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Estudos Técnicos/CNM – dezembro de 2018 

PIB Municipal 2016: Municípios dependentes da administração pública 

 

 Em 2016, 48,9% (2.725) dos 5.570 Municípios do país tinham a administração pública 

como principal atividade econômica. Tal número é proveniente de análise realizada pela 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) aos dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos 

Municípios brasileiros.  

O PIB municipal de 2016 foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) na última sexta-feira, dia 14 de dezembro. De acordo com os dados, o cálculo do PIB dos 

Municípios se baseia na distribuição, entre os Municípios, do valor adicionado bruto a preços 

básicos, em valores correntes das atividades econômicas, obtido pelo Sistema de Contas 

Regionais do Brasil (SCR). 

Quanto ao porte, 96% dos 2.725 Municípios eram de pequeno porte. Enquanto 3% eram 

de médio e 1% de grande porte. No Nordeste, encontravam-se mais da metade dos Municípios 

dependentes da administração pública, como pode ser observado no gráfico 1 abaixo. Seguida 

pelas regiões Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. 

 

De acordo com a tipologia rural-urbana proposta pelo IBGE em 2017, os Municípios 

podem ser caracterizados como “urbanos”, “rurais” ou “intermediários”, a partir de três critérios 

básicos: a densidade demográfica, a localização em relação aos principais centros urbanos e o 

tamanho da população. A tipologia desenvolvida pelo IBGE dá origem a quatro categorias: 

Intermediário Adjacente, Intermediário Remoto, Rural Adjacente, Rural Remoto e Urbano.  
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Os Municípios urbanos são aqueles em que mais da metade da população vive em 

manchas urbanizadas, ou o Município que possui manchas urbanizadas com mais de 50.000 

habitantes.  

Já os Municípios que possuem de 25.000 a 50.000 habitantes em manchas urbanizadas, 

nas quais residem 25% a 50% da população; ou o Município que possui manchas urbanizadas 

com 10.000 a 25.000 habitantes, nas quais residem 50% a 75% da população; ou o Município 

que possui manchas urbanizadas com 3.000 a 10.000 habitantes, onde moram mais de 75% da 

população e que se situam à distância: 

– igual ou inferior à média nacional em relação a pelo menos um centro de maior hierarquia 

urbana (metrópole, capital regional, centro sub-regional) são classificados como Intermediário 

Adjacente; 

– acima da média nacional em relação às três maiores hierarquias urbanas mais próximas 

(metrópole, capital regional, centro sub-regional) são classificados como Intermediário 

Remoto; 

– igual ou inferior à média nacional em relação a pelo menos um centro de maior hierarquia 

urbana (metrópole, capital regional, centro sub-regional) são classificados como Rural 

Adjacente; 

– acima da média nacional em relação às três maiores hierarquias urbanas mais próximas 

(metrópole, capital regional, centro sub-regional) são classificados como Rural Remoto. 

 

Para fins de simplificação, a análise feita pela CNM somou os Municípios classificados 

como intermediários adjacentes e remotos e os rurais adjacentes e remotos. Conforme os dados 

divulgados pelo IBGE, mais de 70% dos Municípios que eram dependentes da administração 

pública em 2016 eram rurais. 
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Dentre esses Municípios, a administração pública aparece como atividade que gera o 

maior Valor Adicionado Bruto (VAB) ao PIB municipal. Cabe dizer que o VAB é o valor que a 

atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao 

produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor 

bruto da produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades. 

Nesses Municípios, as atividades que aparecem respectivamente em segundo e terceiro 

lugar com o maior valor adicionado bruto ao PIB são, de acordo com as tabelas a seguir: 
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Dos Municípios que são mais dependentes da administração pública, aqueles que 

possuem os maiores PIBs per capita estavam localizados no Distrito Federal, Rio Grande do Sul, 

Rio de Janeiro, Mato Grosso e Pará. Enquanto os que possuem os menores valores de PIB per 

capita estavam quase todos localizados no Nordeste (Bahia, Maranhão e Ceará), com exceção de 

Ipixuna, no Amazonas.  

 

 

 

 

Quando o PIB a preços correntes é analisado, os maiores valores aparecem no Distrito 

Federal, Rio de Janeiro, Amapá, Roraima, Minas Gerais e Sergipe. E os menores concentram-se 

no nordeste do país, em Estados como Paraíba e Piauí. 
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A Confederação Nacional de Municípios (CNM) vem ao longo dos anos reiterando que a 

maioria das cidades localizadas nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste tem na atividade 

governamental sua maior geração de riqueza. Dessa forma, o que este levantamento do IBGE 

nos mostra é que isso é uma realidade. Pode-se notar claramente que a economia de mais de 

2.725 cidades tem na administração pública seu principal motor de desenvolvimento. 

 

 Por isso é cada vez mais necessário dotar o poder local de instrumentos de gestão e de 

recursos financeiros maiores a fim de que possam desenvolver suas comunidades e prestar 

efetivos e bons serviços públicos à população. 

 

 

 


