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RESUMO 

O presente estudo aborda o tema do desenvolvimento municipal sobre a ótica do gasto per 

capita nas dimensões de desenvolvimento associadas às despesas por função, onde foram 

revistos os conceitos que afetam o desenvolvimento humano bem como se encontra 

organizado o estado no intuito de propiciar melhores condições de vida aos integrantes de 

uma sociedade. No processo de abordagem do tema foram elencados alguns índices e que 

serviram de balizadores sobre a questão problema, mostrando o quanto tais indicadores são 

importantes para que o ser humano tenha base de comparação em relação aos seus 

semelhantes. Os índices foram transformados em variáveis do estudo, que teve como 

população os municípios do estado do Mato Grosso, englobando 140 dos 141 municípios 

daquele estado, tendo como base os gastos no ano exercício de 2010, e os índices indicadores 

do desenvolvimento humano englobando o IDH-M Longevidade, IDH-M Renda, IDH-M 

Educação, taxa de mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer, renda per capita, pessoas 

vivendo em extrema pobreza, expectativa de anos de estudo e taxa de analfabetismo. A 

amostra foi composta pelas três dimensões do desenvolvimento, sendo estratificada em dois 

grupos distinguindo-se àqueles que mais investiram daqueles que tiveram um investimento 

menor nas despesas por função. Foi feito a análise descritiva dos valores das variáveis onde 

foi procedida a comparação das médias dos indicadores de cada amostra e feita uma 

comparação visando identificar qual grupo havia obtido a melhor performance dentro de cada 

variável. O resultado mostrou que na maioria dos casos confirmaram que a capacidade de 

investimento está relacionada ao resultado alcançado pelo município no desenvolvimento 

humano,sendo percebido também que em algumas das hipóteses demonstraram essa máxima 

não se confirmou, sendo obtido melhor desempenho nelas aqueles municípios com menor 

grau de investimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em virtude da dificuldade de cada indivíduo ter que suprir suas necessidades 

individuais, surge àideia de aliarem-se uns aos outros, com o objetivo de se fortalecer e 

proteger, de forma coletiva, e poder defender seus interesses, nascendo desta forma o Estado. 

A partir de então, a sociedade passa a reconhecer o Estado, como expressão máxima de poder 

dentro do seu território, dando-lhe ainda, o direito de exercer atividades econômicas em 

benefício da coletividade. O processo democrático consolida-se e, em decorrência disso, a 

sociedade passa a exigir não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de ter 

acesso às informações e acompanhar como estão sendo empregados os recursos públicos, 

auferidos pelo Estado ao exercer o seu poder de tributar (SILVA, 2009). 

A administração pública brasileira enfrenta o desafio de uma mudança de paradigma, e 

a contabilidade está diretamente envolvida com tais mudanças, por meio da utilização da 

Contabilidade Pública não apenas como um instrumento de registro patrimonial, mas sim, 

como meio informacional com vistas ao emprego consciente dos recursos pertencentes ao 

Estado e dos métodos de evidenciar à sociedade, os resultados alcançados na gestão pública 

(SILVA, 2009; LIMA, 2009).  

O Estado ao planejar o desenvolvimento, deve escolher as políticas a serem 

implementadas e orientá-las de forma a potencializar a capacidade de gerar sinergia e efeito 

multiplicador sobre os demais tipos de ações governamentais. Nas últimas décadas o 

planejamento das políticas públicas vem se concentrando em quais áreas dessas políticas terão 

prioridade de investimento e qual o montante deva ser gasto para superar a condição de 

subdesenvolvimento, buscando aperfeiçoar o gasto público de forma a evitar a dispersão 

destes em agendas de menor importância (BRASIL EM DESENVOLVIMENTO, 2012). 

Segundo Mendes (2011), a racionalização do gasto público se coloca como condição 

necessária para que o Brasil possa obter maiores taxas de crescimento econômico, menor 

desigualdade, mais oportunidade de trabalho, índices menores de violência, proporcionando à 

sua população condições melhores de longevidade e uma vida mais recompensadora.  

O processo de alocação de recursos deve potencializar o gasto governamental no 

atendimento às demandas sociais por melhores condições de vida para a sociedade, exigindo 

da Contabilidade Pública a adoção de técnicas que relacionem o volume aplicado nestas 

ações, aos índices e indicadores de desenvolvimento econômico-social, que reflitam a 

eficiência das práticas de tais políticas (MENDES, 2011; BARACHO, 2000). Para Baracho 

(2000) a Contabilidade Pública deverá utilizar-se do conhecimento de áreas como a 

Governance e Accountability aliadas à ótica da contabilidade gerencial, visando aprimorar-se 

como um instrumento divulgador da gestão das contas públicas. 

