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APRESENTAÇÃO 

 

O Painel de Informações Municipais de Uberlândia - 2021 é a segunda 

edição do painel temático sobre os efeitos da COVID-19 em Uberlândia que foi 

apresentado em sua primeira edição em 2020. A longa duração da pandemia e seu 

forte impacto na sociedade demandaram, desde aquela primeira edição, cada vez mais 

esforços analíticos para compreender seus efeitos e, por isso, esse trabalho que agora 

se apresenta é mais uma tentativa de apreendê-los através da atualização de 

indicadores e informações que em sua primeira edição permitiram um bom debate 

sobre a então recente realidade da Pandemia de COVID-19 em nossa cidade. Assim, 

com essa segunda edição buscamos contribuir com a sociedade uberlandense ao 

manter esse debate atual e rico em dados e plataformas analíticas. Que cumpra seu 

intento e que continue existindo um bom debate sobre os efeitos da COVID-19 em 

Uberlândia. 

 

 

Henrique Barros 

Coordenador do CEPES 

 Uberlândia, Dezembro de 2021. 
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1 - Uberlândia-MG: estimativa populacional 2021, mortalidade e 
vacinação “ainda” na pandemia com o novo Coronavírus. 

 
Luiz Bertolucci Jr. 1 
Ana Clara Brambila Gibin Tenório 2 
Marília Fabiano Roncato Sagula 2 
Welber Tomás de Oliveira 3 

 

1.1 - Introdução 

 

Em agosto de 2020, quando publicamos a 10ª edição do Painel de Informações 

Municipais de Uberlândia (CEPES, 2020), esse município já se aproximava da triste 

estatística de quatro centenas de mortos pela doença da Covid-19, provocada pela 

pandemia gerada pelo novo Coronavírus que assolava o mundo e, de forma letal, a 

população brasileira.  

Agora, um ano após, neste agosto em que Uberlândia vivencia o seu 133º 

aniversário de emancipação, desde quando se tornou um município por meio de lei 

provincial separando-se de Uberaba, e ocupa, nestes dias preocupantes,  a posição de 

localidade com o segundo maior contingente populacional do Estado de Minas Gerais, 

registram-se quase 3 mil pessoas que faleceram vitimadas pela Covid-19, em larga 

maioria pessoas idosas com idades acima de 65 anos, mortes que em larga medida 

poderiam ter sido evitadas se, com antecedência, tivesse sido disponibilizado, por meio 

do conhecido sistema nacional de vacinação, o amplo espectro de vacinas contra a 

doença, já disponível desde final de 2020, porém ainda não acessível à maior parte da 

população brasileira. 

No Brasil, as mortes pela Covid-19 se aproximam de 580 mil vítimas, e diversos 

estudos apontam que a maior parte destas mortes seria evitada se o Governo Federal, 

articulado com as demais esferas de governo, tivesse adotado políticas e ações de 

enfrentamento à Covid-19 de maneira séria, honesta, comprometida, humana e 

eficiente na utilização do Sistema Único de Saúde e demais estruturas privadas de 

 
1  Economista – IERI/UFU e Doutor em Demografia CEDEPLAR/UFMG. Pesquisador no 

CEPES/IERI/UFU e orientador da ICV (PIVIC/CEPES/2021) – área Demografia/População.  
2  Graduandas em Relações Internacionais – IERI/UFU. Pesquisadoras em Iniciação Científica 

Voluntária de Graduação ICV (PIVIC/CEPES/2021).  
3  Economista – IERI/UFU e Mestre em Economia IERI/UFU. Pesquisador no CEPES/IERI/UFU.  
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atendimento, assim como se houvesse investido em pesquisa e orientação às pessoas, 

bem como buscado a compra de vacinas e realizado uma ampla campanha de 

vacinação da população por meio do Sistema Nacional de Vacinação, o que não 

ocorreu. Agrava-se, ainda, o conhecimento da pandemia uma forte tendência à 

individualização e omissão de dados, que, a depender da fonte de informações, culmina 

em divergências entre o estoque total de óbitos específicos. 

A partir da análise do histórico epidemiológico brasileiro, observa-se que, 

independentemente das causas das mazelas que acometem o país durante dado 

período (a exemplo da mortalidade materna, infantil, por causas externas ou, mais 

recentemente, pela doença da Covid-19), os óbitos substancialmente concentram-se 

em um perfil específico: as populações negra, pobre e indígena. Nesse sentido, o 

conceito de mortes evitáveis (isto é, que poderiam ser reduzidas tendo suas causas e 

efeitos minimizados ou até mesmo extintos, por meio de ações efetivas dos serviços de 

saúde quanto às medidas profiláticas, preventivas ou curativas a serem adotadas) 

evidencia um conjunto de elementos reveladores das condições sociais que, por sua 

vez, estão diretamente relacionadas à pobreza e ao racismo estrutural, a se considerar  

a intensidade das mortes em locais periféricos, ou ainda o número de casos 

confirmados de Covid-19 segundo raça/cor e sexo, que não à toa ocorrem em maior 

proporção nas populações vulneráveis em comparação à população branca. 

No que diz respeito sobretudo às periferias e áreas de precariedade habitacional, 

cabe mencionar que os dados provenientes do recenseamento seriam fundamentais 

para subsidiar e (re)planejar as políticas públicas. A não realização do Censo 

Demográfico de 2020 promove a ausência de informações e compromete igualmente a 

construção de indicadores de saúde, uma vez que, de modo geral, estes indicadores 

poderiam revelar determinada situação, permitindo a identificação de especificidades, 

tais como as condições sociais e outros dados esclarecedores sobre as vítimas e suas 

famílias, por exemplo. 

Agora, em que se vislumbra o aumento da transmissão do Sars-Cov-2, 

potencializada por novas variantes do vírus (Delta, Gama etc.), foram reduzidas as 

ações populacionais, em Uberlândia, que poderiam controlar os níveis de transmissão. 

Nas semanas que antecedem o dia 31 de agosto, aniversário do município, é flagrante 

a reabertura de atividades econômicas e sociais, o aumento das aglomerações, o 
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funcionamento “normal” de estação rodoviária e do aeroporto, o aumento da 

mobilidade de pessoas e o menor distanciamento físico com negligência no uso de 

máscaras, com baixa utilização de máscaras de boa qualidade e de equipamentos de 

proteção individual. Em paralelo, não se observa a intensificação de ações em serviços 

de saúde que poderiam reduzir a possibilidade de infeção, ou seja, não são efetivas as 

medidas de rastreamento de casos e isolamento de pessoas positivadas pela Covid-19, 

e as vacinas estão sendo aplicadas num ritmo lento (somente 21% da população 

uberlandense receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, ou seja, apenas 

um quinto da população residente no município está imunizada, já superados quase 

oito meses de 2021). 

Neste contexto de pretensa “estabilidade” da pandemia, por ocasião do 

aniversário municipal, este trabalho procura contribuir, em suas seções, com 

estimativas da população residente no município em agosto de 2021 (Seção 2), 

considerando a ausência do censo demográfico, que registraria, se tivesse sido 

realizado, o total exato da população e outros resultados demográficos e 

socioeconômicos relativos à última década; também apresenta os números da 

pandemia para a população uberlandense, considerando os óbitos por sexo e grupo 

etário, assim como o número de casos, em agosto deste ano (Seção 3) e, por último, 

discute a vacinação contra a Covid-19 e seus impactos na dinâmica de óbitos no 

município (Seção 4).  

 

1.2 - Estimativas da população uberlandense para agosto de 2021. 

 

O conhecimento do tamanho e do perfil demográfico da população residente 

representa uma imprescindível informação, principalmente em tempos de crises, qual o 

que temos experimentado, informação essa quase sempre utilizada no denominador de 

equações que definem indicadores e outros cálculos, para o desenho e implementação 

de políticas públicas, iniciativas sociais e projetos privados. Quando não se pode contar 

com informações demográficas recentes, com base em pesquisas primárias –os censos 

demográficos ou registros administrativos permanentes – , utilizam-se estimativas que 

considerem a população já censitada, em anos anteriores, extrapolando os números, 
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com base em pressupostos e hipóteses para o futuro. As estimativas serão 

corroboradas ou não com a realização das imprescindíveis pesquisas censitárias. 

Neste agosto, a estimativa populacional 1 para o município de Uberlândia sugere 

que devem residir aqui, aproximadamente, 751 mil pessoas, na data de referência de 

1º de agosto de 2021 (Quadro 1).  

Para obter esse número, extrapolou-se os números absolutos, utilizando as taxas 

de crescimento anual das populações censitadas em 2000 e 2010, por grupo etário e 

sexo. Para este cálculo, ajustou-se as taxas de crescimento considerando a variação 

relativa média dos grandes grupos etários, ao longo do período intercensitário de 2000 

e 2010, que compõem a estrutura por sexo e idade da população residente: zero a 14 

anos, contingente populacional de crianças e adolescentes; 15 a 64 anos, jovens e 

adultos, e para as pessoas idosas com 65 anos e mais.  Também a população censitada 

de 2010, para o município, foi ajustada, obtendo-se a população corrigida, 

considerando os seguintes pressupostos: 

1) a população censitada estaria subenumerada em 2%, nos grupos etários até 9 

anos, para ambos os sexos; 

2) a população masculina censitada estaria subenumerada em 2,1% nos grupos 

etários entre 15 e 39 anos; 

3) não deve haver subenumeração na população com 80 anos e mais.  

Para a estimativa 1, também se levou em conta as seguintes hipóteses 

demográficas para o período 2010-2021: 

A. as taxas de crescimento para os grupos etários de idosos devem se manter 

no ritmo observado na década anterior; 

B. a migração para Uberlândia por motivos trabalho, educação, saúde, 

acompanhamento familiar e outros cuidados requeridos nas idades mais 

avançadas deve se manter; 

C. as taxas de crescimento anual contemplam o resultado da migração interna 

para todos os grupos etários e sexos; 

D. não ocorreu migração internacional significativa, na década recente; 

E. a fecundidade continuará caindo no ritmo observado entre 2000 e 2010; 

F. e o processo de envelhecimento populacional se manterá no ritmo observado 

na Década de 2000, ainda que a mortalidade nos grupos etários mais idosos 
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tenha sido acentuada, em razão da pandemia pela Covid-19, no período 

anterior à vacinação das pessoas com idades acima de 65 anos. 

Esta estimativa se mostra mais plausível e conta com a estrutura etária e sexo 

detalhada nas Tabelas 1 (inclusive com a participação relativa dos grupos etários e dos 

sexos) e Tabela 2 (inclusive com as taxas de crescimento médio anual4). 

A partir da estimativa 1, também se calculou a idade mediana (Tabela 3) e o 

índice de envelhecimento (Tabela 4) para o município em questão, e com base nas 

projeções realizadas pelo IBGE, para o período 2010-2060, divulgadas em 2018, 

calculou-se os mesmos indicadores para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil. 

Tantas outras estimativas são possíveis de serem obtidas se considerados 

pressupostos e hipóteses diferentes. No Quadro 1, por exemplo, apresentam-se, 

também, as estimativas 2 a 4 para o dia 1º de agosto deste ano, em Uberlândia. A 

estimativa 2 apresenta uma população residente estimada de aproximadamente 778 mil 

habitantes e levou em conta apenas a manutenção das taxas de crescimento por grupo 

etário quinquenal e sexo, observadas no período intercensitário de 2000-2010, sem os 

ajustes na população censitada considerados na estimativa 1. A estimativa 3 considera 

a população uberlandense em quase 790 mil pessoas, para a mesma data de 

referência, e resultou neste montante demográfico por contemplar todos os ajustes e 

correções utilizados na estimativa 1, exceto o ajuste observado pelas variações médias 

dos grandes grupos etários no último período intercensitário, contando com maior 

número de pessoas nos grupos etários jovens, ou seja, esta estimativa minimiza os 

efeitos da queda da fecundidade no número de crianças. A estimativa 4, menos 

plausível que todas as demais, considerou que todos os grupos etários e sexos 

continuariam a apresentar crescimento anual de 1,88%, entre 2010 e 2021, a mesma 

taxa de crescimento anual observada entre 2000 e 2010, para o total de população 

residente no município. 

 

 
4 Taxa média geométrica de crescimento anual da população (TC): Incremento médio anual da 

população, medido pela expressão   𝑖 =
√𝑃(𝑡+𝑛)

𝑛

P (t)
 ,  sendo P(t+n) e P(t) populações correspondentes a 

duas datas sucessivas, e n o intervalo de tempo entre essas datas, medido em ano e fração de ano 
(conforme conceitos relacionados em 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm)
.   A taxa média geométrica de crescimento anual da população (TC) foi calculada com base nas 

seguintes datas de referência: 1º/9/1970; 1º/9/1980; 1º/9/1991; 1º/8/2000; 1º/8/2010 e 1º/8/2021. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
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Quadro 1 – Uberlândia-MG: População Censitada para os anos de 1970 a 2010 e 

estimativas para agosto de 2021. 

Anos censitários 1970 1980 1991 2000 2010 
Estimativa 1 

2021 

População Residente       

Total * 126.112 240.967 367.062 501.214 604.013 750.632 

Homens * 61.927 119.508 180.426 245.701 294.914 364.398 

Mulheres * 64.185 121.459 186.636 255.513 309.099 386.234 

Minas Gerais ** 11.487.415 13.378.553 15.743.152 17.905.134 19.597.330 21.420.353 

Brasil ** 93.139.037 119.002.706 146.825.475 169.872.856 190.755.799 213.419.902 

Taxa de Crescimento (%) Períodos 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 2010/2021 

População Total  6,69 3,90 3,56 1,88 2,00 

Homens  6,80 3,82 3,53 1,84 1,94 

Mulheres  6,59 3,98 3,59 1,92 2,05 

Minas Gerais  1,54 1,49 1,45 0,91 0,81 

Brasil  2,48 1,93 1,64 1,17 1,03 

Variação Absoluta Períodos 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 2010/2021 

População Total  114.855 126.095 134.152 102.799 146.619 

Homens  57.581 60.918 65.275 49.213 69.484 

Mulheres  57.274 65.177 68.877 53.586 77.135 

Minas Gerais  1.891.138 2.364.599 2.161.982 1.692.196 1.823.023 

Brasil  25.863.669 27.822.769 23.047.381 20.882.943 22.664.103 

Variação Relativa (%) Períodos 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 2010/2021 

População Total  91,07 52,33 36,55 20,51 24,27 

Homens  92,98 50,97 36,18 20,03 23,56 

Mulheres  89,23 53,66 36,90 20,97 24,95 

Minas Gerais  16,46 17,67 13,73 9,45 9,30 

Brasil  27,77 23,38 15,70 12,29 11,88 
       

Estimativas Populacionais 2 3 4    

1º / 8 / 2021       

Total 778.321 788.577 741.603    

Homens 376.460 385.140 362.094    

Mulheres 401.861 403.437 379.510    

 

Fonte:  IBGE - Censos Demográficos Brasileiros 1970 a 2010.  * Estimativas Populacionais 2021 – CEPES. ** IBGE - 
Projeção Populacional em 2021 para Brasil e Minas Gerais em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/   
acesso às 19h45 dia 3/8/2021. 
 

As estimativas, ao oferecerem, portanto, um provável contingente demográfico 

caso os pressupostos adotados sejam mantidos, não substituem o censo demográfico 

brasileiro, tendo em vista que esta pesquisa primária, ao acessar todos os domicílios no 

País, entrevistando as famílias residentes, conseguirá registrar os imprescindíveis 

eventos que determinam o tamanho e a composição populacional: a natalidade, a 

migração e a mortalidade, assim como outras informações de cunho socioeconômico: 

situação dos domicílios; emprego e trabalho; renda, etc.  
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Tabela 1 – Uberlândia-MG: População Estimada por grupo etário e sexo,  

1º de agosto de 2021 (Estimativa 1). 

Sexo População Estimada 2021** Participação Relativa (%) 

Grupo etário Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

0 – 4 19.107 18.535 37.642 2,5 2,5 5,0 

5 - 9. 19.462 19.162 38.624 2,6 2,6 5,1 

10 – 14 22.852 21.842 44.695 3,0 2,9 6,0 

15 – 19 26.623 25.788 52.411 3,5 3,4 7,0 

20 – 24 33.822 31.316 65.139 4,5 4,2 8,7 

25 – 29 36.429 35.231 71.659 4,9 4,7 9,5 

30 – 34 33.937 33.254 67.191 4,5 4,4 9,0 

35 – 39 26.503 25.941 52.444 3,5 3,5 7,0 

40 – 44 26.901 28.065 54.966 3,6 3,7 7,3 

45 - 49 27.979 32.154 60.134 3,7 4,3 8,0 

50 – 54 25.939 32.092 58.031 3,5 4,3 7,7 

55 – 59 22.514 26.369 48.883 3,0 3,5 6,5 

60 – 64 14.661 16.596 31.257 2,0 2,2 4,2 

65 – 69 9.766 11.824 21.590 1,3 1,6 2,9 

70 – 74 7.489 10.604 18.094 1,0 1,4 2,4 

75 – 79 4.752 7.278 12.030 0,6 1,0 1,6 

80 e mais 5.662 10.182 15.843 0,8 1,4 2,1 

Total 364.398 386.234 750.632 48,5 51,5 100 
 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 2000 e 2010.  ** Projeção populacional CEPES, por meio de extrapolação por 
grupo etário, a variação média dos grandes grupos etários e considerando os pressupostos adotados dos resultados 
dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE (CEPES/IERI/UFU). 

 

Nota-se, no Quadro 1, que a população uberlandense, assim como as populações 

mineira e brasileira, nos anos recentes, apresentam ritmos de crescimento anual bem 

menores do que aqueles observados nos anos 1970 e 1980. Nestes anos, o município 

de Uberlândia crescia a taxas elevadas e mais que o dobro que as populações do 

estado e do País. Nos anos recentes, ainda que apresentando ritmo de crescimento 

maior que Minas Gerais e Brasil, Uberlândia também lida com taxa de crescimento 

demográfico anual mais baixa, 2% a.a. (ao ano) entre 2010/2021, refletindo em boa 

medida a queda na fecundidade das mulheres em idades reprodutivas e do provável 

menor ganho líquido migratório, nos anos recentes. 

Ainda assim, se considerada a variação relativa de quase 25% no tamanho da 

população residente na última década, Uberlândia experimentaria um grande desafio 

para incluir em seus espaços habitacionais, educacionais, mercado de trabalho, saúde, 

entre outros, mais um quarto de população – quase 150 mil pessoas –, em larga 

medida em idades jovens e adultas. 
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A Tabela 1, de forma complementar, detalha a população uberlandense estimada 

para 1º/08/2021 por grupo etário e sexo (Estimativa 1) e evidencia a maior participação 

de mulheres (51,5%) e de pessoas em idades jovens (15 a 24 anos) e adultas (25 a 59 

anos) na composição demográfica do município. 

A Tabela 2, de igual modo, detalha a Estimativa 1, já citada, e apresenta as 

diferentes taxas de crescimento anuais (TC), por grupo etário e sexo, ao longo do 

período 2010-2021. Evidenciam-se as TC negativas esperadas para os grupos etários 

com idades até 14 anos, ou seja, é provável que, nestes últimos onze anos, tenha 

ocorrido o decrescimento absoluto no número de crianças e jovens no município, 

resultado este potencializado pela pandemia atual. O censo de 2022 poderá confirmar 

esta tendência. Com a menor pressão social resultante da redução no número de 

crianças e jovens, deve-se atentar para a oportunidade de políticas públicas de inclusão 

de toda esta população em programas educacionais, públicos e de qualidade, além de 

ações em saúde e qualidade de vida, sustentados pelo Estado, resgatando a dívida 

histórica de pobreza e exclusão que tem afetado tantas crianças e suas famílias.  

O ritmo de crescimento anual, demonstrado na Tabela 2, assim como o tamanho 

das populações de jovens e adultos, nos respectivos grupos etários, denotam que a 

população residente cresce justamente nesses contingentes de pessoas que vão 

requerer e pressionar, cada vez mais, por ações e políticas que permitam acesso à 

educação em nível médio, superior e técnico, ações que poderão garantir melhor nível 

de capacitação e qualificação dos residentes. Com a juventude mais educada e 

qualificada, políticas de trabalho e emprego poderão ser mais bem desenhadas e 

implementadas, possibilitando que o mercado de trabalho formal, constituído por 

instituições e empresas públicas ou privadas, possa representar um dinâmico espaço 

social e econômico para a promoção do tão sonhado pleno emprego, garantindo que a 

janela de oportunidade demográfica se consolide numa população com renda atual e 

poupança para o futuro, em idades mais avançadas. 
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Tabela 2 – Uberlândia-MG: População Estimada para 1/8/2021 (Estimativa 1) e taxa de 

crescimento anual, por grupo etário e sexo, no período 2010-2021. 

Sexo População Estimada 2021 ** 
TC geométrica anual  

2010-2021 (%) 

Grupos etários Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

0 – 4 19.107 18.535 37.642 (0,43) (0,31) (0,37) 

5 – 9 19.462 19.162 38.624 (0,61) (0,43) (0,52) 

10 – 14 22.852 21.842 44.695 (0,12) (0,20) (0,16) 

15 – 19 26.623 25.788 52.411 0,38 0,16 0,27 

20 – 24 33.822 31.316 65.139 1,35 0,79 1,08 

25 – 29 36.429 35.231 71.659 2,24 1,91 2,08 

30 – 34 33.937 33.254 67.191 2,25 1,81 2,03 

35 – 39 26.503 25.941 52.444 1,36 0,76 1,06 

40 – 44 26.901 28.065 54.966 2,04 1,76 1,90 

45 - 49 27.979 32.154 60.134 3,20 3,49 3,35 

50 – 54 25.939 32.092 58.031 4,15 4,77 4,49 

55 – 59 22.514 26.369 48.883 5,03 5,37 5,21 

60 - 64 14.661 16.596 31.257 4,11 3,86 3,97 

65 - 69 9.766 11.824 21.590 3,49 3,88 3,70 

70 - 74 7.489 10.604 18.094 4,05 4,64 4,39 

75 - 79 4.752 7.278 12.030 3,97 5,04 4,60 

80 e mais 5.662 10.182 15.843 5,37 6,60 6,14 

Total 364.398 386.234 750.632 1,94 2,05 2,00 

 Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 2000 e 2010.  ** Projeção populacional, por meio de extrapolação por grupo 

etário, a variação média dos grandes grupos etários e considerando os pressupostos adotados (CEPES/IERI/UFU). 

 
A estimativa 1, apresentada na Tabela 2, também considera maiores TC para os 

grupos etários de pessoas mais idosas.  Caso se mantenham, estas TC indicam ser 

urgente a definição de políticas que levem em conta um crescente número de idosos, 

que se intensificará na próxima década, requerendo recursos em saúde, habitação, 

cuidados, lazer, dentro de um contexto de incertezas, sem garantias de que esta 

população idosa futura terá acesso a algum tipo de renda proveniente de trabalho ou 

de aposentadoria, e mesmo recursos advindos de investimentos ou de poupança 

realizados durante sua vida ativa nas idades adultas.  

Sabe-se que, atualmente, vivencia-se um processo de lento, mas contínuo, 

amadurecimento da população brasileira, e a Tabela 3 confirma esta situação 

demográfica ao mostrar que a idade mediana (IM) aumentou nas quatro últimas 

décadas, se aproximando do centro de idades consideradas adultas, posicionadas entre 

15 e 65 anos. Se comparadas as diferentes idades medianas obtidas nos anos 

censitários de 1980 e 2010, nota-se que IM da população brasileira aumentou de 20,19 

anos, em 1980, para quase 30 anos em 2010, ano em que ocorreu o último censo 

demográfico, e com a estimativa atual deve ter atingido prováveis 33,8 anos, 
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respectivamente. Em 2021, portanto, a idade que divide a população brasileira em dois 

contingentes iguais se aproximou de 34 anos, sendo que, para os homens, a IM estaria 

em 32,6 anos, e as mulheres, que conseguem contar com maior longevidade, estariam 

com IM de quase 35 anos.  

 
Tabela 3 - Idade Mediana (IM) por sexo e total da população para o município de 

Uberlândia, Minas Gerais e Brasil, nos anos de 1980, 2010 e 2021 (em anos). 

Idade Mediana Uberlândia* Minas Gerais Brasil** 

Homens (1980) 21,20 19,77 19,92 

Homens (2010) 30,05 29,96 28,63 

Homens (2021) 33,52 34,59 32,68 

Mulheres (1980) 21,71 20,21 20,46 

Mulheres (2010) 31,87 31,58 30,24 

Mulheres (2021) 36,54 36,58 34,90 

Total População (1980) 21,46 19,98 20,19 

Total População (2010) 30,98 30,78 29,45 

Total População (2021) 34,85 35,57 33,80 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1980 e 2010.  * Projeção populacional para 2021, por meio de 
extrapolação por grupo etário, a variação média dos grandes grupos etários e considerando os 

pressupostos adotados (CEPES/IERI/UFU). ** IBGE - Projeção Populacional em 2021 para Brasil e Minas 
Gerais  disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-

populacao.html?=&t=resultados. acesso em 3/8/2021. 

 

Enquanto nos anos 1980 as IM da população residente no município, bem como 

da população do Estado e do Brasil estavam em torno de 20 anos, em 2021 os 

resultados seguem a realidade brasileira, superando a marca de 30 anos:  Uberlândia - 

IM de 34,85 anos e Minas Gerais com 35,57 anos. Também, neste município, as 

mulheres contariam, em 2021, com IM superior à IM dos homens: 36,5 anos e 33,5 

anos, respectivamente. 

Colaborando para o aumento da idade mediana na população, a queda 

acentuada e persistente no número de nascimentos, nas últimas décadas, impacta de 

igual modo no crescente índice de envelhecimento da população total para o Brasil (IE 

Total), em 2021 (Tabela 4). De um IE Total de 10,54%, em 1980, a população 

brasileira pode apresentar um IE de 49,18% em 2021, ou seja, neste ano, a população 

estimada de idosos do País equiparava-se a aproximadamente 49% da população 

infanto-juvenil ou, de outra forma, para cada 100 crianças ou adolescentes com idades 

de até 14 anos o Brasil deve contar com 49 idosos, aqui consideradas as pessoas com 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados
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65 anos e as demais idades acima. Aumento similar do IE Total pode ser observado 

também para o município de Uberlândia e para o Estado de Minas Gerais.  

É provável que o arrefecimento dos movimentos migratórios para Uberlândia, 

ainda intensos em outras regiões brasileiras, o que diminui o efeito direto e indireto da 

migração, com relação à natalidade dos migrantes, e a queda acentuada da 

fecundidade, sejam os promotores de um maior IE em Uberlândia em relação ao 

estimado para o País. 

 

Tabela 4 - Índice de Envelhecimento (IE) por sexo e total da população para o 
município de Uberlândia, Minas Gerais e Brasil, nos anos de 1980, 2010 e 2021 (%). 

Índice de Envelhecimento Uberlândia Minas Gerais Brasil 
 

Homens (1980) 8,00 9,84 9,76  

Homens (2010) 28,67 31,36 26,17  

Homens (2021) 45,05 54,34 41,41  

Mulheres (1980) 9,95 11,29 11,33  

Mulheres (2010) 38,31 41,47 35,31  

Mulheres (2021) 66,99 70,96 57,31  

Total População (1980) 8,96 10,56 10,54  

Total População (2010) 33,40 36,33 30,66  

Total População (2021) 55,85 62,46 49,18  

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1980 e 2010. * Projeção populacional para 2021, por meio de 
extrapolação por grupo etário, a variação média dos grandes grupos etários e considerando os 

pressupostos adotados (CEPES/IERI/UFU). ** IBGE - Projeção Populacional em 2021 para Brasil e Minas 
Gerais  disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-

populacao.html?=&t=resultados. acesso em 3/8/2021. 

 

A composição da população por idade e sexo retrata a resultante histórica 

da dinâmica populacional, a compreender um passado relativamente distante, sendo 

representada através da pirâmide etária cujo eixo horizontal ilustra a proporção 

populacional, enquanto o eixo vertical os grupos etários.  Considerando o padrão para 

apresentação, ao lado direito situa-se o contingente de mulheres e, ao lado esquerdo, o 

de homens.  Quanto ao formato piramidal, tem-se que a base larga e de ápice 

estreito corresponderia ao perfil de uma população jovem, ao passo que o 

estreitamento da base, e aumento relativo dos grupos de idades centrais, pode refletir 

uma população em franco processo de envelhecimento.   

A estrutura etária da população uberlandense, estimada para 2021 – Estimativa 

1 (Gráfico 1) –,  apresenta-se com predomínio de população nas idades adultas, 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados
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potencialmente ativas para o trabalho, educação, constituição de novas famílias, com 

menor dependência de crianças e idosos, sugerindo que essa janela de oportunidade 

demográfica, se aproveitada, poderia resultar num bônus de desenvolvimento 

proporcionado por um momento demográfico de menor pressão dos grupos etários 

infantis ou idosos, possibilitando inclusive resgatar, conforme já apontado, a enorme 

dívida histórica em termos de educação, saúde, renda e emprego em relação às 

famílias pobres e vulneráveis. Infelizmente, neste ano pandêmico, a população também 

sobre com a estagnação econômica, comprometendo as possibilidades de ascensão 

social e de diminuição das desigualdades socioeconômicas. 

 

Gráfico 1 - Uberlândia-MG: Estrutura Populacional por grupo etário e sexo, 2021 (%). 

 
Fonte: Elaboração própria com base na Tabela 1. 
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Gráfico 2 - Uberlândia-MG: Estrutura Populacional por grupo etário e sexo, 1980 a 

2010 (%) 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1980 e 2010 (Elaboração própria).  

 

Esta forma caracterizada na estrutura etária da população uberlandense, 

estimada para 2021, resulta das persistentes mudanças demográficas observadas desde 

os anos 70 (Gráfico 2), o que alterou a tradicional forma piramidal, com predomínio de 

base larga ou maior contingente de crianças, para uma estrutura populacional de forma 

mais bojuda, devido ao maior número de pessoas nas idades centrais: jovens e adultos. 
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de 65 anos e mais, indicando que, caso as condições demográficas e sociais não sejam 

modificadas, poder-se-á observar uma completa inversão da pirâmide, com base 

bastante estreita e topo excessivamente largo, com redução inclusive da longevidade e 

da expectativa de vida. 

 

1.3 - A pandemia da Covid-19 na população de Uberlândia em 2020-

2021. 

A pandemia provocada pelo novo Coronavírus, o Sars-Cov-2, que em suas 

diferentes mutações provoca a doença Covid-19, tem enlutado a população 

uberlandense desde o início do ano de 2020, quando a pandemia, depois de atingir 

praticamente todo o mundo, se instala de maneira intensa no Brasil.  

 

Tabela 5 - Uberlândia-MG: Óbitos por Covid-19 e participação relativa (%),  

por grupo etário e sexo, até 13/08/2020. 

sexo 
Óbitos por Covid-19  

30.3 a 13.8.2020 
Participação Relativa (%) 

Grupo etário Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

0 - 4 - - - - - - 

5 - 9. - - - - - - 

10 - 14 - - - - - - 

15 - 19 - 1 1 - 0,3 0,3 

20 - 24 - - - - - - 

25 - 29 - - - - - - 

30 - 34 - 1 1 - 0,3 0,3 

35 - 39 6 3 9 2,0 1,0 3,0 

40 - 44 10 2 12 3,3 0,7 4,0 

45 - 49 12 1 13 4,0 0,3 4,3 

50 - 54 7 5 12 2,3 1,7 4,0 

55 - 59 17 9 26 5,7 3,0 8,7 

60 - 64 12 10 22 4,0 3,3 7,3 

65 - 69 20 12 32 6,7 4,0 10,7 

70 - 74 37 14 51 12,3 4,7 17,0 

75 - 79 21 17 38 7,0 5,7 12,7 

80 e mais 48 35 83 16,0 11,7 27,7 

Total 190 110 300 63,3 36,7 100 

Fonte:  Dados de mortalidade em Painel de Monitoramento dos Casos Coronavírus - Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais. Disponível em https://coronavirus.saude.mg.gov.br/dadosabertos, seção Sistemas. Acesso em 

19/8/2021. 

A contagem de mortes registradas em Uberlândia, durante o primeiro semestre 

de 2020 (especificamente até o dia 13 de agosto do mesmo ano, a se considerar os 

dados publicados no Painel de 2020), demonstra que o município detinha, até aquele 

momento, somando os 300 mortos pela Covid-19, aproximadamente 7,64% do total de 

óbitos em Minas Gerais e 0,28% dos óbitos brasileiros. Conforme ilustrado na Tabela 5, 

do número total de óbitos uberlandenses, quase 64% eram masculinos, enquanto 36% 

eram femininos, concentrando-se sobretudo na faixa etária dos 80 anos e mais. A maior 
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intensidade da mortalidade nos grupos de idosos masculinos, observada em outras 

regiões, também ocorre aqui, na população uberlandense. 

A Tabela 6, cobrindo todo o período analisado da pandemia, os últimos dois 

anos, apresenta a estrutura de mortes por grupo etário e sexo, compreendendo os 

óbitos registrados desde o dia 30 de março de 2020 até 13 de agosto de 2021, quando 

se constata a triste marca de quase 2.900 (dois mil e novecentos) mortos pela Covid-19 

em Uberlândia. Torna-se passível de observação que, com a intensificação no número 

de mortes, a mesma dinâmica por sexo e idade se mantém, isto é, o número de óbitos 

uberlandenses permanece concentrado na população masculina (totalizando quase 

58% dos homens em comparação às mulheres, que contabilizam 42%), evidenciando 

ainda o maior número fatal de vítimas da Covid-19 entre as pessoas idosas (com 65 

anos ou mais).  

 

Tabela 6 - Uberlândia-MG: Óbitos por Covid-19 e participação relativa (%),  

por grupo etário e sexo, até 13/08/2021. 

Sexo 
Óbitos por Covid-19  

30.3.2020 a 13.8.2021 
Participação Relativa (%) 

Grupo etário Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

0 - 4 - - - - - - 

5 - 9. - - - - - - 

10 - 14 1 - 1 0,03 - 0,03 

15 - 19 - 1 1 - 0,03 0,03 

20 - 24 3 9 12 0,10 0,31 0,42 

25 - 29 13 7 20 0,45 0,24 0,69 

30 - 34 22 18 40 0,76 0,62 1,39 

35 - 39 59 37 96 2,05 1,28 3,33 

40 - 44 88 50 138 3,05 1,73 4,79 

45 - 49 110 63 173 3,81 2,18 6,00 

50 - 54 135 69 204 4,68 2,39 7,07 

55 - 59 176 119 295 6,10 4,13 10,23 

60 - 64 172 136 308 5,96 4,72 10,68 

65 - 69 190 157 347 6,59 5,44 12,03 

70 - 74 216 153 369 7,49 5,31 12,79 

75 - 79 174 124 298 6,03 4,30 10,33 

80 e mais 312 270 582 10,82 9,36 20,18 

Total 1.671 1.213 2.884 57,94 42,06 100 

Fonte:  Dados de mortalidade em Painel de Monitoramento dos Casos Coronavírus - Secretaria de Estado 

de Saúde de Minas Gerais. Disponível em https://coronavirus.saude.mg.gov.br/dadosabertos, seção 

Sistemas. Acesso em 19/8/2021 (Elaboração CEPES/IERI/UFU). 

Evidencia-se, pela Tabela 6, que os óbitos passam a incluir pessoas nas idades 

adultas centrais e os mais jovens, nas idades entre 20 e 39 anos. Impactante 

considerar este número de pessoas mortas pela Covid-19 num município 

reconhecidamente entre os mais dinâmicos do País, e para o qual esperava-se um 

exíguo número de vítimas, tendo em vista que deveria ter sido implementado um 
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conjunto de efetivas políticas e ações de distanciamento social, evitando-se 

aglomerações, promovido e garantido a utilização de máscaras, franqueado o acesso à 

rede de saúde pública ou privada a todos, e ter-se acentuado o ritmo de vacinação da 

população residente.  

 

Tabela 7 - Uberlândia-MG: Mortalidade por Covid-19 por grupo etário e sexo, até 

13/08/2020, por 100 mil habitantes. 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI/UFU com base na Tabela 5 (População total de 701.752 habitantes). 

 

Em agosto de 2020, quando da publicação do Painel 2020, Uberlândia já 

apresentava intensa mortalidade provocada pela Covid-19 nos grupos etários mais 

idosos, se considerado o número de óbitos por 100 mil habitantes, indicador 

usualmente utilizado para comparações entre diferentes regiões. Importante considerar 

que o cálculo considera óbitos e população por grupo etário e sexo, quanto apresenta o 

resultado para o total da população, o que representaria a média do indicador para a 

mortalidade por Covid-19 observada no município. 

