R$ 0,010 R$ 0,001 R$ 0,000 R$ 0,000 
Out. Despesas- Pessoal civil e militar R$ 0,007 R$ 0,007 R$ 0,009 R$ 0,009 R$ 0,009 

Out. Despesas de Pessoal c/ contratos de 
terceirização R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000 

Pessoal a Pagar - Do exercício R$ 0,151 R$ 0,017 R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,023 
Locação de mão-de-obra R$ 0,010 R$ 0,010 R$ 0,011 R$ 0,014 R$ 0,016 

Out. Serviços de Terceiros- Pessoa física 
e jurídica R$ 0,361 R$ 0,071 R$ 0,419 R$ 0,397 R$ 0,450 

Totais: R$ 1,972 R$ 1,679 R$ 2,303 R$ 2,616 R$ 3,091 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do M.F. e Sec. do Tesouro Nacional (2013). 

 

Tabela 13 – Despesas orçamentárias variáveis. Paraíba: 2006 - 2010. 

DESPESAS VARIÁVEIS EM 
BILHÕES DE REAIS 

2006 2007 2008 2009 2010 

Auxílio financeiro a pesquisadores R$ 0,002 R$ 0,002 R$ 0,004 R$ 0,004 R$ 0,003 
Serviço de consultoria R$ 0,002 R$ 0,001 R$ 0,001 R$ 0,005 R$ 0,009 

Auxílio alimentação R$ 0,012 R$ 0,015 R$ 0,017 R$ 0,026 R$ 0,043 
Outros benefícios assistenciais R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,001 
Auxílio transporte e fardamento R$ 0,000 R$ 0,001 R$ 0,002 R$ 0,002 R$ 0,003 

Passagens e despesas com 
locomoção R$ 0,014 R$ 0,014 R$ 0,015 R$ 0,015 R$ 0,017 

Pessoal requisitado e indenizações de 
rest. trabalhistas R$ 0,000 R$ 0,001 R$ 0,001 R$ 0,001 R$ 0,001 

Totais: R$ 0,030 R$ 0,034 R$ 0,040 R$ 0,053 R$ 0,077 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do M.F. e Sec. do Tesouro Nacional (2013). 

 

O governo da Paraíba, assim como o governo federal, através do INSS, para 

com os do setor privado, tem sua parcela de obrigação com os aposentados e 

pensionistas do estado, e estas cifras, que claro, são consideráveis, são 

apresentadas pela tabela 14. 

 

Tabela 14 – Despesas orçamentárias vitalícias. Paraíba: 2006 - 2010. 

DESPESAS VITALÍCIAS EM 
BILHÕES 

2006   2007  2008      2009 2010 

Aposentadorias e Reformas R$ 0,431 R$ 0,459 R$ 0,518 R$ 0,621 R$ 0,710 
Pensões R$ 0,211 R$ 0,231 R$ 0,253 R$ 0,291 R$ 0,343 

Outros Benefícios 
Previdenciários R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000 R$ 0,000 

Obrigações patronais e 
contribuições ao RPPS R$ 0,238 R$ 0,318 R$ 0,085 R$ 0,450 R$ 0,518 

Totais: R$ 0,880 R$ 1,008 R$ 0,856 R$ 1,362 R$ 1,571 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do M.F. e Sec. do Tesouro Nacional (2013). 
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Assim sendo, as despesas orçamentárias anuais demonstradas acima, para o 

governo do estado da Paraíba, podem ser divididas de acordo com o gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Repartição das despesas orçamentárias anuais. Paraíba: 2006 - 

2010. 

.  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do M.F. e Sec. do Tes. Nacional (2013). 

 

Pela complexidade e morosidade da obtenção de dados orçamentários de 

cada um dos 223 municípios do Estado da Paraíba, essa apresentação aqui, a nível 

municipal, não será possível, mas, diante de todo o exposto nas obras de Gomes 

(2001) e de Carleial e Cruz (2009), a situação desses municípios não seria de todo 

diferente, podendo até mesmo, ser agravada a 100% de gastos com despesas de 

pessoal. Pois ... 

