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A CRISE ECONÔMICA E AS 
FINANÇAS MUNICIPAIS:
UMA PROJEÇÃO DO FPM
PARA 200935

A crise econômica está se revelando mais grave do que se poderia imaginar. Depois de um ano de 
forte crescimento, em que a economia expandiu 5,1%, corre-se o risco de terminar 2009 com queda no Pro-
duto Interno Bruto – PIB. As estimativas do mercado variam entre previsões de queda de 1% a aumento de no 
máximo 0,5% no nível de atividade econômica, mas o governo federal tenta manter um otimismo fantasioso, 
projetando crescimento de 2% neste ano.

A dura realidade da crise já bateu à porta das prefeituras por dois canais de transmissão: as transferên-
cias do Fundo de Participação dos Municípios – FPM (oriundas da União) e do ICMS (originárias dos Estados). 
No primeiro caso, as perdas do FPM refl etem a queda na arrecadação de IPI e Imposto de Renda, ocasionada 
não apenas pela crise, mas também pelas desonerações anunciadas pelo governo federal. Para cada R$ 1 de 
redução do IPI, a União perde R$ 0,42 – os demais R$ 0,58 são perdidos pelos Estados e Municípios, com o 
FPM, FPE e IPI-Exportação.

As medidas tributárias já implantadas nos últimos meses pelo governo provocaram uma perda de R$ 
2,1 bilhões aos cofres municipais em 2009. Entre redução de alíquotas de IPI para automóveis, correção da 
tabela de Imposto de Renda e outras medidas de incentivo ao setor produtivo, o governo já abriu mão de R$ 
8,9 bilhões de receitas dos dois impostos que formam a base de cálculo do FPM.

No cálculo realizado pela CNM já está computado o aumento anunciado no fi nal do mês passado 
(30/03/2009), que passa a valer a partir de maio e renderá R$ 516 milhões a mais aos cofres públicos em todo 
o resto do ano de 2009. Não fosse essa pequena compensação, as perdas seriam maiores ainda. A correção 
da tabela de IR, por exemplo, produzirá perda de R$ 5 bilhões, enquanto a redução de IPI de automóveis, R$ 
2,6 bilhões no total (ver Tabela 1).

Como o IPI e o IR são compartilhados com Estados e Municípios, além dos fundos regionais, a perda 
efetiva que o governo federal tem com as desonerações que concedeu é de apenas R$ 4,1 bilhões. Os R$ 4,8 
bilhões restantes serão perdidos por Estados e Municípios, entre repasses para o FPM, FPE, FPEX e fundos 
regionais.

35  Estudo realizado em março de 2009.
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Tabela 1 – Efeitos das desonerações tributárias nas receitas da União e no FPM (R$ milhão)

O valor do FPM líquido creditado nos cofres municipais no primeiro trimestre caiu de R$ 10,3 bilhões 
em 2008 para R$ 9,4 bilhões em 2009. Isso em valores reais, ou seja, equalizando todos os repasses men-
sais pela infl ação acumulada até março deste ano. Dividindo um valor pelo outro, verifi ca-se que houve uma 
queda real de 8,5%.

Dessa queda de 8,5%, 6,5% pode ser atribuído à crise e 1,9% à ampliação do porcentual de retenção 
do Fundeb, que passou de 18,33% em 2008 para 20% em 2009. Ou seja, mesmo que nada tivesse ocorrido 
de anormal na economia, o FPM cairia 1,9% por causa do Fundeb.

Tabela 2 – Valores do FPM do 1o trimestre de 2008 e 2009 (R$ milhão)

Em todo o país, a redução do FPM é igual para todos os Municípios, mas isso não signifi ca que o 
impacto seja o mesmo para todos. Em São Paulo, o FPM representa apenas 8,5% da receita corrente dos 
Municípios, mas no Piauí e na Paraíba o Fundo representa mais de 39% dos recursos que entram nos cofres 
municipais. Na tabela a seguir é apresentada a proporção que o FPM representa em média, por Estado, da 
receita corrente dos Municípios.
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Tabela 3 – Porcentual do FPM e ICMS em relação à Receita Corrente em 2007

No caso do ICMS, ao contrário do FPM, a queda de receita é diferente em todos os Estados, sendo 
mais aguda nas regiões mais atingidas pela redução no nível de comércio. Estes são exatamente os Muni-
cípios em que a participação do ICMS na receita corrente é maior que a do FPM. Em conjunto, essas duas 
transferências representam, na média nacional, 40% das receitas municipais. 