Naquele mês, o município contava com 42 mortos por 100 mil habitantes, 

quando considerada a população em geral, enquanto nos grupos de idades acima de 80 

anos o município registrou a triste marca de 593 óbitos por 100 mil/habitantes. 

Destaca-se que, desde o ano passado, a mortalidade permanecia com maior 

intensidade entre os homens (Tabela 7). 

Sexo Mortalidade por Covid-19 / 100 mil hab. 

Grupo etário Homens Mulheres Total 

0 - 4 - - - 

5 - 9. - - - 

10 - 14 - - - 

15 - 19 - 4 2 

20 - 24 - - - 

25 - 29 - - - 

30 - 34 - 4 2 

35 - 39 19 11 15 

40 - 44 41 12 26 

45 - 49 53 - 26 

50 - 54 36 14 25 

55 - 59 82 45 62 

60 - 64 86 53 68 

65 - 69 188 71 125 

70 - 74 435 169 288 

75 - 79 415 273 335 

80 e mais 911 392 593 

Total 54 30 42 
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Com o avanço da pandemia ao longo de 2020, e intensificada no primeiro 

semestre de 2021, a mortalidade no município atinge o patamar de 384 mortes/100 mil 

habitantes (Tabela 8), marca superior à média nacional que, para o mesmo período, 

apresentava aproximadamente 270 óbitos/100 mil habitantes. Praticamente a alta 

mortalidade ocorre não apenas nos grupos de pessoas mais idosas, mas a partir de 40 

anos para os homens e dos 55 anos para as mulheres, mortalidade sempre superior à 

média brasileira, sugerindo, de maneira contundente, que o controle da pandemia no 

município de Uberlândia não foi suficiente para minimizar as mortes que ocorreriam, 

por conta de comorbidades graves ou problemas acentuados no sistema imunológico de 

pessoas contaminadas, nem conseguiu impedir que mortes evitáveis pela Covid-19 não 

ocorressem (caso ocorresse um efetivo distanciamento social, pronta vacinação, 

complementação de renda e outros apoios de cunho social às famílias pobres). 

 

Tabela 8 - Uberlândia-MG: Mortalidade por Covid-19 por grupo etário e sexo, até 

13/08/2021, por 100 mil habitantes. 

Sexo Mortalidade Covid-19 / 100 mil hab. 

Grupo etário Homens Mulheres Total 

0 – 4 - - - 

5 - 9. - - - 

10 – 14 4 - 2 

15 – 19 - 4 2 

20 – 24 9 29 18 

25 – 29 36 20 28 

30 – 34 65 54 60 

35 – 39 223 143 183 

40 – 44 327 178 251 

45 - 49 393 196 288 

50 – 54 520 215 352 

55 – 59 782 451 603 

60 – 64 1.173 819 985 

65 – 69 1.945 1.328 1.607 

70 – 74 2.884 1.443 2.039 

75 – 79 3.662 1.704 2.477 

80 e mais 5.511 2.652 3.673 

Total 459 314 384 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI/UFU com base nas Tabelas 2 e 6. 

Numa análise, por períodos mais curtos, dos óbitos provocados pela Covid-19 no 

município de Uberlândia, pode-se observar, na Tabela 9, que a onda de contaminação e 

mortes nesta pandemia, ao longo de 2021, foi muito intensa. Todo o aprendizado 

relativo à adoção de medidas não farmacológicas (isolamento social, distanciamento, 

uso de máscaras, entre outras) e a necessidade imediata de aplicação de vacinas não 

conseguiram evitar o aumento do nível quantitativo de óbitos, entre fevereiro e agosto 

deste ano. Evidencia-se que o período de 14 de fevereiro a 13 de maio de 2021 foi o 
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mais mortal pela Covid-19, quando 1.364 uberlandenses morreram. O período seguinte, 

entre 14 de maio e 13 de agosto, manteve alto o nível de mortalidade, mais que o 

dobro do que se observou em agosto de 2020, levando à morte de 636 uberlandenses 

por Covid-19. 

 

Tabela 9 - Uberlândia-MG: Óbitos por Covid-19 por grupo etário, por períodos,  

entre 30.3.2020 e 13.08.2021. 

Total / período Óbitos por Covid-19 (períodos de análise) 

Grupo etário 
30.3.2020   

a 13.8.2020 
14.8.2020   

a 3.11.2020 
14.11.2020   
a 13.2.2021 

14.2.2021 
a 13.5.2021 

14.5.2021   
a 13.8.2021 

30.3.2020   
a 13.8.2021 

0 - 4 - - - - - - 

5 - 9. - - - - - - 

10 - 14 - - - 1 - 1 

15 - 19 1 - - - - 1 

20 - 24 - - - 8 4 12 

25 - 29 - - - 13 7 20 

30 - 34 1 4 5 16 14 40 

35 - 39 9 6 4 39 38 96 

40 - 44 12 9 3 58 56 138 

45 - 49 13 10 7 75 68 173 

50 - 54 12 14 8 103 67 204 

55 - 59 26 31 14 138 86 295 

60 - 64 22 28 17 185 56 308 

65 - 69 32 52 27 190 46 347 

70 - 74 51 61 25 178 54 369 

75 - 79 38 58 32 127 43 298 

80 e mais 83 121 48 233 97 582 

Total 300 394 190 1.364 636 2.884 

Fonte:  Dados de mortalidade em Painel de Monitoramento dos Casos Coronavírus - Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais. Disponível em https://coronavirus.saude.mg.gov.br/dadosabertos, seção Sistemas. Acesso em 

19/8/2021. 

  

Considerando o indicador de mortalidade por 100 mil habitantes, a Tabela 10, ao 

detalhar a mortalidade por períodos, permite verificar que neste ano de 2021, a partir 

do mês de fevereiro, o município lidou com altos níveis de mortalidade: 182 mortes por 

100 mil habitantes entre 14/2 e 13/5/2021, mortalidade esta acentuada nos grupos 

etários a partir de 55 anos, nível que arrefeceu, mas ainda se manteve em patamares 

de mais de 200 mortes por 100 mil/habitantes nos grupos de idade acima de 65 anos, 

entre maio e agosto de 2021.  
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Tabela 10 - Uberlândia-MG: Mortalidade por Covid-19 por grupo etário, por períodos,  

entre 30.3.2020 e 13.08.2021 

Total / período Mortalidade por Covid-19 / 100 mil habitantes (períodos de análise) 

Grupo etário 
30.3.20201   
a 13.8.2020 

14.8.20201 
a 3.11.2020 

14.11.20201  
a 13.2.2021 

14.2.20212   
a 13.5.2021 

14.5.20212  
a 13.8.2021 

30.3.20202  
a 13.8.2021 

0 - 4 - - - - - - 

5 - 9. - - - - - - 

10 - 14 - - - 2 - 2 

15 - 19 2 - - - - 2 

20 - 24 - - - 12 6 18 

25 - 29 - - - 18 10 28 

30 - 34 2 7 8 24 21 60 

35 - 39 15 10 7 74 72 183 

40 - 44 22 17 6 106 102 251 

45 - 49 28 21 15 125 113 288 

50 - 54 27 32 18 177 115 352 

55 - 59 65 78 35 282 176 603 

60 - 64 66 84 51 592 179 985 

65 - 69 127 207 107 880 213 1.607 

70 - 74 295 353 145 984 298 2.039 

75 - 79 337 514 284 1.056 357 2.477 

80 e mais 615 896 356 1.471 612 3.673 

Total 43 56 27 182 85 384 

Fonte: Elaboração Própria com base nas informações da Tabela 9. 

1. Nestes períodos utilizou-se a estimativa de 701.752 habitantes em 2020. 

2. Nestes períodos utilizou-se a estimativa de 750.632 habitantes em 2021. 

 

Se considerada a raça/cor das pessoas mortas e sua condição de saúde com 

comorbidades, verifica-se, na Tabela 11, que a participação relativa no percentual de 

óbitos em relação à raça/cor e sexo concentra-se na população branca masculina 

(quase 52% no total, dentre os quais 30,1% são homens e 21,7% são mulheres), 

seguida da população negra masculina (47,6% no total, contabilizando o somatório de 

pretos e pardos, dentre os quais 27,4% são homens e 20,2% mulheres), e, em escala 

significativamente menor, na população amarela masculina (0,6% no total, dentre os 

quais 0,4% são homens e 0,2% são mulheres). Para além disso, independentemente 

dos aspectos considerados na Tabela 11 (por aqui entende-se gênero e raça), tem-se 

que os indivíduos que vieram a óbito entre o início da pandemia e meados de agosto de 

2021, em larga maioria, apresentavam algum tipo de comorbidade. 
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Tabela 11 - Uberlândia-MG: Óbitos por Covid-19 e participação relativa (%),  

por raça/cor e sexo, até 13/08/2021 
Sexo Número de Óbitos por Covid-19 Participação Relativa (%) 

Raça/Cor Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

BRANCA 869 627 1.496 30,1 21,7 51,9 

Sem comorbidade 190 95 285 6,6 3,3 9,9 

Com comorbidade 679 532 1.211 23,5 18,4 42,0 

PARDA 626 467 1.093 21,7 16,2 37,9 

Sem comorbidade 126 69 195 4,4 2,4 6,8 

Com comorbidade 500 398 898 17,3 13,8 31,1 

PRETA 165 114 279 5,7 4,0 9,7 

Sem comorbidade 27 13 40 0,9 0,5 1,4 

Com comorbidade 138 101 239 4,8 3,5 8,3 

AMARELA 11 5 16 0,4 0,2 0,6 

Sem comorbidade 2 1 3 0,1 0,0 0,1 

Com comorbidade 9 4 13 0,3 0,1 0,5 

Total 1.671 1.213 2.884 57,9 42,1 100,0 

Fonte:  Dados de mortalidade em Painel de Monitoramento dos Casos Coronavírus - Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais. Disponível em https://coronavirus.saude.mg.gov.br/dadosabertos, seção Sistemas. Acesso em 

19/8/2021 (Elaboração CEPES/IERI/UFU). 

 

A Tabela 12 permite confirmar que a mortalidade foi mais intensa para as 

pessoas pretas, com maior impacto entre os homens pretos. Enquanto para os homens 

brancos a mortalidade se evidenciou em 447 óbitos por 100 mil habitantes, entre os 

homens pardos este mesmo indicador atinge 471 óbitos/100 mil hab. e, para os 

homens pretos, atinge 507 mortes/100 mil hab. De igual maneira, esse indicador de 

mortalidade apresenta-se maior para as mulheres negras: as mulheres pardas e pretas. 

Pesquisas complementares poderão explicar a maior mortalidade pela Covid-19 entre os 

homens pretos, mas desde já se pode inferir que, considerando que, historicamente, a 

população preta apresenta maiores índices de pobreza, dificuldades acentuadas no 

acesso à educação formal e aos equipamentos em saúde, além de barreiras atitudinais 

para o acesso ao mercado de trabalho formal, quase sempre ocupando postos de 

trabalho informais e precários, o impacto de uma pandemia grave como a produzida 

pelo novo Coronavírus seria mais intenso e, portanto, mortal para as pessoas negras, e 

mais ainda para os homens pretos.  
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Tabela 12 - Uberlândia-MG: Mortalidade por Covid-19 por raça/cor e sexo, até 

13/08/2021, por 100 mil habitantes 
Sexo Mortalidade Covid-19 / 100 mil hab. 

Raça/Cor Homens Mulheres Total 

BRANCA 447 287 362 

PARDA 471 355 413 

PRETA 507 368 439 

AMARELA 293 103 186 

Total 459 314 384 

Fonte: Elaboração CEPES/IERI/UFU com base na Tabela 9. 

 

Ainda considerando a dinâmica das mortes provocadas pela Covid-19, por sexo e 

idade, observa-se na Tabela 13 que a idade mediana (IM) de morte por Covid-19 − a 

idade que divide a população que faleceu por esta doença em dois contingentes do 

mesmo tamanho −, ao longo do ano de 2020, permaneceu acima de 70 anos para 

ambos os sexos. Em 2021, certamente pela intensificação da vacinação para idosos e 

as pessoas nas idades adultas, o que ocasionou maior proteção aos idosos, a IM dos 

mortos atingiu 58,7 anos no período trimestral de 14 de maio a 13 de agosto de 2021, 

ou seja, a mortalidade seguiu atingindo os grupos etários mais novos não vacinados.  

 

Tabela 13 - Idade Mediana (IM) das pessoas que faleceram vitimadas pela Covid-19, 
por sexo e total da população no município de Uberlândia, nos períodos em análise, 

entre 30.3.2020 a 13.8.2021 

Idade Mediana 
Óbitos por Covid-19 

Homens Mulheres Total 
 

Semestre março a 13/08/20 71,49 73,93 72,16  

Trimestre 14/8/20 a 13/11/20 73,24 73,96 73,52  

Trimestre 14/11/20 a 13/2/21 71,83 72,25 72,00  

Trimestre 14/2/21 a 13/5/21 65,21 67,26 66,21  

Trimestre 14/5/21 a 13/8/21 57,92 59,74 58,72  

Óbitos no ano de 2020 72,34 74,13 72,94  

Óbitos no ano de 2021 63,66 66,21 64,87  

Total de Óbitos anos 2020-2021 66,49 68,11 67,22  

Fonte:  Dados de mortalidade em Painel de Monitoramento dos Casos Coronavírus - Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais. Disponível em https://coronavirus.saude.mg.gov.br/dadosabertos, seção Sistemas. Acesso em 

19/8/2021 (Elaboração CEPES/IERI/UFU). 

Assim, a taxa de mortalidade devida à Covid-19, por 100 mil habitantes, permitiu 

verificar o impacto dos óbitos relativos a esta doença, com destaque em populações 

idosas, sobretudo entre os meses de fevereiro a maio de 2021, para pessoas 

pertencentes aos grupos etários de 60-64 anos, 65-69 anos e 80 anos e mais.  
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Em contrapartida, com a chegada das novas variantes do vírus, por sua vez mais 

agressivas e eficientes em termos de disseminação, notou-se o crescimento do número 

de óbitos nas populações mais jovens ainda não vacinadas (principalmente nas faixas 

etárias entre 20-24 anos, 25-29 anos e 30-34 anos, a partir do dia 14 de fevereiro 

2021) e adultas (entre 35-39 e 40-44 anos, a considerar esse mesmo período). O 

Gráfico 3 ilustra de maneira mais clara essa situação.   

O Gráfico 3 destaca as diferentes estruturas etárias e por sexo das mortes nos 

vários períodos da pandemia pela Covid-19 em Uberlândia. No período inicial, vê-se a 

pirâmide invertida com 42% das mortes registradas nos grupos de homens com idades 

acima de 65 anos e 26% dos óbitos para mulheres nas mesmas idades. Este perfil 

etário de mortes se mantém até fevereiro de 2021, quando se delineia uma forma mais 

bojuda da estrutura etária, destacando-se as mortes a partir das idades de 50 anos. O 

período de 14.5.2021 a 13.8.2021 mostra um gráfico de mortes denotando a 

concentração de óbitos nas idades adultas, possivelmente pessoas não vacinadas, nas 

idades entre 40 e 64 anos.  

Infelizmente, o Gráfico 3 apresenta o forte impacto da mortalidade pela Covid-19 

nos grupos de idades mais avançadas, mesmo num município como Uberlândia, que 

conta com melhores níveis de condições de vida garantidas por saneamento de quase 

toda a área urbana, equipamentos públicos em saúde, rede de ensino diversificada, 

mercado de trabalho dinâmico, levando a esperar, por conta do elevado número de 

mortos idosos, que os ganhos de longevidade obtidos nos últimos anos, expressos nos 

ganhos de anos de vida, podem ter sido perdidos, quando a mortalidade que afeta com 

intensidade nossos idosos poderia ter sido evitada por medidas efetivas de proteção 

dessas pessoas e de vacinação intensa desde os primeiros dias de 2021. O próximo 

censo demográfico poderá confirmar ou não esta hipótese. 
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Gráfico 3 - Uberlândia-MG: Óbitos por Covid-19 por grupo etário e sexo, nos períodos 
em análise, entre 30.3.2020 e 13.8.2021 (%). 

Período Inicial de 30.3.2020 a 13.8.2020 

 

Período 14.8.2020 a 13.11.2020 

 
Período 14.11.2020 a 13.2.2021 

 

Período 14.2.2021 a 13.5.2021 

 

Período 14.5.2021 a 13.8.2021 

 

Período Total 30.3.2020 a 13.8.2021 

 
Fonte:  Dados de mortalidade em Painel de Monitoramento dos Casos Coronavírus - Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais. Disponível em https://coronavirus.saude.mg.gov.br/dadosabertos, seção Sistemas. Acesso em 

19/8/2021 (Elaboração CEPES/IERI/UFU).  
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Quanto aos casos de contaminação e adoecimento pela Covid-19, incluindo 

desde pessoas assintomáticas até aquelas que faleceram, até este momento, os dados 

disponíveis sobre o número de casos confirmados de Covid-19 consideram intervalos 

etários diferentes dos observados nas informações disponíveis sobre mortalidade, o que 

implicou em uma alteração na estrutura de idade, expressa na Tabela 14, sobre o 

número de casos confirmados por grupo etário e sexo e a respectiva participação 

relativa nestes grupos.  

Nota-se, em 13/08/2021, que há maior incidência de casos da doença em 

indivíduos do gênero masculino pertencentes ao grupo etário entre 40 e 59 anos 

(22,2%), situação similar para a população feminina, quando os casos se concentram 

também neste grupo etário (14,2%), conforme demonstrado no Gráfico 4. 

 

Tabela 14 - Uberlândia-MG: Número de casos confirmados de Covid-19 e participação 

relativa (%), por grupo etário e sexo, até 13/08/2021 

Sexo Número de casos confirmados de Covid-19 Participação Relativa (%) 

Grupo etário Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

0 - 5 1.330 1.134 2.464 1,0 0,8 1,8 

6 - 12 420 477 897 0,3 0,3 0,7 

13 - 39 10.807 7.420 18.227 7,8 5,4 13,2 

40 - 59 30.605 19.562 50.167 22,2 14,2 36,4 

60 - 69 16.314 12.945 29.259 11,8 9,4 21,3 

70 - 79 11.648 9.861 21.509 8,5 7,2 15,6 

80 e mais 7.498 7.653 15.151 5,4 5,6 11,0 

Total 78.622 59.052 137.674 57,1 42,9 100 

Fonte:   Dados do Boletim Municipal - Informe Epidemiológico, Prefeitura de Uberlândia. Disponível em 

https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/saude/coronavirus/boletim-municipal-informe-

epidemiologico/. Acesso em 25/8/2021 

 

O Gráfico 4 evidencia que a distribuição dos casos confirmados de Covid-19 

ocorreu em maior intensidade para os homens nas idades jovens e adultas, entre 13 e 

59 anos. No entanto, nota-se a elevada participação relativa de pessoas testadas com 

Covid-19 nas idades acima de 60 anos, justamente nas idades com maior probabilidade 

de agravamento da doença e morte: homens 25,76% e mulheres 22,12%. Esta 

estrutura etária simplificada (Gráfico 4) denota que a doença segue contaminando 

pessoas nas idades consideradas ativas, tendo em vista que a maior parte da população 

com idade entre 20 e 60 anos está no mercado de trabalho, formal ou informal, e 

https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/saude/coronavirus/boletim-municipal-informe-epidemiologico/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/saude/coronavirus/boletim-municipal-informe-epidemiologico/
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provavelmente será aquela parcela populacional mais exposta ao vírus, considerando a 

mobilidade que devem realizar por conta do acesso aos locais de trabalho. Importa 

considerar, nestes totais de casos confirmados, a possível subenumeração de 

contaminados pelo novo Coronavírus, uma vez que não se observa no município uma 

ampla política de testagem de pessoas assintomáticas ou com sintomas da doença, 

quase sempre com ênfase em testes de pessoas que buscam o serviço público de saúde 

ou a rede privada de laboratórios e hospitais.  

 

Gráfico 4 - Uberlândia-MG: Estrutura etária e por sexo dos casos por Covid-19,  
até 13 de agosto de 2021 (%) 

 
Fonte: Elaboração CEPES/IERI/UFU com base na Tabela 14. 
 

 

1.3 - A vacinação contra a Covid-19 na população de Uberlândia. 

 
A vacinação no município de Uberlândia teve início no dia 19 de janeiro de 2021. 

Até o dia 26 de julho recente, última informação disponível na data de elaboração deste 

trabalho, foram aplicadas 421.039 doses, sendo 296.858 relativas à primeira dose e 

124.181 devidas à segunda dose ou à dose única. Conforme o Gráfico 5, a vacinação da 

população avançou de forma conservadora até o mês de abril, tendo se intensificado 

nos meses subsequentes. Os dias com maior quantidade de primeiras doses aplicadas 

foi 10 de julho (7.406) e de segundas doses ou doses únicas foi 22 de julho (6.035). 
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Gráfico 5 – Uberlândia-MG: Quantidade diária de doses aplicadas (eixo esquerdo) e 
quantidade acumulada de doses aplicadas (eixo direito) – 2021. 

 

Fonte: SIVEP. Elaboração CEPES/IERI/UFU 

 

A Tabela 15 mostra a média e o total acumulado de vacinas aplicadas por mês. 

Exceto em janeiro e julho, todos os dias do mês são considerados5. Em janeiro, o 

município aplicou ao todo 5.075 vacinas da 1ª dose e uma da 2ª dose, na média, foram 

aplicadas 423 doses por dia. A média aumentou até atingir 2.947 por dia em abril, 

quando já haviam sido aplicadas 88.403 doses. Houve perda de ritmo em maio, média 

de 2.472 por dia, porém, a média atingiu 4.010 por dia em julho. 

 

Tabela 15 - Uberlândia-MG: Quantidade média e acumulada de doses aplicadas 

(primeira e segunda ou única) por mês – 2021 

Mês 
Média 1ª 

Dose 
Acumulado 1ª 

Dose 
Média 2ª Dose 

ou única 
Acumulado 2ª 
dose ou única 

Total 
(média) 

Total 
(acumulado) 

Janeiro 423 5.075 0 1 423 5.076 

Fevereiro 391 11.339 351 10.171 742 21.510 

Março 1.108 34.355 168 5.193 1.276 39.548 

Abril 1.862 55.853 1.085 32.550 2.947 88.403 

Maio 1.485 46.033 987 30.586 2.472 76.619 

Junho 2.647 79.408 207 6.217 2.854 85.625 

Julho 2.492 64.795 1.518 39.463 4.010 104.258 

Total - 296.858 - 124.181 - 421.039 

Fonte: SIVEP. Elaboração CEPES/IERI/UFU 

 
5 Em janeiro, não havia vacinas antes do início da vacinação; em julho, os dados disponíveis iam até o 
dia 26. 
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As estruturas etárias e por sexos nos Gráficos 6 e 7 mostram, respectivamente, a 

porcentagem de pessoas vacinadas com a primeira dose e a porcentagem de pessoas 

vacinadas com a segunda dose (ou única). As porcentagens são calculadas 

considerando a quantidade de vacinados do município e a população estimada (Tabela 

2). Os valores acima de 100 podem ser devido a possível subestimação da população, 

nestes grupos etários, ou à vinda de pessoas de outros municípios para vacinar. 

 No total, 39,54% da população tomara ao menos uma dose e 16,54% receberam 

as duas doses ou a dose única. Nos segmentos mais idosos, acima de 60 anos, a 

cobertura vacinal com primeira dose está em 103,1%, enquanto com a segunda dose 

está em 88,6%. Entre os grupos etários de 50 a 59 anos e de 40 a 49 anos, a cobertura 

com primeira dose está acima em 67,13%, contudo, para a segunda dose a cobertura 

está muito menor, em 10,02%. Por outro lado, na população mais jovem, abaixo de 40 

anos, a cobertura com a primeira dose era de 10,69% e com a segunda dose ou dose 

única de 3,34%. Dessa forma, até julho de 2021, a vacinação havia avançado entre as 

pessoas mais idosas, inclusive com a imunização completa, contudo, estava incipiente 

entre os mais jovens. 

 
Gráfico 6 - Uberlândia-MG: Cobertura vacinal com primeira dose por idade e sexo 

 

Fonte: SIVEP e IBGE. Estimativas de população e elaboração CEPES/IERI/UFU. 
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Gráfico 7 - Uberlândia-MG: Cobertura vacinal com segunda dose ou única por idade e 

sexo 

 

Fonte: SIVEP e IBGE. Estimativas de população e elaboração CEPES/IERI/UFU 

 

É relevante apontar o efeito da vacinação na mortalidade por COVID-19 no 

município. O Gráfico 8 apresenta a quantidade de vacinas aplicadas (eixo esquerdo 

(EE)) e a quantidade de óbitos (eixo direito (ED)) por dia no município. À medida que a 

vacinação aumentou entre abril e julho houve queda na quantidade de óbitos diário na 

população. 

 

Gráfico 8 - Uberlândia-MG: Quantidade de vacinas aplicadas (primeira e segunda dose 
ou única) e quantidade de óbitos por dia - 2021. 

 

Fonte: SIVEP. Elaboração CEPES/IERI/UFU 
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1.4 - Considerações finais. 

 

Uberlândia completa 133 anos como um município brasileiro, neste agosto de 

2021, reunindo o segundo maior contingente populacional do Estado de Minas Gerais, e 

as estimativas populacionais sugerem que continuará crescendo, em termos 

demográficos, a taxas anuais superiores às observadas para o Estado e no País. 

Provavelmente o município continuará atuando como uma região de atração 

populacional, uma região de passagem de migrantes, conseguindo fixar mais migrantes 

das diversas regiões brasileiras do que o que perde para elas. Esse saldo migratório 

positivo deve continuar favorecendo o aumento do número de residentes, a despeito da 

contínua queda da fecundidade, do número de nascimentos, e mesmo da alta 

mortalidade que o município tem enfrentado nos últimos dois anos, mortes estas 

devidas à pandemia provocada pelo novo Coronavírus e que tem vitimado muitas 

pessoas pela Covid-19.  

Infelizmente, o município de Uberlândia registrará a triste marca desta 

pandemia, em sua história, fixada pela elevada mortalidade e pelo expressivo número 

de casos de contaminação dos uberlandenses e uberlandinos. Refletiu-se, nas políticas 

de enfrentamento à pandemia, no município, o descaso, o negacionismo, a inação, que 

se observou em nível nacional, na tomada de decisões que impedissem o efeito danoso 

observado no número de mortos.  

Muito ainda será estudado, mapeado, censitado com relação aos efeitos 

perversos das políticas insuficientes de saúde e de amparo social vigentes no País, e 

que impactaram neste município, que se articula fortemente com as principais regiões 

políticas e econômicas, centrais ao desenvolvimento nacional.  

O número de casos de contaminação e adoecimento pela Covid-19 ainda é 

preocupante e, apesar de estabilização, do ritmo ainda lento de vacinação completa, 

das novas cepas do vírus, não se pode esperar, sem muita cautela, melhoras relativas 

ao quadro pandêmico nos próximos meses.  

Muito ainda se estudará quanto à mortalidade de pessoas vulneráveis, dos mais 

pobres, de mortes de mulheres: grávidas, por exemplo. Qual foi o impacto da pandemia 

para grupos populacionais específicos como as pessoas com deficiência? Com a 
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reabertura de escolas, o número de casos de contaminação poderá aumentar e de 

mortes também nos grupos etários mais jovens e de crianças?  

Ainda temos tantas pessoas à espera da segunda dose, desejando completar seu 

ciclo vacinal e garantir uma maior defesa contra o vírus, mas já se ensaia a aplicação 

da terceira dose nos idosos para garantir a imunidade frente às novas cepas do Sars-

Cov-2. Qual será a estratégia vacinal que o município intensificará? Ainda não sabemos, 

mas já percebemos claramente que a vacinação traz alívio emocional e, se mantida 

num ritmo maior, baixa acentuadamente o número de mortos. 

Entre os diversos aprendizados que esta pandemia nos trouxe destaca-se que 

vulnerabilidades sociais e econômicas são fortes coadjuvantes do vírus para a 

intensificação de contaminados e mortos. Sem a presença forte de um Estado social, 

humanista, que envide esforços em ações de apoio às pessoas e famílias pobres, num 

ambiente qual o brasileiro da atualidade, de forte crise econômica, grande desemprego, 

retorno da fome em muitos lares, ocorre o que observamos: expressivo número de 

mortes que seriam evitadas se tais ações fossem tomadas desde o início da pandemia. 

 Se outras pandemias poderão ocorrer no futuro, esta de agora já alerta para 

que os planos diretores municipais levem em conta a característica urbana desta 

pandemia e planeje políticas efetivas de moradia adequada, saneamento, transporte 

coletivo, entre outras que não considerem a cidade como mais uma “comorbidade”. 

Estudos diversos já apontam pela queda na expectativa de vida, ou seja, os 

ganhos de anos de vida, obtidos nas últimas décadas, serão perdidos pelo elevado 

número de mortes pela Covid-19 e pelo grande número de sequelados pela doença. Já 

se começa a contabilizar o expressivo grupo de doentes que sobreviveram à Covid-19, 

mas terão de lidar com incapacidades de longo tratamento, e diversos não sobreviverão 

às complicações inerentes às repercussões dessas sequelas. Também é preocupante o 

aumento do número de doentes – muitos faleceram – que não procuraram 

atendimentos em saúde, nos últimos anos, por conta da pandemia. 

Se a expectativa de vida reduz, a esperança para a vida parece crescer nos 

últimos meses. Os esforços da ciência na produção de vacinas, no esclarecimento 

quanto a tratamentos e ao uso de medicamentos adequados para lidar com a Covid-19, 

os estudos intensos que Universidades têm desenvolvido na busca de soluções para a 
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pandemia, mostram que pensamentos honestos e trabalhos robustos vencerão as 

mentiras que nutrem sentimentos deturpados e favorecem a morte.   

 

1.5 - Referência 

CEPES. Painel de Informações Municipais Uberlândia / 2020: A COVID-19 EM 

UBERLÂNDIA. Uberlândia-MG: Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-

sociais/Instituto de Economia e Relações Internacionais/Universidade Federal de 

Uberlândia, agosto. p. 269, 2020 Disponível em: 

http://www.ieri.ufu.br/cepes/publicacoes/Painel-de-Informacoes-Municipais 
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2 - Dinâmica do Crédito Bancário no Município de Uberlândia 
Frente à Coronacrise: a importância dos bancos públicos e da ação 

estatal  

Henrique Ferreira de Souza1 

2.1 – Introdução 

Nesta seção do Painel de Informações Municipais o intuito é dar continuidade à 

análise feita no Painel 2020 (CEPES, 2020) a respeito dos efeitos da crise econômica 

advinda da pandemia da COVID-19 sobre a dinâmica do crédito bancário no município 

de Uberlândia. Complementarmente, busca-se testar a hipótese de que os bancos 

públicos têm a capacidade de agir de forma contracíclica vis-à-vis a dinâmica pró-cíclica 

dos bancos privados. O estudo é feito por meio da análise dos saldos das principais 

rubricas ligadas às operações de crédito das instituições bancárias com agências no 

referido município, por meio dos dados da ESTBAN (Estatística Bancária). Com isso, 

também é fundamental considerar as medidas de estímulo ao crédito adotadas pelo 

Estado brasileiro nessa crise, em conjunto com as pesquisas que avaliaram a situação 

das empresas, principalmente as de menor porte, nesse mesmo período. 

O crédito bancário tem papel central nas modernas economias de mercado, 

principalmente por adiantar capital, via instituições financeiras, e propiciar que 

investidores realizem seus empreendimentos, dinamizando as economias (CUNHA et al., 

2019). 

As instituições financeiras, por sua vez, comportam-se como agentes 

capitalistas tradicionais na busca por lucro, atuando ativamente nos mercados para 

conseguir seus objetivos (CUNHA et al., 2019). Assim, nos momentos de boas 

expectativas para a economia, aquelas instituições têm mais estímulos para liberar 

empréstimos, que são ativos mais arriscados e, normalmente, mais rentáveis, vis-à-vis 

outras aplicações. De outro modo, em tempos de maior instabilidade e incerteza, os 

bancos tendem a preferir ativos mais líquidos, ou seja, que têm maior facilidade de 

 
1 Doutor em Economia pelo PPGE/UFU e Economista/Pesquisador do Centro de Estudos, Pesquisas e 

Projetos Econômico-Sociais (CEPES) do Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI) da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 



Painel de Informações Municipais de Uberlândia - 2021 CEPES 

 

41 

 

serem aceitos nas trocas a qualquer tempo (sem perdas significativas de valor), em 

detrimento de ativos mais ilíquidos/arriscados, como os empréstimos.  

Dessa forma, como o crédito bancário afeta o nível de atividade econômica e 

este afeta a oferta/demanda por crédito – de forma diretamente relacionada –, o 

crédito tem a característica de ser pró-cíclico, ou seja, tem o atributo e a capacidade de 

reafirmar as tendências e fases do ciclo econômico. 

No momento atual, em que o Brasil e o mundo ainda enfrentam uma crise 

sanitária em função da pandemia da COVID-19, vê-se que os impactos econômicos 

dessa pandemia também têm sido brutais, implicando numa crise econômica que 

alguns autores denominam de Coronacrise (como em MELLO et al., 2020). 

A redução abrupta do fluxo de renda das famílias e das empresas nesse 

momento, principalmente daquelas em que houve forte redução da demanda e 

desemprego, torna o acesso ao crédito algo primordial, sobretudo para os que não 

possuem estoque de riqueza para se salvaguardarem nesse momento.    

Todavia, ainda que um cenário pessimista possa prejudicar a oferta de crédito, 

principalmente quando as famílias e as empresas mais precisam, vários estudos2 têm 

enfatizado a capacidade dos bancos públicos contraporem essa lógica, expandindo a 

oferta de crédito, que, no caso atual, poderia minimizar o fechamento de empresas, o 

desemprego etc.  

Na seção sobre crédito bancário, no Painel de Informações Municipais de 2020 

(CEPES, 2020), viu-se que os bancos públicos, no município de Uberlândia, agiram de 

forma contracíclica nas últimas crises econômicas (2008 e 2015/2016), e já 

demonstravam essa característica no início da Coronacrise (análise dos saldos de 

crédito bancário até março de 2020). 

Assim, na presente seção, pretende-se dar continuidade a esse estudo, 

sobretudo a respeito do comportamento do crédito bancário por meio da análise dos 

saldos da conta Operações de Crédito e suas subcontas, por instituição bancária, por 

meio dos dados da ESTBAN3 (2021), para o município de Uberlândia, abarcando o ano 

 
2 Paula e Oreiro (2013) e Cunha et al. (2019), e os trabalhos por eles citados: Micco e Panizza (2006); 

Bertay, Demirgüç-Kunt e Huizinga (2012); Thibaut (2012); Cull e Martínez Pería (2012); World Bank 

(2012); Oliveira (2009); Correa et al. (2010); Costa (2015); Rezende (2015). 
3 Os dados utilizados nas análises advêm do arquivo Saldos Estban por município, e “é gerado 

mensalmente com a informação da Estatística Bancária Mensal (Código documento 4500), contemplando 
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de 2020 e 2021, até março, em virtude da disponibilidade temporal dos dados até o 

momento de início da elaboração do presente texto (junho de 2021). 

Para tanto, após esta introdução, será apresentado um breve panorama do 

crédito bancário no município de Uberlândia e no Brasil nos anos 2000, e das condições 

do sistema financeiro nos anos de 2020 e 2021 (parte 2). Posteriormente, foca-se na 

análise dos saldos da conta Operações de Crédito, e das suas subcontas, pelos dados 

da ESTBAN (2021), para o município de Uberlândia e, comparativamente, para o Brasil, 

no período da Coronacrise (parte 3), ampliando essa análise para os bancos de varejo, 

em separado, com agências em Uberlândia, na parte seguinte (parte 4). Por fim, 

apresenta-se as considerações finais do presente texto e as referências bibliográfica 

utilizadas.  