Com a crescente necessidade de avaliar e quantificar o desempenho dos órgãos 

públicos na realização da prestação de serviços de interesse da sociedade, visando satisfazer a 

necessidade de informação da população, como também dos gestores em evidenciar tais 

resultados, motivou a criação de diversos mecanismos de acompanhamento das atividades e 

dos programas públicos que ajudam na avaliação dos resultados alcançados (ARAÚJO; 

PEREIRA, 2011; ZUZART; MARCELINO; ROCHA, 2009).  

Segundo Grateron (1999), devido a escassez de recursos públicos, diante da exigência 

da população por uma melhor qualidade de vida, assim como turbulências financeiras e 

econômicas que causam desequilíbrio na economia e abala a confiança da sociedade nas 

instituições públicas, a sociedade passa a exigir a adoção, por parte do gestor público, 

conceitos amplamente utilizados no setor privado, que mensure o desempenho da 

administração pública e que demonstre a eficiência e a eficácia da gestão. 

Reis, Ribeiro e Slomski (2005) defendem que a criação de um sistema modelo de 

gestão de resultados nos órgãos públicos, voltado para a aferição da eficiência e que servisse 



 

 

como um instrumento de gestão dos serviços prestados, preocupado com a melhoria do 

desempenho público e qualidade dos serviços ofertados à sociedade. 

Considerando o contexto apresentado, esta pesquisa vai ao encontro de possíveis 

respostas que possam relacionar gastos públicos com desenvolvimento. Determinado o 

tema/assunto que se deseja investigar, o passo seguinte é a formulação do problema, cuja 

redação é: Os gastos públicos com saúde, educação e renda, nos municípios do estado do 

Mato Grosso no ano de 2010, refletem aos índices de desenvolvimento daqueles 

municípios? Santos Filho (2010) em seu estudo que avalia a relação de indicadores sociais e 

as demonstrações contábeis dos municípios do estado da Bahia relata que, do ponto de vista 

teórico, é possível associar o investimento em algumas despesas por funções de governo a 

cada uma das dimensões abrangidas pelo IDH-M, funções essas apresentadas no Quadro 1. 

 
 Componente do IDH 

Longevidade Educação Renda 

Funções 

de 

Governo 

Segurança Pública 

Assistência Social 

Saúde 

Urbanismo 

Saneamento 

Gestão Ambiental 

Agricultura 

Educação 

Cultura 

Ciência e Tecnologia 

Desporto e Lazer 

Trabalho 

Ciência e Tecnologia 

Agricultura 

Indústria  

Comércio 

Energia 

Transporte 

Quadro1: Associação teórica entre componentes do IDH e as funções de governo 

Fonte:Filho (2010) 

 

Em havendo uma pergunta, as vislumbradas respostas, em conjunto com as variáveis 

da situação-problema, formam a base para elaboração de hipóteses. Lakatos e Marconi (2004) 

escrevem que “Há várias maneiras de formular hipótese, mas a mais comum é “Se x, então y” 

são variáveis ou constructos, ligados entre si pelas palavras “se” e “então”. Com base nessa 

explicação, o Quadro 2 apresenta as variáveis trabalhadas: 

 
Dimensão do 

Desenvolvimento 

Humano 

Gastos dos municípios selecionados 

com base nos dados publicados no 

FINBRA - 2010 “SE” 

Indicadores Sociais e de Desenvolvimento 

dos municípios selecionados - Senso 2010 

“ENTÃO” 

Saúde 

 

Valor per capita investido nas 

despesas por funções associadas à 

dimensão Saúde 

- Índice do IDH-M Longevidade; 

- Índice de mortalidade infantil;  

- índice de esperança de vida ao nascer. 

Educação 

 

Valor per capita investido nas 

despesas por funções associadas à 

dimensão Educação 

- Índice do IDH-M Educação; 

- Expectativa de anos de estudo;  

- Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais. 

Renda 

Valor per capita investido nas 

despesas por funções associadas à 

dimensão Renda 

- Índice do IDH-M Renda; 

- Percentual de pessoas em pobreza extrema; 

- Renda per capita do município. 

Quadro 2- Esquema de variáveis na formulação das hipóteses da pesquisa 

Fonte:dados da pesquisa 

 

Visando verificar a influência do gasto público sobre o desenvolvimento humano, este 

estudo comparara os municípios do estado de Mato Grosso separando-os em dois grupos: (1) 

àqueles que possuem maior investimento per capita nas funções que são associadas a cada 

dimensão do desenvolvimento (Quadro 1), daqueles que menos investem nestas funções. 