 

...com a proliferação recente de municípios politicamente úteis, mas 

economicamente nulos e fiscalmente inviáveis, e com a tradição local de se 

usar a expansão do emprego público como política sócio-eleitoral, o 

tamanho da folha de salários das prefeituras deve guardar não mais do que 

uma pálida relação com o volume do produto efetivamente ofertado pelos 

municípios às respectivas populações (...) a única coisa de que se pode 

estar certo é que a primeira (folha) é maior do que a segunda (produto) 

(GOMES, 2001, p. 150). 

 

E  

 

...como não se dispõe de metodologia alternativa para o cálculo direto do 

produto público municipal, não é possível determinar que percentagem do 

pagamento aos funcionários constitui a contrapartida pela geração de um 
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produto e que parcela representa, na verdade, apenas uma transferência de 

renda, disfarçada em salários (GOMES, 2001, p. 150). 

 

Diante disso, Gomes (2001, p.150), veementemente, afirma que “se não um 

pelo menos meio paradoxo do prego está lá” na administração pública. 

 A problemática exposta pelo tópico a seguir se soma ao deste, uma vez que 

advém dele todo o gravame da administração pública.  

Por que essa expressiva participação do setor público a economia paraibana? 

 

4.2.3 Criação de municípios 

 

Corroborando para o ciclo de condições favoráveis à existência da “Economia 

Sem Produção”, tem-se a criação de municípios, que tomou outros rumos após a 

Constituição de 1988. Mesmo sem se ater a sua viabilidade fiscal e/ou econômica, 

eles eram criados. O produto mais elevado, oferecido a um preço menor, resultou na 

proliferação dos municípios. Este número, grande em todo o Brasil e mais 

significativo no Nordeste da seca, trouxe consigo uma dependência financeira, em 

relação a outras esferas do governo, e também, o aumento do funcionalismo público 

(GOMES, 2001). 

Municípios menores têm uma menor capacidade de gerar receita própria, o 

que os torna dependentes de receitas oriundas do FPM (Fundo de Participação dos 

Municípios) e isso fomenta a “Economia Sem Produção”, pois tal receita será 

utilizada para pagar o funcionalismo público, que gera produtos duvidosos e não 

gerarão nenhuma atividade produtiva nesse município. Na verdade funciona dessa 

forma: “Os municípios grandes transferem renda para os menores e o Sudeste para 

o resto do país”. Isso não é tanto o problema, mas sim, o produto local que quase 

inexiste, e, vivendo de transferências, a renda por habitante, sempre tenderá a ser 

baixa (GOMES, 2001). 

Em 1996 foi promulgada a Emenda Constitucional nº. 15, que fez novas 

exigências, além de acrescer a necessidade de um estudo de viabilidade municipal e 

um plebiscito, à criação de novos municípios. O que veio a frear o processo de 

criação de novos municípios em mais de 50 por cento até 2010, quando comparado 

com o ano base de 1980 a 1996.  

 Pode-se constatar a evolução de criação dos municípios no Brasil até o ano 

de 2010 na tabela 15. 
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Tabela 15 – Evolução de criação de municípios Brasil: 1980 - 2010. 

ANOS QUANTIDADE % CRESCIMENTO 

1980 3.974  

1988 4.147 4,35% 

1990 4.462 7,59% 

1996 4.987 11,76% 

2001 5.044 1,15% 

2010 5.565 10,34% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo- IBGE (2010). 

 

A proliferação dos municípios do semi-árido surge em meio a políticas de 

interesse, pois são politicamente importantes e economicamente nulos, e se 

constituem de transferências de renda líquidas e físicas, que são superiores as suas 

arrecadações de impostos (ICMS) na receita do estado (GOMES, 2001). 

Na Paraíba é possível verificar que o ano de 1994 foi de fundamental 

importância à divisão do espaço territorial, tendo sido criado, só neste ano, 43 

municípios, conforme mostra a tabela 16. 

 

Tabela 16 – Evolução de criação de municípios. Paraíba: 1980 - 1997. 

ANOS QUANTIDADE % CRESCIMENTO 

1980 173 ------ 

1985 174 0,60% 

1994 217 24,65% 

1995 220 1,40% 

1996 222 1,00% 

1997 223 0,60% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do site Wikipedia (2013). 