2.2 – Dinâmica e condições do crédito bancário no Brasil e em Uberlândia nos 
anos 2000 

Reforçando as análises sobre o crédito bancário no município de Uberlândia, 

realizadas no Painel Municipal de 2020 (CEPES, 2020), pelo Gráfico 1, nota-se que, 

nos momentos de crise econômica (2008, 2015-2016), houve retração do crédito 

bancário, como pode ser visto pela redução do saldo da conta Operações de Crédito, e 

redução das suas taxas de variação (com valores negativos em 2015-2016), para o 

município de Uberlândia. Todavia, de forma “atípica”, vê-se que, na crise atual, houve 

expansão do saldo de crédito bancário (Gráfico 2), com taxas de variação superiores 

aos anos anteriores (2018-2019).   

 
a posição mensal dos saldos das principais rubricas de balancetes dos bancos comerciais e dos bancos 

múltiplos com carteira comercial, por município” (ESTBAN, 2021). 
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Gráfico 1 – Uberlândia: saldo total das operações de crédito – valores constantes4 em 
R$ milhões e taxa de variação em relação ao mês imediatamente anterior (janeiro de 

2007 a março de 2021) 

 
Fonte: ESTBAN/BCB5 e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Gráfico 2 – Uberlândia: saldo total das operações de crédito – valores constantes em 
R$ milhões e taxa de variação em relação ao mês imediatamente anterior (janeiro de 

2018 a março de 2021) 

 
Fonte: ESTBAN/BCB e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Para os saldos das operações de crédito do Brasil como um todo, nos anos 

2000, o movimento foi parecido ao ocorrente em Uberlândia, ou seja, de redução dos 

saldos e das suas taxas de variação nos momentos de crise, com movimento também 

distinto na crise atual (Gráfico 3).   

 
4 Soma dos saldos das operações de crédito das agências bancárias residentes em Uberlândia, com 

valores atualizados pelo IPC/CEPES, para março de 2021. 
Demais dados reais em relação a Uberlândia também estão atualizados pelo mesmo indicador. 
5 Banco Central do Brasil.  
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O aumento do crédito contratado em 2020 é corroborado ao observar-se o 

fluxo de concessões de crédito (Gráficos 3 e 4) e a redução da taxa de 

inadimplência (Figura 1) nesse mesmo ano, ou seja, provavelmente o aumento do 

estoque da Operações de Crédito (saldo) decorreu da ampliação dos fluxos de 

concessões, e não da redução dos fluxos de “saída” (amortizações etc.)6, e, como não 

se tem dados abertos sobre essas últimas estatísticas por município (concessões e 

inadimplência), pressupõe-se que o movimento foi semelhante para o município de 

Uberlândia. 

Para as concessões de crédito no Brasil como um todo, vê-se que a sua média 

mensal em 2020 foi de R$ 362,51 bilhões, frente à média de R$ 355,27 bilhões, em 

2019, ou seja, 2,04% maior, confirmando a maior contratação de crédito naquele ano. 

Assim, nota-se que, mesmo num período de crise e elevada incerteza, houve 

expansão das contratações de crédito, diferentemente do que ocorreu nas últimas 

crises econômicas (2008 e 2015/2016) – mais à frente serão apontados alguns 

possíveis fatores responsáveis por esse movimento atípico.    

Todavia, ainda que demonstrando expansão importante, dada a grande 

necessidade de crédito frente às características da crise atual, isso não significa que a 

oferta foi suficiente, como será visto à frente.  

 
6 Essa redução dos fluxos de “saída” também pode ter ocorrido, dadas as circunstâncias da pandemia da 
Covid-19, em conjunto com algumas medidas adotadas pelo BCB, pelo aumento da renegociação de 
empréstimos, o que tende a contribuir para a não redução da conta Operações de Crédito (BCB, 2021c).   
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Gráfico 3 – Brasil: saldo total das operações de crédito – valores constantes7 em R$ 
milhões e taxa de variação em relação ao mês imediatamente anterior (janeiro de 2007 

a março de 2021)  

 
Fonte: ESTBAN/BCB e IBGE. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Gráfico 4 – Brasil: concessões totais de crédito – valores constantes em R$ bilhões 
para março de 2021, mensais e média anual 

 
Fonte: ESTBAN/BCB e IBGE. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Para a inadimplência total do sistema (Figura 1), é interessante observar que 

ela se eleva no início da pandemia (em março e abril de 2020), sobretudo para as 

pessoas físicas (PF) e para as Micro, Pequenas e Médias empresas (MPMe), mas que há 

redução, para todos os grupos, de junho a dezembro de 2020 (com exceção das 

Grandes em agosto), apresentando o seu menor nível da série histórica para todas as 

categorias estudadas – novamente, com exceção das Grandes empresas. Assim, é 

 
7 Soma dos saldos das operações de crédito das agências bancárias residentes no Brasil, com valores 

atualizados pelo IPCA/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema Nacional de Índices de 
Preços ao Consumidor (IBGE/SNIPC), para março de 2021. 

Demais dados reais em relação ao Brasil também estão atualizados pelo mesmo indicador. 
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interessante observar que, mesmo num período de elevados prejuízos econômicos para 

as empresas e famílias, a inadimplência se reduziu. Interessante também é a redução 

da inadimplência das PF, o que provavelmente deve estar atrelado, também, ao auxílio 

emergencial8. 

Ainda que a inadimplência apresente mínimas históricas tanto em pessoa 
jurídica (1,6%) quanto pessoa física (4,6%), tal resultado deve ser analisado 

com cautela, uma vez que as medidas de estímulo temporárias do governo e a 
reação das instituições financeiras no sentido de renegociar dívidas atuaram 

para reduzir esse indicador (SANTOS 2020, p.01). 

Todavia, a partir de janeiro de 2021, é visto que a inadimplência se eleva, 

principalmente para as pessoas jurídicas (PJ) e as MPMe. Cumpre ressaltar que no 

primeiro trimestre de 2021 ocorre um recrudescimento da crise da Covid-19, o que 

certamente tem impactos para a atividade econômica9. Adicionalmente, as medidas de 

manutenção do emprego e renda (como as do já mencionado auxílio, bem como a do 

benefício emergencial decorrente da MP936 de 2020) só foram prorrogadas 

posteriormente, acentuando esse momento crítico. 

Figura 1 – Brasil: Inadimplência da carteira de crédito (Inad.) total, das PF, PJ e por 
porte da empresa em % 

  
Fonte: BCB/DSTAT. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

 
8 “O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República é 

um benefício para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a 
pandemia do Covid-19 (novo coronavírus), já que muitas atividades econômicas foram gravemente 

afetadas pela crise” (BRASIL, 2021). O gasto com o benefício em 2020 foi de R$ 294,30 bilhões, e 

beneficiou diretamente 68 milhões de pessoas (DALL'AGNOL, 2021). 
9 Dois indicadores que denotam isso são o Indicador de Formação Bruta de Capital Fixo do IPEA e o 

Índice do Volume de Vendas no Varejo do IBGE. Ambos apresentaram elevada queda no mês de janeiro, 
seguida por uma redução ainda maior no mês seguinte.  No caso do primeiro, que nos traz um indicativo 

do investimento físico na economia, a trajetória descendente continuou até abril de 2021. 
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O endividamento das famílias (com ou sem crédito habitacional), por outro 

lado, apresentou o maior valor da série em março de 2021 (Gráfico 5), juntamente 

com o “Comprometimento de renda das famílias com o serviço da dívida com o Sistema 

Financeiro Nacional exceto crédito habitacional”, em dezembro de 2020. 

Gráfico 5 – Brasil: endividamento (End.) e comprometimento de renda das famílias 
(CRF) em % 

 
Fonte: BCB/DSTAT. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Outro indicador a se considerar é o saldo das operações de crédito (SCC) em 

relação ao PIB (Gráfico 6). Esse indicador é importante por levar em conta o nível de 

produção e renda, considerando que quanto maior a produção/renda, maior a 

necessidade de crédito. Assim, é visto que o saldo das operações de crédito total (em 

% do PIB) foi o maior da série em dezembro de 2020, confirmando a noção de 

importante expansão do crédito no período de pandemia – não desconsiderando que o 

período é de redução do denominador dessa relação, ou seja, do PIB, o que faz a 

relação se elevar.  

Todavia, como já dito neste texto, o aumento da oferta de crédito não 

necessariamente indica que essa foi suficiente, e talvez um indicador dessa 

insuficiência, para as empresas, seja o saldo das operações de crédito para as PJ em 

relação ao PIB, que, em dezembro de 2020, atingiu seu máximo no ano (23,88%), mas 

inferior ao ocorrente entre os anos de 2012 e 2016, por exemplo. Do mesmo modo 

pode-se ver para o crédito direcionado (em relação ao PIB), que apresentou seu valor 

máximo em 2020 no mês de dezembro (22,79%), e esse foi inferior aos valores 

15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%

m
a

r/
0

5

n
o
v
/0

5

ju
l/
0

6

m
a

r/
0

7

n
o
v
/0

7

ju
l/
0

8

m
a

r/
0

9

n
o
v
/0

9

ju
l/
1

0

m
a

r/
1

1

n
o
v
/1

1

ju
l/
1

2

m
a

r/
1

3

n
o
v
/1

3

ju
l/
1

4

m
a

r/
1

5

n
o
v
/1

5

ju
l/
1

6

m
a

r/
1

7

n
o
v
/1

7

ju
l/
1

8

m
a

r/
1

9

n
o
v
/1

9

ju
l/
2

0

m
a

r/
2

1

CRF com o serviço da dívida com o SFN - ajuste sazonal - %
End. Fam. com o SFN em relação à renda acumulada dos últimos doze meses - %
CRF com o serviço da dívida com o SFN exceto créd. habit. - ajuste sazonal - %
End. Fam. com o SFN exceto cred. habit. em relação à renda acumulada dos últimos 12 meses - %



Painel de Informações Municipais de Uberlândia - 2021 CEPES 

 

48 

 

ocorrentes entre 2014 e 201710. Ou seja, esses podem ser indicadores de que a oferta 

de crédito para as PJ e direcionado (que está relacionado aos programas 

governamentais) não tem sido suficiente para suprir a real necessidade de crédito.  

Gráfico 6 – Brasil: saldo da carteira de crédito (SCC) total, a pessoas jurídicas (PJ), a 
pessoas físicas (PF) e recursos direcionados, em relação ao PIB (%) 

 
Fonte: BCB/DSTAT11. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Fator também importante para a contratação de crédito e saúde financeira das 

empresas e famílias é a taxa de juros cobrada nas operações de crédito. Assim, pela 

Figura 2, vê-se, em geral, uma tendência de redução das taxas de juros no ano de 

2020.   

Contudo, ainda que a taxa de juros dos recursos direcionados às PJ seja 

significativamente menor do que a dos recursos livres, e que aquela tenha apresentado 

seu menor valor da série em junho de 2020, essa oscilou bastante e demonstrou 

elevação a partir de dezembro de 2020. Do mesmo modo, a partir de outubro de 2020, 

aproximadamente, antes do início das subidas da taxa SELIC (iniciadas em março de 

2021), as taxas de juros dos recursos livres passaram a apresentar tendência de 

subida. Esses são fatos preocupantes e ruins para as empresas e famílias, dada a 

necessidade ainda forte de tomarem crédito. 

 
10 Não obstante, sabe-se que uma das críticas ao referido período se refere às políticas governamentais 

de incentivo ao crédito, entendendo que esse estava em excesso. Do mesmo modo, ressalta-se que não 
há um consenso entre os estudiosos da área a respeito desse tema. 

   Para a média dos países membros da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico), o crédito corresponde a 147% do PIB (PINHO, 2021). 
11 Banco Central do Brasil/Departamento de Estatísticas. 
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Figura 2 – Brasil: Taxa média de juros das operações de crédito (TMOC) a pessoas 
jurídicas (PJ), a pessoas físicas (PF), recursos livres e recursos direcionados, e taxa 

SELIC (acumulada no mês anualizada base 252), em % ao ano 

  
Fonte: BCB/DSTAT. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Dessa forma, viu-se que o ano de 2020 mostrou melhoras nas condições de 

oferta e demanda por crédito, efetivando-se em elevação das contratações desse, a 

despeito da Coronacrise e da esperada piora das condições e da oferta de crédito, 

considerando-se crises passadas. Todavia, ressalta-se que a devida resposta do 

mercado de crédito à necessidade das empresas em meio à referida crise ocorreu de 

forma atrasada, inadequada e lenta, sobretudo no seu início e para as empresas de 

menor porte (MENDONÇA et al., 2020), de modo que muitas dessas últimas não 

conseguiram crédito.  

Ainda assim, alguns dos mais importantes condicionantes desse movimento 

anormal (de expansão) do crédito em 2020, muito provavelmente, foram os programas 

governamentais de crédito, juntamente com a atuação do Banco Central, que “criou 

e/ou alterou mecanismos e instrumentos para liberação, criação ou direcionamento de 

liquidez, além da atenuação de requerimentos de capital e de exigências de 

provisionamento dos bancos” (MENDONÇA et al., 2020, p. 03)12. Ou seja, destaca-se a 

capacidade e importância do Estado para agir de forma contracíclica, contrapondo-se à 

lógica de mercado.  

No mesmo sentido, destaca o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco 

Central do Brasil (BCB): 

 
12 As medidas de liberação de capital e liquidez dos bancos podem ser encontradas em BCB (2021b).  
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Programas emergenciais e baixas taxa de juros definiram o perfil do 
crescimento do crédito no semestre [2º semestre de 2020]. Em resposta 
ao choque trazido pela pandemia, os programas emergenciais 
determinaram o crescimento no segmento de MPMEs (BCB, 2021a, 
p.21). 

O crescimento de 31% do crédito bancário às MPMEs no segundo 
semestre de 2020 foi impulsionado pelos programas governamentais. 
Esse crescimento semestral de dois dígitos não deve se repetir no 
primeiro semestre de 2021 (BCB, 2021a, p.23). 

Dentre os programas governamentais de crédito adotados em 2020 para 

contrapor os efeitos nocivos da pandemia destacam-se: o Programa Emergencial de 

Acesso ao Crédito (PEAC); o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte (Pronampe); o Programa Emergencial de Suporte a Empregos 

(PESE); e o Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas (CGPE)13. Em 

conjunto, os programas PESE, Pronampe, PEAC e CGPE “ampararam, até 31/12/2020, a 

concessão de créditos no valor de aproximadamente R$ 155,2 bilhões, sendo 94% 

desse montante destinado a MEIs, micro, pequenas e médias empresas” (BCB, 2021c, 

p.07)14. 

Há certamente fatores exógenos que contribuíram para esse 
crescimento [do crédito], como as medidas de apoio do governo para o 
enfrentamento da pandemia, algumas delas baseadas no mercado de 
crédito. No entanto, os fatores de estímulo de crédito tradicionais, como 
a queda na taxa básica de juros e a redução do compulsório, também 
foram importantes (SANTOS, 2021, p.1).  

Desse modo, também foram importantes as reduções da taxa SELIC em 2020 – 

tendência ocorrente desde outubro de 2016, aproximadamente –, que, em conjunto 

com os programas de crédito direcionado e medidas do BCB, foram vetores que 

impulsionaram a redução da(s) taxa(s) média(s) de juros das operações de crédito 

(TMOC), a redução da inadimplência e, sobretudo, a elevação da contratação de 

crédito. 

 
13 Os referidos programas estão apresentados de forma mais detalhada em CEPES (2020) e Mendonça 
et al. (2020). 
14 Além desses programas, após o início da pandemia, observa-se uma inversão na tendência da série 
do saldo da carteira de crédito com recursos direcionados a Pessoas jurídicas para Capital de giro com 
recursos do BNDES, que de R$ 3,31 bilhões, em março de 2020, elevou-se para R$ 6,33 bilhões em 
março de 2021 (valores nominais). 
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Cabe destacar, também, a maior relevância do crédito direcionado, que 

possibilita a elevação do crédito de forma mais rápida nos momentos de crise e elevada 

incerteza, vis-à-vis o crédito livre, de forma a amenizar a fase recessiva do ciclo 

econômico. Assim ocorreu na crise atual, em que, até setembro de 2020, o 

protagonismo da oferta de crédito se deu pelos recursos direcionados – sobretudo para 

as PJ –, com fraca resposta do crédito com recursos livres.  

Constatada a recuperação ainda incompleta do crédito para empresas 
com recursos livres, o crescimento do segmento como um todo se deve 
principalmente ao crédito direcionado, em que se concentram as 
categorias que receberam recursos federais, como os programas de 
apoio a micro, pequenas e médias empresas. A categoria outros créditos 
direcionados, em que tais programas são registrados, cresceu 14,5% no 
mês e 65,1% em doze meses (SANTOS, 2020, p.05). 

Todavia, ainda que importantes, isso não significa que as medidas adotadas 

foram suficientes, como já colocado nesse texto. Outra questão refere-se às 

características da crise atual, que impuseram, por exemplo, o fechamento temporário 

ou parcial de empresas – em conjunto com a maior queda anual do PIB, desde o início 

da série histórica atual do IBGE (iniciada em 1996) –, o que gerou uma maior demanda 

por crédito comparativamente às crises anteriores. Além disso, tendo em vista essas 

questões, a crise atual culminou num certo consenso sobre a necessidade de atuação 

do Estado para amenizar os malefícios econômicos e sociais advindos da Coronacrise, o 

que impôs uma pressão sobre o Governo Federal do Brasil para atuar de forma mais 

incisiva e direta na economia – contrariamente ao apregoado pelo Governo Federal e 

seu ministro da economia no período anterior à crise. 

Para De Paula (2021, p.12): 

A resposta inicial do governo brasileiro à crise econômica e social que 
resultou da pandemia do coronavírus foi bastante ambíguo. 
Inicialmente, a primeira reação do ministro da Economia Paulo Guedes – 
um economista conhecido pela sua formação na velha Escola de 
Chicago, onde fez seu PhD em Economia (1978) –, à crise sanitária foi 
que “as reformas são a melhor resposta à crise do coronavírus”.  

A respeito das medidas adotadas pelo BCB, ainda se destaca que parte 

importante dos recursos das instituições financeiras que foram liberados migrou para o 

mercado das operações compromissadas do próprio BCB, e que, ainda que tais medidas 
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tenham evitado uma crise de liquidez, essas tiveram efeitos limitados sobre a oferta de 

crédito (DE PAULA, 2021). 

Algumas informações adicionais que reforçam a hipótese de insuficiência da 

oferta de crédito na crise atual, sobretudo para as micro e pequenas empresas, estão 

na pesquisa “O Impacto da pandemia de coronavírus nos Pequenos Negócios” 

(SEBRAE/FGV, 2021). Na 11ª edição dessa pesquisa, realizada entre 27/05/2021 e 

01/06/2021, constatou-se que 50% das Empresas de Pequeno Porte (EEP), 

Microempresas (ME) e Microempreendedor individual (MEI) buscaram empréstimos 

desde o início da pandemia, sendo que 43% dessas ainda não tinham conseguido 

empréstimo até a data da pesquisa.  

No mesmo sentido, e reforçando a importância do crédito no momento atual, 

quando perguntado a esses empresários qual seria a medida mais importante em 2021 

que o Governo poderia fazer para compensar os efeitos da crise no seu negócio, 45% 

disseram que seria a extensão das linhas de créditos com condições especiais, e 26% 

votaram na extensão do auxílio emergencial (entre os MEIs, a extensão do Auxílio 

Emergencial concorria em importância com a extensão das linhas de crédito). Soma-se 

a isso o fato de que 34% desses empresários tinham dívidas/empréstimos em aberto e 

que estavam em atraso, além de que 57% afirmaram estar com muita dificuldade de 

manter o seu negócio. Ou seja, a necessidade de acesso ao crédito para esses 

empresários é questão vital para manutenção dos seus negócios.  

Destarte, foi visto que houve aumento expressivo do crédito bancário no ano de 

2020, em meio à Coronacrise, para Uberlândia e Brasil, num movimento diferenciado 

em comparação com as demais crises econômicas vivenciadas nos anos 2000. Todavia, 

também foi visto que essa expansão não propiciou que o crédito para as PJ e o crédito 

direcionado (ponderados pelo PIB) atingissem os níveis que haviam alcançado em anos 

anteriores, como em 2015 e 2016, assim como para as concessões totais de crédito, de 

modo que as empresas, que são os agentes que mais necessitam de crédito na 

presente crise, principalmente as de menor porte, possivelmente não tenham 

conseguido, no agregado, suprirem sua demanda, como reportou a pesquisa 

SEBRAE/FGV (2021). 

Por outro lado, foi positiva a queda das taxas médias de juros no ano de 2020, 

ainda que essas tenham se elevado em 2021, sobretudo a de recursos direcionados às 
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PJ. Ainda, foi positiva a queda da inadimplência, que, por si só, já é um indicador 

positivo, mas que também contribui para a solidez do sistema e das empresas e para a 

queda das taxas de juros (a inadimplência é um dos componentes do spread bancário).  

Assim, foi visto que a ação estatal, por meio dos programas de crédito 

direcionado, juntamente com as políticas monetária de queda da taxa de juros e de 

liberação de liquidez e capital do sistema financeiro, tiveram papel importante na 

melhora das condições do crédito, mas que essas pareceram ser insuficientes, somado 

ao fato de que a crise ainda não acabou, e a reversão dessas políticas, que já vem 

ocorrendo desde o início de 202115 – somadas aos sinais de piora da inadimplência, das 

taxas de juros e da concessão de crédito –, pode agravar a situação financeira das 

empresas e das famílias, aumentando o desemprego e atrasando a recuperação 

econômica.    

2.3 – Análise dos saldos das principais subcontas da rubrica Operações de 
Crédito para Uberlândia e Brasil, no período da Coronacrise  

Por meio dos dados da ESTBAN, pode-se agrupar os balancetes dos bancos por 

contas e por municípios. Assim, ao observar as principais subcontas da rubrica 

Operações de Crédito dos bancos com agências no município de Uberlândia (Tabela 

1) vê-se que, entre as operações que apresentaram maior expansão no período de 

pandemia, após março de 2020, destacou-se, sobretudo, o saldo da conta Empréstimos 

e Títulos Descontados (conta 161), que exibiu variação de R$ 1,06 bilhão (23,69% e 

aproximadamente 2,83% do PIB municipal de 2018 – último ano disponível) de março 

de 2020 para março de 2021, e taxa de variação média mensal de 1,79%, em relação 

ao mês imediatamente anterior. A segunda rubrica a apresentar expansão significativa 

do seu saldo foi Financiamentos Rurais, Agricultura, Custeio e Investimento (conta 

163), que demonstrou variação de R$ 442,32 milhões, de março de 2020 para março 

de 2021 (20,13%), e taxa de variação média de 1,54%, em relação ao mês 

imediatamente anterior. A conta Outros Créditos apresentou a maior taxa de variação 

média (2,07%), entretanto, aumento absoluto menor (elevação de R$ 269,95 milhões). 

 
15 Os programas PESE e PEACE foram finalizados em 31/10/2020 (BNDES, 2021a) e 31/12/2020 (BNDES, 
2021b), respectivamente. Quanto ao Pronampe, após período de paralisação no início de 2021, esse 

retornou com piores condições para os tomadores, como taxas de juros maiores e menos incentivos para 
os emprestadores (MARTINEZ, 2021; MARTINS, 2021). Em relação ao CGPE, esse foi retomado apenas 

em julho de 2021, após perda de validade em novembro de 2020 (AGÊNCIA SENADO, 2020).   
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De forma comparativa, para o Brasil como um todo, e análise dessas mesmas 

contas (Tabela 1), vê-se que a Empréstimos e Títulos Descontados também foi a que 

demonstrou maior expansão, com variação de R$ 272,17 bilhões (23,39%), de março 

de 2020 para março de 2021, e taxa de variação média de 1,97%, em relação ao mês 

imediatamente anterior. A taxa de variação média dos saldos da conta Financiamentos 

Rurais, Agricultura, Custeio e Investimento para o Brasil também foi positiva (0,22%), 

mas inferior a Uberlândia. Para o Brasil, foi o saldo da conta Financiamentos 

Imobiliários que demonstrou a segunda maior expansão, com variação absoluta de R$ 

45,58 bilhões (5,60%) de março de 2020 para março de 2021, ainda que taxa de 

variação média de 0,46% (inferior à de outras contas). 

Do mesmo modo, destacam-se a maior taxa média de variação e a maior taxa 

de variação do saldo da Operações de Crédito, entre março de 2020 e março de 2021, 

para Uberlândia, comparativamente ao Brasil. Para tanto, as contas Financiamentos 

Rurais, Agricultura, Custeio e Investimento e Outros Créditos foram as que mais 

contribuíram, positivamente, para esse diferencial de Uberlândia.  

Tabela 1 – Uberlândia (UBE) e Brasil (BR): saldo das operações de crédito – taxa de 
variação interanual (Tx. Var.), variação (Var.) e taxa de variação média mensal (Tx. 
Var. M.) entre março de 2020 e março de 2021, valores reais para março de 2021 

(IPC/CEPES) 

  UBE   BR   

Nº 
conta 

Conta 
Tx. 

Var. M. 

Var. 
R$ 

milhões 
Tx. Var. 

Tx. Var. 
M. 

Var. 
R$ 

bilhões 
Tx. Var. 

160 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1,03 2.047,86 13,04 0,39 187,50 4,83 

161   Empréstimos e Títulos Descontados 1,79 1.058,42 23,69 1,97 272,17 26,39 

162   Financiamentos -1,03 -148,59 -11,73 0,09 4,55 1,08 

163   Fin. Rurais Agricul. Cust/Invest 1,54 442,32 20,13 0,22 7,46 2,68 

167+ 
168 

  Financiamentos Agroindustriais+ 
Rendas a Apropriar Financ. Rurais 
Agroindustriais 

0,83 10,69 10,38 -3,10 -5,43 -31,44 

169   Financiamentos Imobiliários 0,45 396,50 5,56 0,46 45,58 5,60 

171   Outras Operações de Crédito -2,00 -16,94 -21,54 1,60 4,00 20,92 

172   Outros Créditos 2,06 269,95 27,70 -0,79 -135,61 -9,08 

Fonte: ESTBAN/BCB, CEPES IBGE. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Todavia, ao observar as taxas de variação mês a mês dos saldos das principais 

contas dentro da Operações de Crédito (em relação ao total dessa conta) (Tabela 2), 

vê-se que a conta que mais contribuiu para a expansão do saldo da Operações de 

Crédito no início da pandemia, de março a junho de 2020, em Uberlândia, foi a 
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Financiamento Imobiliário, e, em segundo lugar, a Financiamentos Rurais, Agricultura, 

Custeio e Investimento. A partir de julho até novembro de 2020 destacou-se a conta 

Empréstimos e Títulos Descontados, que também demonstrou as segundas maiores 

taxas de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021.  

Já para o Brasil como um todo (Tabela 3) destacou-se o aumento dos saldos 

da conta Financiamentos, em março de 2020, mas, a partir de abril até novembro de 

2020, a conta Empréstimos e Títulos Descontados apresentou aumentos mais 

expressivos, com exceção de setembro. 
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Tabela 2 – Uberlândia: saldo da conta operações de crédito e suas principais subcontas – taxa de variação em relação ao total e 
ao mês imediatamente anterior – de fevereiro de 2020 (2020-02) a março de 2021 (03-2021), valores reais para março de 2021  

Nº Conta 
2020 
-02 

2020
-03 

2020
-04 

2020
-05 

2020
-06 

2020
-07 

2020
-08 

2020
-09 

2020
-10 

2020
-11 

2020
-12 

2021
-01 

2021
-02 

2021
-03 

160 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1,84 1,53 0,90 1,89 1,36 1,34 1,45 1,45 1,69 0,86 0,58 0,22 0,52 0,08 

161   Empréstimos e Títulos Descontados 0,74 0,14 0,18 0,20 -0,01 0,60 0,89 1,78 1,06 1,00 0,30 0,20 0,22 -0,14 

162   Financiamentos 0,24 0,76 0,17 0,33 0,08 -0,23 -0,15 -0,74 -0,12 -0,36 -0,02 0,04 0,08 0,06 

163   Fin. Rurais Agricul. Cust/Invest 0,41 0,25 0,29 0,59 0,62 0,41 0,47 0,16 0,57 -0,49 -0,08 0,29 0,21 -0,31 

167
+ 

168 

  Financiamentos Agroindustriais+ Rendas a 
Apropriar Financ. Rurais Agroindustriais 

0,00 -0,05 -0,13 0,00 0,02 0,00 -0,04 0,02 -0,04 0,15 -0,01 -0,05 0,09 0,03 

169   Financiamentos Imobiliários 0,39 0,44 0,72 0,72 0,36 0,28 0,07 0,13 -0,06 0,20 -0,01 0,04 -0,12 0,14 

171   Outras Operações de Crédito -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

172   Outros Créditos -0,02 0,09 -0,36 0,10 0,32 0,27 0,27 0,05 0,23 0,32 0,38 -0,31 0,01 0,31 

Nota: em vermelho, as duas maiores taxas por mês. 
Fonte: ESTBAN/BCB e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU.  

Tabela 3 – Brasil: saldo da conta operações de crédito e suas principais subcontas – taxa de variação em relação ao total e ao mês 
imediatamente anterior – de fevereiro de 2020 (2020-02) a março de 2021 (03-2021), valores reais para março de 2021 

Nº Conta 
2020 
-02 

2020
-03 

2020
-04 

2020
-05 

2020
-06 

2020
-07 

2020
-08 

2020
-09 

2020
-10 

2020
-11 

2020
-12 

2021
-01 

2021
-02 

2021
-03 

160 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,97 6,68 -1,35 -0,06 1,95 0,58 0,59 3,04 -1,69 0,64 -1,36 1,60 0,15 0,76 

161   Empréstimos e Títulos Descontados 0,32 0,63 0,89 0,57 0,43 0,99 1,27 0,87 0,58 1,01 0,02 0,34 -0,08 0,03 

162   Financiamentos 0,18 0,91 0,26 0,09 -0,10 0,67 0,05 0,00 0,01 -0,30 -0,19 -0,29 0,01 -0,08 

163   Fin. Rurais Agricul. Cust/Invest 0,02 0,06 0,06 -0,01 -0,05 -0,06 0,06 0,08 -0,01 0,01 -0,01 0,05 0,02 0,05 

167
+ 

168 

  Financiamentos Agroindustriais+ Rendas a 
Apropriar Financ. Rurais Agroindustriais 

0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,08 -0,01 -0,01 0,00 0,01 

169   Financiamentos Imobiliários 0,02 0,13 0,26 0,28 0,13 0,11 0,17 0,06 0,04 0,04 -0,03 0,08 0,00 0,03 

171   Outras Operações de Crédito -0,02 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,17 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 0,04 -0,01 -0,03 0,00 

172   Outros Créditos 0,44 5,29 -2,77 -0,88 1,62 -1,24 -0,91 2,00 -2,31 -0,02 -1,20 1,42 0,17 0,71 

Nota: em vermelho, as duas maiores taxas por mês. 
Fonte: ESTBAN/BCB e IBGE. Elaboração: CEPES/IERI/UFU.  
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Essas informações são particularmente relevantes, pois podem indicar a 

importância dos programas governamentais de crédito para Uberlândia, dado que é 

naquela rubrica (Empréstimos e Títulos Descontados) que se registra os créditos 

relacionados aos empréstimos, com destaque para o capital de giro, que foi um dos 

principais focos dos programas, somado ao fato de que os meses de maior expansão 

dos saldos daquela conta também coincidem com os períodos de maior contratação 

dos programas (Gráfico 7)21. 

Gráfico 7 – Valor total de crédito contratado pelos programas governamentais de 
crédito* no Brasil e variação mensal (Var.) dos saldos da conta Operações de Crédito 

em Uberlândia, em 2020 (valores em R$ milhões para março de 2021) 

 
Fonte: DATASEBRAE, ESTBAN/BCB, IBGE e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 
Notas: dados referentes aos programas PEAC/FGI, Pronampe/FGO, PESE.  
Os dados referentes a Uberlândia foram atualizados pelo IPC/CEPES, e os referentes ao Brasil, pelo IPCA/IBGE.  

2.4 – Análise dos saldos das operações de crédito dos bancos de varejo 
operantes em Uberlândia, no período da Coronacrise  

Para a análise relativa à dinâmica dos saldos da conta Operações de Crédito 

por banco, residente em Uberlândia, na Coronacrise, pela Tabela 4 vê-se que, entre 

os bancos de varejo22 (Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander e Itaú), os 

bancos públicos foram os que demonstraram maior expansão do saldo da conta 

 
21 Não foi encontrada sazonalidade nos dados da conta Empréstimos e Títulos Descontados. 
22 Faz-se esse recorte para a análise, separando os chamados bancos de varejo, por esses 
apresentarem uma dinâmica diferente dos demais, por possuírem uma maior e mais diversificada 
carteira de clientes. Em CEPES (2020) é possível observar que os bancos classificados como de 
varejo no presente trabalho apresentam valor total do ativo e número de agências no Brasil 
significativamente maior que os demais. Assim, os outros bancos com agência(s) em Uberlândia, não 
classificados como de varejo são: Banco Safra S.A.; Banco Rabobank Internacional Brasil S.A.; 
Banco Daycoval S.A.; Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Triangulo S.A. 
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Operações de Crédito (excluindo-se os saldos da conta Financiamentos 

Imobiliários23), de março de 2020 a março de 2021, em plena pandemia, com taxa 

de variação total de 37,79% para o Banco do Brasil e 27,01% para a Caixa.  

Além disso, enquanto os bancos públicos expandiram, em conjunto, o saldo 

da conta Operações de Crédito em R$ 978,45 milhões – excluindo-se a conta 

Financiamentos Imobiliários –, os bancos privados (de varejo), em conjunto, 

demonstraram uma ampliação do saldo dessa mesma conta no valor de R$ 89,77 

milhões (incluído a redução de R$ 73,02 milhões do saldo daquela conta para o 

Bradesco) (Tabela 4)24.   

A capacidade contracíclica desses bancos é reforçada ao observar que eles 

apresentaram taxa de variação do saldo da conta Operações de Crédito maior no 

período de março de 2020 para 2021 do que a ocorrente entre março de 2019 a 

março de 2020, fato que não se verifica para os bancos privados (de varejo), com 

exceção do banco Itaú. Ou seja, além desses últimos apresentarem menor expansão 

do crédito na pandemia – sendo que o Bradesco ainda apresentou redução dos 

saldos de crédito –, os bancos privados tinham apresentado maiores taxas de 

variação de 2019 para 2020 (entre os meses de março), comparativamente aos 

públicos. A exceção novamente foi o Itaú, que, além de apresentar relevante 

expansão do saldo da Operações de Crédito de março de 2020 para 2021, essa foi 

superior à ocorrente entre 2019 e 2020, nos mesmos meses – ainda que 

comparativamente menor do que a mudança de tendência apresentada pelo Banco 

do Brasil e pela Caixa.     

Ainda assim, ressalta-se que, enquanto os bancos privados (de varejo) 

demonstravam redução dos saldos da Operações de Crédito nos primeiros meses da 

pandemia, ou seja, em março e abril de 2020, os bancos públicos ampliavam suas 

operações de crédito, de modo diferenciado do que vinha ocorrendo no ano anterior 

(2019), como visto em CEPES (2020).  