Após, será realizada uma análise estatística nestas duas categorias, centrando-se na média dos 

valores e no teste de hipóteses entre os valores investidos por cada categoria com as variáveis 

ligadas ao desenvolvimento humano, visando perceber se o grupo que mais investiu, terá o 

seu desempenho no desenvolvimento humano associado ao investimento que realizou no 



 

 

período em questão. Pela associação das varáveis apresentadas no Quadro 1, e com base no 

exposto no Quadro 2, as hipóteses elaboradas são: 

H1 – Dimensão Saúde = Se a média dos valores gastos com Segurança Pública; 

Assistência Social; Saúde; Urbanismo; Saneamento; e Gestão Ambiental, for maior para os 

municípios que mais aplicam recursos nessas áreas, então os índices de IDH-M Longevidade; 

Índice de mortalidade infantil; e índice de esperança de vida ao nascer, também apresentarão 

melhor desempenho. 

H2 – Dimensão Educação = Se a média dos valores gastos com Educação; Cultura; 

Ciência e Tecnologia; e Desporte e Lazer, for maior para os municípios que mais aplicam 

recursos nessas áreas, então os índices de IDH-M Educação; expectativa de anos de estudo; e 

Índice de analfabetismo, também apresentarão melhor desempenho. 

H3 – Dimensão Renda = Se a média dos valores gastos com Trabalho; Ciência e 

Tecnologia; Agricultura; Indústria; Comércio; Energia; e Transporte, for maior para os 

municípios que mais aplicam recursos nessas áreas, então os índices de IDH-M Renda; 

percentual de pessoas em pobreza extrema; e Renda per capita Municipal, também 

apresentarão melhor desempenho. 

Como objetivo geral desta pesquisa, busca-se ver a relação existente entre o gasto 

público dos municípios do estado do Mato Grosso no ano de 2010, tendo por fundamento a 

relação destes gastos com indicadores de desenvolvimento humano e indicadores sociais 

elaborados a partir do censo de 2010. Objetivos específicos referem-se a: pesquisar 

teoricamente os conceitos e aspectos que norteiam o Estado e a Contabilidade Pública; coletar 

os valores dos gastos públicos e os indicadores sociais; e relacionar os gastos públicos com os 

indicadores sociais. 

 

2 ESTADO: ORGANIZAÇÃO E FUNÇÃO 

Quanto a organização política, segundo Alexandrino e Paulo (2008) o Estado pode ser 

classificado em Estado Unitário ou Estado Federado. O Estado Unitário é reconhecido quando 

há um só poder político que atua de forma centralizada, de competência sobre todo o território 

nacional e sobre a sua população, controlando todas as atividades regionais e locais. O Estado 

Federado é caracterizado pela descentralização política, marcada pela convivência, em um 

mesmo território, de diferentes entidades políticas autônomas, distribuídas regionalmente.  

O entendimento sobre as funções do Estado no contexto evolutivo, parte da concepção 

aristotélica, na qual a finalidade básica constitui a de segurança, com o objetivo de manter a 

ordem política e o desenvolvimento, com o objetivo de alcançar o bem comum. 

Contemporaneamente, aprimoram-se as funções, passando a ser: normativa ou legislativa, 

disciplinadora ou jurisdicional, e a função executiva. Também, a alocação de recursos, 

distribuição de renda e a estabilização da moeda, são funções do Estado, tendo como 

prerrogativa a maximização e a satisfação das necessidades coletivas. O Estado deve 

proporcionar o maior grau de satisfação das necessidades da população, com a prestação dos 

serviços públicos propriamente ditos e por intermédio da delegação dos serviços de utilidade 

pública, que facilitem e proporcionem mais comodidade à existência do indivíduo na 

sociedade (SILVA, 2009; KOHAMA, 2008). 

A Administração Pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico é composta pelo 

conjunto dos órgãos e pessoas jurídicas e agentes que o nosso ordenamento jurídico 

reconhece como Administração Pública. Trata-se do aparelhamento preordenado à realização 

de serviços. (ALEXANDRINO; PAULO, 2008; KOHAMA, 2008; SILVA 2009). 

Independentemente da esfera de governo, se da Administração direta ou Indireta, a 

Administração Pública deve interpretar as necessidades e anseios da sociedade e atendê-las 

mediante serviços públicos. Também, deve “disponibilizar informações que possam ser 

utilizadas nas decisões que visem maximizar os recursos públicos disponíveis, cuja 



 

 

consequência é a continuidade, a melhoria e a expansão das ações governamentais em prol da 

sociedade.” (XAVIER, 2007, p. 28). 

Gerigk (2007, p. 4) observa que “a administração de uma organização é feita mediante 

a efetiva gestão de seus recursos financeiros”, procurando os gestores públicos, ainda segundo 

o mesmo autor, estruturarem as suas administrações aplicando os recursos públicos de forma 

ordenada, visando atingir suas metas e objetivos, sem deixar de cumprir as determinações 

legais, para que a população seja cada vez mais beneficiada. 