Em Minas Gerais, por exemplo, os Municípios sofreram uma redução de aproximadamente 12,5% nas 
transferências estaduais no mês de fevereiro de 2009, enquanto em Alagoas houve recuo de apenas 0,5%. 
Os dados de março ainda não estão disponíveis. A partir de dados de 60% dos Estados do país (ver Tabela 4), 
vê-se que no 1o bimestre de 2009 a arrecadação de ICMS caiu, em termos reais, 4,6% em relação ao mesmo 
período do ano passado, sendo que essa queda se concentrou em fevereiro. 
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Tabela 4 – Comparativo da arrecadação do ICMS entre
os 1o bimestres de 2008 e 2009 – valores reais (R$ milhão)

A situação dos Municípios só não é pior porque, pelos dados disponíveis, as receitas de IPTU e ISS em 
geral ainda não foram atingidas pela crise. Em Belo Horizonte, por exemplo, a receita cresceu 8,5% em valores 
nominais de 2008 para 2009, enquanto o ISS avançou 6,4%, próximo ao aumento da infl ação.

No caso do IPTU, é natural que haja esse comportamento, pois o imposto depende de uma tabela 
de valores venais da prefeitura. O risco que existe, entretanto, é que uma crise mais prolongada provoque a 
inadimplência dos contribuintes, como está ocorrendo com os demais impostos – a arrecadação está caindo 
não apenas porque as vendas caíram, mas porque os empresários estão fazendo caixa com o dinheiro que 
precisariam destinar ao pagamento de alguns tributos (é mais barato e fácil pagar multa tributária do que obter 
empréstimo bancário).

A grande incógnita é o que vai acontecer até o fi nal do ano. Será que a queda de FPM e ICMS vai se 
manter ou é possível que haja uma reversão até o segundo semestre? O relatório de programação divulgado 
pelo Ministério do Planejamento indica que a receita de FPM inclusive aumentaria de R$ 42,1 bilhões em 2008 
para R$ 42,8 bilhões em 2009. A queda anunciada de 9,1% se refere ao valor fi ctício de FPM que previa o 
Orçamento: R$ 57,8 bilhões. Mas a programação prevê aumento de 2008 para 2009, o que é uma hipótese 
muito otimista pela situação atual.
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Tabela 5 – Comparativo da reprogramação da arrecadação federal

Para a CNM, o otimismo da estimativa do governo federal é baseado em expectativas irrealistas sobre 
o desempenho da economia em 2009, principalmente na projeção de 2% de crescimento econômico. O PIB do 
4o trimestre de 2008 já demonstrou o grau de desaceleração econômica que o país enfrenta e não há nenhuma 
razão para se esperar que o primeiro trimestre desse ano tenha tido um resultado melhor. Basta olhar para a 
arrecadação sobre a atividade econômica e o desempenho da indústria nesse período. Seria necessária uma 
recuperação heróica da atividade econômica no segundo semestre para que se fechasse 2009 com 2% de 
crescimento do PIB. 

Como será apresentada na seção seguinte, a expectativa é de que haja uma queda no FPM em re-
lação a 2008, mesmo em termos nominais. A projeção é de que o FPM não passará, com os atuais critérios 
de arrecadação e repasse, de R$ 49,7 bilhões. Esse valor já considera as desonerações concedidas pelo 
governo federal. A redução nominal será de 2,3% em relação a 2008. Se se levar em conta a meta de infl ação 
do governo para 2009 de 4,5%, a queda real será de 6,8%. Só a queda em si não representa toda a perda 
causada pela crise, uma vez que essa interrompeu um contínuo e vigoroso crescimento do FPM. Consideran-
do que nos últimos cinco anos o Fundo apresentou um crescimento real médio de 10% ao ano, na verdade a 
crise signifi cou uma perda para as prefeituras dessa receita de 16,8%. 