 
23 Os saldos da conta Financiamentos Imobiliários foram excluídos da análise pelo fato de os bancos 

privados não apresentarem saldos nessa conta nas suas agências residentes em Uberlândia, ainda 

que esses realizem esse tipo de operação. Ou seja, para que a comparação se dê entre indivíduos 
menos heterogêneos, retirou-se aquela conta da análise.   
24 É preciso levar em conta, também, que a fatia de mercado desses bancos no município de 
Uberlândia é diferente, o que tem forte relação com a possibilidade de expansão absoluta de crédito 

por banco.   
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Tabela 4 – Uberlândia: saldo da conta Operações de Crédito por banco (de varejo), com e sem saldo da Financiamentos 
Imobiliários – taxa de variação interanual (Tx. Var.) e taxa de variação média mensal (Tx. Var. M.), entre meses de março, valores 

reais para março de 2021 (IPC/CEPES) 

Instituição Bancária   Total¹  Total sem Financiamento Imobiliário² 

 Tx. Var. 
2020/2021¹ 

Tx. Var. 
2019/2020¹ 

Tx. Var. M. 
2020/2021¹ 

Tx. Var. M. 
2019/2020¹ 

Tx. Var. 
2020/2021² 

Tx. Var. 
2019/2020² 

Tx. Var. M. 
2020/2021² 

Tx. Var. M. 
2019/2020² 

Bco Bradesco S.A. -28,76% 9,71% -2,79% 0,77% -28,76% 9,71% -2,79% 0,77% 

Bco do Brasil S.A. 29,85% 10,64% 2,20% 0,85% 37,79% 12,10% 2,71% 0,96% 

Bco Santander (Brasil) S.A. 2,82% 4,69% 0,23% 0,38% 2,82% 4,69% 0,23% 0,38% 

Caixa Econômica Federal 7,90% 8,16% 0,64% 0,66% 27,01% -8,78% 2,01% -0,76% 

Itaú Unibanco S.A. 17,51% 16,53% 1,35% 1,28% 17,51% 16,53% 1,35% 1,28% 

TOTAL 13,04% 11,37% 1,03% 0,90% 19,25% 13,09% 1,48% 1,03% 

Fonte: ESTBAN/BCB e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Tabela 5 – Uberlândia: taxa de variação (em relação ao mês imediatamente anterior) dos saldos da conta Operações de Crédito 
por banco (de varejo), sem e com saldo da Financiamentos Imobiliários – valores reais para março de 2021 (IPC/CEPES) 

Instituição Bancária 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 

Bco Bradesco S.A. -2,62 -6,04 -4,26 1,36 -7,71 -1,21 -11,58 3,00 -3,93 -3,82 

Bco do Brasil S.A. 1,99 3,89 5,34 5,56 4,34 1,31 2,63 3,46 3,10 0,82 

Bco do Brasil S.A. (com Fin. Imob.) 1,64 3,27 4,50 4,37 3,55 1,00 2,08 2,89 2,56 0,57 

Bco Santander (Brasil) S.A. -0,94 -6,81 3,25 -1,26 0,58 4,11 4,23 3,13 0,78 0,07 

Caixa Econ. Fed. 0,59 1,11 0,40 1,72 6,49 -2,19 8,75 3,21 0,91 4,29 

Caixa Econ. Fed. (com Fin. Imob.) 0,99 1,62 1,55 1,01 1,11 0,03 0,99 0,14 0,58 0,39 

Itaú Unibanco S.A. -0,06 -0,48 5,66 3,21 3,81 2,07 1,35 0,24 0,06 0,98 

TOTAL 2,00 0,34 2,17 1,83 1,93 2,51 2,38 3,12 1,15 1,03 

Nota: em vermelho, valores negativos. 
Fonte: ESTBAN/BCB e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU.
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Ao analisar com mais detalhe o balancete dos bancos de varejo com 

agências em Uberlândia, por meio da abertura da conta Operações de Crédito 

(Tabela 6), vê-se que a conta do Banco do Brasil que demonstrou maior 

expansão do seu saldo foi a conta 163, correspondente a Financiamentos Rurais, 

Agricultura, Custeio e Investimento (R$ 570,18 milhões), entre março de 2020 e 

março de 2021, e, em segundo, a conta 161 (Empréstimos e Títulos Descontados), 

no valor de  

R$ 282,89 milhões. Para a Caixa, destacou-se a expansão da conta 169 

(Financiamentos Imobiliários), no valor de R$ 426,03 milhões, e, também, a conta 

161 (Empréstimos e Títulos Descontados), no valor de R$ 158,95 milhões. Para os 

bancos Santander e Itaú também se destacaram os aumentos dos saldos da conta 

161, sendo esses no valor de R$ 62,50 milhões e R$ 127,48 milhões, 

respectivamente. Já o banco Bradesco demonstrou redução dos saldos de quase 

todas suas contas, com exceção da 172 (Outros Créditos), que apresentou pequeno 

aumento de R$ 0,16 milhões.  

Destaca-se as maiores taxas de variação e variação absoluta do saldo da 

rubrica Empréstimos e Títulos Descontados de Banco do Brasil e Caixa, conta que 

também abarca os empréstimos para capital de giro e os recursos negociados via 

programas de crédito direcionado. Ainda assim, também foi importante a expansão 

do saldo de crédito dessa conta para os bancos Itaú e Santander. O entendimento é 

que os programas adotados tiveram sucesso em expandir a oferta de crédito, num 

momento em que, como observado em outras crises, provavelmente haveria 

retração da sua oferta, dada a elevada incerteza e expectativas ruins sobre a 

economia.  

Soma-se a isso o protagonismo dos bancos públicos na oferta de crédito, que 

dada a estrutura bancária, como explicado em Paula e Oreiro (2013), a iniciativa dos 

bancos públicos, via concorrência, “obriga” os bancos privados a segui-los. Este fato 

pode ser observado na movimentação dos saldos da Operações de Crédito no início 

do ano de 2020, em que apenas BB e CEF, dentre os bancos de varejo, aumentaram 

seus saldos em março e abril – sendo que esses bancos apresentavam tendência de 

redução da Operações de Crédito nos anos anteriores, como visto em CEPES (2020). 
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Todavia, o uso dos bancos públicos como agentes anticíclicos não foi feito de forma 

deliberada e/ou explícita.  

  

Tabela 6 – Uberlândia: saldo da Operações de Crédito por banco (de varejo) e 
subcontas – saldo, taxa de variação interanual (Tx. Var.), variação (Var.) e taxa de 

variação ponderada (Tx. V. P.), entre meses de março, valores reais, em R$ milhões 
e %, para março de 2021 (IPC/CEPES) 

Instituição Bancária 
Nº 

conta 
Saldo 

03/2021 
Tx. Var. 

2021/2020 
Tx. Var. 

2020/2019 
Var. 

2021/2020 
Tx. V. P. 

2021/2020 Pon. 

 Total 3.523,40 29,85 10,64 810,00 29,85 

 161 1.274,88 28,52 19,74 282,89 10,43 

 162 124,82 -17,30 -12,86 -26,11 -0,96 

BCO DO BRASIL S.A. 163 1.387,56 69,76 7,37 570,18 21,01 

 167 101,29 5,21 54,48 5,02 0,18 

 169 462,55 -6,00 4,49 -29,53 -1,09 

 171 1,37 -39,50 -19,87 -0,90 -0,03 

 172 170,92 5,20 5,85 8,45 0,31 

 Total 7.716,70 7,90 8,16 564,96 7,90 

 161 750,39 26,88 -0,59 158,95 2,22 

 162 12,45 -47,07 -34,52 -11,07 -0,15 

CAIXA E.F. 163 35,98 86,72 -35,97 16,71 0,23 

 169 7.063,50 6,42 9,74 426,03 5,96 

 171 60,33 -21,00 -15,31 -16,04 -0,22 

 Total 180,90 -28,76 9,71 -73,02 -28,76 

BCO BRADESCO S.A. 161 79,38 -31,28 1,55 -36,13 -13,73 

 163 100,68 -26,90 17,21 -37,05 -14,97 

 172 0,83 23,47 251,43 0,16 0,11 

 Total 770,29 2,82 4,69 21,16 2,82 

 161 461,40 15,67 13,35 62,50 8,34 

BCO SANTANDER S.A. 162 108,81 43,02 -14,90 32,73 4,37 

 163 274,85 -15,97 35,14 -52,25 -6,97 

 167  -100 -23,83  0,00 

 172 5,96 -65,09 -80,77 -11,11 -1,48 

 Total 950,37 17,51 16,53 141,62 17,51 

 161 744,16 20,67 10,32 127,48 15,76 

ITAÚ UNIBANCO S.A. 162 63,80 -0,06 30,27 -0,04 0,00 

 163 144,47 9,91 48,80 13,03 1,61 

 172 1,36 -10,51 -15,13 -0,16 -0,02 

Nota: em vermelho, valores negativos. A Tx. V. P. refere-se a taxa de variação de cada conta em relação ao 
saldo total da Operações de Crédito, por banco.  
Fonte: ESTBAN/BCB e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Veja, também, que foram os bancos públicos os que mais efetivaram 

contratos a partir dos programas governamentais (no Brasil como um todo) 
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(Figura 4), sendo a Caixa o banco que mais realizou contratos e que demonstrou o 

maior valor contratado. Para o valor total contratado, ainda, Itaú, Bradesco e 

Santander se destacaram frente ao Banco do Brasil (dados referentes ao período de 

08/04/2020 a 01/03/2021). Ainda, destaca-se que a atuação dos bancos privados foi 

mais efetiva para empresas de maior porte, comparativamente (MENDONÇA et al., 

2020).  

Figura 3 – Brasil:  Valor contratado (R$ bilhões) e quantidade de contratos 
atendidos pelos programas PEAC/FGI, Pronampe/FGO, PESE, BNDES Giro, Fampe, 

PEAC Maquininhas 

 

 
Fonte: DATASEBRAE. Elaboração: DATASEBRAE. 

Assim, para o município de Uberlândia, viu-se que os bancos públicos 

tiveram protagonismo na oferta de crédito bancário na pandemia, sobretudo na 

conta Empréstimos e Títulos Descontados, que abarca as transações relacionadas 

aos empréstimos para capital de giro – que é de grande importância para as 

empresas no enfrentamento da crise atual –, agindo de forma contracíclica e 

amenizando os prejuízos econômicos decorrentes da Coronacrise no município. Além 
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disso, destaca-se a importância de programas governamentais de crédito para 

estimular a oferta de crédito nos momentos de crise, que, em conjunto com a 

iniciativa dos bancos públicos, forçam e possibilitam que os bancos privados também 

ampliem a oferta de crédito nesses momentos.   

2.5 – Considerações Finais 

Com o intuito de dar continuidade à análise feita no Painel 2020 (CEPES, 

2020) a respeito dos efeitos da crise econômica advinda da pandemia da COVID-19 

sobre a dinâmica do crédito bancário no município de Uberlândia, no presente texto 

foram analisadas as condições e a situação do crédito bancário em Uberlândia, e, de 

forma comparativa, no Brasil.    

 Complementarmente, buscou-se testar a hipótese de que os bancos públicos 

têm a capacidade de agir de forma contracíclica, vis-à-vis a dinâmica pró-cíclica dos 

bancos privados, por meio da análise dos saldos de crédito bancário das instituições 

bancárias com agências no referido município.  

Destarte, foi visto que em 2020 houve aumento do saldo do crédito bancário 

e melhora das suas condições, ainda que em meio a Coronacrise, para Uberlândia e 

Brasil, num movimento diferenciado em comparação às demais crises econômicas 

vivenciadas nos anos 2000. Todavia, também foi visto que essa expansão não 

proporcionou que o crédito para as PJ e o crédito direcionado (ponderados pelo PIB) 

atingissem os níveis que haviam alcançado em anos anteriores, como em 2015 e 

2016, assim como para as concessões totais de crédito, de modo que as empresas, 

que são os agentes que mais necessitam de crédito na presente crise, principalmente 

as de menor porte, possivelmente não conseguiram, no agregado, suprir sua 

demanda, como reportou a pesquisa SEBRAE/FGV (2021). 

Ainda assim, foi visto que a ação estatal, através dos programas de crédito 

direcionado, juntamente com as políticas monetária de queda da taxa de juros e 

liberação de liquidez e capital no sistema financeiro, tiveram papel importante na 

melhora das condições do crédito, ainda que essas pareceram ser insuficientes. 

Soma-se a isso o fato de que a crise ainda não acabou, e a já iniciada reversão 

dessas políticas – como a forte redução da cobertura dos programas de crédito, 

somadas aos sinais de piora da inadimplência, das taxas de juros e da concessão de 
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crédito – pode agravar a situação financeira das empresas e das famílias, 

aumentando o desemprego, que já está num patamar historicamente elevado, e 

atrasando a recuperação econômica.    

Em relação aos balancetes dos bancos com agências em Uberlândia, foi visto 

que, dentre as operações de crédito que apresentaram maior expansão no período 

de pandemia, após março de 2020, destacou-se, sobretudo, o saldo da conta 

Empréstimos e Títulos Descontados (conta 161), em primeiro lugar, e a 

Financiamentos Rurais, Agricultura, Custeio e Investimento, em segundo. De forma 

comparativa, para o Brasil como um todo, e análise dessas mesmas contas, a 

Empréstimos e Títulos Descontados também foi a que demonstrou maior expansão. 

Essa informação é particularmente relevante, pois reforça a noção de 

importância dos programas de crédito direcionado também para Uberlândia, dado 

que é naquela rubrica (Empréstimos e Títulos Descontados) que se registra os 

créditos relacionados aos empréstimos, com destaque para o capital de giro, que foi 

um dos principais foco dos programas, somado ao fato de que os meses de maior 

expansão dos saldos daquela conta também coincidem com os períodos de maior 

contratação dos programas. 

Para a análise relativa à dinâmica dos saldos da conta Operações de Crédito 

por banco de varejo, residente em Uberlândia, na Coronacrise, viu-se que os bancos 

públicos foram os que demonstraram maior expansão do saldo da conta Operações 

de Crédito (excluindo-se os saldos da conta Financiamentos Imobiliários), de março 

de 2020 a março de 2021, em plena pandemia. 

A capacidade contracíclica desses bancos é reforçada ao observar que eles 

apresentaram taxa de variação do saldo da Operações de Crédito maior, de março 

de 2020 para 2021, do que a ocorrente entre março de 2019 a março de 2020, fato 

que ocorre de forma contrária nos bancos privados (de varejo), com exceção do 

banco Itaú. 

Ao analisar com mais detalhe o balancete dos bancos de varejo com 

agências em Uberlândia, por meio da abertura da conta Operações de Crédito, viu-se 

que o Banco do Brasil demonstrou expansão de R$ 282,89 milhões do saldo da 

conta Empréstimos e Títulos Descontados, enquanto para a Caixa esse valor foi de 

R$ 158,95 milhões. Para os bancos Santander e Itaú, que também se destacaram 
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nos aumentos dos saldos dessa conta, os acréscimos foram de R$ 62,50 milhões e 

R$ 127,48 milhões, respectivamente. Já o banco Bradesco demonstrou redução do 

saldo dessa conta (- R$ 31,28 milhões). 

Assim, para o município de Uberlândia, viu-se que os bancos públicos 

tiveram protagonismo na oferta de crédito bancário na pandemia, sobretudo pela 

conta Empréstimos e Títulos Descontados, que abarca as transações relacionadas 

aos empréstimos para capital de giro – que é de grande importância para as 

empresas no enfretamento da crise atual –, agindo de forma contracíclica e 

amenizando os prejuízos econômicos decorrentes da Coronacrise no município.  

Destaca-se que, pela base de dados trabalhada, não é possível separar as 

operações por porte das empresas contratantes, o que possivelmente daria ainda 

mais protagonismos para os bancos públicos nas concessões para empresas de 

menor porte, como observado para o Brasil, nos meses iniciais da pandemia, por 

Mendonça et al. (2020). 

Além disso, destaca-se a importância dos programas governamentais de 

crédito para estimular a oferta de crédito nos momentos de crise, que, em conjunto 

com a iniciativa dos bancos públicos, forçam e possibilitam que os bancos privados 

também ampliem a oferta de crédito nesses momentos.   
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3 - Crise da Covid-19: mercado de trabalho em perspectiva 

Alanna Santos de Oliveira1 

Ester William Ferreira2 

 

3.1 - Introdução 

No Painel de Informações Municipais de 2020, o CEPES trouxe uma análise dos 

efeitos da crise da Covid-19 até meados do ano anterior, cujo enfoque no mercado de 

trabalho se dava a partir do entendimento basilar de que a crise pandêmica se 

instaurou no país em um quadro já existente de crise do trabalho (OLIVEIRA, 20203). 

Isso porque o cenário interno já gerava preocupação em face do baixo dinamismo 

econômico evidenciado pela lenta recuperação do emprego e dos investimentos no 

contexto pós-crise econômico-política de 2015-2016; da elevada tendência à 

precarização e à própria institucionalização da informalidade no marco da Reforma 

Trabalhista iniciada em 2017 (CESIT, 2020; GIMENEZ, BALTAR, MANZANO, 2020). 

Hoje, após mais de um ano da chegada do vírus ao Brasil (que data de 26 de 

fevereiro de 2020), pode-se dizer que a crise da Covid-19 não somente aprofundou os 

indicadores recessivos mais expressivos do mercado de trabalho (como as taxas de 

desemprego, desalento, subocupação e subutilização composta da força de trabalho4) 

como também acelerou as transformações do mundo do trabalho que se davam em 

direção à intensa precarização, maior exploração do trabalhador e aumento da 

flexibilização no âmbito do direito e das relações trabalhistas. Essa crise também 

revelou, como qualquer outra, sua capacidade heterogênea de afetar diferentes grupos 

sociais e econômicos, aprofundando, assim, assimetrias estruturais5. 

 
1 Doutora em Economia pelo PPGE/UFU e economista-pesquisadora do CEPES/UFU. 
2 Doutora em Economia pelo PPGE/UFU e economista-pesquisadora do CEPES/UFU. 
3 Clique aqui para acessar a publicação. 
4 Os desalentados referem-se às pessoas que gostariam de trabalhar e teriam disponibilidade para tanto, 

porém desistiram de procurar trabalho em função de acreditarem que não conseguiriam; ao passo que a 
subutilização da mão de obra consiste na soma dos desocupados, subocupados por insuficiência de horas 

(que são os que, embora ocupados, trabalham menos de 40h semanais e gostariam de trabalhar mais e 

estariam disponíveis para isso) e da força de trabalho potencial (pessoas que estão fora da força de 
trabalho mas que potencialmente poderiam ser incorporadas a esta). 
5 Dados do IBGE apontaram para maiores efeitos da crise sobre as mulheres e a população negra. Ver: 
https://www.dw.com/pt-br/mulheres-e-negros-s%C3%A3o-os-mais-afetados-pela-covid-19-no-brasil-

aponta-ibge/a-54303900  

http://www.ieri.ufu.br/system/files/conteudo/cepes_painel_informacoes_municipais_uberlandia_2020_0.pdf
https://www.dw.com/pt-br/mulheres-e-negros-s%C3%A3o-os-mais-afetados-pela-covid-19-no-brasil-aponta-ibge/a-54303900
https://www.dw.com/pt-br/mulheres-e-negros-s%C3%A3o-os-mais-afetados-pela-covid-19-no-brasil-aponta-ibge/a-54303900
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As perdas no mercado de trabalho foram variadas e numerosas, não somente no 

sentido de aumento do desemprego, da subutilização e de quedas nos rendimentos do 

trabalho, mas também em função das lamentáveis mortes de milhares de trabalhadoras 

e trabalhadores que aumentaram, sobretudo, no início do ano 2021, com o 

recrudescimento da pandemia. É justamente, portanto, sobre as perdas econômicas, 

sociais e humanitárias impostas por essa crise no âmbito do mercado de trabalho que a 

presente seção pretende tratar. 

Para tanto, além desta breve introdução, contaremos com uma subseção voltada 

ao delineamento mais geral do panorama do mercado de trabalho, enfocando, 

principalmente, os efeitos deletérios da Covid-19 por uma perspectiva mais 

notadamente econômica. Em seguida, traremos uma subseção que se debruça sobre a 

redução de trabalhadores no mercado de trabalho (formal) em razão das lastimáveis 

mortes, destacando, consequentemente, as graves consequências da pandemia, sob a 

ótica social e humanitária. Por fim, são tecidas as considerações finais. 

 

3.2 - Efeitos socioeconômicos da crise da Covid-19 no mercado de 

trabalho 

O Coronavírus chegou ao país em 26 de fevereiro de 2020 e, conforme já se 

podia esperar, conformou uma crise de proporções extra sanitárias. Seus efeitos sobre 

o mercado de trabalho brasileiro merecem ser apreendidos levando-se em consideração 

o quadro prévio de reestruturação pelo qual passava esse mercado. Além do cenário de 

baixo dinamismo e de lenta recuperação que se arrastava desde o final da crise 

econômico-política de 2015-2016, o país experimentava um crescente processo de 

desorganização do mundo do trabalho, que passava a assumir uma estrutura na qual a 

informalidade se tornava cada vez mais presente, assim como a existência de postos 

precarizados, com o aumento da terceirização (em um quadro de marcada pejotização 

do trabalhador) e da ascensão do novo proletariado de serviços – ou “escravo digital”, 

como diria Antunes (2018). 

Mesmo no marco do emprego formal, a reforma trabalhista, iniciada em 2017, já 

endossava alterações qualitativas nas relações trabalhistas, que evidenciavam elevada 

capacidade de precarização do trabalho – sempre justificadas pela necessidade de 

aumentar a flexibilização para incentivar novas contratações e a retomada do emprego. 
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Alguns aspectos dessa reforma que notadamente corroboram isso são: a elevação da 

instabilidade para o trabalhador, diante das novas facilidades de demissão do ponto de 

vista jurídico; a fragmentação na associação da classe trabalhadora decorrente da 

diversidade de contratos trabalhistas e da fragilização sindical; a insuficiência dos 

rendimentos do trabalho dada a ascensão do trabalho intermitente (ou zero hour 

contract, como é conhecido em países como a Inglaterra); entre outros6. 

É, portanto, em meio a esse quadro de baixo dinamismo do emprego e de 

substantivas transformações na estruturação do mercado de trabalho que o Brasil 

passou, então, a enfrentar a crise provocada pelo Coronavírus. A começar por um dos 

indicadores mais tradicionais do mercado de trabalho, qual seja, a taxa de desemprego 

aberto – que é calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C) –, é possível 

notar o nefasto efeito da crise sobre a trajetória da desocupação, o qual só não se 

mostrou ainda pior em razão das políticas de manutenção do emprego e renda (a 

exemplo do Benefício Emergencial7). 

Gráfico 1 – Trajetória da Taxa de Desemprego Aberto no Brasil – 2012 a 2021 (%) 

Fonte: SIDRA; PNAD-C/IBGE. Elaboração: CEPES/IERI. 

O Gráfico 1 apresenta a evolução da taxa de desemprego aberto no país desde o 

início da série da PNAD-C (em 2012). A menor taxa de desemprego foi verificada no 4º 

 
6 Para ler mais a respeito de algumas das alterações trazidas pela Reforma Trabalhista, acesse o Texto 

para Discussão 01/2019 CEPES/IERI/UFU (Oliveira e Loural, 2019).  
7 Por meio da MP936 de 2020 foi autorizada a redução dos salários dos trabalhadores, proporcionalmente 

à diminuição de suas jornadas de trabalho, e a suspensão de contrato de trabalho, prevendo o pagamento 
do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Para ver mais a respeito acesse o Texto 

para Discussão 03/2019 CEPES/IERI/UFU (Oliveira e Ferreira, 2020). 

6,2

14,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1
º 

tr
i 
2

0
1
2

2
º 

tr
i 
2

0
1
2

3
º 

tr
i 
2

0
1
2

4
º 

tr
i 
2

0
1
2

1
º 

tr
i 
2

0
1
3

2
º 

tr
i 
2

0
1
3

3
º 

tr
i 
2

0
1
3

4
º 

tr
i 
2

0
1
3

1
º 

tr
i 
2

0
1
4

2
º 

tr
i 
2

0
1
4

3
º 

tr
i 
2

0
1
4

4
º 

tr
i 
2

0
1
4

1
º 

tr
i 
2

0
1
5

2
º 

tr
i 
2

0
1
5

3
º 

tr
i 
2

0
1
5

4
º 

tr
i 
2

0
1
5

1
º 

tr
i 
2

0
1
6

2
º 

tr
i 
2

0
1
6

3
º 

tr
i 
2

0
1
6

4
º 

tr
i 
2

0
1
6

1
º 

tr
i 
2

0
1
7

2
º 

tr
i 
2

0
1
7

3
º 

tr
i 
2

0
1
7

4
º 

tr
i 
2

0
1
7

1
º 

tr
i 
2

0
1
8

2
º 

tr
i 
2

0
1
8

3
º 

tr
i 
2

0
1
8

4
º 

tr
i 
2

0
1
8

1
º 

tr
i 
2

0
1
9

2
º 

tr
i 
2

0
1
9

3
º 

tr
i 
2

0
1
9

4
º 

tr
i 
2

0
1
9

1
º 

tr
i 
2

0
2
0

2
º 

tr
i 
2

0
2
0

3
º 

tr
i 
2

0
2
0

4
º 

tr
i 
2

0
2
0

1
º 

tr
i 
2

0
2
1

http://www.ieri.ufu.br/system/files/conteudo/cepes_mt_td_2019_001_o_que_muda_com_a_reforma_trabalhista_analise_pontos_lei_13.467_2017.pdf
http://www.ieri.ufu.br/system/files/conteudo/cepes_mt_td_2019_001_o_que_muda_com_a_reforma_trabalhista_analise_pontos_lei_13.467_2017.pdf
http://www.ieri.ufu.br/system/files/conteudo/cepes_mt_td_2020_003_mercado_de_trabalho_em_tempos_de_pandemia.pdf
http://www.ieri.ufu.br/system/files/conteudo/cepes_mt_td_2020_003_mercado_de_trabalho_em_tempos_de_pandemia.pdf
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trimestre de 2013 (6,2%) e a maior no 1º trimestre de 2021 (14,7%), com o 

recrudescimento da crise da Covid-19.  

O Gráfico 2, por sua vez, evidencia apenas as taxas de desemprego do 1º 

trimestre de 2019 ao 1º trimestre de 2021, para o Brasil e também para o estado de 

Minas Gerais. O país apresentou uma ligeira redução na taxa de desemprego no ano 

de 2019, insuficiente, no entanto, para retirá-la da casa dos dois dígitos, na qual ela 

se encontrava desde o 1º trimestre de 2016. O decréscimo das taxas de desemprego 

em Minas Gerais em 2019 foi mais expressivo, saindo de 11,2% no primeiro trimestre 

para 9,5% no quarto. Contudo, já no primeiro trimestre de 2020, as taxas retomam 

seu crescimento em ambos os recortes geográficos, já influenciadas, em alguma 

medida, pela chegada do Coronavírus. O crescimento subsequente é notável, apesar 

da retração no último trimestre de 2020, a qual é mais do que compensada no início 

de 2021, com o agravamento da pandemia face à segunda onda de disseminação do 

vírus no país. 

Gráfico 2 –Taxa de Desemprego, no Brasil e em Minas Gerais, de 2019 a 2021 (%) 

 

Fonte: SIDRA; PNAD-C/IBGE. Elaboração: CEPES/IERI. 

É importante notar, conforme já mencionamos na introdução dessa seção, a 

forma desigual com que as repercussões da crise se dão sobre o mercado de trabalho e 

a sociedade brasileira. A Tabela 1 nos dá uma dimensão de como a situação do 

desemprego se agrava mais entre os declarados de cor parda e preta, bem como entre 

as mulheres. A taxa de desemprego no Brasil sempre foi maior entre a população negra 

(pardos e pretos) relativamente à população branca, assim como para as mulheres 

relativamente aos homens. Todavia, é possível verificar que esse diferencial cresce no 

12,7
12 11,8

11
12,2

13,3
14,6

13,9
14,7

11,2

9,6 9,9 9,5

11,5

12,9 13,3
12,2

13,8

1º tri 2019 2º tri 2019 3º tri 2019 4º tri 2019 1º tri 2020 2º tri 2020 3º tri 2020 4º tri 2020 1º tri 2021

Brasil Minas Gerais



Painel de Informações Municipais de Uberlândia - 2021 CEPES 

 

72 

 

período de crise de modo que, a diferença entre a taxa para os declarados de cor preta 

em comparação aos de cor branca salta de 5,8 pontos percentuais no início de 2019 

para 6,7 no início de 2021. De igual modo, a diferença entre a taxa para mulheres e 

homens sai de 4 pontos percentuais para 5,7. 

Tabela 1 – Taxa de Desemprego Aberto, no Brasil, por cor e sexo, de 2019 a 2021 
(%) 

Trimestre 
Cor Sexo 

Branca Parda Preta Femin. Mascul. 

1º tri 2019 10,2 14,5 16 14,9 10,9 

2º tri 2019 9,5 14 14,5 14,1 10,3 

3º tri 2019 9,2 13,6 14,9 13,9 10 

4º tri 2019 8,7 12,6 13,5 13,1 9,2 

1º tri 2020 9,8 14 15,2 14,5 10,4 

2º tri 2020 10,4 15,4 17,8 14,9 12 

3º tri 2020 11,8 16,5 19,1 16,8 12,8 

4º tri 2020 11,5 15,8 17,2 16,4 11,9 

1º tri 2021 11,9 16,9 18,6 17,9 12,2 

Fonte: SIDRA; PNAD-C/IBGE. Elaboração: CEPES/IERI. 

Embora a taxa de desemprego aberto nos dê um primeiro indicativo da situação 

no mercado de trabalho, esse indicador está longe de esgotar os efeitos da crise, até 

porque ele tem suas evidentes limitações ao não captar uma importante fração de 

indivíduos cujo desemprego é ocultado pelo desalento, por exemplo. Outros elementos 

também merecem ser observados a fim de contribuir para uma análise cada vez mais 

qualitativa desse mercado, a exemplo do grau de informalidade da economia.  

No sentido referenciado no parágrafo anterior, a Tabela 2 apresenta uma síntese 

dos principais indicadores do mercado de trabalho brasileiro com enfoque nos primeiros 

trimestres de 2019, 2020 e 2021. Eles nos auxiliam na qualificação da estrutura 

ocupacional no país no marco da referida crise.  

Tabela 2 – Síntese de indicadores do mercado de trabalho, 2019, 2020 e 2021 (%) 

Indicadores 1º tri 2019 1º tri 2020 1º tri 2021 
Diferença 

2019/2020 
Diferença 

2020/2021 

Nível da Ocupação (%) 53,9% 53,5% 48,4% -0,4 -5,1 

Taxa % na Força de Trabalho (FT) 61,7% 61% 56,8% -0,7 -4,2 

Pop. Na FT (em milhares) 105.250 105.073 100.455 -177 -4.618 

a) ocupada 91.863 92.223 85.650 360 -6.573 

b) desocupada 13.387 12.850 14.805 -537 1.955 

Pop. Fora da FT (em milhares) 65.250 67.281 76.483 2.031 9.202 

Taxa composta de subutilização 25% 24,4% 29,7% -0,6 5,3 

Grau de Informalidade 40,8% 39,9% 39,6% -0,9 -0,3 

Fonte: SIDRA; PNAD-C/IBGE. Elaboração: CEPES/IERI. 
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É possível observar que o nível da ocupação no país (proporção de ocupados na 

população economicamente ativa8) cai apenas ligeiramente entre 2019 e 2020, ao passo 

que, entre este último e 2021, a queda é muito mais acentuada, em decorrência da 

segunda onda da Covid-19. O mesmo se pode dizer em relação à taxa de participação da 

população em idade ativa9 na força de trabalho (sendo este último termo referente ao 

contingente de ocupados e desocupados do mercado). Também cumpre destacar a 

redução na população ocupada entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro de 2021, 

que resulta em um decréscimo de aproximadamente 6,5 milhões de pessoas. Por outro 

lado, em relação ao mesmo período, registra-se um aumento de mais de 1,9 milhões de 

pessoas à situação de desemprego.  

Outro indicador que impressiona é o crescimento da população fora da força de 

trabalho e, neste caso, incluem-se, então, tanto os que compõem a força potencial10 

quanto os que não se encontram nela. Neste sentido, o crescimento dos desalentados 

(que não buscaram trabalho por imaginarem que não conseguiriam) assim como o 

aumento das pessoas fora da força potencial (mulheres e homens que tiveram que se 

manter fora do mercado de trabalho para cuidarem de familiares durante a pandemia, 

por exemplo) contribuíram fortemente para esse avanço da população que ficou de fora 

da força. 

Por outro lado, o grau de informalidade evidenciou uma queda entre os primeiros 

trimestres analisados, principalmente entre 2019 e 2020. Esse movimento 

aparentemente positivo deve ser observado com cautela, visto que não se tratou 

efetivamente de um aumento da formalização no país, mas, sim de uma eliminação 

 
8 O IBGE define a PEA (População Economicamente Ativa) como aquela que compreende o potencial de 
mão-de-obra com a qual o setor produtivo pode contar. São consideradas as seguintes categorias: 

população ocupada - aquelas pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam ou 
tinham trabalho mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em férias); e a população desocupada - 

aquelas pessoas que não tinham trabalho, num determinado período de referência, mas estavam 

dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomaram alguma providência efetiva nos últimos 30 dias 
(consultando pessoas, jornais, etc.). 
9  A População em Idade Ativa compreende as pessoas que teoricamente estão aptas paar exercer uma 
atividade econômica com base em um definição de faixa etária, que no caso da PNAD-C é de 14 anos ou 

mais. 
10 A força de trabalho potencial é definida pelo IBGE como o conjunto de pessoas de 14 anos ou mais de 

idade que não estavam ocupadas nem desocupadas na semana de referência, mas que possuíam um 

potencial de se transformarem em força de trabalho. Este contingente é formado por dois grupos: I. 
pessoas que realizaram busca efetiva por trabalho, mas não se encontravam disponíveis para trabalhar 

na semana de referência; e II. pessoas que não realizaram busca efetiva por trabalho, mas gostariam de 
ter um trabalho e estavam disponíveis para trabalhar na semana de referência (incluindo desalentados, 

portanto). 
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muito mais forte dos postos informais vis-à-vis os formais durante a crise. Por essa 

razão, se torna também importante analisar a trajetória dos ocupados por posição na 

ocupação e categoria de emprego no trabalho principal, a fim de verificar como a crise 

repercute sobre distintas categorias de trabalho, e é justamente isso que se vê na 

Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Evolução no número de ocupados por posição na ocupação e condição de 

emprego, 2019, 2020 e 2021 (%) 
Posição na ocupação 1º tri 2019 1º tri 2020 1º tri 2021 

Diferença 
2019/2020 

Diferença 
2020/2021 

Conta própria 23.750 24.159 23.837 409 1,7% -322 -1,3% 

Empregado (privado) 44.042 44.119 39.261 77 0,2% -4.858 -11,0% 

C/ carteira 32.918 33.096 29.570 178 0,5% -3.526 -10,7% 
S/ carteira 11.124 11.023 9.691 -101 -0,9% -1.332 -12,1% 

Empregado (público) 11.362 11.652 11.811 290 2,6% 159 1,4% 

Militar e estatutário 7.989 8.106 8.725 117 1,5% 619 7,6% 
C/ carteira 1.224 1.204 1.172 -20 -1,6% -32 -2,7% 
S/ carteira 2.150 2.342 1.915 192 8,9% -427 -18,2% 

Trabalhador doméstico 6.108 5.971 4.936 -137 -2,2% -1.035 -17,3% 

C/ carteira 1.768 1.640 1.345 -128 -7,2% -295 -18,0% 
S/ carteira 4.340 4.331 3.591 -9 -0,2% -740 -17,1% 

Empregador 4.435 4.385 3.769 -50 -1,1% -616 -14,0% 

Trabalhador fam. auxiliar 2.166 1.938 2.036 -228 -10,5% 98 5,1% 

Total 91.863 92.223 85.650 360 0,4% -6.573 -7,1% 

Fonte: SIDRA; PNAD-C/IBGE. Elaboração: CEPES/IERI. 

Em primeiro lugar, cabe destacar que quase todas as posições na ocupação e 

categorias de emprego evidenciaram uma retração no número de ocupados, quando 

comparamos o 1º trimestre de 2019 (ano pré-crise da Covid-19) ao 1º trimestre de 

2021, sendo que as maiores reduções ocorrem, em números absolutos, para 

empregados do setor privado (sobretudo com carteira assinada) e trabalhadores 

domésticos (com maior queda para os que tinham carteira também). Já o decréscimo 

no número de ocupados entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro de 2020 

ocorreu nas seguintes categorias: empregados do setor privado sem carteira (-0,9%); 

empregados do setor público com carteira (-1,6%); trabalhadores domésticos com 

carteira (-7,2%) e sem carteira (-0,2%); empregadores (-1,1%) e trabalhadores 

familiares auxiliares (-10,5%). No entanto, o número total de ocupados entre o 

primeiro trimestre de 2019 e o primeiro de 2020 – apesar do início da pandemia em 

março deste último ano – não sofre queda, mas, ao contrário, apresenta um ligeiro 

aumento.  

Já entre o primeiro trimestre de 2020 e o correspondente em 2021, o mercado 

de trabalho registrou uma queda substancial na ocupação que resultou na eliminação 
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de cerca de 6,5 milhões de ocupados (-7,1%). Tomando em consideração esse 

segundo período comparativo, é possível observar que quase todas as categorias 

experimentaram uma retração na ocupação. A queda foi registrada para: os 

trabalhadores por conta própria (-1,3%) – sendo que, em relação ao número registrado 

em 2019, ocorre um aumento, na verdade –; os empregados do setor privado com 

carteira (-10,7%) e sem carteira (-12,1%); os empregados do setor público com 

carteira (-2,7%) e sem carteira (-18,2%); os trabalhadores domésticos com carteira (-

18%) e sem carteira (-17,1%); e os empregadores (-14%). 