 

2.1 Contabilidade Pública 

As características que são peculiares à administração pública, exigem da contabilidade a 

adoção de uma técnica própria que permita o acompanhamento das operações orçamentárias, 

patrimoniais e financeiras que afetam o patrimônio de uma entidade governamental. A 

Contabilidade Pública auxilia na produção de relatórios que ajudarão no processo de tomada e 

controle dos seus atos de gestão que causaram impacto em seu patrimônio (ARAÚJO; 

ARRUDA 2009; KOHAMA, 2008).  

Acerca de como a contabilidade atua nas instituições públicas, Silva (2009, p.11) 

esclarece que esta. 
Opera como um sistema integrador dos registros orçamentários, econômicos, 

financeiros e patrimoniais, com o objetivo de evidenciar todas as movimentações 

[...] e identificar os responsáveis por tais movimentações com vistas à prestação de 

contas [...]ao final de cada exercício. 

Diante das definições abordadas, a Contabilidade Pública tem papel fundamental em 

demonstrar o emprego das ações governamentais e o resultado alcançado pelas diversas 

políticas adotadas pelos gestores, no intuito de prover melhoria no grau de desenvolvimento 

de uma sociedade. As informações produzidas pela Contabilidade Pública, têm como principais 

usuários, a Sociedade como um todo, em virtude do gestor ter de demonstrar a destinação dos 

recursos arrecadados, os Membros do Legislativo, representante dos cidadãos e responsáveis 

por fiscalizar o cumprimento do orçamento e os Investidores e Credores que buscam 

informações sobre a capacidade de pagamento do ente governamental para honrar os seus 

compromissos (SILVA 2009; ARAÚJO E ARRUDA, 2009). 

Visto o papel que a contabilidade exerce para registro, controle e evidenciação do 

patrimônio de uma entidade pública, ainda é preciso investigar a despesa pública, visto que o 

presente estudo pauta-se no estudo dos gastos públicos e o seu impacto no desenvolvimento 

humano. Para Mota (2009) a despesa pública consiste no emprego dos recursos financeiros de 

forma direta (em benefício próprio) na aquisição de bens e serviços que possibilitem a 

manutenção, o funcionamento e a expansão dos serviços públicos, ou de forma indireta 

através das transferências a terceiros, que requer necessariamente autorização Legislativa. 

Na definição de Despesa Pública, Silva (2009) define como desembolsos efetuados 

pelo Estado decorrentes dos serviços e encargos assumidos no interesse geral da sociedade, de 

acordo com as previsões constantes na Constituição Federal, da Leis, ou em decorrência de 

contratos e outros instrumentos: 

Segundo Lima e Castro (2009), as despesas públicas são classificadas quanto à 

natureza, quanto à classificação funcional, quanta à estrutura programática da despesa, quanto 

a codificação funcional e programática das ações e quanto a classificação institucional da 

despesa. Na classificação funcional, as dotações orçamentárias são segregadas em Funções e 

Subfunções, servindo as funções e subfunções de elementos agregadores dos gastos públicos 

por área da ação governamental nas três esferas de Governo (SILVA, 2009). Segundo Lima e 

Castro (2009) as Funções correspondem a agrupamentos das ações desenvolvidas pelo 

governo agrupadas por área, enquanto que as Subfunções correspondem ao detalhamento 

deste agrupamento em ações que se aglutinam em torno das Funções. Conforme Portaria 

MOG n.º 42/1999, a classificação das despesas públicas por funções de governo são: 1 – 



 

 

Legislativa; 2 – Judiciária; 3 – Essencial à Justiça; 4 – Administração; 5 – Defesa Nacional; 6 

- Segurança Pública; 7 - Relações Exteriores; 8 – Assistência Social; 9 – Previdência Social; 

10 – Saúde; 11 – Trabalho; 12 – Educação; 13 – Cultura; 14 - Direitos da Cidadania; 15 – 

Urbanismo; 16 – Habitação; 17 – Saneamento; 18 - Gestão Ambiental; 19 – Ciência e 

Tecnologia; 20 – Agricultura; 21 - Organização Agrária; 22 – Indústria; 23 - Comércio e 

Serviços; 24 – Comunicações; 25 – Energia; 26 – Transporte; 27 – Desporto e Lazer; e 28 

– Encargos Especiais. Das 28 funções elencadas, às que estão em negrito, fazem parte dos 

gastos que serão utilizados nesta pesquisa. 

 

2.2 Crescimento e Desenvolvimento 

Segundo Vasconcellos (2010, p. 403), “crescimento econômico é o crescimento 

contínuo da renda per capita ao longo do tempo” e que, na visão do mesmo autor, 

desenvolvimento econômico corresponderia ao melhoramento conjuntural da composição do 

produto, envolvendo alocação de recursos por parte de toda a economia, melhorando os 

indicadores de bem estar econômico e social: pobreza, desemprego, desigualdades, condições 

de saúde, nutrição, educação e moradia. 