 

No intervalo de 1985 a 1997, período maciço de criação de municípios, a 

Paraíba ganhou 50 novos gentílicos em seu território e junto com eles, mais 50 

prefeitos, pelo menos, mais 450 vereadores. Considerando, pelo menos, a 

educação, finanças, saúde, planejamento e agricultura como sendo secretarias 

básicas e de fundamental importância na gestão dessas prefeituras, a de se somar, 

no mínimo, mais 250 secretários, o dobro de cargos comissionados e uma 

quantidade imprecisa de funcionários públicos para a totalidade de municípios 

criados. Todo esse peso municipal tem sido sustentado à base das transferências 
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mensais de FPM oriundas da União, uma vez que nenhuma dessas prefeituras 

sobrevive de suas receitas locais. 

As tabelas 17 e 18 mostram as populações dos dez maiores e dez menores 

municípios da Paraíba, após decorridos mais de 15 anos de suas respectivas 

emancipações políticas, conforme Censo do IBGE em 2010. 

 

Tabela 17 – Dez MAIORES municípios, em população, criados entre: 1980 - 

1997. Paraíba. População em 2010. 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO DATA DE EMANCIPAÇÃO 

Gado Bravo 8.376 1994 

Barra de Santana 8.206 1994 

Marcação 7.609 1994 

Sobrado 7.373 1994 

Casserengue 7.058 1994 

Cacimbas 6.814 1994 

Santa Cecília 6.658 1995 

Boa Vista 6.227 1996 

Cuité de Mamanguape 6.202 1994 

Marizópolis 6.173 1994 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo- IBGE (2010). 

 

Tabela 18 – Dez MENORES municípios, em população, criados entre: 1980 -

1997. Paraíba. População em 2010. 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO DATA DE EMANCIPAÇÃO 

Parari 1.256 1994 

São José do Brejo do Cruz 1.684 1994 

Riacho de Santo Antônio 1.722 1995 

Coxixola 1.771 1994 

Zabelê 2.075 1994 

Amparo 2.088 1994 

Algodão de Jandaíra 2.366 1994 

São Domingos do Cariri 2.420 1994 

Joca Claudino 2.615 1994 

Santo André 2.638 1994 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo- IBGE (2010). 

 

Após a decorrência de mais de quinze anos, para alguns dos municípios 

acima citados é notável que, embora tenha havido algum crescimento populacional 

neste intervalo de tempo, nada foi significativo a ponto de tornar possível e mais fácil 
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o planejamento orçamentário de seus gestores, os prefeitos. Uma vez que não 

houve crescimento, nem tampouco, desenvolvimento econômico. Uma gestão 

municipal com arrecadação de impostos restritos, no âmbito municipal, torna como 

saída única, o recebimento de transferências de renda oriundas do Governo Federal 

(FPM). Pois, em municípios de população tão pequena, nem mesmo os principais 

tributos municipais, IPTU e TCR, podem ser cobrados, sob pena de terem declínio 

eleitoreiro no pleito seguinte. 

Já não bastasse esses municípios sobreviverem à base de transferências 

renda, suas emancipações políticas ainda causaram a diminuição das receitas dos 

municípios aos quais eram atrelados. Estes perderam população, mas 

principalmente, contribuintes. É o caso dos municípios de Boa Vista, desmembrado 

de Campina Grande e de Marizópolis, desmembrado de Sousa. Em outro caso 

extremo, tem-se o exemplo do município de Zabelê, emancipado em 1994, fruto do 

desmembramento de São Sebastião de Umbuzeiro. Este último, sempre realizou a 

cobrança de IPTU, enquanto que o primeiro, só passou a efetuar a cobrança do 

imposto em 2011. O que implica em 17 anos sem arrecadar o imposto, sem gerar 

receita para o novo município, e pior, minimizando a receita do antigo. Somado a 

isso, o imposto TCR (Taxa de Coleta de Resíduos), ainda padece de um projeto de 

coleta de lixo municipal para viabilização de sua cobrança. Segundo dados da 

Prefeitura Municipal de Zabelê. 

Quando de sua obra, Gomes (2001) ainda não detinha informações acerca do 

programa Bolsa Família, uma vez que este só fora criado em 2004. Assim, sua 

definição de “Economia Sem Produção” se restringia apenas aos aposentados e 

pensionistas, os funcionários públicos e as prefeituras, através do recebimento das 

parcelas de transferências de renda dos fundos de FPM e FPE. Carleial e Cruz 

(2009) eleva a definição incluindo este programa, como será visto no tópico 

seguinte. 