Em Oliveira (2020) os dados mostraram que, em um primeiro momento, os 

trabalhadores que foram primeiramente afetados pela crise da Covid-19 foram os 

trabalhadores desprotegidos, ou seja, aqueles que se encontravam no marco informal, 

como os empregados privados e trabalhadores domésticos sem carteira assinada. Isso 

porque as ocupações informais são mais propensas às flutuações em decorrência de 

crises, como a que se refere à pandemia atual, já que não existe qualquer resistência 

jurídica ou financeira para a demissão destes. Mas, posteriormente, como mostram os 

dados da Tabela 3, é possível observar, então, uma maior redução do emprego entre 

trabalhadores formais. Isso se revela especialmente em função de uma tendência que 

já tem se apresentado como marco característico da sociedade brasileira, sobretudo 

nesse período mais recente de reestruturação ocupacional, e que diz respeito à 

posterior retomada do emprego com base no crescimento das ocupações informais. 

A Figura 1 nos apresenta o comportamento do número de ocupados como 

empregados no setor privado, com e sem carteira, bem como de trabalhadores 

domésticos nas mesmas condições. Em seguida, temos a Tabela 4 que nos mostra, de 

forma mais detalhada, as taxas de variação trimestral do número de pessoas ocupadas 

por posição e condição de emprego. Ambas as informações apresentadas nos permitem 

visualizar uma maior variação (queda) dos ocupados informais nos momentos de maior 

pico da crise para o mercado de trabalho (os quais ocorreram nos meses de março a 

maio de 2020, e nos três primeiros meses de 2021).  

Por outro lado, quando a situação registra uma leve melhora (terceiro e quatro 

trimestres de 2020) é justamente essa categoria de empregados que parece crescer 

com maior intensidade. Também é notável como, ao longo de 2019, o número de 

ocupados crescia visivelmente mais entre os informais, corroborando a tese de que o 
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país vinha passando por um processo de reestruturação ocupacional com base na 

informalidade, visto que este era o emprego que mais apresentava crescimento no pós-

crise econômico-política de 2015-2016. Neste mesmo sentido, cumpre ressaltar o 

comportamento diferenciado dos trabalhadores por conta-própria que, durante todos os 

trimestres dos anos analisados, registrou queda em apenas dois deles (1º e 2º de 

2020), despontando com expressivas e constantes taxas de crescimento, o que tem 

contribuído para uma maior participação desta categoria no mercado de trabalho 

brasileiro. 

Figura 1 – Ocupados no setor privado, c/ e s/ carteira – 2019 a 2021 (em milhares) 

Fonte: SIDRA; PNAD-C/IBGE. Elaboração: CEPES/IERI. 
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Tabela 4 – Variação dos ocupados por posição e condição de emprego, comparação 
trimestral, 2019-2021 (%) 

Posição na 
ocupação 

1º/2019 2º/2019 3º/2019 4º/2019 1º/2020 2º/2020 3º/2020 4º/2020 1º/2021 

Conta própria - 1,6% 1,2% 0,5% -1,6% -10,3% 0,5% 6,8% 2,4% 

Empregado 
(privado) 

- 1,5% 0,4% 1,4% -3,1% -12,1% -1,1% 3,9% -1,5% 

Empregado priv. C/ 
carteira 

- 0,9% -0,4% 1,8% -1,7% -8,9% -2,6% 1,8% -1,1% 

Empregado priv. S/ 
carteira 

- 3,4% 2,9% 0,1% -7,0% -21,6% 4,3% 10,8% -2,9% 

Empregado 
(público) 

- 2,6% 0,2% -0,4% 0,1% 6,1% -4,3% 2,8% -2,9% 

Militar e estatutário - -1,5% -0,4% 1,4% 1,9% 6,7% -2,8% 3,0% 0,8% 

Empregado púb. C/ 
carteira 

- 8,6% -4,6% -6,1% 1,1% 3,9% -8,2% 4,0% -1,8% 

Empregado púb. S/ 
carteira 

- 14,5% 4,7% -3,1% -6,2% 5,2% -7,7% 1,6% -17,1% 

Trabalhador 
doméstico 

- 2,4% 0,4% 1,3% -6,1% -21,1% -2,2% 6,3% 0,7% 

Doméstico C/ carteira - 0,6% -2,2% 1,7% -7,3% -14,0% -7,2% -2,2% 5,0% 

Doméstico S/ carteira - 3,1% 1,3% 1,1% -5,5% -23,7% -0,03% 9,7% -0,8% 

Empregador - -1,5% 0,0% 1,7% -1,3% -9,8% -2,4% 1,6% -3,9% 

Trabalhador fam. 
Auxil. 

- 1,7% -3,4% -4,4% -4,7% -4,0% 7,6% 2,4% -0,7% 

Total - 1,6% 0,5% 0,8% -2,5% -9,6% -1,1% 4,5% -0,6% 

Fonte: SIDRA; PNAD-C/IBGE. Elaboração: CEPES/IERI. 

Os dados apresentados até o momento oferecem-nos uma primeira análise mais 

geral da situação do mercado de trabalho no país diante da crise. Essas informações, 

como pudemos ver, abrangeram tanto o mercado formal quanto o informal, o que nos 

permitiu ter uma ideia das transformações que a estrutura ocupacional brasileira tem 

sofrido, bem como das diferentes vulnerabilidades existentes no mundo do trabalho. De 

agora em diante, enfocaremos o mercado de trabalho formal, a partir dos dados do 

Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados pela 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPTR) do Ministério da Economia (ME). 

Esses dados, diferentemente dos da PNAD-C, são registros administrativos e 

estão disponíveis em nível municipal, o que nos possibilitará, finalmente, analisar a 

situação do emprego formal em Uberlândia. Já o mercado informal que, no país, 

assume a proporção de quase 40%, não será abarcado em nossa análise do município, 

devido à falta de informação – mais especificamente em função da amostra da PNAD-C 

relativa ao município de Uberlândia não ser suficientemente adequada para uma análise 

completamente desagregada do estado de Minas Gerais. 

As informações que foram evidenciadas pela PNAD-C revelaram a contundência 

da crise no primeiro e segundo trimestre de 2020, bem como seu recrudescimento no 

primeiro trimestre de 2021, levando alguns dos indicadores a níveis ainda mais 
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alarmantes (como a taxa de desemprego que atingiu seu recorde histórico na série). Os 

dados do Novo Caged, no entanto, apresentam relativo descolamento dos dados da 

PNAD-C, sobretudo no que diz respeito ao início do presente ano. 

As duas bases apresentam informações distintas e provêm de sistemas de 

captação de dados completamente diferentes, o que contribui para justificar diferenças 

encontradas entre a situação do mercado formal em uma e em outra. Porém, cumpre 

destacar que, desde 2020, essa diferença passou a ser cada vez mais impressiva, o que 

tem levado especialistas a alertarem para dois fatores11: 1) a mudança na forma de 

captação dos dados da PNAD-C que, em razão da crise, passou a ser feita por telefone; 

e 2) a mudança metodológica do Caged em 202012. 

Cientes, portanto, dos resultados um tanto desencontrados entre as duas fontes 

de informação, passemos, então, à análise do fluxo das movimentações do emprego 

formal (admissões contrastadas às demissões) no Brasil e no município Uberlandense. A 

Tabela 5 mostra o saldo líquido do mercado celetista do 1º trimestre de 2020 ao 1º 

trimestre de 202113.  

Tabela 5 – Saldo das movimentações do mercado formal celetista, em 2020 e 2021 
Brasil 

 Demissões Admissões Saldo 

1º tri /2020 -4.489.796 4.559.350 69.554 

2º tri /2020 -3.726.287 2.364.822 -1.361.465 

3º tri /2020 -3.219.551 3.918.882 699.331 

4º tri /2020 -3.822.399 4.505.226 682.827 

1º tri/ 2021 -4.197.883 5.034.166 836.283 

Minas Gerais 
 Demissões Admissões Saldo 

1º tri /2020 -457.079 469.556 12.477 

2º tri /2020 -391.032 254.244 -136.788 

3º tri /2020 -341.783 425.122 83.339 

4º tri /2020 -400.406 466.487 66.081 

1º tri/ 2021 -432.650 540.114 107.464 

Uberlândia 
 Demissões Admissões Saldo 

1º tri /2020 -27.829 27.511 -318 

2º tri /2020 -21.846 17.620 -4.226 

3º tri /2020 -21.256 23.821 2.565 

4º tri /2020 -23.013 27.662 4.649 

1º tri/ 2021 -26.417 32.330 5.913 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. 

Conforme evidenciado pela Tabela 5, apenas no segundo trimestre de 2020 

registrou-se um saldo negativo das movimentações (maior número de demissões que 

 
11 Para maiores informações, ver Manzano e Welle (2021). Acesso em: “A difícil arte de medir as oscilações 

do emprego durante a pandemia”. 
12 Para entender melhor sobre a mudança do Caged para o Novo Caged acesse aqui. 
13 Os dados de 2019 não foram empregados por se tratarem do Caged, e não do Novo Caged. 

https://www.cesit.net.br/a-dificil-arte-de-medir-as-oscilacoes-do-emprego-durante-a-pandemia/
https://www.cesit.net.br/a-dificil-arte-de-medir-as-oscilacoes-do-emprego-durante-a-pandemia/
http://www.ieri.ufu.br/system/files/conteudo/cepes_mt_guia_metodologico_do_novo_caged_2020_julho.pdf
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de admissões) no caso do Brasil e de Minas Gerais, e no primeiro e segundo trimestre 

de 2020 em Uberlândia. A gravidade da crise no segundo trimestre de 2020 fica 

evidente pelo grande número de vagas que são eliminadas no país (mais de 1,3 

milhões), no estado (mais de 136 mil) e no município (mais de 4 mil). O que foi 

destruído de postos formais em Uberlândia no segundo trimestre de 2020 praticamente 

equivale ao total de vagas que haviam sido criadas durante todo o ano de 2019 

(embora a comparação prática entre as duas séries seja desaconselhável).  

É possível observar que durante o pico da crise, evidenciado no segundo 

trimestre de 2020, os saldos negativos registrados decorrem mais da expressiva queda 

no número de admissões do que do aumento no número de demissões (embora seja 

constatado que o Novo Caged, com a imputação de dados do eSocial, apresentou uma 

tendência de subnotificação das demissões pelas empresas declarantes). No quarto 

trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021 é possível notar um crescimento tanto 

das demissões quanto das admissões, sendo que estas últimas avançam mais do que as 

primeiras, resultando nos saldos positivos verificados.  

Além dos aspectos metodológicos que podem ser mencionados em relação ao 

Novo Caged (como o aumento considerável do universo de trabalhadores que devem 

ser declarados nos registros, a exemplo dos temporários) e que auxiliam na apreensão 

dos resultados, podemos citar também a elevada possibilidade de que vários dos 

estabelecimentos empregadores que tiveram falência decretada mediante à crise não 

tenham notificado as correspondentes demissões de seus trabalhadores.  

Adicionalmente, como já foi mencionado ao longo da presente seção, a MP936 

de 2020, que visava a manutenção do emprego por meio da suspensão de contratos e 

redução de jornadas com compensação monetária pelo governo federal, pode ter 

contribuído para que não houvesse um número maior de desligamentos nos três 

primeiros meses de 2021, visto que as empresas que aderiram ao referido programa 

não puderam demitir seus funcionários por período equivalente ao da suspensão do 

contrato ou redução da jornada. Essa mesma medida, ao permitir a suspensão, pode 

ter contribuído para que alguns trabalhadores tenham respondido à PNAD-C como se 

estivessem desocupados ou fora da força de trabalho, ao passo que, pelo eSocial, seus 

registros permaneciam ativos (CESIT, 2021). 
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Feitas essas considerações às situações aparentemente distintas que nos 

revelam a PNAD-C e o Novo Caged, passaremos agora a nos debruçar sobre um 

aspecto mais complexo e de caráter notadamente humanitário da crise da Covid-19 

sobre o mercado de trabalho: os desligamentos por morte. Conforme mostraremos na 

próxima seção, a trajetória desses desligamentos se elevou substancialmente no 

primeiro trimestre do ano de 2021, revelando a gravidade da segunda onda da 

pandemia no país. 

 

3.3 - A pandemia e os desligamentos por morte no emprego celetista  

Em 2021, a continuidade e o agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil 

trazem consigo velhos e novos desafios. No que diz respeito à esfera sanitária, dentre 

os desafios já conhecidos está a sobrecarga do sistema de saúde e de seus 

profissionais, que vêm lutando, desde o início da pandemia, contra ações e falas 

pautadas no negacionismo quanto à gravidade da doença e contra a rejeição à 

autoridade de especialistas da saúde que defendem a adoção de medidas não 

farmacológicas como fundamentais para evitar o crescimento da contaminação e, por 

conseguinte, o aumento do número de mortes. Repetidas vezes ainda são questionados 

publicamente o distanciamento físico e social e o uso de máscaras, que têm o objetivo 

de reduzir a velocidade de propagação do vírus e, por isto, diminuir a intensa demanda 

pelos serviços de saúde, evitando seu colapso e protegendo a população em situação 

de saúde mais vulnerável. Tais ações e questionamentos acabam por dificultar – se não 

inviabilizar – políticas e programas coordenados de enfrentamento da pandemia, 

exacerbando as trágicas consequências desse evento (FIOCRUZ, 2021).  

Na esfera econômica assistiu-se, ainda neste ano, à pressão de segmentos da 

sociedade, tanto por parte de agentes privados quanto públicos, pela volta das 

atividades econômicas não essenciais, tendo como argumento principal a falsa 

contradição entre “salvar vidas” e “salvar a economia”. As críticas recorrentes às 

medidas que buscavam restringir a circulação de pessoas valiam-se da defesa da 

necessidade de reabertura das atividades econômicas para assegurar o emprego e a 

renda dos trabalhadores, mas colidiam com o único protocolo eficaz de enfrentamento 

da pandemia num contexto em que não havia vacina e, tampouco, qualquer tratamento 

farmacológico para a doença. Ou seja, manter o distanciamento social de maneira a 
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evitar aglomerações e, assim, impedir que um número muito elevado de doentes 

pressionasse os sistemas de saúde era a única ferramenta disponível. Em que pese a 

definição das chamadas atividades essenciais para as quais foram permitidos o 

funcionamento de estabelecimentos e, por conseguinte, o exercício do trabalho por 

parte dos/as trabalhadores/as desses estabelecimentos, observou-se crescente pressão 

para que não apenas a lista de atividades essenciais fosse ampliada, mas, também, 

para que outras atividades fossem retomadas, ainda que em meio ao quadro de 

agravamento da pandemia nos primeiros meses deste ano. 

Dentre os novos desafios no primeiro semestre de 2021 está o surgimento de 

novas variantes do Novo Coronavírus, com o potencial de serem mais transmissíveis, 

conjugado com a ausência de medidas de mitigação amplas – articuladas entre os 

diversos setores da sociedade e integradas nos diferentes níveis de governo – e com 

um lento processo de vacinação, elementos que tornaram a segunda onda da Covid-19, 

no país, mais intensa do que a primeira em 2020. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, 

“em comparação com o cenário mundial de retrocesso do coronavírus, o Brasil 

caminhou para o crescimento de casos sem jamais ter saído de patamares altos de 

óbitos e casos” (FIOCRUZ, 2021:1). Como resultado, os registros estatísticos 

explicitaram o triste quadro: nos seis primeiros meses de 2021, a pandemia matou 

muito mais brasileiros do que ao longo de todo o ano de 2020. Até dezembro do ano 

passado foram registradas 195 mil mortes pela doença; em 25 de julho de 2021, esse 

número chegou a 549.999, com uma média diária acima de 1.000 mortes.  O número 

de casos diagnosticados no Brasil chegou a 19,7 milhões nessa mesma dada14. 

Entre tantas vidas perdidas para a Covid-19 estão as vidas de muitas/os 

trabalhadoras/es que necessitaram estar em situações de maior exposição ao vírus, de 

alguma maneira, para exercerem suas atividades laborais e auferirem alguma renda. 

Alguns levantamentos estatísticos têm sido realizados pelas entidades de classe para 

tentar enumerar o número de óbitos entre as/os trabalhadoras/es – são exemplos o 

 
14BRASIL registra média de 1.105 mortes pela Covid; e estados têm alta. Uol, São Paulo, 25 de julho de 
2021. Disponível em:  <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/07/25/covid-19-

coronavirus-casos-mortes-25-de-julho.htm> Acesso em: 27 de julho de 2021. 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/07/25/covid-19-coronavirus-casos-mortes-25-de-julho.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/07/25/covid-19-coronavirus-casos-mortes-25-de-julho.htm
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Conselho Federal de Enfermagem (Cofen15), o Conselho Federal de Medicina (CFM16), 

entre outros –, além dos realizados por instituições de pesquisa e veículos de 

comunicação.  Em meio aos muitos registros pelos quais se busca depreender a 

subtração de vidas no mercado de trabalho, as informações do Novo Caged (Novo 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), relativas ao mercado de trabalho 

formal, podem contribuir para a análise do impacto da pandemia sobre as/os 

trabalhadoras/es dessa parcela do mercado de trabalho.  

O Novo Caged traz informações sobre os contratos formais de emprego, inclusive 

os motivos de encerramento desses contratos, entre os quais está o encerramento ou 

desligamento por morte. Embora não seja informada a causa da morte da/o 

empregada/o e, por isto, também não seja possível saber se todo o contingente de 

óbitos se deve apenas à Covid-19, o aumento expressivo do número de desligamentos 

por morte nos anos 2020 e 2021, principalmente neste último ano, permite inferir que a 

principal causa de morte das/os trabalhadoras/es, especialmente daquelas/es 

inseridas/os em atividades consideras essenciais, se deve à Covid-19, podendo ser 

diretamente em decorrência da doença e/ou por consequências da crise sanitária – com 

a sobrecarga dos sistemas de saúde restringindo procedimentos e tratamentos 

referentes a outras doenças.  

Nesta subseção serão analisadas as informações do Novo Caged a respeito dos 

desligamentos no emprego celetista no Brasil, em Minas Gerais e no município de 

Uberlândia, no ano de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, com detalhamento dos 

desligamentos por morte – segundo o sexo e cor/raça do/a trabalhador/a e segundo o 

grupo de atividade econômica. Ressalta-se que, no Novo Caged, as declarações dentro 

do prazo são consideradas até o 15º dia útil do mês subsequente e as declarações fora 

do prazo podem ser captadas a qualquer momento, não havendo, portanto, limites para 

envio dessa informação. Por esta razão, neste estudo os dados analisados foram 

captados na base ajustada, incluindo as declarações entregues fora do prazo, 

considerando as seguintes datas: os dados de janeiro a março de 2020 receberam 

 
15 COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Mortes de enfermeiros por covid voltam a subir e batem 

recorde em março.  31 de março de 2021. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/mortes-de-
enfermeiros-por-covid-voltam-a-subir-e-batem-recorde-em-marco_86149.html> Acesso em 04 de agosto 

de 2021. 
16 CFM. Conselho Federal de Medicina. Memorial aos médicos que se foram durante o combate à Covid-

19. Disponível em: <https://memorial.cfm.org.br/ > Acesso em 28 de julho de 2021. 

http://www.cofen.gov.br/mortes-de-enfermeiros-por-covid-voltam-a-subir-e-batem-recorde-em-marco_86149.html
http://www.cofen.gov.br/mortes-de-enfermeiros-por-covid-voltam-a-subir-e-batem-recorde-em-marco_86149.html
https://memorial.cfm.org.br/
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atualização das declarações fora do prazo feita até janeiro de 2021; os dados de abril a 

dezembro de 2020 têm atualização das declarações fora do prazo feita até abril de 

2021; e os dados de janeiro a março de 2021 foram atualizados com declarações fora 

do prazo até maio de 2021. 

Desligamentos por morte no total de desligamentos 

O desligamento por morte é um dos tipos de desligamentos do empregado no 

mercado de trabalho formal, contendo na lista também: desligamento por demissão 

sem justa causa; desligamento por demissão com justa causa; culpa recíproca; 

desligamento a pedido; término de contrato de trabalho por prazo determinado; 

desligamento por término de contrato; desligamento por aposentadoria; desligamento 

por acordo entre empregado e empregador; desligamento de tipo ignorado, e 

desligamento por motivo não identificado17. 

Antes de passarmos à análise dos tipos de desligamentos, cabe lembrar que há 

uma séria chance de que o número de demissões registradas no Novo Caged esteja 

subnotificado. Isso decorreria tanto da alteração metodológica que diz respeito à 

transição do Caged para o eSocial, instituindo temporariamente o Novo Caged (a 

própria SEPRT alertou para essa subnotificação no ano de 2020 em sua Nota Técnica 

de Substituição da captação dos dados do Caged pelo eSocial18), quanto do elevado 

quantitativo de empresas que decretaram falência ou entraram em recuperação judicial 

e que, por isso mesmo, não lançaram as consequentes demissões de seus funcionários. 

 

 
17 Ressalta-se que a “culpa recíproca” e o “desligamento de tipo ignorado” são duas modalidades de 
movimentações que constam no Novo Caged e que não existiam anteriormente (no Caged). 
18 Nota técnica da SEPRT, de 27 de maio de 2020. Disponível em: 
http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%
20CAGED_26_05.pdf 

 

http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20CAGED_26_05.pdf
http://pdet.mte.gov.br/images/Novo_CAGED/Nota%20t%C3%A9cnica%20substitui%C3%A7%C3%A3o%20CAGED_26_05.pdf
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Tabela 6 – Desligamentos no emprego celetista segundo o tipo de desligamento, 1º trimestre de 2020 a 1º trimestre de 2021 – 

Brasil. 

Tipo de desligamento 

1º tri/2020 2º tri/2020 3º tri/2020 4º tri/2020 1º tri/2021 
Variação (%) 

1º 
trim.2021/1º 

trim.2020 
Número % Número % Número % Número % Número % 

Desligamento por demissão sem justa causa 2.491.690 55,5 2.535.219 68,0 1.703.362 52,9 1.774.293 46,4 2.057.598 49,0 -17,4 

Desligamento por demissão com justa causa 60.179 1,3 39.843 1,1 43.519 1,4 49.332 1,3 53.237 1,3 -11,5 

Culpa Recíproca 6.566 0,1 7.238 0,2 3.531 0,1 4.844 0,1 4.867 0,1 -25,9 

Desligamento a pedido 1.034.355 23,0 530.271 14,2 933.672 29,0 1.144.801 29,9 1.242.587 29,6 20,1 

Término contrato trabalho prazo determinado 722.096 16,1 519.268 13,9 438.074 13,6 733.001 19,2 709.312 16,9 -1,8 

Desligamento por Término de contrato 72.337 1,6 28.432 0,8 18.375 0,6 30.529 0,8 19.449 0,5 -73,1 

Desligamento por aposentadoria 4.327 0,1 2.318 0,1 3.629 0,1 4.090 0,1 5.194 0,1 20,0 

Desligamento por morte 13.068 0,3 17.667 0,5 17.124 0,5 15.289 0,4 23.516 0,6 80,0 

Desligamento por Acordo entre empregado e empregador 58.748 1,3 34.061 0,9 41.199 1,3 44.582 1,2 53.146 1,3 -9,5 

Desligamento de Tipo Ignorado 122 0,003 209 0,006 178 0,006 225 0,006 261 0,006 113,9 

Não Identificado 26.308 0,6 11.761 0,3 16.888 0,5 21.413 0,6 28.716 0,7 9,2 

Total 4.489.796 100 3.726.287 100 3.219.551 100 3.822.399 100 4.197.883 100 -6,5 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. 
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Dito isto, na análise do número de desligamentos ocorridos no Brasil entre o 

primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, segundo o tipo de 

desligamento, constata-se que o desligamento por demissão sem justa causa é o que 

apresenta maior número de registros (Ver Tabela 6), com participações relativas que 

variam entre 46% e 68% no período considerado, atingindo maior ocorrência nos dois 

primeiros trimestres de 2020, quando o número de demissões totais sob esta 

modalidade atingiu 2,4 milhões e 2,5 milhões, respectivamente, passando por leve 

redução nos dois trimestres seguintes e voltando a crescer no primeiro trimestre de 

2021, com 2,0 milhões encerramentos de contratos. Em seguida, os tipos com mais 

ocorrências são “desligamentos a pedido” (com participações relativas de até 30% nos 

trimestres considerados) e “término de contrato de trabalho por prazo determinado” 

(com percentuais até 19%). 

O desligamento por morte, embora seja um dos tipos de desligamento com 

menor participação relativa no total de encerramentos de contrato – com percentuais 

variando entre 0,3% e 0,6% nos trimestres considerados –, registrou sensível aumento 

nas taxas de variação trimestral, especialmente no segundo trimestre de 2020 em 

relação ao trimestre anterior – quando passou de 17.667 desligamentos por morte vis-

à-vis 13.068, respectivamente (variação de 35,2%) – e no primeiro trimestre de 2021 

em relação ao quarto trimestre de 2020 – com o registro de 23.516 desligamentos por 

morte versus 15.289, respectivamente (variação de 53,8%).  

Essa variação mais acentuada nos primeiros três meses de 2021 reafirma e põe 

em evidência não apenas a continuidade da crise sanitária no país neste ano, mas, 

também, seu recrudescimento, como já foi dito, num contexto de maior flexibilização 

das atividades econômicas e, portanto, de maior circulação de pessoas, com 

possibilidade de aglomerações e de maior exposição ao vírus, sem políticas e ações 

efetivas de enfrentamento da doença, que passou a contar com novas variantes em 

território nacional. A taxa de variação referente ao número de encerramentos de 

contrato por motivo de morte do empregado no primeiro trimestre de 2021 em relação 

ao primeiro trimestre de 2020 chegou a 80% – maior taxa de variação entre os demais 

tipos de desligamentos, com exceção do Desligamento por tipo Ignorado (113,9%).  

Por se tratar de um aumento expressivo de desligamento por motivo de morte 

do/a trabalhador/a, em tempo de pandemia, epidemiologistas atribuem esse “excesso 
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de mortes”43 às causas diretas da doença (contágio e morte) e/ou às complicações da 

crise sanitária – como a falta de vagas no hospital num caso de urgência, por exemplo, 

em decorrência de sistemas de saúde sobrecarregados e impossibilitados de atender 

casos graves de outras doenças, podendo estas evoluírem para óbito do indivíduo.  

Conforme explicação de Correia (2021), consultor do Conass (Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde), o conceito de “excesso de mortalidade” é resultante da 

técnica que mede o crescimento do número de mortes durante a pandemia versus a 

média dos últimos anos antes da pandemia. Assim, levando-se em conta o número de 

mortes em 2020 e 2021 e o número de mortes esperadas se não houvesse pandemia 

(média anual de mortes) entre 2015 e 2019, chegou-se ao resultado de um excesso de 

mortes no Brasil de 275.587 em novembro de 2020, correspondendo a um crescimento 

relativo de 22%. No território nacional, esse excesso foi maior na região Sudeste (38%) 

em comparação com os resultados obtidos para as regiões Nordeste (32%), Norte 

(12%), Centro-Oeste (10%) e Sul (9%). Em fevereiro de 2021, o excesso absoluto de 

mortes no país subiu para 38% e, em abril, chegou a 83% (CORREIA, 2021). 

Em Minas Gerais também se observa a preponderância dos desligamentos por 

demissão sem justa causa dentre os motivos de encerramentos de contratos nos 

trimestres em estudo – com participações relativas mais elevadas nos dois primeiros 

trimestres de 2020 –, seguidos mais de perto pelos desligamentos por outros motivos 

como: desligamento a pedido e término de contrato de trabalho por prazo determinado, 

conforme pode ser visto na Tabela 7.  

O motivo desligamento por morte, embora tenha registrado participações de 

0,5% ou menos no total dos motivos de encerramentos de contrato, nos cinco 

trimestres analisados, foi o que apresentou maior variação percentual (63,5%) entre o 

primeiro trimestre de 2021 em comparação com o primeiro trimestre de 2020, com o 

registro de 2.164 desligamentos por falecimento versus 1.299, respectivamente, mesmo 

com a redução de 5,3% do total de desligamentos, entre esses dois trimestres. 

Esses números para o estado contribuem para confirmar o quadro de 

agravamento da pandemia em 2021 e seus impactos sobre a população. Segundo 

 
43  SOARES, Marcelo. Mortes entre caixas, frentistas e motoristas de ônibus aumentaram 60% no Brasil 

no auge da pandemia. El País, São Paulo, 05 de abril de 2021. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-05/caixas-frentistas-e-motoristas-de-onibus-registram-60-a-

mais-de-mortes-no-brasil-em-meio-ao-auge-da-pandemia.html>. Acesso em: 27 de julho de 2021. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-05/caixas-frentistas-e-motoristas-de-onibus-registram-60-a-mais-de-mortes-no-brasil-em-meio-ao-auge-da-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-05/caixas-frentistas-e-motoristas-de-onibus-registram-60-a-mais-de-mortes-no-brasil-em-meio-ao-auge-da-pandemia.html
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dados do consórcio de veículos de imprensa, a partir das secretarias estaduais de 

saúde, em matéria da Revista Piauí - Folha de São Paulo, divulgada em 09 de julho de 

202144, a unidade federativa onde o número de mortes causadas pela Covid-19 mais 

cresceu este ano foi Minas Gerais. “As mortes saltaram de 12 mil, no dia 1º de janeiro, 

para 46,2 mil, em 30 de junho”, quadruplicando o total de óbitos. Na mesma situação, 

o Paraná também registrou aumento expressivo no total de mortes pela doença, 

passando de 7,9 mil para 30,7 mil no período.  

Tal como em nível nacional e estadual, os impactos da crise sanitária também se 

fizeram sentir no aumento do número de desligamentos por morte no mercado de 

trabalho formal do município de Uberlândia. A Tabela 8 traz o número de 

encerramentos de contrato por motivo de falecimento do empregado no período 

analisado. Nota-se que, no município, ocorreram 63 desligamentos por morte no 

primeiro trimestre de 2020, número que subiu para 174 no primeiro trimestre de 2021, 

resultando na variação trimestral de 176,2%. Tal variação foi superior àquelas 

registradas para o país (80,0%) e para Minas Gerais (63,5%), evidenciando maior 

crescimento relativo no número de mortes de trabalhadoras/es no município entre os 

dois trimestres analisados.   

 
44 GORZIZA, Amanda; MAZZA, Luigi; BUONO, Renata.  Mortes causadas pela Covid mais que dobraram 
no Brasil este ano; em Minas, quadruplicaram. Revista Piauí, São Paulo, 09 de julho de 2021. 
Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/mortes-causadas-pela-covid-mais-que-dobraram-no-brasil-
este-ano-em-minas-quadruplicaram/> Acesso em 28 de julho de 2021. 

https://piaui.folha.uol.com.br/mortes-causadas-pela-covid-mais-que-dobraram-no-brasil-este-ano-em-minas-quadruplicaram/
https://piaui.folha.uol.com.br/mortes-causadas-pela-covid-mais-que-dobraram-no-brasil-este-ano-em-minas-quadruplicaram/
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Tabela 7 – Desligamentos no emprego celetista segundo o tipo de desligamento, 1º trimestre de 2020 a 1º trimestre de 2021 – 
Minas Gerais. 

Tipo de desligamento 

1º tri/2020 2º tri/2020 3º tri/2020 4º tri/2020 1º tri/2021 Variação (%) 
1º trim.2021/ 
1º trim.2020 Número % Número % Número % Número % Número % 

Desligamento por demissão sem justa causa 278.328 60,9 275.831 73,5 193.764 58,5 204.712 56,8 237.127 54,8 -14,8 

Desligamento por demissão com justa causa 4.632 1,0 3.402 0,9 3.125 0,9 3.857 1,1 4.316 1,0 -6,8 

Culpa Recíproca 432 0,1 512 0,1 387 0,1 516 0,1 430 0,1 -0,5 

Desligamento a pedido 95.346 20,9 51.595 13,8 95.406 28,8 74.494 20,7 120.416 27,8 26,3 

Término contrato trabalho prazo determinado 60.737 13,3 33.571 8,9 28.483 8,6 65.116 18,1 57.461 13,3 -5,4 

Desligamento por Término de contrato 7.845 1,7 3.898 1,0 2.240 0,7 3.269 0,9 2.139 0,5 -72,7 

Desligamento por aposentadoria 299 0,1 158 0,04 247 0,1 310 0,1 307 0,1 2,7% 

Desligamento por morte 1.299 0,3 1.268 0,3 1.554 0,5 1.427 0,4 2.124 0,5 63,5 

Desligamento por Acordo entre empregado e empregador 5.370 1,2 3.268 0,9 4.047 1,2 4.102 1,1 4.821 1,1 -10,2 

Desligamento de Tipo Ignorado 13 0,003 17 0,005 15 0,005 21 0,01 17 0,004 30,8 

Não Identificado 2.778 0,6 1.672 0,4 2.075 0,6 2.612 0,7 3.492 0,8 25,7 

Total 457.079 100 375.192 100 331.343 100 360.436 100 432.650 100 -5,3 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. 
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Tabela 8 – Desligamentos no emprego celetista segundo o tipo de desligamento, 1º trimestre de 2020 a 1º trimestre de 2021 – 

Uberlândia. 

Tipo de desligamento 

1º tri/2020  2º tri/2020  3º tri/2020  4º tri/2020  1º tri/2021  
Variação (%) 
1º trim.2021/ 
1º trim.2020 Número % Número % Número % Número % Número % 

Desligamento por demissão sem justa causa 15.405 55,4 13.223 60,5 10.698 50,3 10.317 44,8 11.908 45,1 -22,7 

Desligamento por demissão com justa causa 302 1,1 201 0,9 243 1,1 233 1,0 285 1,1 -5,6 

Culpa Recíproca 29 0,1 55 0,3 16 0,1 9 0,04 8 0,03 -72,4 

Desligamento a pedido 7.331 26,3 4.354 19,9 7.272 34,2 8.785 38,2 9.643 36,5 31,5 

Término contrato trabalho prazo determinado 3.822 13,7 3.375 15,4 2.478 11,7 3.103 13,5 3.797 14,4 -0,7 

Desligamento por Término de contrato 406 1,5 231 1,1 149 0,7 132 0,6 130 0,5 -68,0 

Desligamento por aposentadoria 10 0,04 7 0,03 9 0,04 12 0,1 11 0,04 10,0 

Desligamento por morte 63 0,2 63 0,3 68 0,3 65 0,3 174 0,7 176,2 

Desligamento por Acordo entre empregado e empregador 325 1,2 148 0,7 190 0,9 225 1,0 232 0,9 -28,6 

Desligamento de Tipo Ignorado 0 0 2 0,01 2 0,01 1 0,004 2 0,01 - 

Não Identificado 136 0,5 187 0,9 131 0,6 131 0,6 227 0,9 66,9 

Total 27.829 100 21.846 100 21.256 100 23.013 100 26.417 100 -5,1 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. 
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Desligamentos por morte segundo o sexo e cor/raça do empregado 

Os registros dos desligamentos por morte no emprego celetista segundo o sexo 

do empregado permitem constatar que, no Brasil, foram os homens os que mais 

tiveram seus contratos encerrados por motivo de falecimento – com percentuais acima 

de 75% desde o primeiro trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021 – 

relativamente às mulheres, cujos percentuais variaram entre 22% e 24% no total dos 

desligamentos por morte nesse mesmo período (Tabela 9). Esses resultados podem 

refletir, em parte, o fato de os homens terem maior participação relativa na ocupação 

dos postos de trabalho formais em relação às mulheres – nos últimos dados da RAIS45, 

referentes ao ano de 2019, 56% dos vínculos empregatícios ativos em 31/12, no país, 

referiam-se à força de trabalho masculina vis-à-vis 44% de força de trabalho feminina.  

Tabela 9 – Desligamentos por morte no emprego celetista segundo o sexo,  

1º trimestre de 2020 a 1º trimestre de 2021 – Brasil. 

Período 

 Sexo  

Masculino Feminino Total 

1º tri/2020 9.874 3.194 13.068 

2º tri/2020 13.747 3.920 17.667 

3º tri/2020 13.195 3.929 17.124 

4º tri/2020 11.768 3.521 15.289 

1º tri/2021 17.923 5.593 23.516 

 Participação relativa (%)  

1º tri/2020 75,6 24,4 100 

2º tri/2020 77,8 22,2 100 

3º tri/2020 77,1 22,9 100 

4º tri/2020 77,0 23,0 100 

1º tri/2021 76,2 23,8 100 

 Variação trimestral (%)  

1º tri/2020 - - - 

2º tri/2020 39,2 22,7 35,2 

3º tri/2020 -4,0 0,2 -3,1 

4º tri/2020 -10,8 -10,4 -10,7 

1º tri/2021 52,3 58,8 53,8 

Variação - 1º trim.2021/1º trim.2020 (%) 

 81,5 75,1 80,0 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. 