O crescimento econômico é descrito por Pinho et al (2002) como o aumento contínuo 

do produto nacional, em termos globais ou per capita, ao longo do tempo, diferenciando-se de 

desenvolvimento econômico, onde não ocorrem apenas mudanças do produto nacional, mas 

modificam-se também a composição do produto e a alocação dos recursos pelos diferentes 

setores da economia, gerando condições para a realização da personalidade humana, atuando 

nas áreas da pobreza, do desemprego e das desigualdades. 

Ainda segundo o mesmo autor, para caracterizarmos um processo de desenvolvimento 

econômico é preciso observar ao longo do tempo a existência: 
 

1) de crescimento do bem-estar econômico, medido por meio dos indicadores de 

natureza econômica, como, por exemplo: produto nacional total, produto nacional 

per capita;2) de diminuição dos níveis de pobreza, desemprego e desigualdade; e3) 

de melhoria das condições de saúde, nutrição, educação, moradia e transporte 

(PINHO et al, 2002, p. 514). 

 

Complementando o seu pensamento Pinho et al (2002, p. 515) afirma que é bem nítida 

a diferença conceitual entre o crescimento e o desenvolvimento econômicos, uma vez que 

existe casos de nações que conseguiram aumentar o seu crescimento sem que este implicasse 

em desenvolvimento, sendo necessário índices que representem, ainda que de forma 

incompleta, a qualidade de vida dos indivíduos nas áreas “econômicas, sociais, políticas e 

institucionais, tais como: renda per capita, expectativa de vida, mortalidade infantil, 

fertilidade, educação, analfabetismo, distribuição de renda entre diferentes classes e setores, 

centralização da atividade econômica, poder político etc.” 

Contemporaneamente os índices que pretendem mensurar o desenvolvimento de uma 

população, procuram ir além da medição do crescimento da riqueza de uma população, por 

considerar esta dimensão pouco representativa do desenvolvimento humano na sua plenitude. 

É necessário constituir um índice que englobe os aspectos relevantes da atividade humana em 

várias dimensões, como a saúde e a nutrição deficientes, um baixo nível de educação e 

competências, meios de subsistência inadequados, más condições de habitação, exclusão 

social e falta de participação (PNUD, 2010). 

Pinho et al (2002) relata que a forma mais comum de se verificar o crescimento do 

bem-estar econômico, é medi-lo por meio dos indicadores de natureza econômica, destacando 

neste contexto como indicadores mais utilizados o produto nacional total e o produto nacional 

per capita. Segundo Santos Filho (2010) é comum associar o crescimento econômico ao 

desenvolvimento econômico, sendo esta a causa de utilizarem indicadores como o PIB per 



 

 

capita para medirem o desenvolvimento de um país. Esta base gera uma distorção entre os 

valores encontrados e a real situação de bem-estar social da população local, uma vez que o 

processo de medição do desenvolvimento pelo PIB per capita é insuficiente para dar a real 

dimensão do estágio de evolução que esta sociedade se encontra. 

 

3 METODOLOGIA 

De acordo com Beurenet al (2010), os procedimentos metodológicos que possuem 

maior aplicabilidade às Ciências Sociais, como a Contabilidade, agrupam-se em três 

categorias: pesquisa quanto aos objetivos; pesquisa quantos aos procedimentos; e pesquisa 

quanto à abordagem do problema. Nesta perspectiva, quanto aos objetivos esta pesquisa 

classifica-se como descritiva, decorrente da tentativa de procurar descrever a relação entre 

despesas públicas, indicadores sociais que mensuram o desenvolvimento. Os procedimentos, 

enquadram-se como bibliográfica em razão da verificação da literatura pertinente ao tema em 

questão em livros e publicações de caráter científico, que deram embasamento às demais fases 

da pesquisa, principalmente as concernentes a análise dos dados e interpretação dos 

resultados. Documental, devido às variáveis que irão compor a referida pesquisa originarem-

se de dados que estão dispostos em documentos oficiais, que trazem informações sobre a 

execução orçamentária municipal, os dados sobre o IDH e os dados sobre os indicadores. 

Ainda, quanto à abordagem do problema pode ser classificado como pesquisa qualitativa e 

quantitativa (RICHARDSON, 1999). É realizada a análise da execução orçamentária dos 

municípios do estado do Mato Grosso, comparando-se o desempenho de cada município, 

levando em consideração a qualidade do emprego dos recursos recebidos por cada um deles, 

bem como a quantificação do total executado, buscando observar as relações existentes entre 

as diversas variáveis e os fenômenos que afetam essa população. 