 

4.2.4 Bolsa família 

 

A Constituição cidadã de 1988, em seu artigo 203, rezou: 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: 
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I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice; II- o amparo às crianças e adolescentes carentes; III- a promoção 

da integração ao mercado de trabalho; IV- a habilitação e reabilitação das 

pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei (CONSTITUIÇÃO, 1988). 

 

 A Carta Magna concedeu a todos os brasileiros que necessitarem o direito à 

assistência social, mesmo que estes não tenham contribuído à seguridade social. A 

partir disto, Carleial e Cruz (2009) incrementaram a definição da “Economia Sem 

Produção” com a inclusão do projeto assistencialista do Governo Federal, o 

Programa Bolsa Família, criado em Janeiro de 2004 e que trata sobre transferências 

diretas de renda às famílias de baixa renda que devem atender a requisitos do 

programa, concluindo que: 

 

...Partindo para a parte mais central, o semiárido, a situação de pobreza 

agrava-se. Este ambiente de penúria é exatamente o alvo das políticas 

sociais. A região que tem mais pessoas pobres será, obviamente, a mais 

assistida, a que receberá mais verbas. E o meio mais utilizado para assistir 

esta população é o Programa Bolsa Família. 

...a renda do Programa Bolsa Família garante alguma segurança alimentar 

para seus beneficiários, mas não faz ninguém ascender socialmente. Não 

promove grandes transformações na estrutura social da região, sendo seu 

benefício mais provavelmente uma complementação da renda dos 

trabalhadores informais da região (CARLEIAL; CRUZ, 2009, p. 58 e 59). 

 

Da operacionalização do programa no estado da Paraíba é possível extrair as 

seguintes informações contidas na tabela 19.  

 

Tabela 19 – Programa Bolsa Família: PARAÍBA. 

DADOS QUANT. % 

*População do estado 3.766.528 100% 

*Estimativa de famílias pobres 451.388 12,0% 

*Estimativa de famílias baixa renda 600.136 15,9% 

**Total de famílias beneficiadas no PBF 499.642 13,3% 

* Fonte: Elaboração própria com base no Censo IBGE (2010). ** Min. Des. Soc. e Com. a Fome 

(2012). 
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A soma das estimativas de família pobres e de baixa renda na Paraíba chega 

a quase 1/3 de toda a população do estado, ou seja, 27,9%, mesmo que menos da 

metade desse percentual, 13,3%, seja atendido pelo programa bolsa família, dados 

os requisitos exigidos pelo programa. Ainda assim, em 2010 haviam 688.971 

famílias cadastradas no programa. 

Ainda que pudesse ser irrisória, que não é, a parte de treze avos da 

população paraibana atendida pelo programa bolsa família, suas cifras anuais são 

consideráveis, conforme é possível ver na tabela 20. 

 

Tabela 20 – Valores pagos do programa bolsa família. Paraíba: 2006 - 2010. 

ANOS VALOR EM BILHÕES R$ CRESCIMENTO % 

2006 0,300 ------- 

2007 0,353 15,31% 

2008 0,420 28,57% 

2009 0,477 37,02% 

2010 0,529 43,30% 

* Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados da Gerência Paraíba do Programa B. 

Família. Min. de Des. e Com. a Fome (2013). 

 

 Com cifras na casa dos milhões, crescendo percentualmente quase que em 

forma de progressão aritmética, fica tendenciosamente fácil dimensionar o tamanho 

da “Economia Sem Produção”, seja no passado, como é o caso deste trabalho, ou 

ainda, numa projeção para o futuro. Essas cifras que apenas se transformam em 

aumento do consumo local, poderiam ser investimentos maciços, duradouros, 

autossustentáveis e válidos por gerações, proporcionando crescimento com 

desenvolvimento regional. É, de fato, a efetivação do paradoxo do prego, desta vez, 

pela ação do governo federal. 