 
45 Os dados da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais – são disponibilizados pela 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) do Ministério da Economia com defasagem de 
um ano em relação ao ano corrente. Por esta razão, no segundo semestre de 2021 é que serão 
disponibilizados os dados de 2020. 
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A observação das variações trimestrais evidencia que, no segundo trimestre de 

2020, relativamente ao trimestre anterior, já tinha sido registrado o aumento relativo 

do número de desligamentos por morte dos trabalhadores no mercado de trabalho 

formal no Brasil – 35,2% no total; 39,2% referentes aos homens e 22,7% às mulheres. 

Esses desligamentos passaram por expressivo aumento no primeiro trimestre de 2021 

relativamente ao trimestre anterior, tanto no caso dos homens (52,3%) quando das 

mulheres (58,8%), com maior aumento relativo para elas – foram 17.923 

encerramentos de contrato por falecimento de homens e 5.593 de mulheres, nos 

primeiros três meses de 2021, respectivamente, versus 11.768 e 3.521 em igual 

período de 2020. Comparando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre 

de 2020, constatou-se o aumento significativo dos desligamentos por morte – as 

variações trimestrais foram de 81,5% entre os homens, 75,1% entre as mulheres e 

80,0% entre o total de trabalhadores. 

Em Minas Gerais, que, em 2019, registrava as participações relativas de 56,7% 

de homens e de 43,3% de mulheres na ocupação de postos de trabalho formais, 

segundo a RAIS, o quadro dos desligamentos por morte, segundo o sexo do 

trabalhador, foi semelhante ao verificado em nível nacional, conforme pode ser visto na 

Tabela 10. No que concerne às participações percentuais, mais de 70% dos 

encerramentos de contrato por falecimento aconteceram para trabalhadores do sexo 

masculino, com maiores participações relativas a partir do segundo trimestre de 2020 

(acima de 76%), chegando a 76,7% no primeiro trimestre de 2021, com o registro mais 

elevado de encerramentos por esse motivo (1.630). Os percentuais referentes às 

trabalhadoras giraram em torno de 23% a 26% em relação ao total de desligamentos 

por morte nos trimestres analisados, sendo observado, também, maior número de 

desligamentos por essa razão no primeiro trimestre de 2021 (494). 

Quando são analisadas as variações trimestrais, confirma-se, inclusive no estado, 

que o primeiro trimestre de 2021 trouxe maiores registros de desligamentos por morte 

dos trabalhadores e das trabalhadoras no emprego celetista. Em relação ao quarto 

trimestre de 2020, o aumento foi de 49,3% de desligamentos para os homens, 47,5% 

para as mulheres e 48,8% para o total de empregados. Em comparação com o primeiro 

trimestre de 2020, os registros de desligamentos por morte evidenciaram o crescimento 
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relativo de 70% para os homens e de 45,3% para as mulheres, com aumento de 

63,5% no total. 

Tabela 10 – Desligamentos por morte no emprego celetista segundo o sexo,  

1º trimestre de 2020 a 1º trimestre de 2021 – Minas Gerais. 

Período Masculino Feminino Total 

1º tri/2020 959 340 1.299 

2º tri/2020 963 305 1.268 

3º tri/2020 1.193 361 1.554 

4º tri/2020 1.092 335 1.427 

1º tri/2021 1.630 494 2.124 

 Participação relativa (%)  

1º tri/2020 73,8 26,2 100 

2º tri/2020 75,9 24,1 100 

3º tri/2020 76,8 23,2 100 

4º tri/2020 76,5 23,5 100 

1º tri/2021 76,7 23,3 100 

 Variação trimestral (%)  

1º tri/2020 - - - 

2º tri/2020 0,4 -10,3 -2,4 

3º tri/2020 23,9 18,4 22,6 

4º tri/2020 -8,5 -7,2 -8,2 

1º tri/2021 49,3 47,5 48,8 

Variação - 1º trim.2021/1º trim.2020 (%) 

 70,0 45,3 63,5 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. 

Com uma proporção de 55,1% de homens e de 44,9% de mulheres com vínculos 

ativos em 2019, o município de Uberlândia também sofreu com a perda de 

trabalhadores e trabalhadoras no seu mercado de trabalho formal. Os percentuais 

relativos referentes ao número de desligamentos por morte dos homens foram maiores 

do que os das mulheres, chegando a 86,8% no terceiro trimestre de 2020 (com 59 

desligamentos) vis-à-vis 13,2% (9 desligamentos), respectivamente (Tabela 11). 

Embora se observe leve diminuição do número de encerramentos de contratos por 

falecimento dos empregados do sexo masculino no último trimestre de 2020 (47, com 

participação relativa caindo para 72,3%), tendo sido registrado simultaneamente, neste 

trimestre, aumento no caso das mulheres (18 desligamentos, com participação relativa 

que subiu para 27,7%), esses encerramentos voltam a crescer no primeiro trimestre de 

2021, tanto para homens (134 e participação relativa de 77%) quanto para as mulheres  

(40 e 23%). 
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As taxas de variação trimestral evidenciam o crescimento relativo dos números 

de desligamentos por morte no município ocorridos no primeiro trimestre de 2021 em 

relação ao último trimestre de 2020 – 185,1% para os homens e 122,2% para as 

mulheres. Esses números, em comparação com aqueles registrados no primeiro 

trimestre do ano passado, resultaram em taxas de variação de 226,8% para os homens 

e de 81,8% para as mulheres, chegando a 176,2% a taxa de variação referente ao 

número total de encerramentos de contrato por falecimento dos empregados entre 

esses dois trimestres, taxas estas que se mostraram superiores àquelas verificadas para 

o país e para o estado, como já explicitado anteriormente. 

Tabela 11 – Desligamentos por morte no emprego celetista segundo o sexo,  
1º trimestre de 2020 a 1º trimestre de 2021 – Uberlândia. 

Período Masculino Feminino Total 

1º tri/2020 41 22 63 

2º tri/2020 45 18 63 

3º tri/2020 59 9 68 

4º tri/2020 47 18 65 

1º tri/2021 134 40 174 

 Participação relativa (%)  

1º tri/2020 65,1 34,9 100 

2º tri/2020 71,4 28,6 100 

3º tri/2020 86,8 13,2 100 

4º tri/2020 72,3 27,7 100 

1º tri/2021 77,0 23,0 100 

 Variação trimestral (%)  

1º tri/2020 - - - 

2º tri/2020 9,8 -18,2 0,0 

3º tri/2020 31,1 -50,0 7,9 

4º tri/2020 -20,3 100,0 -4,4 

1º tri/2021 185,1 122,2 167,7 

Variação - 1º trim.2021/1º trim.2020 (%) 

 226,8 81,8 176,2 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. 

As informações do Novo Caged referentes aos desligamentos por morte no 

emprego celetista segundo a cor/raça46 do empregado, no ano de 2020 e no primeiro 

 
46 Cumpre ressaltar que a cor ou raça do trabalhador é heteroidentificada, ou seja, um terceiro 

é que atribui a cor ou raça ao empregado declarado. Geralmente, quem faz essa identificação são os 

próprios empregadores ou seus contadores, os quais, em geral, não possuem uma capacitação ou 
treinamento profissional voltado para isso. Esse fator pode levar a problemas como “branqueamento da 

amostra”, tal como destaca Osório (2003). Isso porque, no Brasil, por fatores histórico-estruturais, as 
pessoas julgam “polido”, ou simplesmente de “bom tom” atribuir sempre uma cor mais clara ao outro, 

contribuindo, assim, para branqueamento da amostra. 
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trimestre de 2021, são apresentadas nas Tabelas 12, 13 e 14 e correspondem aos 

dados para o Brasil, Minas Gerais e Uberlândia, respectivamente. Um ponto que deve 

ser ressaltado diz respeito à redução das informações de cor e raça nos dados do Novo 

Caged. As empresas declarantes reduziram de modo significativo a informação desse 

registro relativamente ao que se observava antes da alteração metodológica. Com isso, 

pode ser que esta análise tenha sido, em alguma medida, prejudicada por esse fator. 

Inicialmente, constata-se, na Tabela 12, que houve mais registros de 

encerramentos de contratos por motivo de falecimento no país para as/os 

trabalhadoras/es de cor/raça branca, com participações relativas que variaram entre 

45% e 50% nos cinco trimestres considerados, seguidos das/os trabalhadoras/es de cor 

parda – com percentuais entre 11% e 36% –; preta – entre 6% e 7%; e as demais, 

amarela e indígena, com percentuais inferiores a 1%. Esses números também estão 

atrelados ao maior percentual de trabalhadoras/es brancas/brancos no mercado formal 

de trabalho em relação aos demais grupos47. Os registros de desligamentos por morte 

para os quais não foi informada a cor/raça tiveram participações relativas entre 11% e 

12%. Quando considerados em adição os números dos desligamentos por óbitos das/os 

trabalhadoras/es pretas/os e pardas/os, as participações relativas variam entre 17% e 

43% nos trimestres em estudo. 

Na análise das variações trimestrais ocorridas no número de encerramentos de 

contratos por falecimentos, nota-se que o crescimento relativo foi maior para as/os 

trabalhadoras/es negras/os (pretas/os e pardas/os) do que para as/os trabalhadoras/es 

de cor branca e demais – aumento de 110,7% para as/os trabalhadoras/es negras/os 

no segundo trimestre de 2020 em relação ao trimestre anterior, com maiores aumentos 

registrados para os de cor parda (131,8%) e de cor preta (41,6%) vis-à-vis ao aumento 

de 26,4% referente às/aos trabalhadoras/es brancas/os; 229,9%% no primeiro 

trimestre de 2021 em comparação com o quarto trimestre de 2020, quando a variação 

percentual dos desligamentos por morte dos empregados de cor/raça parda chegou a 

356,8% e dos negros a 33%, sendo também expressivo o aumento relativo para as/os 

trabalhadoras/es brancas/os (56,6%).  

 
47 De acordo com dados da RAIS de 2019, do total de trabalhadores formais, 38,92% eram 

brancos e 32,22% eram pretos e pardos, sendo a parcela restante constituída pelos amarelos, indígenas, 
não identificados e servidores estatutários (SILVEIRA e CAVALLINI, 2020). 
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Tabela 12 – Desligamentos por morte no emprego celetista por cor/raça, 1º trimestre 
de 2020 a 1º trimestre de 2021 – Brasil. 

Período Branca Preta Parda Amarela Indígena Não inform. Total 

1º tri/2020 6.306 841 2.745 91 33 1.562 13.068 

2º tri/2020 7.973 1.191 6.364 118 38 1.983 17.667 

3º tri/2020 8.428 1.107 5.367 112 39 2.071 17.124 

4º tri/2020 7.452 1.036 1.606 102 36 1.847 15.289 

1º tri/2021 11.667 1.378 7.337 139 42 2.953 23.516 

Participação relativa (%) 

1º tri/2020 48,3 6,4 21,0 0,7 0,3 12,0 100 

2º tri/2020 45,1 6,7 36,0 0,7 0,2 11,2 100 

3º tri/2020 49,2 6,5 31,3 0,7 0,2 12,1 100 

4º tri/2020 48,7 6,8 10,5 0,7 0,2 12,1 100 

1º tri/2021 49,6 5,9 31,2 0,6 0,2 12,6 100 

Variação trimestral (%) 

1º tri/2020 - - - - - - - 

2º tri/2020 26,4 41,6 131,8 29,7 15,2 27,0 35,2 

3º tri/2020 5,7 -7,1 -15,7 -5,1 2,6 4,4 -3,1 

4º tri/2020 -11,6 -6,4 -70,1 -8,9 -7,7 -10,8 -10,7 

1º tri/2021 56,6 33,0 356,8 36,3 16,7 59,9 53,8 

Variação - 1º trim.2020/1º trim.2021 (%) 

 85,0 63,9 167,3 52,7 27,3 89,1 80,0 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. 

A ampliação do número de desligamentos por morte no primeiro trimestre de 

2021 evidenciou o quadro de agravamento da pandemia relativamente a igual período 

do ano anterior. Essa ampliação foi notada para o conjunto dos trabalhadores, mas foi 

particularmente mais acentuada para os negros (pretos e pardos) cuja taxa de variação 

conjunta chegou a 143%, com aumento relativo também expressivo dos desligamentos 

por morte dos trabalhadores brancos (85%), seguido dos de cor amarela (52,7%) e dos 

indígenas (27,3%). 

Também em Minas Gerais (Tabela 13) os números de contratos que foram 

encerrados devido ao óbito do empregado tiveram participações relativas mais elevadas 

para as/os trabalhadoras/es de cor branca nos cinco trimestres analisados – com 

percentuais entre 42% e 44% nos totais de desligamentos. Contudo, quando são 

somadas as participações relativas referentes ao número de trabalhadoras/es pretas/os 

e pardas/os que deixaram o emprego celetista devido ao seu falecimento, encontramos 

valores próximos aos de cor branca, variando entre 42% e 46%.  

As taxas de variação trimestral evidenciam, também no estado, o expressivo 

crescimento dos desligamentos por morte no primeiro trimestre de 2021 para quase 

todo o conjunto dos trabalhadores, independentemente da cor/raça. 
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Tabela 13 – Desligamentos por morte do emprego celetista por cor/raça, 1º trimestre 
de 2020 a 1º trimestre de 2021 – Minas Gerais. 

Período Branca Preta Parda Amarela Indígena Não inform. Total 

1º tri/2020 547 122 475 13 1 141 1.299 

2º tri/2020 535 105 444 7 6 171 1.268 

3º tri/2020 650 140 551 3 8 202 1.554 

4º tri/2020 610 152 493 7 4 161 1.427 

1º tri/2021 934 166 723 7 9 285 2.124 

Participação relativa (%) 

1º tri/2020 42,1 9,4 36,6 1,0 0,1 10,9 100 

2º tri/2020 42,2 8,3 35,0 0,6 0,5 13,5 100 

3º tri/2020 41,8 9,0 35,5 0,2 0,5 13,0 100 

4º tri/2020 42,7 10,7 34,5 0,5 0,3 11,3 100 

1º tri/2021 44,0 7,8 34,0 0,3 0,4 13,4 100 

Taxa de variação (trimestral) (%) 

1º tri/2020 - - - - - - - 

2º tri/2020 -2,2 -13,9 -6,5 -46,2 500,0 21,3 -2,4 

3º tri/2020 21,5 33,3 24,1 -57,1 33,3 18,1 22,6 

4º tri/2020 -6,2 8,6 -10,5 133,3 -50,0 -20,3 -8,2 

1º tri/2021 53,1 9,2 46,7 0,0 125,0 77,0 48,8 

Variação - 1º trim.2020/1º trim.2021 (%) 
 70,7 36,1 52,2 -46,2 800,0 102,1 63,5 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. 

Em Uberlândia, assim como no país e no estado, houve mais registros de 

desligamentos por morte para as/os trabalhadoras/es de cor branca – com 

participações relativas variando entre 50% e 54% no total de desligamentos por esse 

motivo nos cinco trimestres considerados –, sendo acompanhados, em seguida, pelos 

registros referentes aos empregados de cor/raça parda, cujos  percentuais relativos 

ficaram entre 27% e 34%; preta, entre 5% e 11%; de raça/cor não informada, entre 

3% e 13%, e demais com participações relativas reduzidas (Tabela 14).  

A observação das taxas de variação trimestral permite constatar maior 

crescimento relativo dos encerramentos de contrato por motivo de falecimento no 

primeiro trimestre de 2021 para as/os trabalhadoras/es de cor/raça branca e para as/os 

trabalhadoras/es negros (pretas/os e pardas/os). Em comparação com o primeiro 

trimestre de 2020, quando foram encerrados 34 contratos por motivo de morte de 

trabalhadoras/es brancas/os, no primeiro trimestre de 2021 esse número subiu para 94, 

com taxa de variação de 176,5%. Em relação às/aos trabalhadoras/es negras/os esses 

números passaram de 24 para 59, respectivamente, com taxa de variação de 145,8%. 
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Tabela 14 – Desligamentos por morte no emprego celetista por cor/raça, 1º trimestre 

de 2020 a 1º trimestre de 2021 – Uberlândia. 

Período Branca Preta Parda Amarela Indígena Não inform. Total 

1º tri/2020 34 5 19 2 1 2 63 

2º tri/2020 34 3 17 0 1 8 63 

3º tri/2020 34 6 20 0 0 8 68 

4º tri/2020 28 7 22 1 0 7 65 

1º tri/2021 94 11 48 0 0 21 174 

Participação relativa (%) 

1º tri/2020 54,0 7,9 30,2 3,2 1,6 3,2 100 

2º tri/2020 54,0 4,8 27,0 0,0 1,6 12,7 100 

3º tri/2020 50,0 8,8 29,4 0,0 0,0 11,8 100 

4º tri/2020 43,1 10,8 33,8 1,5 0,0 10,8 100 

1º tri/2021 54,0 6,3 27,6 0,0 0,0 12,1 100 

Taxa de variação (trimestral) (%) 

1º tri/2020 - - - - - - - 

2º tri/2020 0,0 -40,0 -10,5 -100,0 0,0 300,0 0,0 

3º tri/2020 0,0 100,0 17,6 - -100,0 0,0 7,9 

4º tri/2020 -17,6 16,7 10,0 - - -12,5 -4,4 

1º tri/2021 235,7 57,1 118,2 -100,0 - 200,0 167,7 

Variação - 1º trim.2020/1º trim.2021 (%) 

 176,5 120,0 152,6 -100,0 -100,0 950,0 176,2 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. 

Desligamentos por morte segundo o grupamento de atividade econômica 

As Tabelas 15, 16 e 17 mostram os números dos desligamentos por morte no 

emprego celetista no Brasil, Minas Gerais e Uberlândia, respectivamente, segundo os 

grupamentos de atividade econômica no ano de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. 

Primeiramente, observa-se que, tanto no país quanto no estado e no município, 

o grupamento em que ocorreram os números mais elevados de desligamentos de 

contratos por falecimento do empregado é o de serviços – ressaltando-se que este é o 

grupamento de atividade econômica que mais concentra empregados no país. No Brasil 

(Tabela 15), as participações relativas desses desligamentos nesse setor variaram 

entre 47% e 50% no ano de 2020 e nos três primeiros meses de 2021; em Minas 

Gerais, ficaram entre 43% e 45%; e em Uberlândia, entre 41% e 57%. Em seguida, os 

setores comércio e indústria registraram percentuais relativos próximos no Brasil – 

entre 19% e 21% – e no estado – entre 19% e 23%, sendo que, em Uberlândia, o 

comércio apresentou percentuais mais elevados de desligamentos por mortes do que a 

indústria, com variações entre 19% e 27% vis-à-vis 13% e 21%, respectivamente. As 

participações relativas do setor de construção civil no total de encerramentos de 
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contratos por óbito do empregado foram um pouco mais elevadas no município de 

Uberlândia – variando entre 6% e 16% – do que no país, onde ficou entre 7% e 8%, e 

no estado, entre 9% e 11%. A agricultura foi o grupamento que registrou os menores 

números de desligamentos por morte nos três recortes geográficos analisados.  

Tabela 15 – Desligamentos por morte no emprego celetista por grupamento de 

atividade econômica, 1º trimestre de 2020 a 1º trimestre de 2021 – Brasil. 

Período Agricultura* Comércio Construção Indústria Serviços Total 

1º tri/2020 669 2.571 1.018 2.711 6.099 13.068 

2º tri/2020 748 3.558 1.299 3.216 8.846 17.667 

3º tri/2020 871 3.302 1.294 3.410 8.247 17.124 

4º tri/2020 780 3.020 1.225 3.081 7.183 15.289 

1º tri/2021 1.038 4.614 1.736 4.689 11.439 23.516 

Participação relativa (%) 

1º tri/2020 5,1 19,7 7,8 20,7 46,7 100 

2º tri/2020 4,2 20,1 7,4 18,2 50,1 100 

3º tri/2020 5,1 19,3 7,6 19,9 48,2 100 

4º tri/2020 5,1 19,8 8,0 20,2 47,0 100 

1º tri/2021 4,4 19,6 7,4 19,9 48,6 100 

Variação trimestral (%) 

1º tri/2020 - - - - - - 

2º tri/2020 11,8 38,4 27,6 18,6 45,0 35,2 

3º tri/2020 16,4 -7,2 -0,4 6,0 -6,8 -3,1 

4º tri/2020 -10,4 -8,5 -5,3 -9,6 -12,9 -10,7 

1º tri/2021 33,1 52,8 41,7 52,2 59,3 53,8 

Variação - 1º trim.2020/1º trim.2021 (%) 

 55,2 79,5 70,5 73,0 87,6 80,0 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. *Inclui agropecuária, pesca e produção florestal. 
 

Quando são analisadas as variações trimestrais é possível perceber em quais 

grupamentos aconteceram as modificações mais expressivas nos números de 

encerramentos de contratos por falecimento do empregado. Tomando para comparação 

as informações registradas no primeiro trimestre de 2021 em relação ao primeiro 

trimestre de 2020, observa-se que, no país, foi o setor serviços o que apresentou o 

maior aumento relativo de desligamentos por morte (87,6%), sendo também elevadas 

as variações trimestrais referentes aos setores comércio (79,5%), indústria (73%), 

construção civil (70,5%) e agricultura (55,2%). 

Em Minas Gerais (Tabela 16), a variação trimestral mais elevada foi percebida 

no setor construção civil (92,7%) – com o registro de 124 desligamentos por morte no 
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primeiro trimestre de 2020 e 239 no primeiro trimestre 2021 –, seguido dos setores 

indústria (67,7%), serviços (60,8%), comércio (55,2%) e agricultura (42%).  

 
Tabela 16 – Desligamentos por morte no emprego celetista por grupamento de 

atividade econômica, 1º trimestre de 2020 a 1º trimestre de 2021 – Minas Gerais. 
Período Agricultura* Comércio Construção Indústria Serviços Total 

1º tri/2020 50 261 124 285 579 1.299 

2º tri/2020 47 265 129 274 553 1.268 

3º tri/2020 67 322 151 351 663 1.554 

4º tri/2020 59 295 134 317 622 1.427 

1º tri/2021 71 405 239 478 931 2.124 

Participação relativa (%) 

1º tri/2020 3,8 20,1 9,5 21,9 44,6 100 

2º tri/2020 3,7 20,9 10,2 21,6 43,6 100 

3º tri/2020 4,3 20,7 9,7 22,6 42,7 100 

4º tri/2020 4,1 20,7 9,4 22,2 43,6 100 

1º tri/2021 3,3 19,1 11,3 22,5 43,8 100 

Variação trimestral (%) 

1º tri/2020 - - - - - - 

2º tri/2020 -6,0 1,5 4,0 -3,9 -4,5 -2,4 

3º tri/2020 42,6 21,5 17,1 28,1 19,9 22,6 

4º tri/2020 -11,9 -8,4 -11,3 -9,7 -6,2 -8,2 

1º tri/2021 20,3 37,3 78,4 50,8 49,7 48,8 

Variação - 1º trim.2020/1º trim.2021 (%) 

 42,0 55,2 92,7 67,7 60,8 63,5 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. *Inclui agropecuária, pesca e produção florestal. 
 

Em Uberlândia (Tabela 17), à semelhança do que se observou para o Brasil, o 

setor de serviços apresentou o maior crescimento relativo de encerramentos de 

contratos por morte dos empregados entre os dois trimestres considerados, com 

variação de 200% – ao passar de 33 encerramentos no primeiro trimestre de 2020 para 

99 no primeiro trimestre 2021. O segundo setor com variação mais elevada foi 

construção civil (175%), seguido de comércio (153,8%) e indústria (115,4%). 

Os resultados apresentados permitem a constatação de pelo menos dois fatos. 

Primeiro, os desligamentos por motivo de morte das/dos trabalhadoras/es se 

concentraram nos setores que absorvem mais mão de obra – como serviços, 

construção civil e comércio. Segundo, o setor serviços, mais impactado pela pandemia, 

registrou as participações relativas mais elevadas no tocante ao número de 

encerramentos de contrato de trabalhadoras e trabalhadores que faleceram nos 

trimestres considerados.    
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Tabela 17 – Desligamentos por morte no emprego celetista por grupamento de 

atividade econômica, 1º trimestre de 2020 a 1º trimestre de 2021 – Uberlândia. 

Período Agricultura* Comércio Construção Indústria Serviços Total 

1º tri/2020 0 13 4 13 33 63 

2º tri/2020 2 17 9 9 26 63 

3º tri/2020 1 13 11 10 33 68 

4º tri/2020 1 15 7 9 33 65 

1º tri/2021 3 33 11 28 99 174 

Participação relativa (%) 

1º tri/2020 0,0 20,6 6,3 20,6 52,4 100 

2º tri/2020 3,2 27,0 14,3 14,3 41,3 100 

3º tri/2020 1,5 19,1 16,2 14,7 48,5 100 

4º tri/2020 1,5 23,1 10,8 13,8 50,8 100 

1º tri/2021 1,7 19,0 6,3 16,1 56,9 100 

Variação trimestral (%) 

1º tri/2020 - - - - - - 

2º tri/2020 0 30,8 125,0 -30,8 -21,2 0,0 

3º tri/2020 -50,0 -23,5 22,2 11,1 26,9 7,9 

4º tri/2020 0,0 15,4 -36,4 -10,0 0,0 -4,4 

1º tri/2021 200,0 120,0 57,1 211,1 200,0 167,7 

Variação - 1º trim.2020/1º trim.2021 (%) 

 - 153,8 175,0 115,4 200,0 176,2 

Fonte: Novo Caged; SEPTR/ME. Elaboração: CEPES/IERI. *Inclui agropecuária, pesca e produção florestal. 

 

Além de ser o que mais emprega48, o setor serviços é bastante heterogêneo por 

se constituir de ampla variedade de segmentos, onde estão inseridas diversas 

profissões e ocupações – médicas/os, motoristas, empregadas/os domésticas/os, 

professoras/es, artistas, entre tantas outras. Muitos desses segmentos, e seus 

trabalhadores, foram duramente afetados pela pandemia, principalmente aqueles que 

exerciam funções em atividades essenciais e estavam em contato direto com pessoas 

e/ou pacientes. 

Segundo um estudo do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos) a respeito do quadro de desligamentos por morte no 

emprego celetista, divulgado no Boletim Emprego em Pauta n° 18, os desligamentos 

por falecimento de médicas/os triplicaram entre os primeiros trimestres de 2020 e 2021 

e de enfermeiras/os, duplicaram –, chegando a variações percentuais de 204% e 116%  

respectivamente, nesses trimestres; entre os profissionais da educação, o crescimento 

 
48 De acordo com dados da RAIS de 2019, do total de vínculos empregatícios ativos em 31/12, 

no Brasil, 38,7% estavam concentrados no setor Serviços; em Minas Gerais, esse percentual era de 
36,3%; e, em Uberlândia, de 53,2%.  
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foi de 106,7%; e, entre os ocupados em transporte, armazenagem e correio, de 95,2% 

(DIEESE, 2021b).  

Muitos dentre os trabalhadores formais que não puderam ficar em casa desde o 

início da pandemia também passaram a fazer parte das estatísticas da mortalidade – 

são exemplos as/os frentistas de posto de gasolina, operadoras/es de caixa de 

supermercados e motoristas de ônibus , que apresentaram um aumento de 68%, 67% 

e 62%, respectivamente, no número de mortes entre janeiro e fevereiro de 2020 

(período pré-pandemia) e janeiro e fevereiro de 202149.  

Como dito anteriormente, embora os registros referentes aos desligamentos por 

motivo de morte do empregado no Novo Caged não informem a causa do óbito, o 

excesso de mortes verificado desde o primeiro trimestre de 2020 e, com mais 

intensidade, no primeiro trimestre de 2021, deixam evidentes os efeitos da pandemia 

sobre parcela dos trabalhadores que estavam inseridos no mercado de trabalho formal. 

Todavia, como já explicado, uma vez que tais registros não captam as informações 

relativas ao mercado informal, não estão contabilizadas as mortes de tantos outros 

trabalhadores (autônomos, microempreendedores individuais, etc.), que também 

sofreram – se não mais – os efeitos da crise econômico-sanitária. 

No âmbito da população em geral, sabemos que, mesmo que todos passem 

pelos impactos da pandemia, determinados grupos sociais são tragicamente mais 

afetados pela doença e por seus desdobramentos econômicos e sociais do que outros50. 

Na amplitude do mundo do trabalho, no que se refere ao gênero, as mulheres são mais 

afetadas do que os homens, seja por ocuparem mais cargos em setores fortemente 

impactados pelo confinamento – como serviços, turismo e varejo –, seja por sua forte 

presença em empregos do setor informal e, adicionalmente, por assumirem mais o 

trabalho doméstico e de cuidado.  

Na análise dos impactos da crise pandêmica segundo a cor/raça, estudos 

mostram que a população negra foi a mais afetada, tanto no que tange à maior 

 
49 Segundo estudo de inteligência de dados Lagom Data, em levantamento para El País. (SOARES, 2021, 

citado na nota de rodapé nº4 deste texto).  
50 ROCHA, Lucas. Fiocruz explica como a pandemia atinge grupos mais vulneráveis no Brasil. CNN 

Brasil, São Paulo, 28 de abril de 2021. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/28/fiocruz-explica-como-a-pandemia-atinge-grupos-mais-

vulneraveis-no-brasil> Acesso em: 26 de julho de 2021. 

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/28/fiocruz-explica-como-a-pandemia-atinge-grupos-mais-vulneraveis-no-brasil
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/28/fiocruz-explica-como-a-pandemia-atinge-grupos-mais-vulneraveis-no-brasil
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incidência da doença51 quanto aos seus efeitos econômicos e sociais, e isto num quadro 

de vulnerabilidades estruturais já existentes, as quais a pandemia acabou por exacerbar 

– maior presença dessa parcela da população na informalidade e maior participação 

relativa na taxa de desemprego; maior representação na fatia mais pobre da sociedade; 

maiores percentuais vivendo em condições de moradia precárias, entre outras52. Tais 

vulnerabilidades, que explicitam a desigualdade racial presente no país, quando se 

encontram com a crise pandêmica e com a ausência de políticas específicas capazes de 

mitigar os impactos da crise, trazem consigo os trágicos resultados que vivenciamos no 

Brasil. 

 

3.4 - Considerações Finais  

 

Esta seção do Painel de Informações Municipais envidou esforços para 

apresentar uma análise dos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o mercado de 

trabalho, tanto de uma perspectiva notadamente econômica quanto social e 

humanitária. Para tanto, foram apresentadas informações da Pnad-C e do Novo 

Caged no ano de 2020 e também no primeiro trimestre de 2021.  

 É sempre bom reforçar que o mercado de trabalho brasileiro já se encontrava 

em crise quando da chegada do vírus da Covid-19, com lentíssima recuperação e 

baixo dinamismo pós-crise político-econômica de 2015-2016, denotadas pela alta 

taxa de desemprego que se mantinha a dois dígitos, pelo agravamento da 

informalidade no país, que deixou evidente o processo de reestruturação do mundo 

do trabalho endossado pela redução das ocupações formais e pela precarização 

acentuada pela reforma trabalhista iniciada em 2017. A pandemia torna, então, 

esse cenário ainda mais alarmante, do ponto de vista econômico-social, levando a 

desocupação e subutilização da mão de obra a níveis recordes.  

 
51 A cada dez pessoas que relatam mais de um sintoma da doença, sete são pretas ou pardas. SOARES, 

João Pedro. Mulheres e negros são os mais afetados pela Covid-19 no Brasil, aponta IBGE. Deutsche 
Welle, 24 de julho de 2020. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/mulheres-e-negros-

s%C3%A3o-os-mais-afetados-pela-covid-19-no-brasil-aponta-ibge/a-54303900> Acesso em 30 de julho 

de 2021. 
52 Para maior detalhamento, consultar OLIVEIRA, Ana Luíza Matos de. A ampliação das desigualdades 

raciais com a Covid-19. Brasil de Fato, São Paulo, 05 de abril de 2021. Disponível em: 
<https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/artigo-a-ampliacao-das-desigualdades-raciais-com-a-

covid-19>. Acesso em: 03 de agosto de 2021. 

https://www.dw.com/pt-br/mulheres-e-negros-s%C3%A3o-os-mais-afetados-pela-covid-19-no-brasil-aponta-ibge/a-54303900
https://www.dw.com/pt-br/mulheres-e-negros-s%C3%A3o-os-mais-afetados-pela-covid-19-no-brasil-aponta-ibge/a-54303900
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/artigo-a-ampliacao-das-desigualdades-raciais-com-a-covid-19
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/05/artigo-a-ampliacao-das-desigualdades-raciais-com-a-covid-19
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 Os dados mostraram que o mercado de trabalho foi duramente afetado pela 

Covid-19 no segundo trimestre de 2020, sobretudo em função do mês de abril que 

registrou elevada destruição de postos de trabalho. Em Uberlândia, o primeiro 

trimestre de 2020 também evidenciou saldo negativo na geração de postos formais. 

A taxa de desemprego, no país, por sua vez, revelou-se mais elevada, atingindo o 

ápice histórico da série da Pnad-C durante o primeiro trimestre de 2021, ou seja, no 

agravamento da pandemia denotado pela segunda onda de disseminação do vírus.  

 Apesar desse último resultado, mostrou-se também que os dados do Novo 

Caged continuaram positivos, com elevados saldos de geração de emprego formal, 

o que, conforme apontado por diversos especialistas, causa estranheza e 

insegurança quanto à fidelidade com que essas informações têm retratado a 

situação do mercado de trabalho. Esse quadro de elevado dinamismo do mercado 

formal no primeiro trimestre de 2021 destoa, especialmente, de indicadores que são 

amplamente utilizados para visualização do aquecimento do nível de atividade 

econômica – como é o caso do Índice de Volume de Vendas do Varejo (do IBGE) e 

do Indicador de Formação Bruta de Capital Fixo (do IPEA), que tiveram quedas em 

janeiro, fevereiro e março do referido ano.  

 Nesta mesma perspectiva, destacou-se ainda o descolamento dos dados do 

Novo Caged aos da Pnad-C, já que esta última pesquisa registrou piora na maior 

parte dos indicadores do mercado de trabalho no início de 2021. A esse respeito, 

foram, então, mencionadas as dificuldades metodológicas que ambas as fontes têm 

enfrentado (como a mudança deliberada por parte do Novo Caged e a que foi 

condicionada pela pandemia, no caso da Pnad-C), bem como as possibilidades de 

subnotificação de demissões por diversos fatores (dentre eles, os próprios 

fechamentos dos estabelecimentos empregadores). 

 Na continuidade da análise dos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o 

mercado de trabalho, foram discutidos, na subseção três, os dados referentes aos 

registros de desligamentos por morte no emprego celetista a partir das informações 

do Novo Caged. Ressaltou-se que, embora não seja especificada a causa do óbito 

quando ocorre o encerramento do contrato de trabalho, verificou-se que, no ano de 

2020 e no primeiro trimestre de 2021, o crescimento expressivo do número de 

desligamentos por morte evidencia o trágico efeito da crise sanitária e de suas 
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consequências diretas e indiretas na população do país, do Estado de Minas Gerais 

e do município de Uberlândia, subtraindo as vidas de muitas/os trabalhadoras/es, 

ainda – e mais intensamente – nos primeiros meses deste segundo ano em que 

vivenciamos a continuidade e o agravamento da pandemia. 

 Observou-se que foram mais elevados os números de desligamentos por 

morte entre os trabalhadores ligados ao setor Serviços. Estudos do Dieese 

apontaram que, entre esses, muitos dos que perderam suas vidas tinham 

ocupações em atividades essenciais e/ou não puderam trabalhar em casa, como os 

trabalhadores da saúde (médicas/os, enfermeiras/os, entre outros), do transporte 

(motoristas) e empregadas/os domésticas/os. Na análise por sexo, faleceram mais 

homens do que mulheres, tanto no país quanto no estado e no município. Quando 

considerada a informação por cor/raça, constatou-se maior aumento relativo dos 

desligamentos por morte entre as/os trabalhadores brancas/os, embora tenha sido 

observada elevação nos desligamentos por morte entre as/os trabalhadoras/es 

negras/os nos primeiros três meses de 2021 em relação ao primeiro trimestre do  

ano anterior. 

 Cabe lembrar que os dados analisados, relativos ao emprego formal, mostram o 

quadro de parte do mercado de trabalho, não abrangendo, portanto, informações sobre 

o total da população ocupada e, tampouco, sobre o contingente que se encontra em 

situação de desemprego ou de desalento. São muitas as trabalhadoras e os 

trabalhadores que tiveram suas vidas interrompidas desde o início da crise pandêmica, 

e muitas dessas mortes eram evitáveis.  