 

3.1 Definição da Área, População-Alvo, Amostra e a Unidade de Análise. 

A presente pesquisa baseou-se na investigação da execução orçamentária dos 

municípios do Estado de Mato Grosso, de forma intencional, que declaram informações ao 

aplicativo Finanças Brasil (FINBRA) da Secretaria do Tesouro Nacional - STN no ano 

exercício de 2010. Foram coletadas informações de 140 municípios, de um total de 141 (o 

município de Santo Antônio do Leverger não apresentou as informações ao FINBRA). A 

coleta foi restrita às informações das despesas por função relacionadas às três dimensões do 

desenvolvimento humano descritas no Quadro 1, classificados os municípios que mais 

investiram e menos investiram nas funções de gastos do governo. 

 

3.2 Técnicas de Coleta de Dados 

A presente pesquisa quanto ao tipo de fonte de coleta de dados é classificada como 

secundária, pois foi feita através de fontes oficiais que disponibilizaram os dados em sítios de 

domínio público, sendo possível a consulta aos dados por qualquer pessoa nos endereços das 

entidades que os disponibilizaram. Todas os dados utilizados nesta pesquisa são relativos ao 

ano de 2010. Os dados orçamentários dos municípios da amostra foram extraídos do Banco de 

Dados Finanças Brasil FINBRA, disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

Por meio de um formulário denominado Quadro dos Dados Contábeis Consolidados 

Municipais, preenchido anualmente pelos entes Municipais, com os dados constantes de suas 

demonstrações contábeis, e posteriormente remetido para consolidação junto a Caixa 

Econômica Federal, que as transfere ao STN para posterior divulgação, informações essas de 

responsabilidade de cada ente municipal (BRASIL, 2010b). 

Os dados demográficos da população apresentados na presente pesquisa foram 

extraídos do censo brasileiro 2010 disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, que os obtém por meio de formulário de pesquisa aplicada a população de 



 

 

todo o Brasil quando da realização do referido censo. Os índices: IDH-M Renda, IDH-M 

Longevidade; Índice do IDH-M Educação, Percentual de pessoas em pobreza extrema, Renda 

per capita do município, Índice de mortalidade infantil, Índice de esperança de vida ao nascer, 

Expectativa de anos de estudo, e Taxa de analfabetismo, foram obtidos através do Atlas Brasil 

2013 pelo portal do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 

 

3.4 Tratamento Estatístico das Amostras 

Os dados foram organizados e classificados a partir do investimento público per 

capita dentrodas funções associadas a cada dimensão do desenvolvimento humano, e 

dispostos em ordem decrescente. A amostra de cada dimensão foi estratificada em dois grupos 

com 70 municípios cada, segregando-se àqueles que mais investiram dos que menos 

investiram. Foi nominado de Grupo A os municípios com o maior nível de investimento 

público em cada dimensão afeta ao desenvolvimento humano, e denominado de Grupo B os 

70 municípios que menos investiram em cada dimensão. 

As medidas estatísticas que foram adotadas para a análise dos dados foram à média, 

mediana, desvio padrão, máximo e mínimo, que foram calculadas com ajuda do software 

Excel 
®
. Demonstrado o tratamento estatístico a ser adotado dentro da análise estatística das 

variáveis de cada dimensão do desenvolvimento, é abordado a seguir cada dimensão com os 

dados estatísticos das variáveis adotadas. 

 

4. Análise e discussão dos resultados 

Com base nas informações coletadas foi possível extrair os dados constantes da 

Tabela 1, que demonstra a situação dos municípios com maior nível de investimento nas 

funções associadas a cada dimensão do desenvolvimento segundo Filho (2010), e os valores 

estatísticos de cada variável representativa dos indicadores que foram associados à Educação, 

a Renda e a Saúde. 

  



 

 

 

Tabela 1: Medidas estatísticas dos 70 municípios com os maiores níveis de investimentos 

Dimensão do 

desenvolvimento 
Variáveis  

 Média da 

amostra  

 Mediana 

da amostra  

Desvio 

Padrão 

amostral 

Máximo  Mínimo  

Educação 

VE1 - Valor per 

capita investido nas 

despesas por funções 

associadas à dimensão 

Educação 

717,78 640,74 201,41 1.457,70 508,02 

VE2 – Índice do IDH-

M Educação/2010 
0,5718 0,5710 0,0634 0,7100 0,3240 

VE3 - Expectativa de 

anos de estudo 
8,92 9,02 1,13 11,36 5,81 

VE4 – Taxa de 

analfabetismo 
11,36 11,43 4,65 25,43 3,26 

Saúde 

VS1 -Valor per capita 

investido nas despesas 

por funções associadas 

à dimensão Saúde 

1.050,82 961,62 272,41 1.873,57 747,36 

VS2 – Índice do IDH-

M Longevidade/2010 
0,8209 0,8200 0,0176 0,8560 0,7650 

VS3 – Valores do 

índice de mortalidade 

infantil  

16,61 16,70 1,72 22,50 13,30 

 VS4 – Valores do 

índice de esperança de 

vida ao nascer 

74,25 74,17 1,06 76,37 70,91 

Renda 

VR1 -  Valor per 

capita investido nas 

despesas por funções 

associadas à dimensão 

Renda 

243,75 209,98 142,02 1.049,95  105,53  

VR2 – Índice do IDH-

M Renda/2010 
0,6852 0,6855 0,0436 0,8000  0,5710  

VR3 - Percentual de 

pessoas em pobreza 

extrema 

6,54 5,56 4,93 21,39   0,46  

 VR4 – Renda per 

capita do município 
589,93 569,36 166,00 1.162,40  280,21  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados relativos ao grupo dos 70 municípios com menor nível de investimento nas 