1. Comportamento da Série Histórica do FPM

Desde 2003, o FPM (IR + IPI) tem crescido a uma taxa média de 10% ao ano, em termos reais, en-
quanto a carga tributária total do País apresentou, no mesmo período, um crescimento médio de 8,6%. Com 
esse desempenho, o FPM foi se consolidando como a principal fonte de recurso para grande parte das prefei-
turas do País. Como se pode ver na Tabela 3, em 18 Estados, na média, o FPM é a receita mais signifi cativa. 
Para facilitar a comparação dos montantes ao longo dos períodos, serão relatados sempre os valores brutos 
do Fundo, ou seja, incluindo retenção do Fundeb. Isso porque ocorreram, nos últimos anos, consecutivos au-
mentos no porcentual de retenção do Fundeb, de forma que, no caso de comparar os valores líquidos teria de 
ser separado o que foi o real crescimento do Fundo daquilo que é causado pelo aumento da retenção. Tam-
bém serão relatados sempre os valores corrigidos para março de 2009 pelo IPCA. Veja os montantes anuais 
na tabela a seguir. 

Tabela 6 – Montantes anuais do FPM incluindo
retenção do Fundeb, em valores de março de 2009
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Com o aprofundamento da crise fi nanceira mundial a partir de outubro de 2008, não demorou para 
que o crescimento apresentado na tabela anterior sofresse uma interrupção. Observando a evolução da série 
mensal de repasses em termos anualizados, ou seja, pelos valores acumulados nos últimos 12 meses, vê-se 
que a partir de dezembro do ano passado o FPM inaugurou uma trajetória de queda, depois de seis anos de 
plena expansão. 

Figura 1 – Evolução do FPM mês a mês em termos anualizados

O pior resultado observado até o momento ocorreu no atual mês de março, quando se verifi cou uma 
queda de 14,6% em relação ao ano passado. Veja comparativo a seguir.

Figura 2 – Evolução do FPM em março de cada ano

Fechado o mês de março, com o último repasse transferido na segunda-feira (30/3/2009), pode-se 
realizar um balanço de como se comportou o 1o trimestre de 2009 dentro do contexto de aprofundamento 
da crise no país. Como apresentado na tabela seguinte, a queda nesta receita foi se ampliando ao longo do 
trimestre. Sempre em comparação ao mesmo período do ano anterior, em janeiro a redução real foi de 0,9%, 
em fevereiro aumentou para 5,1% e fi nalmente em março foi de 14,6%. No acumulado do trimestre, a queda 
foi de 6,5%, ou seja, a perda em relação a 2008 já chegou a R$ 823 milhões sem se considerar o mês de 
dezembro de 2008. 
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Tabela 7 – Montantes mensais e do 1o trimestre do FPM bruto, em valores de março de 2009

Tomando por base o crescimento médio do repasse nos 1o trimestres dos últimos quatro anos, estima-
se que a perda das prefeituras só neste trimestre, em razão da crise, seja da ordem de R$ 3,1 bilhões. Veja 
evolução a seguir.

Figura 3 – Evolução do FPM dos 1o trimestres

2. Comportamento Sazonal do FPM

O FPM, bem como a maioria das receitas tributárias do País, não apresenta uma distribuição uniforme 
ao longo do ano. Nesta seção, a missão é estimar qual será a arrecadação dos impostos que compõem o bolo 
do FPM, defi nir qual o padrão sazonal deste Fundo, bem como utilizar estas estimativas para realizar uma 
projeção dessa receita para os próximos três trimestres do ano.

Tem-se por começo uma investigação do padrão estacional do FPM. Ao representar os montantes 
mensais, de janeiro de 2003 a dezembro de 2008, no gráfi co a seguir, vê-se que existe um padrão de variação 
razoavelmente defi nido dentro do intervalo de cada ano. Foram considerados valores corrigidos e excluídos 
repasses extras e repasses de dezembro relativos ao 1% do IPI e IR. As linhas verticais delimitam os intervalos 
anuais, e a linha de tendência da série evidencia o crescimento desta receita neste período. É exatamente 
essa tendência que precisa ser eliminada para isolar o padrão de variação dentro de cada ano.
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Figura 4 – Distribuição dos repasses mensais em valores de março 2009

2.1 Comportamento dos Índices Estacionais

A eliminação da tendência da série temporal do FPM, observada no gráfi co anterior, foi realizada por 
meio do cálculo dos índices estacionais.36 Essas estatísticas são capazes de isolar apenas o efeito de variação 
cíclica e o efeito devido à sazonalidade. No gráfi co a seguir são apresentados o resultado. Veja que sem a 
tendência fi ca mais evidente o padrão de comportamento em cada ano. 