Na esfera econômico-produtiva, foram perdidos os empregados com 

conhecimento, perícia e experiência nas atividades que desempenhavam. Na esfera das 

famílias e das relações interpessoais, foram perdidos pais, mães, filhos (as), parentes, 

amigos..., pessoas insubstituíveis, que tiveram suas histórias e trajetórias interrompidas 

precocemente. Os registros contabilizam os números para os cálculos estatísticos, mas 

essas pessoas, cada uma delas, para seus entes queridos, são inumeráveis53. 

 
53 Consulte a página Inumeráveis – Memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do 
coronavírus no Brasil. Disponível em: https://inumeraveis.com.br/ 

 

https://inumeraveis.com.br/
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4 - Covid-19 e Inflação: Uma Análise da Trajetória dos Preços 
em Uberlândia (2020-2021) 

 

Carlos Henrique Cássia Fontes1 

Graciele de Fátima Sousa2 

Henrique Daniel Leite Barros Pereira3 

Pedro Henrique Martins Prado4 

 

4.1 - Introdução 

 

A pandemia de COVID-19 causada pelo coronavírus (Sars-CoV-2) ainda é a 

realidade em todo mundo, mesmo passados 18 meses desde que a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) classificou o avanço dessa doença infecciosa como uma 

pandemia. No Brasil, foram registrados 20.165.672 casos, 563.151 mortes por causa da 

COVID-19 (BRASIL, 2021a) e 45.612.438 vacinados com as duas doses ou com a 

vacina de dose única5 (MATHIEU; RITCHIE; ORTIZ-OSPINA, 2021). Já Uberlândia 

totaliza 103.392 casos confirmados, 2.586 óbitos e 169.678 vacinados completos 

(Uberlândia 2021a, 2021b). 

Ao longo de todo esse período marcado pela pandemia de COVID-19, o 

município de Uberlândia elaborou e executou um plano de ações de enfretamento ao 

avanço dessa doença. As medidas adotadas não serão especificadas neste trabalho, 

mas, ressalta-se que “as medidas buscaram seguir as recomendações da OMS de 

praticar o isolamento social, manter o distanciamento físico e realizar medidas de 

limpeza e higiene necessárias” (PRADO; SOUSA; FONTES, 2020). 

 
1 Mestre em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Economista do Centro de Estudos, 

Pesquisas e Projetos Econômico-sociais (CEPES) do Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI) 
da UFU. 
2 Doutora em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Economista do 
Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-sociais (CEPES) do Instituto de Economia e Relações 

Internacionais (IERI) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
3 Doutorando em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília (UnB) e Economista do Centro de 

Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-sociais (CEPES) do Instituto de Economia e Relações 

Internacionais (IERI) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
4 Mestre em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Economista do Centro de Estudos, 

Pesquisas e Projetos Econômico-sociais (CEPES) do Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI) 
da UFU.  
5 Os dados sobre a pandemia apresentados nessa seção são referentes ao dia 08 de agosto de 2021. 
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Neste cenário de pandemia, observou-se uma mudança nos hábitos da 

população, ocorrendo um aumento da demanda por itens tidos como essenciais e uma 

contração da demanda por bens considerados como não essenciais (CIELO, 2020). 

Além disso, os preços na economia também foram impactados pela pandemia e pelos 

esforços de contenção da doença.  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar o comportamento do Índice 

de Preços ao Consumidor de Uberlândia (IPC-CEPES) no período de janeiro de 2020 a 

junho de 2021, momento marcado pela pandemia. A análise visa abordar a dinâmica 

inflacionária em Uberlândia, destacando os principais itens que contribuíram para o 

resultado acumulado no período selecionado. 

O trabalho utiliza a base de dados da Pesquisa Mensal de Preços do CEPES, que 

é realizada em Uberlândia com base na metodologia do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Vale 

mencionar que o IPC-CEPES, calculado a partir dos dados dessa pesquisa, pode ser 

usado como medida de inflação para Uberlândia e refere-se às famílias com rendimento 

monetário de 01 a 05 salários mínimos, cuja pessoa de referência é assalariada. 

Além desta Introdução e das Considerações Finais, este estudo contém mais 

duas seções. Na seção 2 é discutida a variação do IPC-CEPES, abordando o 

comportamento dos diferentes grupos que compõem o índice. Já a seção 3 se dedica à 

exposição de três itens identificados como os principais responsáveis pela inflação em 

Uberlândia no período analisado.  

 

4.2 - A Dinâmica Inflacionária no Município de Uberlândia em 2020 e 

2021 

 

A evolução das oscilações dos níveis de preços na economia uberlandense pode 

ser acompanhada com base nos dados da Pesquisa Mensal de Preços realizada pelo 

CEPES, que elabora contínua e sistematicamente o IPC-CEPES desde o final da década 

de 1970. Considerando os dados dessa Pesquisa, a presente seção visa apresentar 

brevemente o comportamento dos preços em Uberlândia, a partir do IPC-CEPES, de 

janeiro de 2020 a junho de 2021 – período marcado pela pandemia de COVID-19. 
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A inflação mensal (2020 e 2021) em Uberlândia, medida pelo IPC-CEPES, está 

representada no Gráfico 1. Uberlândia começou o ano de 2020 registrando uma 

inflação de 0,27% em janeiro; nos quatros meses subsequentes, o município 

apresentou deflações, sendo que a maior foi registrada no mês de abril (-0,63%).  

A partir de junho de 2020 houve uma expressiva aceleração nos preços na 

economia uberlandense, sobretudo nos itens tidos como essenciais, como será exposto 

mais a frente neste trabalho. Essa aceleração permaneceu até o final de 2020, quando 

no mês de dezembro a variação do IPC-CEPES foi a maior registrada no ano, 1,20%.  

 

Gráfico 1 – IPC-CEPES: variações mensais (%), jan./2020-jun./2021 

 
Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

Conforme analisado por Prado, Sousa e Fontes (2020), as variações negativas 

registradas nos primeiros meses de 2020 estão relacionadas com a pandemia de 

COVID-19, que dentre várias medidas de enfrentamento a esta doença, envolveu o 

isolamento social. Os autores também apontam que as maiores taxas de inflação no 

início do segundo semestre de 2020 estejam relacionadas com a retomada gradual da 

atividade econômica na cidade neste período. 

O movimento de aumento de preços na economia uberlandense no segundo 

semestre de 2020 foi reforçado por outros fatores (tais como a quebra de cadeias 

produtivas, a depreciação cambial e o aumento dos preços internacionais das 

commodities) e continuou ao longo do primeiro semestre de 2021. O último semestre 
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do período analisado apresentou taxas mensais superiores às verificadas no primeiro 

semestre de 2020 e um pouco inferiores aos meses do segundo semestre de 2020. 

Dessa forma, a inflação acumulada nos primeiros seis meses de 2021 em Uberlândia foi 

de 3,49%, contra -0,10% no mesmo período de 2020 e 5,15% nos últimos seis meses 

do ano passado (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Variação Acumulada (%) do IPC-CEPES, por Grupos, Períodos 
Selecionados 

Níveis 
1º sem. 

2020 
2º sem. 

2020 
1º sem. 

2021 
2020 

Últimos 12 
meses 

(jul./2020-
jun./2021) 

18 meses 
(jan./2020-
jun./2021) 

IPC-CEPES -0,10 5,15 3,49 5,05 8,82 8,71 

1 - Alimentação e bebidas 2,84 12,54 -0,20 15,74 12,32 15,51 

2 - Habitação -1,00 6,19 5,05 5,13 11,55 10,44 

3 - Artigos de residência -1,11 2,36 3,35 1,22 5,78 4,61 

4 - Vestuário -1,31 -3,50 5,54 -4,76 1,84 0,51 

5 - Transportes -4,20 4,01 9,95 -0,36 14,36 9,55 

6 - Saúde e cuidados pessoais 1,64 0,30 0,95 1,95 1,25 2,91 

7 - Despesas pessoais 1,02 1,16 1,45 2,19 2,63 3,67 

8 - Educação 3,03 -0,16 -0,28 2,87 -0,43 2,59 

9 - Comunicação 0,67 -2,25 0,76 -1,60 -1,51 -0,85 

Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

 A Tabela 1 também permite realizar uma análise da inflação de Uberlândia no 

período de janeiro de 2020 a junho de 2021 (18 meses) por grupos que compõem o 

IPC-CEPES. No período de 18 meses, as maiores altas de preços foram registradas nos 

grupos: “Alimentação e bebidas” (15,51%), “Habitação” (10,44%) e “Transportes” 

(9,55%).  

Conforme apresentado no Gráfico 2, esses três grupos apresentaram os 

maiores impactos positivos no IPC-CEPES, sendo responsáveis conjuntamente por 

quase 90% do resultado do IPC-CEPES no período: o maior impacto [3,96 pontos 

percentuais (p.p.)] na variação acumulada nos 18 meses do IPC-CEPES foi verificado no 

grupo “Alimentação e bebidas”; a seguir, vieram “Habitação” (com contribuição de 1,96 

p.p.) e “Transportes” (1,91 p.p.).  
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Gráfico 2 – Impactos (p.p.) dos Grupos na Variação Acumulada nos 18 Meses 
(jan./2020 a jun./2021) no IPC-CEPES  

 
Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

 Por outro lado, os grupos com as menores ampliações de preços ou que 

apresentaram quedas, no período de janeiro de 2020 a junho de 2021, foram: 

“Comunicação” que registrou uma variação acumulada nos 18 meses de -0,85%, 

representando um impacto de -0,03 p.p. no IPC-CEPES; “Vestuário” com uma alta 

acumulada de 0,51% e contribuição de 0,03 p.p. no índice; e, “Educação” com inflação 

acumulada de 2,59% e impacto de 0,07 p.p. (Tabela 1 e Gráfico 2).  

 Esses resultados mostram que esse período de 18 meses, marcado pela 

pandemia de COVID-19, foi caracterizado por uma inflação de bens e serviços 

essenciais, diante das altas expressivas de preços dos bens alimentícios (sobretudo dos 

consumidos no domicílio) e dos produtos/serviços relacionados à habitação e ao 

transporte. Parte dessa inflação acumulada no período pode estar ligada à pandemia 

que promoveu alterações nos hábitos e padrões de consumo dos uberlandenses, visto 

que os gastos com bens e serviços essenciais passaram a ganhar mais importância no 

orçamento familiar (NIELSEN, 2020). 

 Abordando brevemente o comportamento desses três grupos que contribuíram 

para a inflação de Uberlândia no período de janeiro de 2020 a junho de 2021, 

menciona-se que o grupo “Alimentação e bebidas” apresentou, no período analisado, 

uma forte aceleração nos preços no ano de 2020, especialmente no segundo semestre, 
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enquanto nos primeiros seis meses de 2021 registrou-se um pequeno recuo nos preços 

nos produtos alimentícios (Tabela 1). Neste grupo, o maior aumento nos preços no 

período de 18 meses foi verificado no subgrupo “Alimentação no domicílio” (variação 

acumulada de 16,04% e impacto de 3,11 p.p.), com destaque para os dois itens que 

apresentaram os maiores impactos positivos no grupo: 

 

i. o item “Carnes” (variação acumulada de 29,30% e impacto de 1,01 p.p. no 

índice geral) que, dentre todos os itens que compõe o IPC-CEPES, apresentou o 

segundo maior impacto no índice;  

ii. o item “Cereais, leguminosas e oleaginosas” (variação acumulada de 30,41% e 

impacto de 0,55 p.p. no IPC-CEPES) influenciado pelas elevações nos preços de 

produtos básicos da alimentação do uberlandense, o arroz e o feijão. 

 

Já o grupo “Habitação”, que havia fechado o primeiro semestre de 2020 com 

uma deflação (-1,00%), apresentou uma expressiva aceleração nos preços a partir do 

segundo semestre de 2020, de forma que a inflação acumulada no período foi 6,19%, 

enquanto a variação acumulada no primeiro semestre de 2021 foi 5,05% (Tabela 1). 

Dentre os componentes do grupo, ressalta-se a elevação dos preços do item 

“Combustíveis (domésticos)” (35,01% no período analisado), composto exclusivamente 

pelo subitem “Gás de botijão”. Este item apresentou o maior impacto positivo no grupo 

“Habitação” e o terceiro maior impacto (0,67 p.p.) no IPC-CEPES. 

Por fim, aborda-se o grupo “Transportes”, que nos 18 meses surgiu como um 

dos grupos com os maiores impactos no índice, sendo influenciado pela aceleração dos 

preços iniciada em julho de 2020. A maior variação acumulada no primeiro semestre de 

2021 foi apresentada por este grupo, 9,95% (Tabela 1), impulsionada pela elevação 

dos preços do item “Combustíveis (veículos)”. Dentre todos os itens que compõe o IPC-

CEPES, este item deteve o maior impacto no índice, 1,18 p.p., no período de 18 meses. 

Diante do resultado nos 18 meses da dinâmica de preços da economia de 

Uberlândia, a seção seguinte buscará compreender o comportamento dos preços dos 

itens que apresentaram os maiores impactos nos três grupos que foram os principais 

responsáveis para a inflação da cidade. 
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4.3 - O Comportamento dos Preços dos Três Principais Itens 

Responsáveis pela Inflação em Uberlândia de Janeiro de 2020 a Junho de 

2021 

 

 A presente seção visa realizar uma discussão sobre três itens que compõem o 

IPC-CEPES, a saber os itens: “Combustíveis (veículos)”, “Carnes” e “Combustíveis 

(domésticos)”. O critério de seleção desses itens considerou os três grupos 

(“Alimentação e bebidas”, “Habitação” e “Transportes”) que apresentaram as maiores 

contribuições positivas no índice no período de 18 meses, sendo que foi selecionado um 

item de cada grupo. Menciona-se que os itens selecionados ocuparam as primeiras 

posições no ranking dos itens com as maiores contribuições positivas no IPC-CEPES. 

 

4.3.1 – Item Combustíveis (Veículos) 

O Item “Combustíveis (veículos)”, um dos grandes responsáveis para a inflação 

acumulada nesse período de 18 meses que se inicia em janeiro de 2020, pôde assim 

ser classificado apenas a partir de fevereiro de 2021, pois, até então, os sucessivos 

aumentos de preços iniciados em meados de 2020 somente reverteram o impacto 

inicial da pandemia, que naquele momento derrubou seus preços (Gráfico 3). Logo, de 

fevereiro a junho de 2021 a continuidade e a significativa intensidade desses aumentos, 

especialmente em março, fizeram desse item do IPC-CEPES um dos que apresentou a 

maior variação acumulada nesses 18 meses, 22,78%. Nos últimos 12 meses do período 

analisado, a variação acumulada foi de 51,24%, mostrando a força desse ciclo de alta 

iniciado após a forte queda de preços causada pelos primeiros efeitos da pandemia 

(Tabela 2). 
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Gráfico 3 – Variação Mensal (%) do IPC-CEPES e do Item "Combustíveis (veículos)" e 
seus Subitens (“Gasolina”, “Etanol” e “Óleo Diesel”), jan./2020-jun./2021 

 
Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

Gráfico 4 – Índice Mensal do IPC-CEPES e do Item "Combustíveis (veículos)" e seus 
Subitens (“Gasolina”, “Etanol” e “Óleo Diesel”) – jan./2020-jun./2021 

 
Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Nota: janeiro/2020=100. 
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Tabela 2 – Variação Acumulada (%) do IPC-CEPES, do Item “Combustíveis” 
e seus Subitens (“Gasolina”, “Etanol” e “Óleo Diesel”), Períodos Selecionados 

Níveis 
1º sem. 

2020 
2º sem. 

2020 
1º sem. 

2021 
2020 

Últimos 12 
meses 

(jul./2020-
jun./2021) 

18 meses 
(jan./2020-
jun./2021) 

IPC-CEPES -0,10 5,15 3,49 5,05 8,82 8,71 

Item Combustíveis (veículos) -18,82 15,23 31,25 -6,45 51,24 22,78 

Subitem Gasolina -18,86 15,08 30,72 -6,62 50,43 22,06 

Subitem Etanol -19,15 17,82 43,09 -4,75 68,59 36,30 

Subitem Óleo Diesel -16,95 15,69 28,45 -3,91 48,61 23,43 

Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

Esta intensa queda nos preços dos combustíveis para veículos nos primeiros 

meses da pandemia foi consequência dos fechamentos das economias e a redução da 

mobilidade urbanas nas mais diversas economias do planeta, o que derrubou 

repentinamente o preço do petróleo, matéria-prima da “Gasolina” e “Óleo Diesel”, dois 

dos três subitens que compõe o item “Combustíveis (veículos)”. Assim, com a política 

de determinação de preços da principal produtora de “Gasolina” e “Óleo Diesel” do país, 

a Petrobrás S.A., dada pelo preço do barril de petróleo no mercado internacional, os 

preços dessas duas mercadorias caíram significativamente nesse momento de colapso 

da demanda. Mas tal queda abrupta do consumo também afetou o preço do “Etanol”, 

causando uma queda até mais incisiva do que as dos outros subitens, quase 20% de 

redução em apenas um mês, entre março e abril de 2020. 

Seguiu-se, então, um ajuste no mercado, com os maiores produtores de petróleo 

do mundo tomando medidas na direção de reduzir a produção, o que fez com que os 

preços subissem: em junho daquele ano “Gasolina” e “Etanol” já registram uma 

variação de preços mensal positiva, enquanto o “Óleo Diesel” tem um registro 

levemente negativo, próximo à estabilidade. Mas, em julho, todos apresentam alta 

significativa, em um movimento que segue intenso até setembro, à medida que seus 

preços reagem à conjunção do novo patamar de produção com aumentos de demanda 

advindos do processo de reaberturas de economias – a “Gasolina” já quase retoma o 

patamar anterior àquela queda. 

Em outubro há o registro de queda nos preços das três mercadorias, porém 

trata-se de um movimento isolado que se repete em novembro apenas para “Gasolina”, 

enquanto “Óleo Diesel” e “Etanol” iniciam ou retomam uma tendência de alta que se 
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encerrará apenas em abril de 2021, com altas muito intensas em fevereiro e março de 

2021. 

Como a “Gasolina” só voltou a ter uma alta significativa em janeiro de 2021, e 

uma vez que por seu peso na composição desse agregado ela acaba sendo o principal 

determinante da dinâmica do item, o último trimestre de 2020 pode ser caracterizado 

como um período de relativa estabilidade da variação de todo o item “Combustíveis 

(veículos)”. 

Por sua vez, o primeiro trimestre de 2021 se caracterizou por forte altas em cada 

um dos seus meses e já em fevereiro o item “Combustíveis (veículos)” alcançou um 

patamar de preços superior ao registrado antes da pandemia, e que se elevou ainda 

mais com os significativos aumentos em março e maio desse ano, transformando o 

item em um dos maiores responsáveis pelo aumento do IPC-CEPES no período. 

 

4.3.2 – Item Carnes 

O item “Carnes” foi o item de destaque do grupo “Alimentação e bebidas”, 

apresentando a segunda maior contribuição positiva no IPC-CEPES no acumulado de 18 

meses (janeiro de 2020 a junho de 2021), atrás apenas do item “Combustíveis 

(Veículos)”. Em 18 meses, o item “Carnes” registrou uma variação acumulada de 

29,30% e impacto de 1,01 p.p. no índice.  

A variação mensal do item “Carnes” no período pode ser observada no Gráfico . 

Nos quatro primeiros meses de 2020, esse item apresentou deflação; assim, encerrou o 

primeiro semestre de 2020 com uma variação acumulada de -3,09% (Tabela 3).  

Importante lembrar que os preços das “Carnes” aumentaram muito no final do 

ano de 2019 devido ao crescimento da demanda externa por proteína animal brasileira 

diante do avanço da peste suína africana na China, como mostraram Prado, Sousa e 

Fontes (2020). Contudo, os preços das “Carnes” começaram a recuar no início de 2020, 

entretanto esse movimento não continuou no restante do ano, pelo contrário, houve 

uma expressiva aceleração nos preços no segundo semestre de 2020, fechando o 

período com uma variação acumulada de 30,47% (Gráfico 5 e Tabela 3). Note, pelo 

Gráfico 6, a trajetória ascendente do índice do item “Carnes” a partir de julho de 2020. 
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Já no início do ano de 2021, o item continuou tendo uma trajetória de aumento 

de preços, porém, em magnitude menor do que verificado na segunda metade do ano 

anterior e apresentando um recuo em junho de 2021. (Gráfico 5 e Gráfico 6).  

 

Gráfico 5 – Variação Mensal (%) IPC-CEPES e Item “Carnes”, jan./2020-jun./2021 

 
Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

 

Gráfico 6 – Índice Mensal do IPC-CEPES e do Item "Carnes" – jan./2020-jun./2021 

 
Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Nota: janeiro/2020=100. 
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Tabela 3 – Variação Acumulada (%) do IPC-CEPES e Item “Carnes” (por Subitem), 
Períodos Selecionados 

Níveis 
1º sem. 

2020 
2º sem. 

2020 
1º sem. 

2021 
2020 

Últimos 12 
meses 

(jul./2020-
jun./2021) 

18 meses 
(jan./2020-
jun./2021) 

IPC-CEPES -0,10 5,15 3,49 5,05 8,82 8,71 

Item Carnes -3,09 30,47 2,26 26,43 33,42 29,30 

Subitem Acém 6,71 29,92 12,24 38,64 45,82 55,61 

Subitem Coxão mole -4,01 38,58 1,04 33,03 40,03 34,41 

Subitem Alcatra -8,22 29,54 0,63 18,90 30,36 19,65 

Subitem Costela 3,30 33,81 1,77 38,23 36,19 40,68 

Subitem Patinho -6,33 30,25 4,74 22,01 36,43 27,79 

Subitem Carne de porco -3,48 17,91 -3,23 13,81 14,10 10,14 

Subitem Contrafilé -13,34 38,28 -0,39 19,82 37,73 19,35 

Subitem Paleta 0,47 38,59 6,54 39,24 47,65 48,35 

Subitem Maça de peito 5,42 26,97 9,96 33,86 39,62 47,19 

Subitem Músculo -3,12 44,28 2,59 39,78 48,01 43,40 

Subitem Lagarto comum -2,83 28,49 5,49 24,86 35,54 31,71 

Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

Por meio da Tabela 3 é possível conhecer a composição do item “Carnes”. Os 

subitens pertencentes ao item são os tipos de carne bovina e carne suína mais 

consumidos pela população segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2008-2009. 

A maioria dos subitens do item “Carnes” apresentou uma inflação acumulada nos 

18 meses superior a 30%, sendo que a maior foi verificada no subitem “Acém” 

(55,61%), seguida pelo subitem “Paleta” (48,35%). Por outro lado, o único subitem 

que representa a carne suína – subitem “Carne de porco” – apresentou a menor 

variação acumulada em 18 meses, 10,14%. Dessa maneira, a ampliação dos preços no 

período foi maior na proteína bovina do que na suína. 

Um conjunto de fatores está relacionado com a elevação dos preços das 

“Carnes” nos anos de 2020 e 2021, em um período marcado pela crise sanitária 

provocada pela COVID-19.  

A elevação dos preços das “Carnes”, de maneira mais expressiva, vem desde o 

final de 2019, uma vez que os preços foram impactados pelo aumento das exportações 

de “Carnes” para China (PRADO; SOUSA; FONTES, 2020) diante do surto de peste 

suína africana detectado no país chinês.  

Essa doença contagiosa e mortal para os suínos infectados provocou prejuízos 

econômicos consideráveis aos criadores de porcos na China, já que muitos porcos 
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foram sacrificados como medida de precaução, implicando em uma redução da oferta 

de carne suína e um aumento dos preços.  

Ademais, o vírus da peste suína avançou para outros países e já afeta mais de 

50 países da Ásia, África e Europa desde 2018. Em julho de 2021, depois de quase 40 

anos, foi detectada a doença nas Américas, após a notificação da República 

Dominicana. (OIE, 2021). Desse modo, com o avanço do surto de peste suína africana 

na Ásia, África e Europa no ano de 2020, houve uma crise no setor de suínos nessas 

regiões e um aumento da demanda internacional por proteína animal brasileira, não 

somente dos cortes suínos, mas também dos bovinos.  

As exportações brasileiras de carnes bovinas e suínas aumentaram 

significativamente em 2020 em comparação a 2019 e seguiram em alta no primeiro 

quadrimestre de 2021. Com base nos dados de Brasil (2021b), a quantidade exportada 

de carnes bovinas, suínas e seus derivados em 2020 aumentou quase 15% em relação 

a 2019. 

A expansão das exportações aconteceu como consequência da peste suína que 

afetou várias regiões e do fato de que vários países passaram a demandar mais 

proteína animal diante da pandemia, seja para refazerem os seus estoques, seja porque 

a população mundial, especialmente na China e nos Estados Unidos, passou a consumir 

mais esse tipo de produto (CANAL RURAL, 2021). 

O aumento da demanda internacional por proteína animal contribuiu para o 

resultado positivo da exportação de carnes do Brasil. Adicionalmente, a trajetória da 

taxa de câmbio6 também atuou como um atrativo para os produtores exportarem mais 

no ano de 2020. O dólar alto favoreceu a atividade exportadora, promovendo maior 

lucratividade para os exportadores. Assim, a demanda doméstica desse produto passou 

a concorrer com uma forte demanda internacional a preços elevados em moeda 

nacional, reduzindo a oferta no país e elevando os preços no mercado doméstico.  

A trajetória da desvalorização do real frente ao dólar está retratada no Gráfico 

7, que mostra a taxa de câmbio real efetiva agropecuária – “que leva em consideração 

o peso relativo dos dez principais países compradores de produtos agropecuários do 

 
6 Para conhecimento da evolução da taxa cambial e sua relação com as exportações, ver os Boletins do 
Comércio Exterior do CEPES disponível em: <http://www.ieri.ufu.br/cepes/publicacoes/boletins/comercio-

exterior#tab-0-1>. 
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Brasil” (SOUZA, 2021) –, a taxa de câmbio real efetiva e a taxa de câmbio nominal 

(Real/Dólar).  

 

Gráfico 7 – Taxa de câmbio real efetiva agro (índice), taxa de câmbio real efetiva 
(índice) e taxa de câmbio nominal (R$/US$) mensal – 2010-2021

 
Fonte: Extraído de Souza, 2021. 

 

Ademais, o dólar mais caro exerceu outra ação sobre o item “Carnes”. Além de 

favorecer a exportação, a desvalorização da moeda brasileira também provocou o 

aumento dos custos da criação de bovinos e suínos, já que rações a base de soja e 

milho7 também tiveram altas nos preços no período analisado.  

O relatório de retrospectiva de 2020 do Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (CEPEA) expôs que a produção de milho foi recorde no segundo 

semestre de 2020, porém diante da forte valorização do dólar, do aumento nos preços 

internacionais e da demanda externa aquecida, os preços do milho a partir de julho de 

2020 aumentaram bastante e alcançaram patamares recordes em outubro do mesmo 

ano. Situação semelhante aconteceu com os preços da soja que atingiram recordes no 

ano passado (CEPEA, 2021). 

 
7 A soja e o milho, que fazem parte da ração, são commodities cotadas no mercado internacional 

em dólar. Souza (2021) mostra a evolução dos preços das commodities, de tal modo que está retratado 
no trabalho desse autor o aumento dos preços da soja e do milho em 2020 e 2021. 
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Para mais, essa elevação do custo de produção foi reforçada pela situação 

climática do país diante da escassez de chuva em algumas regiões produtoras de 

proteína bovina no Brasil. Os produtores passaram a comprar mais ração e suplementos 

para resolver o problema da falta de pasto, implicando em aumento dos gastos de 

produção e provocando um atraso do boi de pasto, o que intensificou a menor 

disponibilidade de gado para o abate, algo que já estava acontecendo em 2020 e que 

se manteve no primeiro semestre de 2021 (CEPEA, 2021; AGÊNCIA BRASIL, 2021; G1, 

2021). 

Portanto, como apontado pelo CEPEA (2021, p.8), “as intensas exportações 

brasileiras de carne bovina [...] atreladas à oferta restrita de boi gordo no pasto [...] 

mantiveram os preços de todo o setor em alta no mercado nacional na maior parte de 

2020”.  

Adicionalmente, CEPEA (2021) realçou que a intensa alta nos preços das carnes 

bovinas e a retomada gradual das atividades econômicas na pandemia impulsionaram 

as vendas de proteína suína e os preços internos do animal vivo e das carnes 

dispararam no segundo semestre de 2020, batendo recorde em setembro. 

Dessarte, nos 18 meses analisados o setor de carnes foi marcado por aumento 

nos preços da proteína animal (suína e bovina) e pode-se dizer que uma série de 

fatores, conjuntamente, impactaram os níveis de preços das carnes no período: taxa 

cambial desvalorizada (dólar alto), uma menor oferta do produto no mercado interno e 

um aumento da demanda externa por proteína animal, além dos fatores climáticos 

afetando a produção. 

 

4.3.3 – Item “Combustíveis (domésticos)” [Gás de botijão] 

O item “Combustíveis (domésticos)”, que é composto apenas pelo subitem “Gás 

de botijão”, apresentou uma variação acumulada de 35% no período de 18 meses 

iniciado entre janeiro de 2020 e junho de 2021 (Tabela 4). Como ilustrado pelo 

Gráfico 8, aumentos de preços ocorreram em praticamente todos os meses 

analisados, com exceção de fevereiro e abril de 2020, sendo que nesse último mês o 

declínio se deu após uma das mais significativas altas ocorridas no período. 
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Gráfico 8 – Variação Mensal (%) do IPC-CEPES e do Item "Combustíveis (domésticos)" 
[Subitem “Gás de Botijão”], jan./2020-jun./2021

 
Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

 

Tabela 4 – Variação Acumulada (%) do IPC-CEPES, do Item “Combustíveis 
(domésticos)” [Subitem “Gás de Botijão”], Períodos Selecionados 

Níveis 
1º sem. 

2020 
2º sem. 

2020 
1º sem. 

2021 
2020 

Últimos 12 
meses 

(jul./2020-
jun./2021) 

18 meses 
(jan./2020-
jun./2021) 

IPC-CEPES -0,1 5,15 3,49 5,05 8,82 8,71 

Item Combustíveis (domésticos) 
5,64 7,4 19 13,46 27,8 35,01 

[Subitem Gás de Botijão] 

Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

Assim como o item “Combustíveis (veículos)”, o principal determinante para o 

preço do item “Gás de botijão” é a formação de preços internos em linha com os preços 

praticados no mercado internacional, nessa caso, o preço do Gás Liquefeito de Petróleo 

(GLP), um sub-produto do petróleo tal como a “Gasolina” e o “Óleo Diesel”, e, portanto, 

dependende do preço do barril de petróleo. Contudo, seja por contar com uma 

estrutura de demanda diferente daquela dos combustíveis para veículos, ou por outros 

elementos de sua formação de preço, o comportamento dos preços do subitem “Gás de 

botijão” nesse período não apresentou a mesma dinâmica de retração, recuperação e 

avanço observada para os preços dos combustíveis para veículos, mostrando um 

comportamento de crescimento robusto em praticamente todos os meses e com 
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elevações significativamente incisivas nos meses de março de 2020 e janeiro, março e 

junho de 2021 (Gráfico 8 e Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 – Índice Mensal do IPC-CEPES e do Item "Combustíveis (domésticos)" 
[Subitem “Gás de Botijão”], jan./2020-jun./2021 

 
Fonte: Pesquisa Mensal de Preços do CEPES (CEPES, 2020; 2021). Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Nota: janeiro/2020=100. 

 

Posta sob a perspectiva de comparação com o patamar de janeiro de 2020 

(Gráfico 9), a dinâmica dos preços do item “Gás de botijão” deixa evidente seu 

comportamento de alta durante todo o período, exibindo um padrão de elevações ainda 

mais intensas a partir de janeiro de 2021. 

 

4.4 - Considerações Finais 

Este trabalho teve como objetivo central analisar a dinâmica inflacionária em 

Uberlândia entre janeiro de 2020 e junho de 2021, pretendendo compreender a 

evolução dos níveis de preços na economia uberlandense em um momento em que a 

pandemia de COVID-19 influenciou o comportamento da sociedade. 

Os dados e informações utilizadas no estudo foram obtidos da Pesquisa Mensal 

de Preços do CEPES e permitiram analisar a inflação na cidade de Uberlândia de 

maneira desagregada, ou seja, foi possível identificar os itens com as maiores 

contribuições na inflação acumulada municipal nos 18 meses examinados. 
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Resumidamente, o trabalho revelou que os grupos “Alimentação e bebidas”, 

“Habitação” e “Transportes” foram os grupos que mais contribuíram para a variação 

acumulada do IPC-CEPES em 18 meses (8,71%), sendo responsáveis conjuntamente 

por quase 90% do resultado acumulado no período. Especialmente por conta da 

dinâmica dos preços dos itens “Combustíveis (veículos)”, “Carnes” e “Combustíveis 

domésticos”, que acumularam em 18 meses, respectivamente, 22,78%, 29,30% e 

35,01%. 
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5. Receitas Orçamentárias da Prefeitura Municipal de 
Uberlândia, no período de janeiro de 2017 a junho de 2021 

 
Carlos José Diniz1 

Rick Humberto Naves Galdino2 
Rodrigo Fernandes Gomes da Silva3 

Tarcísio Fernandes de Paula4 
 

5.1 - Introdução 

 

As Receitas Orçamentárias do município de Uberlândia são apresentadas nesta 

seção de forma detalhada. Inicialmente esta seção também compreenderia a análise 

das Despesas Orçamentárias e situação de Endividamento do município, por questões 

de redimensionamento e paginação do trabalho estes temas estão em uma nova seção, 

cujos dados são apresentados sem prejuízos devido ao desmembramento. Assim, além 

da leitura desta seção recomenda-se o acesso a seção específica sobre a Despesas 

Orçamentárias e situação de Endividamento do município para compreensão integral do 

trabalho, que objetiva demonstrar dinâmica recente destes aspectos para o Município 

de Uberlândia. 

Quanto as Receitas Orçamentárias, a análise compreende o período de janeiro 

de 2017 a junho de 2021 para as Receitas Correntes e suas subcontas, com dados 

mensais. E do 1º bimestre de 2017 ao 3º bimestre de 2021 para as Receitas 

Orçamentárias e de Capital, com dados bimestrais. Estas diferenças nas temporalidades 

se devem as origens das informações, sendo os dados mensais oriundos do Anexo 3 do 

RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), que apresenta os dados para 

apuração da Receita Corrente Líquida do município. Já os dados bimestrais têm origem 

no Anexo 1 também do RREO, que apresenta as Receitas Orçamentárias e suas 

subcontas. 

A opção permite, portanto, trabalhar com uma gama maior de contas a fim de 

compreender todo o desempenho das Receitas Orçamentárias, que é a conta mais 

agregada do município, e também com as Receitas de Capital, ainda que para isso seja 

 
1 Economista / Pesquisador – CEPES/IERI/UFU. 
2 Economista / Pesquisador – CEPES/IERI/UFU. 
3 Analista de Tecnologia da Informação - CEPES/IERI/UFU. 
4 Economista / Pesquisador – CEPES/IERI/UFU. 
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disponibilizada apenas as informações bimestrais. Além disso, trabalhar as Receitas 

Correntes de forma mensal, a partir do Anexo 3, permite verificar as flutuações em 

menor escala de tempo possível para estes dados e acessar algumas contas das 

Receitas Correntes que só aparecem de forma desagregada neste Anexo 3, como é o 

caso da desagregação das Receitas com Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria e 

das Transferências Correntes, que permitem verificar os impostos municipais e as 

transferências das Cota-partes de forma singular.  

A intenção de buscar tantas opções temporais é captar em todos os detalhes 

possíveis as variações de recursos, principalmente, neste período de pandemia. Logo, 

será possível diferenciar as variações cíclicas e normais daquelas que são fruto do 

momento ou em decorrência do momento. Além desta introdução, o texto é composto 

por uma subseção que apresenta o desempenho de todas as das Contas que compõem 

as Receitas Orçamentárias do município de Uberlândia e por uma subseção conclusiva. 

Cabe ressaltar que os valores financeiros utilizados neste trabalho estão em 

termos reais, deflacionados pelo IPCA, a nível de preços de 1º de julho de 20215. 

 

5.2 - Receitas Orçamentárias 

 
As Receitas Orçamentárias compreendem o maior nível de agregação possível 

das contas de um orçamento, cuja definição é apresentada a seguir: 

 

Disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e 

constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do 
qual se viabiliza a execução das políticas públicas, a receita orçamentária é fonte 

de recursos utilizada pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua 

é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. (MTO – 2021. Pg. 
18 – 19). 