funções associadas a cada dimensão do desenvolvimento estão demonstrados na Tabela 2, 

onde constam os valores estatísticos de cada variável dentro da amostra considerada: 

  



 

 

Tabela 2: Medidas estatísticas dos 70 municípios com os menores níveis de investimentos 

Dimensão de 

desenvolvimento 
Variáveis  

 Média da 

amostra  

 Mediana 

da amostra  

Desvio 

Padrão 

amostral 

Máximo  Mínimo  

Educação 

VE1 - Valor per 

capita investido 

nas despesas por 

funções 

associadas à 

dimensão 

Educação 

397,62 401,84 78,18 507,82 241,81 

VE2 – Índice do 

IDH-M 

Educação/2010 

0,5828 0,5825 0,0630 0,7260 0,4180 

VE3 - Expectativa 

de anos de estudo 
8,98 9,09 1,04 10,81 5,71 

VE4 – Taxa de 

analfabetismo 
12,26 11,95 3,83 23,58 4,24 

Saúde 

VS1 -Valor per 

capita investido 

nas despesas por 

funções 

associadas à 

dimensão Saúde 

571,69 573,22 109,53 745,46 155,03 

VS2 – Índice do 

IDH-M 

Longevidade/2010 

0,8139 0,8150 0,019 0,8450 0,7610 

VS3 – Valores do 

índice de 

mortalidade 

infantil  

17,29 17,15 1,84 23,00 13,70 

 VS4 – Valores do 

índice de 

esperança de vida 

ao nascer 

73,83 73,90 1,08 75,68 70,65 

Renda 

VR1 -  Valor per 

capita investido 

nas despesas por 

funções 

associadas à 

dimensão Renda 

52,23 49,40 26,62 104,89 3,43 

VR2 – Índice do 

IDH-M 

Renda/2010 

0,6796 0,6775 0,0456 0,8000 0,5670 

VR3 - Percentual 

de pessoas em 

pobreza extrema 

7,71 4,11 7,75 37,82 0,82 

 VR4 – Renda per 

capita do 

município 

571,34 542,40 166,79 1.161,49 271,99 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diante dos dados apresentados pelas Tabelas 1 e 2, é possível verificar por meio da 

análise das médias dos dois grupos, levando-se em consideração as variáveis representativas 

dos indicadores sociais, que os municípios com maior nível de investimento nas despesas por 

funções associadas à cada dimensão do desenvolvimento humano, demonstram melhor 

desempenho nas variáveis adotadas, uma vez que obtiveram menores taxas de analfabetismo, 

índices de mortalidade infantil e percentuais de pessoas em pobreza extrema, bem como 



 

 

maiores Índices do IDH-M Longevidade/2010, esperança de vida ao nascer, IDH-M 

Renda/2010 e renda per capitamunicipal. 

Os municípios com o menor nível de investimento, saíram-se melhor em relação aos 

do grupo com maior nível de investimento nos indicadores Índice do IDH-M Educação/2010 

e Expectativa de anos de estudo, apresentando respectivamente os valores 0,5828 e 8,98. 

A simples confrontação das médias dos grupos não evidencia necessariamente que o 

desempenho alcançado pelo grupo com maior nível de investimento seria melhor que o que 

teve menor nível de investimento, sendo necessário a apuração dos valores absolutos para 

saber quantos municípios pertencentes a cada grupo, teria performance melhor que os valores 

de referência adotados pela pesquisa, valor este, que corresponde a média obtida pelo grupo 

com menor nível de investimento, em cada indicador estudado, em razão de que no presente 

estudo tenta-se averiguar se o desempenho do grupo com maior nível de investimento é 

melhor que aquele quem tem menor nível de investimento. 

 

Tabela 3: Desempenho apresentado pelos grupos nas variáveis da pesquisa em relação a média de referência. 