Figura 5 – Representação dos índices estacionais do FPM

36  Para determinar o padrão de variação estacional da série temporal do FPM, utiliza-se o método da média geométrica móvel centralizada. Estes resultados foram comparados com os 
obtidos também pelo método da média aritmética móvel centralizada, apresentando resultados muito próximos, sem distinções signifi cativas. Para mais detalhes, ver: HOFFMAN, Rodolfo. Estatística 
para Economistas, 3ª ed. São Paulo: Pioneira Thomson.
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2.2 Comportamento dos Índices Sazonais 

Por fi m, a partir de uma média normalizada e ajustada por um fator de correção dos índices estacio-
nais apresentados anteriormente, chega-se ao comportamento sazonal padrão do FPM, que é descrito pelos 
chamados índices sazonais. A representação gráfi ca destes índices é realizada a seguir. 

Pelo padrão sazonal dos últimos anos, cerca de 50% da receita anual com FPM se concentra no 1o se-
mestre. Lembre que são considerados apenas os repasses regulares, ou seja, não é levado em conta o adicio-
nal de 1% pago em dezembro. No ano de 2009, deve-se esperar um comportamento um pouco diferente, com 
maior receita realizada no segundo semestre. Isso por dois motivos: primeiro, pela isenção de IPI concentrada 
no primeiro semestre (desde que não ocorra nova prorrogação); segundo, porque no 2o semestre espera-se 
um melhor desempenho da economia. Veja no gráfi co que mesmo sem o 1% dezembro é o mês com maior 
receita, seguido por maio e janeiro. Julho recebe o menor repasse, uma decorrência das restituições de IR 
que se concentram neste período.

Figura 6: Comportamento sazonal do FPM

3. Reestimativa do Bolo do FPM de 2009

Em dezembro do ano passado (2008), a CNM divulgou um extenso estudo sobre o possível impacto 
da crise mundial nas fi nanças públicas. Na ocasião, foram projetados três diferentes cenários; infelizmente 
mesmo o mais pessimista, que seguiu parâmetros do mercado, já se mostra hoje irrealista. Por essa razão, 
foi reprojetada no presente trabalho a arrecadação dos impostos que compõem o bolo do FPM, utilizando 
novas expectativas de parâmetros econômicos. Foi considerado um crescimento real de economia em 2009 
de 2%, uma queda real da produção industrial de 2%, uma queda real no lucro das empresas de 5% e uma 
expansão nominal da massa salarial de 6% (expectativa do governo). O ajuste representa uma redução 
de 2,06% em relação ao projetado em dezembro, o que signifi ca uma arrecadação dessas receitas 1,75% 
menor que 2008 em termos nominais. Considerando que a meta de infl ação de 4,5% se realize, em termos 
reais a queda será de 6,25%. 

Tabela 8
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4. Projeção do FPM de 2009 pela Sazonalidade Estimada

Dada a estimativa de R$ 50,013 milhões para o FPM durante todo o ano de 2009, considerando a 
sazonalidade calculada anteriormente, considerando a concentração do pacote de desoneração do IPI no 1o 
semestre e considerando o adicional de 1% a ser repassado em dezembro, a projeção do FPM para os demais 
trimestres do ano de 2009 são as seguintes: 

Tabela 9

O valor previsto pelo modelo para o 1o trimestre se mostrou muito próximo do efetivamente realizado, 
com um erro de apenas R$ 7 milhões, ou seja, um erro de 0,05%.

5. Estimativa de Perdas por Coefi ciente de FPM

Com base nas quedas de arrecadação do FPM neste primeiro trimestre de 2009 foram calculadas as 
perdas por Estado e por coefi ciente. Confi ra na tabela a seguir o valor de cinco coefi cientes.

Tabela 10
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Tabela 11

Tabela 12
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Tabela 13