 

4.2.5 Aposentadorias e pensões 

 

 A vida humana acontece nos municípios e depois da definição de Gomes 

(2001), que concluiu que “os municípios do semi-árido nordestino são politicamente 

importantes e economicamente nulos”, só resta à população de não-aposentados, 

apelar para o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, possibilitando mais 
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anos de recebimento aos aposentados e pensionistas destas cidades. Pois, dada a 

inexistência de atividade produtiva, são eles que fazem acontecer a economia local. 

 De acordo com Gomes (2001), dois fatores foram decisivos para o expressivo 

aumento da concessão de aposentadorias e pensões no Nordeste entre 1991 e 

1994: 

 

•  O número da população rural no Nordeste é maior que o número da 

população rural no restante do país, e; 

•  A não-exigência de tempo de contribuição para concessão do benefício. 

 

Sozinho, o Nordeste é responsável por quase metade de todas as 

aposentadorias concedidas, por idade, pelo Ministério da Previdência Social no país, 

durante o intervalo de 2008 a 2010. A Paraíba participa desse número com cerca de 

7% em relação ao Nordeste, e ainda, 3,5% em relação ao Brasil. Conforme visto na 

tabela 21. 

 

Tabela 21 – Aposentadorias rurais por idade. Brasil: 2008 - 2010. 

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS POR ESTADO 

ESTADOS/ 
REGIÃO 

2008 2009 2010 

Qtd.      % NE      % Bra. Qtd.      % NE      % Bra. Qtd.      % NE      % Bra. 

MA 25.663 15,5% 7,6% 33.063 18,7% 9,2% 33.858 19,5% 9,7% 

PI 15.316 9,2% 4,6% 16.657 9,4% 4,6% 12.823 7,4% 3,7% 

CE 27.778 16,7% 8,3% 28.176 15,9% 7,8% 30.144 17,3% 8,7% 

RN 8.582 5,2% 2,6% 9.027 5,1% 2,5% 9.192 5,3% 2,6% 

PB 11.773 7,1% 3,5% 13.171 7,4% 3,7% 12.398 7,1% 3,6% 

          PE 23.650 14,2% 7,0% 22.025 12,4% 6,1% 21.673 12,5% 6,2% 

AL 8.119 4,9% 2,4% 8.310 4,7% 2,3% 7.917 4,6% 2,3% 

SE 5.840 3,5% 1,7% 6.075 3,4% 1,7% 5.452 3,1% 1,6% 

BA 39.277 23,7% 11,7% 40.591 22,9% 11,3% 40.370 23,2% 11,6% 

NORDESTE 165.998 100,0% 49,3% 177.095 100,0% 49,3% 173.827 100,0% 50,0% 

SUDESTE 67.385 40,6% 20,0% 71.073 40,1% 19,8% 63.973 36,8% 18,4% 

SUL 49.402 29,8% 14,7% 46.768 26,4% 13,0% 44.738 25,7% 12,9% 

NORTE 28.929 17,4% 8,6% 34.481 19,5% 9,6% 36.284 20,9% 10,4% 
CENTRO 
OESTE 24.767 14,9% 7,4% 29.728 16,8% 8,3% 28.512 16,4% 8,2% 

BRASIL 336.481 100,0% 100,0% 359.145 100,0% 100,0% 347.334 100,0% 100,0% 

Fonte: AEPS (2010)- MPS. %NE: percentual em relação ao Nordeste. %Bra.: percentual em relação 

ao Brasil. 
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A comparação entre estados se faz mais fácil através dos mesmos dados 

expostos no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Aposentadorias rurais- Por idade. Brasil: 2008 - 2010. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anuário Est. da Prev. Social- MPS (2010). 

 

Tais dados só levam a crer que as concessões de aposentadorias no 

Nordeste, vão além da questão do Direito adquirido, na verdade, é propriamente 

uma forma de execução de política social na região, segundo Gomes (2001). 

A elevada proporção da renda domiciliar rural, com os benefícios rurais no 

Nordeste, conduz a certeza de que a concessão de um benefício a mais no 

Nordeste, tem um peso exorbitantemente maior, do que a concessão do mesmo 

benefício no estado de São Paulo, por exemplo, quando lembrada a discrepância 

produtiva em termos de contribuição para a renda total da comunidade, entre as 

regiões (GOMES, 2001). 