Dimensão Variável 
Média de 

referência 

Municípios com maior 

nível de investimento 

Municípios com menor 

nível de investimento 

Quantidade Percentual Quantidade Percentual 

Educação 

VE2 – Índice do IDH-M 

Educação/2010 
0,5828 32 45,71% 35 50,00% 

VE3 - Expectativa de anos de 

estudo 
8,98 36 51,43% 39 55,71% 

VE4 – Taxa de analfabetismo 12,26 25 35,71% 33 47,14% 

Saúde 

VS2 – Índice do IDH-M 

Saúde/2010 
0,8139 45 64,29% 39 55,71% 

VS3 – Valores do índice de 

mortalidade infantil 
17,29 25 35,71% 31 44,29% 

VS4 – Valores do índice de 

esperança de vida ao nascer 
73,83 45 64,29% 39 55,71% 

Renda 

VR2 – Índice do IDH-M 

Renda/2010 
0,6796 38 54,29% 33 47,14% 

VR3 - Percentual de pessoas 

em pobreza extrema 
7,71 19 27,14% 47 67,14% 

VR4 – Renda per capita do 

município 
571,34 35 50,00% 30 42,86% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 3 nos mostra o desempenho de cada grupo de municípios em relação à 

média de referência, demonstrando nas colunas adjacentes quantos municípios de cada grupo 

superaram a referida média, e qual o percentual esta quantidade representa dentro de cada 

grupo. 

Tomando como base a média de referência é possível verificar que nas 

variáveis,Índice do IDH-M Educação/2010 e Expectativa de anos de estudo, o grupo com 

menor nível de investimento obteve um resultado melhor com respectivamente 50,00% e 

55,71% representando 35 e 39 municípios do Grupo B, enquanto os municípios com maior 

nível de investimento ficaram respectivamente com 45,71% e 51,43%, representando 32 e 36 

municípios do Grupo A. 

Nas demais variáveis os municípios com maior nível de investimento apresentaram 

um rendimento melhor, demonstrando que eles possuemem média maiores valores de renda 



 

 

per capita, Índice do IDH-M Renda/2010, índice de esperança de vida ao nascer, Índice do 

IDH-M Saúde/2010, e menores níveis de Taxa de analfabetismo, Percentual de pessoas em 

pobreza extrema e índice de mortalidade infantil. 

Analisando dentro de cada uma das dimensões do desenvolvimento humano os 

municípios que mais investiram tiveram melhor atuação nos indicadores completos de Saúde, 

bem como os da dimensão Renda, não obtendo na dimensão Educação o mesmo resultado, 

onde conseguiu apenas um desempenho melhor em uma das três variáveis, Taxa de 

analfabetismo, não obtendo o mesmo resultado para os indicadores Índice do IDH-M 

Educação/2010 e Expectativa de anos de estudo. 

O resultado mostrou que em 7 das 9 variáveis, houve aceitação da afirmação sendo 

aceitas as hipóteses H1 e H3, pormostrar que estas confirmaram a proposição que o 

desempenho dos municípios que mais investiram na dimensão de desenvolvimento, possui 

média de indicadores melhores que a média daqueles com menor patamar de investimento, 

sendo rejeitada a hipótese H2, por não confirmar o mesmo resultado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo procurar averiguar qual relação existente 

entre o gasto público e o desempenho municipal no desenvolvimento humano, e pautou-se na 

observação de medidas estatísticas procurando avaliar se o valor per capita empregado pelo 

estado nas áreas que impactam no desenvolvimento humano indicaria que aqueles entes que 

mais empregaram recursos nestas áreas teriam a devida contrapartida reconhecida nos índices 

que mensuram o desenvolvimento socioeconômico.  

Verificou-se que na maioria das vezes esta correspondência ocorre, uma vez que 

duas das três hipóteses adotadas no presente estudo apontaram para a confirmação de que os 

municípios que mais investiram nas áreas afetas às dimensões do desenvolvimento tiveram 

em média melhores desempenhos nos indicadores sociais, em relação ao grupo dos que 

investiram em menor proporção. 

Ficou evidenciado, também, com a não aceitação de uma das três hipóteses que 

mesmo tendo um nível investimento menor em relação aos municípios que mais investiram, 

foi possível obter na dimensão Educação, resultados melhores nos indicadores IDH-M 

Educação/2010 e Expectativa de anos de estudo. 

É importante ressaltar que uma possível justificativa para explicar esse fato, seria os 

critérios de alocação de recursos adotados pelos gestores dos municípios com menor grau de 

investimento, o que pode ter potencializado o efeito multiplicador das políticas públicas nesta 

área do desenvolvimento. 

O presente estudo não tem a pretensão de esgotar o tema do gasto público e seus 

efeitos sobre o desenvolvimento municipal, nem o propósito de afirmar que a realidade  

encontrada com a população dos municípios do estado do Mato Grosso no ano de 2010, 

servirá de parâmetro para outras populações de outros estados da federação, pois como ficou 

evidenciado no estudo, o processo de alocação do gasto público pode interferir decisivamente 

no resultado esperado, sendo este, um fator determinante no processo de tomada de decisão 

no campo das gestões pública e privada.  
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