Trazendo o universo de análise para o estado da Paraíba, é possível 

dimensionar o tamanho da economia de aposentados do setor privado, em reais, 

pagos pelo INSS na tabela 22. 
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Tabela 22 – Aposentadorias: urbana e rural em bilhões de reais. Paraíba: 2006 - 

2010. 

ANO 
APOSENTADORIAS URBANAS E RURAIS 

URBANA RURAL 

2006 R$ 0,666 R$ 0,955 

2007 R$ 0,722 R$ 1,046 

2008 R$ 0,789 R$ 1,152 

2009 R$ 0,896 R$ 1,330 

2010 R$ 1,011 R$ 1,481 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prev. Social, gerência PB (2013). 

 

A comparação entre concessões se faz mais fácil através dos mesmos dados 

expostos no gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Aposentadorias rurais e urbanas. Paraíba: 2006 - 2010. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prev. Social, gerência PB (2013). 

 

Ainda somando ao universo da “Economia Sem Produção”, pode-se incluir as 

pensões do setor privado, na Paraíba, pagos pelo INSS e demonstrados na tabela 

23. 

 

Tabela 23 – Pensões: urbana e rural em bilhões de reais. Paraíba: 2006 - 2010. 

ANO 
PENSÕES URBANAS E RURAIS 

URBANA RURAL 

2006 R$ 0,311 R$ 0,273 

2007 R$ 0,339 R$ 0,303 

2008 R$ 0,374 R$ 0,337 

2009 R$ 0,427 R$ 0,392 

2010 R$ 0,479 R$ 0,440 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prev. Social- Gerência PB (2013). 
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Os benefícios que são concedidos, pelo INSS, sem a necessidade de contra-

partida, no auge da benevolência da Carta Magna de 88, também constituem as 

cifras da “Economia Sem Produção” e são demonstradas pela tabela 24. 

 

Tabela 24 – Benefícios: amparo social- portadores de deficiências e idosos em 

bilhões de R$. Paraíba: 2006 - 2010. 

ANO 

AMPARO SOCIAL AOS 
PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIA E AOS IDOSOS. 
PORTADOR 

DE 
DEFICIÊNCIA  

IDOSO 

2006 R$ 0,154 R$ 0,081 

2007 R$ 0,178 R$ 0,098 

2008 R$ 0,207 R$ 0,116 

2009 R$ 0,247 R$ 0,140 

2010 R$ 0,296 R$ 0,166 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prev. Social- Gerência PB (2013). 

 

Pode-se então demonstrar a totalidade de transferências de renda, pagas 

pelo INSS, durante o período analisado, para o estado da Paraíba, através do 

gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Repartição das transferências de renda pagas pelo INSS. Paraíba: 

2006 - 2010. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Prev. Social- Gerência PB (2013). 
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Os valores demonstrados nas tabelas acima, para o estado da Paraíba, 

seguem a tendência dos dados divulgados no trabalho de Gomes (2001), para o 

Nordeste da seca. O número total de aposentadorias rurais pagas chega a ser maior 

que 30% em relação ao total de aposentadorias urbanas. Ano após ano do intervalo 

analisado, as aposentadorias rurais sempre se mantiveram absolutamente 

superiores às urbanas. Reforçando a tese de Gomes (2001), de que são com elas 

que se faz políticas sócio-eleitoreiras, também, no estado da Paraíba, e, sobretudo, 

no interior. Para se somar a estes dados, embora não sejam superiores, às pensões 

rurais, em relação às urbanas e os benefícios concedidos, seguem a linha de cifras 

significativas em todo o estado. Deixando evidente a importância do setor público na 

economia local dos duzentos e vinte e três municípios do estado da Paraíba, que, 

pelo menos até então, tem contribuído, somente, para o aumento do consumo local. 

 

4.3 Totalizações dos dados 

 

Aqui serão totalizados os valores individuais de cada elemento transferidor de 

renda, que de acordo com os critérios de Gomes (2001) e Carleial e Cruz (2009) 

perfazem a “Economia Sem Produção”.  

Somando os valores de transferências diretas de renda, representados pelos 

Fundos de Participação dos Municípios e dos Estados, como também, pelo 

Programa Bolsa Família é possível obter os dados demonstrados na tabela 25. 

 

Tabela 25 – Somatório de transferências de renda direta à Paraíba em bilhões 

de R$: 2006 - 2010. 

ANOS 
TRANSFERÊNCIAS DE RENDA DIRETAS 

    FPM             FPE            PBF 
2006 R$ 1,268 R$ 1,214 R$ 0,300 
2007 R$ 1,424 R$ 1,379 R$ 0,353 
2008 R$ 1,768 R$ 1,652 R$ 0,420 
2009 R$ 1,180 R$ 1,560 R$ 0,477 
2010 R$ 1,301 R$ 1,681 R$ 0,529 
Total R$ 6,941 R$ 7,486 R$ 2,082 

 R$ 16,509 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Efetuando-se a soma dos valores de transferências de renda indiretas, 

representada pela parcela de aposentados, pensionistas e inscritos nos benefícios 
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assistenciais, ambos, dos governos federal e estadual é possível chegar aos dados 

demonstrados na tabela 26. 

 

Tabela 26 – Somatório de transferências de renda indireta à Paraíba em bilhões 

de R$: 2006 - 2010. 

ANOS 
TRANSFERÊNCIAS DE RENDA INDIRETAS 

APOSENTADORIAS  PENSÕES  BENEFÍCIOS 
2006 R$ 2,053 R$ 1,036 R$ 0,235 
2007 R$ 2,228 R$ 1,192 R$ 0,277 
2008 R$ 2,460 R$ 1,050 R$ 0,324 
2009 R$ 2,849 R$ 1,562 R$ 0,388 
2010 R$ 3,202 R$ 1,781 R$ 0,462 
Total R$ 12,794 R$ 6,623 R$ 1,686 

 R$ 21,103 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Realizando-se a soma dos valores de transferências de renda indiretas, 

representada pela parcela de salários pagos aos funcionários públicos, apenas do 

estado, uma vez que foi inviável a coleta de dados da folha salarial de todos os 

duzentos e vinte e três municípios da Paraíba, é possível chegar aos dados 

demonstrados na tabela 27. 

 

Tabela 27 – Somatório de transferências de renda indiretas. Funcionários 

públicos do estado da Paraíba em bilhões de R$: 2006 - 2010. 

ANOS 
TRANSFERÊNCIAS DE RENDA INDIRETAS 

FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL 
2006 R$ 2,010 
2007 R$ 1,720 
2008 R$ 2,352 
2009 R$ 2,675 
2010 R$ 3,173 
Total R$ 11,932 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, ao efetuar a soma dos totais das tabelas 25, 26 e 27 e confrontar-se 

com os respectivos valores de PIB anuais, é possível chegar à parcela do PIB, que é 

fruto da “Economia Sem Produção” no estado da Paraíba, para cada um dos anos 

analisados neste estudo. Dados esses, demonstrados na tabela 28 e no gráfico 6. 
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Tabela 28 – Parcela da “Economia Sem Produção” no PIB do estado da Paraíba 

em bilhões de reais: 2006 - 2010. 

ANOS 
TOTAIS DAS TABELAS 

24, 25 E 26 
PIB - PB 

PARCELA DE 
ECONOMIA SEM 

PROCUÇÃO NO PIB 
2006 R$ 8,119 R$ 19,951 40,70% 
2007 R$ 8,577 R$ 22,201 38,63% 
2008 R$ 10,029 R$ 25,696 39,03% 
2009 R$ 10,693 R$ 28,718 37,23% 
2010 R$ 12,133 R$ 31,947 37,98% 
Total R$ 49,554 R$ 128,515 38,70% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 6 – Comparação entre Economia Sem Produção e o PIB da Paraíba: 

2006 - 2010. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

É contundente o percentual de renda, fruto da Economia Sem Produção, que 

é incorporado ao PIB do estado para cada um dos anos analisados. Pois ao longo 

de todo o período, o percentual se mantém acima de trinta e sete por cento. Sendo 

sua média geométrica representada pelo valor de 38,70%. Ou seja, mais de 1/3 do 

PIB do estado da Paraíba, para cada ano analisado, é fruto de transferências de 

renda, diretas e indiretas, não sendo assim, fruto do processo produtivo de bens 

e/ou serviços. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Diante do que foi proposto para este trabalho de identificar quanto do PIB 

paraibano representa a parcela de renda, fruto de elementos transferidores de 

renda, que, segundo os critérios usados por Gomes (2001) e Carleial e Cruz (2009), 

se encaixam dentro da definição de “Economia Sem Produção”, pode-se obter 

algumas conclusões através do que foi exposto. 

 O montante encontrado, relativo às parcelas dos fundos de participação dos 

Municípios e Estados e do Programa Bolsa Família, representa, efetivamente, tudo o 

que foi recebido pelos governos e beneficiários dos programas, respectivamente, 

durante o período analisado. O que implica em 100% de apuração dos valores reais 

transacionados à época. Corroborando para a solidez do produto deste trabalho. 

Muito embora tenha sido usado apenas 90% dos valores de FPM e FPE para fins de 

pagamento de folha salarial (tabela 24). 

 Os valores encontrados para a parcela de aposentados e pensionistas estão 

subestimados, uma vez que é inviável coletar os dados da folha salarial dos 223 

municípios da Paraíba. É sabido que municípios considerados pequenos, não 

pagam tais despesas com suas receitas, estes recursos advêm do INSS e são 

pagos diretamente aos beneficiados. Porém, municípios de grande porte, como por 

exemplo, João Pessoa e Campina Grande, têm suas instituições de previdência 

social municipal, e com isso, pagam efetivamente aos seus aposentados e 

pensionistas com seus próprios orçamentos. Como tais dados, a nível municipal, não 

foram angariados houve uma subestimação da parcela de “Economia Sem 

Produção”, neste quesito, na Paraíba. Os valores pagos aos beneficiários de 

programas de auxílio (doenças e idosos), pagos também pelo INSS, foram 

trabalhados em sua totalidade. 

 A soma total do funcionalismo público obtida refere-se, apenas, à folha 

salarial e eventuais despesas com pessoal do governo do estado da Paraíba. Pelo 

mesmo motivo informado no parágrafo acima, não foi possível a coleta dos dados do 

funcionalismo municipal e federal. Assim sendo, este quesito também foi 

subestimado. 

 As subestimações as quais este trabalho se deparou não foram suficientes, 

nem de muito longe, para tornarem irrelevantes os valores encontrados da 

“Economia Sem Produção” para o estado da Paraíba. 
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 Encontrar uma parcela de transferência de renda de mais de 49 bilhões de 

reais para os cinco anos analisados é, grotescamente, importante. Implica em 

deparar-se com mais de 38% de riqueza produzida por outros estados, geralmente 

Sul e Sudeste, e, injustamente, aqui alocá-los, seguindo a lógica de Gomes (2001). 

O que não permeia o âmbito da justiça econômica. E mesmo não permeando, a 

qualidade de vida do paraibano deveria mostrar indicativos circunstanciais de 

melhora. Mas não é o que se nota de fato. 

 Acreditar que a Paraíba pode se tornar um estado competitivo, industrializado, 

um produtor eficiente, vindo a tornar-se uma referência no Nordeste do país, é cada 

vez mais difícil com tamanha desinclinação de seu setor público ao trabalho. Se 

prefere eternizar o paradoxo do prego, que, de fato, existe e prevalece. 

 É notável que a população paraibana, sobre tudo os mais pobres, conseguem 

viver mais, pois podem alimentar-se, mas dificilmente crescerão, desenvolvendo-se, 

auferindo renda do Programa Bolsa Família. Isso só virá através do processo de 

geração de riqueza, intrínseco do processo produtivo. 

 Dessa forma, diante do que foi proposto para este trabalho obteve-se as 

seguintes respostas aos objetivos específicos: 

 

• Identificou-se que os elementos transferidores de renda que perfazem a 

“Economia Sem Produção” são as parcelas dos fundos de participação dos 

municípios e estados (FPM e FPE), o programa bolsa família, os 

aposentados, pensionistas e beneficiários de assistência social, ambos rural, 

e ainda, o funcionalismo público; 

• Obteve-se o valor da “Economia Sem Produção” totalizado pela cifra de R$ 

49,554 bilhões para os cinco anos analisados; 

• Foi possível encontrar o percentual de 38,70% como sendo a 

representatividade desta “Economia Sem Produção” no PIB paraibano para o 

mesmo período. 
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