 
O Gráfico 1, a Tabela 1 e a Tabela 3 apresentam os valores das receitas 

orçamentárias do município de Uberlândia no período de 2017 a 2021, bem como o 

desempenho relativo por meio de número índice (base 100 = 2017). Os valores 

referentes ao ano de 2021 estão representados apenas até o 3º bimestre (últimos 

dados disponíveis). 

 
5 Disponível em: < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-

indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=series-historicas>. Acesso em: 20/07/2021. 
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Conforme se verifica no Gráfico 1 as Receitas Orçamentárias de Uberlândia 

apresentam uma alta de 4,68% em 2018, cujo número índice fica em 104,68, passando 

de R$2.281.962.492,82 em 2017 para R$2.388.707.620,78 em 2018. Os anos de 2019 

e 2020 são anos que também apresentam desempenhos positivos das Receitas 

Orçamentárias, cujos números índices são 113,08 em 2019 e 137,32 em 2020, e os 

respectivos valores R$2.580.445.744,72 em 2019 e R$3.133.552.426,72 em 2020. Em 

2021, até o fim do 3º bimestre as Receitas Orçamentárias já acumulam valores de 

R$1.401.911.747,70, que representam 61,43% da Receita Orçamentária de 2017, e 

quando comparada aos valores de 2020 representam 44,74%. 

 

Gráfico 1 – Valores e número índice anuais e do 1º semestre de 2021 da conta de 
Receitas Orçamentárias, em termos reais, base 100 = 2017 (1º bim/2017 – 3º 

bim/2021) 

 
Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 
2018, 2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 

 

A fim de verificar os efeitos da crise do COVID-19 sobre as Receitas 

Orçamentárias a Tabela 4 apresenta os valores arrecadados até o 3º bimestre dos anos 

de 2019, 2020 e 2021, apenas para efeito de comparação, com intuito de reconhecer 

as grandes variações de valores nos primeiros meses de pandemia em 2020 e no 

primeiro semestre de 2021. Tal análise será apresentada na próxima subseção. 

Antes, no entanto, é preciso apresentar algumas caraterísticas que os dados 

disponíveis permitem para qualificar melhor o desempenho das Receitas Orçamentárias. 

A série de dados oficiais com menor intervalo de tempo para as receitas orçamentárias 

são disponibilizadas bimestralmente por meio do Anexo 1 do RREO (Relatório Resumido 
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de Execução Orçamentária). As informações básicas são fornecidas sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Uberlândia e após enviadas são 

disponibilizadas publicamente no Portal Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e 

Fiscais do Setor Público Brasileiro)6 e estão representadas no Gráfico 2. 

As Receitas Orçamentárias consistem em um somatório de recursos financeiros 

de várias fontes distintas, assim acompanhar seu desempenho ao longo do ano permite 

verificar as flutuações entre um bimestre e outro. A origem destas flutuações deve-se 

ao período de arrecadação de tributos, alguns com características bem sazonais, outros 

como as receitas de operações de crédito, são muito esporádicas. Nas próximas 

subseções o trabalho apresenta de forma mais detalhada estas flutuações, quando 

destaca cada uma destas fontes. Por ora estas questões sazonais, periódicas e 

esporádicas não estão destacadas, mas estão todas representadas bimestralmente no 

Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Valores bimestrais da conta Receitas Orçamentárias e taxa de variação 
bimestral, em termos reais (1º bim/2017 – 3º bim/2021) 

 
Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 

2018, 2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 

 

O Gráfico 2 demonstra as oscilações da Receita Orçamentária bimestral, sendo 

as maiores elevações registradas no 5º bimestre de 2019 (17,26%) e no 4º bimestre de 

2020 (14,48%) e as maiores oscilações negativas apresentadas no 3º bimestre de 2018 

 
6 Disponível em: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf>. 

Acesso em: 01/08/2021. 
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(-16,29%) e no 5º bimestre também de 2018 (-14,30%). Em termos de valores, a 

menor Receita Orçamentária bimestral ocorre no 5º bimestre de 2018 quando registra 

R$350.400.946,49 e a maior no 4º bimestre de 2020 cujo valor é de R$578.280.866,03. 

O Gráfico 3 permite visualizar as características sazonais das Receitas 

Orçamentárias. Em 2017, 2018 e 2021, o 2º bimestre é o que apresenta a maior 

entrada de recursos nos cofres públicos do município, e o 5º bimestre é aquele que 

apresenta a menor entrada nos anos de 2017 e 2018. Os anos de 2019, 2020 e 2021 

apresentam bimestres bem atípicos se comparados aos vigentes nos anos de 2017 e 

2018. 

Os anos de 2019,2020 e 2021 apresentam grandes entradas de Recursos 

Orçamentários para o município. Fato constatado desde o 5º bimestre de 2019, que 

persiste ao longo de todo o ano de 2020 até o 3º bimestre de 2021. Estes valores altos 

destoam dos anos anteriores, 2017, 2018 até o 4º bimestre de 2019. A análise dos 

dados em nível mais desagregado nas próximas subseções permite uma melhor 

compreensão deste momento impar pelo qual passam as finanças públicas do município 

de Uberlândia. 

 

Gráfico 3 – Valores bimestrais da conta Receitas Orçamentárias, em termos reais 
(1º bim/2017 – 3º bim/2021) 

 
Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 
2018, 2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 
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5.2.1 - Receitas Correntes e Receitas de Capital 

 

O segundo maior nível de agregação das Receitas Orçamentárias permite 

diferenciar os recursos em Receitas Correntes e Receitas de Capital, ou seja, conforme 

a categoria econômica. Segundo o MTO-2017: 

 

1 - Receitas Correntes: são arrecadadas dentro do exercício, aumentam as 

disponibilidades financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o 
Patrimônio Líquido, e constituem instrumento para financiar os objetivos 

definidos nos programas e ações correspondentes às políticas públicas. De 
acordo com o § 1o do art. 11 da Lei no 4.320, de 1964, classificam-se como 

correntes as receitas provenientes de tributos; de contribuições; da exploração 

do patrimônio estatal (Patrimonial); da exploração de atividades econômicas 
(Agropecuária, Industrial e de Serviços); de recursos financeiros recebidos de 

outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender 
despesas classificáveis em Despesas Correntes (Transferências Correntes); e 

demais receitas que não se enquadram nos itens anteriores (Outras Receitas 

Correntes). 2 - Receitas de Capital: aumentam as disponibilidades financeiras 
do Estado. Porém, de forma diversa das Receitas Correntes, as Receitas de 

Capital não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido. De acordo com o § 2o 
do art. 11 da Lei no 4.320, de 1964, com redação dada pelo Decreto Lei no 

1.939, de 20 de maio de 1982, Receitas de Capital são as provenientes de: 
realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas; 

conversão, em espécie, de bens e direitos; recebimento de recursos de outras 

pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender Despesas 
de Capital; e, superávit do Orçamento Corrente. (MTO- 2017. Pg-19) 

 
 

Esta distinção é importante, pois, por suas próprias características, estas fontes 

de recursos apresentam sazonalidades e fluxos bem distintos, sendo as Receitas 

Correntes mais cíclicas e cotidianas, geralmente atrelada a arrecadação de tributos 

próprios (locais) ou de transferências de outras esferas (União e Estado). Já as Receitas 

de Capital são mais esporádicas, na maioria das vezes relacionada à: venda de um 

bem; transferência de recursos vinculados a aquisição ou construção de algum bem; ou 

tomada de crédito para financiar a aquisição ou construção de um bem por meio da 

realização de investimentos. 

Antes de apresentar a composição característica de cada uma delas, é 

importante ressaltar que ao longo de todo o período analisado as Receitas Correntes 

são significativamente mais elevadas que as Receitas de Capital, tal constatação pode 

ser visualizada por meio do Gráfico 4 – que apresenta os valores das duas categorias 

econômicas, bimestralmente, de 2017 até o 3º bimestre de 2021 – e do Gráfico 5 – que 
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apresenta a participação relativa, em termos percentuais, das duas categorias também 

bimestralmente. 

Conforme o Gráfico 4, as maiores Receitas Correntes registradas no período 

ocorrem no quarto bimestre de 2020, quando registra valores na ordem de 

R$558.032.708,24. Este fato chama muito a atenção por ser justamente o período de 

crise do COVID-19 em todo o país e também no município de Uberlândia. Entretanto, o 

comportamento das Receitas Correntes desde o 5º bimestre de 2019, ainda antes da 

instalação da pandemia, mostram que os valores de R$466.861.609,38 estão 

significativamente acima das receitas auferidas nos diversos bimestres anteriores. A 

máxima anterior é registrada no 1º bimestre de 2019, cujo valor corresponde a 

R$424.708.615,07. Esta constatação será melhor detalhada nas próximas subseções na 

análise das contas que compõem as Receitas Correntes. 

 

Gráfico 4 – Valores bimestrais das contas de Receita Correntes e Receita de 
Capital, em termos reais (1º bim/2017 – 3º bim/2021) 

 
Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 2018, 
2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Comentário: a preços de 1º de julho de 2021.  

 

Entre as Receitas de Capital, o maior valor (R$47.078.333,38) é registrado no 6º 

bimestre de 2019, período que também registra sua maior participação no total das 

Receitas Orçamentárias 10,61%, conforme se verifica Gráfico 5. 

A análise das Receitas de Capital em termos de valores e de participação relativa 

é importante para verificar grandes variações que ocorrem no total das Receitas 

Orçamentárias, por serem esporádicas e as vezes relacionadas a grandes 
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investimentos. No entanto, como demonstrado tanto no Gráfico 4 quanto no Gráfico 5, 

há um expressivo valor registrado em Receitas de Capital no 6º bimestre de 2019 e no 

6º bimestre de 2020. Os valores registrados em Receitas de Capital nos bimestres 5º 

de 2019, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º de 2020 e 1º, 2º e 3º de 2021 não explicam as grandes 

Receitas Orçamentárias registradas, mesmo que significativos em termos de valores, 

representam apenas 2,54% do total da Receita Orçamentária do 5º bimestre de 2019 e 

3,50% no 4º bimestre de 2020. 

 

Gráfico 5 – Participações relativas bimestrais das contas de Receita Correntes e 
Receita de Capital, em termos percentuais (1º bim/2017 – 3º bim/2021) 

 
Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 2018, 
2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 

 

Os grandes valores registrados nas Receitas Orçamentárias nestes últimos 

bimestres são, portanto, explicados principalmente por fortes elevações das Receitas 

Correntes, conforme verificado no Gráfico 4, associada a uma considerável Receita de 

Capital no 6º bimestre de 2019 e também no 3º e 6º bimestres de 2020. 

A próxima subseção apresenta o desempenho das contas que compõem as 

Receitas de Capital no intento de detalhar a origem destes recursos esporádicos. 
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Tabela 1 – Valor das contas da Receita Orçamentária e taxa de variação anual (2017-2020), em valores reais e percentuais 

Rótulo Conta / Ano 2017 2018 2019 2020 
∆ 2018 
/2017 

∆ 2019 
/2018 

∆ 2020 
/2019 

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.281.962.492,82 2.388.707.620,78 2.580.445.744,72 3.133.552.426,72 4,68 8,03 21,43 

RECEITAS CORRENTES 2.224.994.210,85 2.269.557.806,47 2.443.694.971,07 2.986.101.222,61 2,00 7,67 22,20 

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 520.240.275,43 549.106.912,62 595.631.753,24 611.071.908,78 5,55 8,47 2,59 

CONTRIBUIÇÕES 121.240.190,59 113.683.295,07 118.415.484,40 125.265.619,06 -6,23 4,16 5,78 

RECEITA PATRIMONIAL 61.900.886,44 78.176.093,17 34.500.507,24 33.495.407,54 26,29 -55,87 -2,91 

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

RECEITA DE SERVIÇOS 228.651.375,71 234.493.970,47 265.864.441,38 249.696.850,11 2,56 13,38 -6,08 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.178.913.000,75 1.179.564.053,99 1.351.935.332,59 1.899.826.619,79 0,06 14,61 40,53 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 114.048.481,93 114.533.481,14 77.347.452,22 66.744.817,32 0,43 -32,47 -13,71 

RECEITAS DE CAPITAL 56.968.281,98 119.149.814,31 136.750.773,65 147.451.204,12 109,15 14,77 7,82 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 35.441.792,06 85.768.270,48 125.366.468,30 132.728.338,43 142,00 46,17 5,87 

ALIENAÇÃO DE BENS 15.192.731,57 7.070.506,23 5.328.167,90 4.580.493,91 -53,46 -24,64 -14,03 

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.045.544,90 25.035.146,12 6.056.137,45 10.142.371,78 314,11 -75,81 67,47 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 288.213,45 1.275.891,48 0,00 0,00 342,69 -100,00 - 

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 120.978.478,43 150.181.444,75 155.021.777,28 132.879.116,58 24,14 3,22 -14,28 

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.402.940.971,25 2.538.889.065,53 2.735.467.522,00 3.266.431.543,30 5,66 7,74 19,41 

Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. 
Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 
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Tabela 2 – Taxa de participação das contas da Receita Orçamentária, anual (2017-2020) e 1º Semestre de 2021, em termos 
percentuais 

Rótulo Conta / Ano 2017 2018 2019 2020 1º Semestre 2021 

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.281.962.492,82 2.388.707.620,78 2.580.445.744,72 3.133.552.426,72 1.401.911.747,70 

RECEITAS CORRENTES 97,50 95,01 94,70 95,29 98,15 

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 22,80 22,99 23,08 19,50 24,33 

CONTRIBUIÇÕES 5,31 4,76 4,59 4,00 4,11 

RECEITA PATRIMONIAL 2,71 3,27 1,34 1,07 0,39 

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECEITA DE SERVIÇOS 10,02 9,82 10,30 7,97 8,57 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 51,66 49,38 52,39 60,63 58,80 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5,00 4,79 3,00 2,13 1,95 

RECEITAS DE CAPITAL 2,50 4,99 5,30 4,71 1,85 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1,55 3,59 4,86 4,24 1,59 

ALIENAÇÃO DE BENS 0,67 0,30 0,21 0,15 0,16 

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,26 1,05 0,23 0,32 0,10 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5,30 6,29 6,01 4,24 7,39 

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 105,30 106,29 106,01 104,24 107,39 

Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; 
IPCA-IBGE. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 
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Tabela 3 – Número índice das contas da Receita Orçamentária, anual (2017-2020), base 100 = 2017 

Rótulo Conta / Ano 2017 2018 2019 2020 

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 100 104,68 113,08 137,32 

RECEITAS CORRENTES 100 102,00 109,83 134,21 

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 100 105,55 114,49 117,46 

CONTRIBUIÇÕES 100 93,77 97,67 103,32 

RECEITA PATRIMONIAL 100 126,29 55,74 54,11 

RECEITA AGROPECUÁRIA 100 - - - 

RECEITA INDUSTRIAL 100 - - - 

RECEITA DE SERVIÇOS 100 102,56 116,28 109,20 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 100 100,06 114,68 161,15 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 100 100,43 67,82 58,52 

RECEITAS DE CAPITAL 100 209,15 240,05 258,83 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100 242,00 353,72 374,50 

ALIENAÇÃO DE BENS 100 46,54 35,07 30,15 

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 100 - -! - 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100 414,11 100,18 167,77 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100 442,69 0,00 0,00 

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 100 124,14 128,14 109,84 

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 100 105,66 113,84 135,93 

Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - 
SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração CEPES/IERI/UFU. Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 
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Tabela 4 – Valor semestral das contas da Receita Orçamentária, taxa de variação, ponderação e variação ponderada (1º semestre 2019, 
1º semestre 2020 e 1º semestre de 2021), em valores reais e percentuais 

RECEITA / Período 
1º Semestre 

2019 
1º Semestre 

2020 
1º Semestre 

2021 

Taxa de variação 
Ponderação 

(2019) 

Variação ponderada 

2020 2021 2020 2021 

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.249.228.310,32 1.500.136.504,89 1.401.911.747,70 20,09 -6,55 1,00 20,09 -6,55 

RECEITAS CORRENTES 1.205.482.131,33 1.427.184.270,57 1.376.024.070,34 18,39 -3,58 0,96 17,75 -3,46 

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 318.170.532,85 294.053.097,66 341.122.093,99 -7,58 16,01 0,25 -1,93 4,08 

CONTRIBUIÇÕES 62.795.916,18 64.366.833,55 57.562.498,73 2,50 -10,57 0,05 0,13 -0,53 

RECEITA PATRIMONIAL 12.285.618,85 3.720.910,81 5.492.428,22 -69,71 47,61 0,01 -0,69 0,47 

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 - - 

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 - -! 

RECEITA DE SERVIÇOS 121.234.572,34 114.049.161,18 120.193.168,55 -5,93 5,39 0,10 -0,58 0,52 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 651.659.297,66 912.343.375,72 824.263.791,86 40,00 -9,65 0,52 20,87 -5,04 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39.336.193,45 38.650.891,64 27.390.088,98 -1,74 -29,13 0,03 -0,05 -0,92 

RECEITAS DE CAPITAL 43.746.178,99 72.952.234,33 25.887.677,36 66,76 -64,51 0,04 2,34 -2,26 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 39.645.582,30 67.266.383,84 22.271.006,45 69,67 -66,89 0,03 2,21 -2,12 

ALIENAÇÃO DE BENS 2.349.212,69 3.009.507,92 2.209.155,75 28,11 -26,59 0,00 0,05 -0,05 

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 - - 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.751.384,00 2.676.342,57 1.407.515,17 52,81 -47,41 0,00 0,07 -0,07 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 - - 

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 74.916.577,41 90.195.875,74 103.606.458,14 20,40 14,87 0,06 1,22 0,89 

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 1.324.144.887,74 1.590.332.380,64 1.505.518.205,84 20,10 -5,33 1,06 21,31 -5,65 

Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. 
Elaboração CEPES/IERI/UFU. Comentário: a preços de 1º de julho de 2021.
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5.2.2 - Receitas de Capital 

 
As Receitas de Capital têm origem em diversas contas que consistem: na 

constituição de dívidas por meio das Operações de Crédito; na conversão, em espécie, 

de bens e direitos com a Alienação de Bens; e no recebimento de recursos de outras 

pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender Despesas de 

Capital, através das Transferências de Capital. Segundo o MTO-2017 “A origem é o 

detalhamento das categorias econômicas Receitas Correntes e Receitas de Capital, com 

vistas a identificar a procedência das receitas no momento em que ingressam nos 

cofres públicos”. 

Ainda conforme o MTO-2017, as contas que demonstram as origens das Receitas 

de Capital são: 

Operações de Crédito: recursos financeiros oriundos da colocação de títulos 

públicos ou da contratação de empréstimos junto a entidades públicas ou 

privadas, internas ou externas. Alienação de Bens: ingressos financeiros 
provenientes da alienação de bens móveis, imóveis ou intangíveis de 

propriedade do ente público. O art. 44 da LRF veda a aplicação da receita de 
capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio 

público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei 
aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

Amortização de Empréstimos: ingressos financeiros provenientes da 

amortização de financiamentos ou empréstimos que o ente público haja 
previamente concedido. Embora a amortização do empréstimo seja origem da 

categoria econômica Receitas de Capital, os juros recebidos associados ao 
empréstimo são classificados em Receitas Correntes / de Serviços / Serviços e 

Atividades Financeiras / Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros, 

pois os juros representam a remuneração do capital. Transferências de Capital: 
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado 

destinados a atender despesas com investimentos ou inversões financeiras, 
independentemente da contraprestação direta a quem efetuou essa 

transferência. Por outro lado, a utilização dos recursos recebidos vincula-se ao 

objeto pactuado. Tais transferências ocorrem entre entidades públicas de 
diferentes esferas ou entre entidades públicas e instituições privadas. Outras 

Receitas de Capital: registram-se nesta origem receitas cujas características não 
permitam o enquadramento nas demais classificações da receita de capital, tais 

como resultado do Banco Central, remuneração das disponibilidades do 
Tesouro, entre outras 

 

 

A citação acima sobre as contas de origem é comum a todas as esferas da 

federação, união, estados e municípios, no entanto, a nível municipal as origens são 

mais restritas se comparadas aos demais níveis de governo, por exemplo, por não 

emitir título de dívida e por não possuir Banco Central, como é o caso da união. Assim, 

a análise desta conta a nível municipal é consideravelmente mais simplificada. 
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O Gráfico 6 apresenta os valores registrados em todas as contas que compõem 

as Receitas de Capital do município de Uberlândia, bimestralmente de 2017 ao 3º 

bimestre de 2021. Conforme se verifica as Operações de Crédito é a conta mais 

frequente e aquela que registra os maiores valores da série, embora persista seu 

caráter irregular com grandes flutuações entre um bimestre e outro, característica 

repassada e manifesta também na conta de Receitas Orçamentárias, como já 

constatada. As outras duas contas mais significativas, em termos de valores e de 

participação, também são esporádicas, tanto as Transferências de Capital quanto as 

Alienação de Bens.  

 

Gráfico 6 – Valores bimestrais das subcontas que compõem as Receitas de 
Capital, em termos reais (1º bim/2017 – 3º bim/2021) 

 
Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 2018, 
2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 

 

A conta que registra os ingressos de recursos por meio do recebimento de 

Amortizações de Empréstimos não apresenta valores em nenhum dos bimestres 

analisados para o município de Uberlândia. E a conta Outras Receitas de Capital 

apresenta baixa participação se comparada as demais contas que fazem parte das 

Receitas de Capital, com lançamento de valores em alguns períodos e zerados em 

alguns outros, sendo que desde o 1º bimestre de 2019 a conta não apresenta valores 

registrados. 

O maior valor registrado em Operações de crédito ocorre no 6º bimestre de 

2019, R$ 44.641.594,09, enquanto as Transferências de Capital registram seu maior 

valor no segundo bimestre de 2018, R$17.936.004,32, e as Alienações de Bens no 1º 
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bimestre de 2017, R$9.063.122,05. As Outras Receitas de Capital apresenta seu maior 

registro no 1º bimestre de 2018, com o valor de R$ 1.253.723,28. 

O Gráfico 7 apresenta o desempenho anual das Operações de Crédito a partir 

dos registros bimestrais. Como já apontado, estes recursos apresentam grandes 

oscilações, geralmente de forma alternada, sendo os maiores valores da série 

registrado no 6º bimestre de 2019 (R$44.641.594,09), no 6º bimestre de 2020 

(R$37.334.594,71) e no 3º bimestre de 2020 (R$34.634.914,36). 

 

Gráfico 7 – Valores bimestrais da conta Operações de Crédito, em termos 
reais (1º bim/2017 – 3º bim/2021) 

 
Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 2018, 
2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 

 

Estas informações demonstram que o município de Uberlândia realizou suas 

maiores operações de credito em 2019 e 2020. Em 2021, o município vem 

apresentando suas segundas menores marcas bimestrais nos últimos cinco anos, sendo 

no 1º e 2º bimestre menores apenas que os valores registrados nesta conta em 2017 

(quando não foram realizadas operações de crédito nestes bimestres) e no 3º bimestre 

os valores são maiores apenas que os registrados no mesmo período do ano de 2018. 

O Gráfico 8 apresenta o desempenho anual das Transferências de Capital a partir 

dos registros bimestrais. Estes recursos apresentam oscilações, mas tem como 

característica principal uma alta frequência associada a baixos valores, sendo apenas 

quatro bimestres com valores acima de R$ 3.000.000,00. Entre estes, R$3.479.334,94 

no 4º bimestre de 2017, R$3.760.561,39 no 6º bimestre de 2018, R$6.139.326,36 no 

4º bimestre de 2020 e R$17.936.004,32 no 2º bimestre de 2018, este último muito 
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superior aos demais valores verificados para esta conta, consistindo, portanto, em um 

caso atípico para o período considerado. 

 
Gráfico 8 – Valores bimestrais da conta Transferências de Capital, em termos 

reais (1º bim/2017 – 3º bim/2021) 

 
Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 2018, 
2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 

 

O Gráfico 9 demonstra os valores obtidos com a Alienação de Bens, ou seja, com 

a venda de ativos. Estes recursos apresentam oscilações baixas, mas têm como 

característica sempre registrar valores, na maioria das vezes próximas a um (1) milhão 

de reais, sendo, portanto, frequente e geralmente associada a baixos valores. 
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Gráfico 9 – Valores bimestrais da conta Alienação de Bens, em termos reais 
(1º bim/2017 – 3º bim/2021) 

 
Fonte: Anexo 1 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, do 1º ao 6º Bimestres de 2017, 2018, 
2019, 2020 e do 1º ao 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 

 

Há apenas um registro que destoa dos demais valores, sendo de R$9.063.122,05 

no 1º bimestre de 2017. O segundo e terceiro maiores valores são R$2.337.648,47 e 

R$2.218.030,50, que ocorrem respectivamente no 6º bimestre de 2018 e 5º bimestre 

de 2017. 

Entre as Receitas de Capital fica destacado que as fontes oscilam bastante e que 

na maioria das vezes a principal fonte de recursos são as Operações de Crédito, que 

estão com valores baixos nos três últimos bimestres de 2021. Os maiores valores em 

Operações de Crédito foram registrados no 6º bimestre de 2019 e 6º bimestre de 2020. 

As demais contas que compõem as Receitas de Capital apresentam valores mais baixos, 

no entanto, no 2º bimestre de 2018 as receitas de Transferências de Capital registram 

um valor considerável e bem acima dos demais valores registrados nesta mesma conta. 

Já a Alienação de Bens consiste em uma conta com registros frequentes, e na maioria 

das vezes próximos a um (1) milhão de reais, sendo o primeiro bimestre de 2017 o de 

maior valor, cujos registros estão bem acima dos demais bimestres da série. 

A próxima subseção apresenta a composição detalhada das contas que denotam 

a origem das Receitas Correntes. 

 

5.2.3 - Receitas Correntes 
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As Receitas Correntes, conforme já apresentado, são bastante expressivas para o 

município de Uberlândia, na maioria das vezes responsável por mais de 90% das 

Receitas Orçamentárias nos bimestres analisados, conforme Gráfico 5. 

As Receitas Correntes são aquelas oriundas de Tributos, Contribuições, 

Patrimônio, Agropecuária, Industria, Serviços (exploração de atividades econômicas), 

Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes. A citação a seguir apresenta a 

descrição detalhada das origens destes recursos: 

 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: são decorrentes da arrecadação 
dos tributos previstos no art. 145 da Constituição Federal. Contribuições: são 

oriundas das contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de 

interesse das categorias profissionais ou econômicas, conforme preceitua o art. 
149 da CF. Receita Patrimonial: são provenientes da fruição de patrimônio 

pertencente ao ente público, tais como as decorrentes de aluguéis, dividendos, 
compensações financeiras/royalties, concessões, entre outras. Receita 

Agropecuária: receitas de atividades de exploração ordenada dos recursos 

naturais vegetais em ambiente natural e protegido. Compreende as atividades 
de cultivo agrícola, de cultivo de espécies florestais para produção de madeira, 

celulose e para proteção ambiental, de extração de madeira em florestas 
nativas, de coleta de produtos vegetais, além do cultivo de produtos agrícolas. 

Receita Industrial: são provenientes de atividades industriais exercidas pelo 
ente público, tais como a extração e o beneficiamento de matérias-primas, a 

produção e a comercialização de bens relacionados às indústrias mecânica, 

química e de transformação em geral. Receita de Serviços: decorrem da 
prestação de serviços por parte do ente público, tais como comércio, 

transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços 
recreativos, culturais, etc. Tais serviços são remunerados mediante preço 

público, também chamado de tarifa. Transferências Correntes: são provenientes 

do recebimento de recursos financeiros de outras pessoas de direito público ou 
privado destinados a atender despesas de manutenção ou funcionamento que 

não impliquem contraprestação direta em bens e serviços a quem efetuou essa 
transferência. Por outro lado, a utilização dos recursos recebidos vincula-se à 

determinação constitucional ou legal, ou ao objeto pactuado. Tais 

transferências ocorrem entre entidades públicas de diferentes esferas ou entre 
entidades públicas e instituições privadas. Outras Receitas Correntes: 

constituem-se pelas receitas cujas características não permitam o 
enquadramento nas demais classificações da receita corrente, tais como 

indenizações, restituições, ressarcimentos, multas previstas em legislações 
específicas, entre outras. (MTO – 2021, pg. 23) 

 

Especificamente nesta subseção os dados analisados apresentam frequência 

mensal, permitindo verificar com maior detalhe temporal os ingressos dos recursos 

financeiros. Os dados são obtidos por meio do Anexo 3 do Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária (RREO) no período compreendido entre o 1º bimestre de 2017 

ao 3º bimestre de 2021. Já os dados trazem informações de janeiro de 2017 a junho de 
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2021 estão dispostos em gráficos que permitem visualizar a representação de toda a 

série de informações. 

Como forma de auxiliar no acompanhamento da leitura do trabalho os dados 

também são apresentados por meio das Tabelas 5, 6, 7 e 8. 

 

Gráfico 10 – Valores mensais das subcontas que compõem as Receitas Correntes, 
em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

O Gráfico 10 representa o montante de recursos mensais de cada uma das 

contas que participam das Receitas Correntes. Como já apontado, as Receitas Correntes 

têm apresentado ao longo de todo o ano de 2020 até junho de 2021, e também em 

outubro de 2019, valores bem acima dos verificados nos demais períodos. A partir do 

Gráfico 10 verifica-se que as receitas de Transferências Correntes é a conta que 

apresenta estes valores atípicos. Na sequência estas variações serão detalhadas, 

conforme a análise de cada uma das contas. 

As Transferências Correntes são aquelas que apresentam a maior participação no 

total das receitas correntes, seguida pela conta de Impostos, Taxas e Contribuição de 

Melhoria. As demais contas são, em ordem de participação: Receita de Serviços; 

Contribuições; Outras Receitas Correntes; e Receita Patrimonial. Cabe destacar que as 

contas de receita Agropecuária e Industrial, embora constem no rol de contas de 

Receitas Correntes, não serão posteriormente detalhadas, pois ambas as contas não 

registram valores durante todo o período analisado. 
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A próxima subseção apresenta o desempenho da conta e subcontas que 

compõem as receitas com Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria. 

 

5.2.3.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 

 

Quando se pensa no poder de tributar do município (valores apresentados pelas 

contas aqui representadas), tem-se em mente os tributos de cunho local arrecadados e 

geridos pelo próprio ente arrecadador. Assim, podem diferir em termos de valores e 

períodos de arrecadação, conforme as políticas tributárias de cada município. 

Neste trabalho, a análise contempla apenas o município de Uberlândia, para 

trabalho comparativos, o CEPES disponibiliza publicações que compreendem outros 

municípios e que podem ser acessadas na página virtual da instituição.1 

Conforme a Tabela 06, em 2020, as receitas de Impostos, Taxas e Contribuição 

de Melhoria representam a segunda maior conta dentre as Receitas Correntes, sendo 

menor apenas que as Transferências Correntes em todos os anos analisados. 

 

 
1 www.ieri.ufu.br/cepes 
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Tabela 5 – Valor das contas das Receitas Correntes e taxa de variação anual (2017-2020), em valores reais e percentuais 

Receita / Ano Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 
∆ 2018 
/2017 

∆ 2019 
/2018 

∆ 2020 
/2019 

RECEITAS CORRENTES (I) 2.395.774.074,03 2.443.176.075,32 2.637.042.097,65 3.260.521.550,62 1,98 7,94 23,64 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 520.697.831,03 550.293.131,68 596.777.954,57 612.377.623,28 5,68 8,45 2,61 

IPTU 76.656.137,25 87.968.600,53 107.513.174,31 104.280.219,45 14,76 22,22 -3,01 

ISS 274.215.601,92 276.263.479,60 298.950.083,79 303.284.088,99 0,75 8,21 1,45 

ITBI 64.437.872,18 80.549.402,57 77.004.269,60 91.084.518,83 25,00 -4,40 18,29 

IRRF 62.164.041,63 64.974.332,73 58.551.066,82 65.226.614,92 4,52 -9,89 11,40 

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 43.224.178,05 40.537.316,25 54.759.360,06 48.502.181,09 -6,22 35,08 -11,43 

Contribuições 121.349.100,82 113.901.755,10 118.671.055,87 125.524.523,27 -6,14 4,19 5,78 

Receita Patrimonial 61.919.006,89 78.290.888,01 34.528.279,90 33.550.679,69 26,44 -55,90 -2,83 

Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 77.532.182,03 33.526.764,64 33.232.487,61 - -56,76 -0,88 

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 758.705,98 1.001.515,26 318.192,07 - 32,00 -68,23 

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

Receita de Serviços 228.887.452,64 234.957.496,43 266.366.921,15 250.283.390,29 2,65 13,37 -6,04 

Transferências Correntes 1.348.748.792,31 1.350.715.442,99 1.543.174.321,00 2.171.637.072,10 0,15 14,25 40,73 

Cota-Parte do FPM 87.947.598,77 93.994.035,02 94.256.923,35 83.295.563,64 6,88 0,28 -11,63 

Cota-Parte do ICMS 594.706.456,65 637.367.239,80 737.040.456,18 1.054.172.464,98 7,17 15,64 43,03 

Cota-Parte do IPVA 144.205.654,21 159.733.987,29 134.887.490,79 186.545.632,36 10,77 -15,55 38,30 

Cota-Parte do ITR 5.021.630,37 6.006.567,34 7.387.302,86 6.871.358,35 19,61 22,99 -6,98 

Transferências da LC nº 87/1996 3.300.392,06 3.327.978,84 0,00 0,00 0,84 -100,00 - 

Transferências da LC nº 61/1989 0,00 0,00 0,00 7.200.200,13 - - - 

Transferências do FUNDEB 238.233.844,05 182.309.526,26 283.530.777,85 321.187.762,10 -23,47 55,52 13,28 

Outras Transferências Correntes 275.333.216,18 267.976.108,44 286.071.369,96 512.364.090,54 -2,67 6,75 79,10 

Outras Receitas Correntes 114.171.890,33 115.017.361,11 77.523.565,16 67.148.261,99 0,74 -32,60 -13,38 

Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. 
Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 
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Tabela 6 – Taxa de participação das contas no total das Receitas Correntes, anual (2017-2020) e 1º Semestre de 
2021, em termos percentuais 

Receita / Ano Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 1º Semestre 2021 

RECEITAS CORRENTES (I) 2.395.774.074,03 2.443.176.075,32 2.637.042.097,65 3.260.521.550,62 1.494.350.321,78 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 21,73 22,52 22,63 18,78 22,89 

IPTU 3,20 3,60 4,08 3,20 5,49 

ISS 11,45 11,31 11,34 9,30 10,35 

ITBI 2,69 3,30 2,92 2,79 3,49 

IRRF 2,59 2,66 2,22 2,00 2,00 

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1,80 1,66 2,08 1,49 1,55 

Contribuições 5,07 4,66 4,50 3,85 3,86 

Receita Patrimonial 2,58 3,20 1,31 1,03 0,37 

Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 3,17 1,27 1,02 0,36 

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,03 0,04 0,01 0,01 

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita de Serviços 9,55 9,62 10,10 7,68 8,07 

Transferências Correntes 56,30 55,29 58,52 66,60 62,98 

Cota-Parte do FPM 3,67 3,85 3,57 2,55 3,60 

Cota-Parte do ICMS 24,82 26,09 27,95 32,33 25,08 

Cota-Parte do IPVA 6,02 6,54 5,12 5,72 9,21 

Cota-Parte do ITR 0,21 0,25 0,28 0,21 0,05 

Transferências da LC nº 87/1996 0,14 0,14 0,00 0,00 0,03 

Transferências da LC nº 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,22 0,30 

Transferências do FUNDEB 9,94 7,46 10,75 9,85 13,39 

Outras Transferências Correntes 11,49 10,97 10,85 15,71 11,32 

Outras Receitas Correntes 4,77 4,71 2,94 2,06 1,84 

Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; 
IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 

  



Painel de Informações Municipais de Uberlândia - 2021 CEPES 

 

148 

 

Tabela 7 – Número índice das contas das Receitas Correntes, anual (2017-2020), base 100 = 2017 

Receita / Ano Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 

RECEITAS CORRENTES (I) 100,00 101,98 110,07 136,09 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 100,00 105,68 114,61 117,61 

IPTU 100,00 114,76 140,25 136,04 

ISS 100,00 100,75 109,02 110,60 

ITBI 100,00 125,00 119,50 141,35 

IRRF 100,00 104,52 94,19 104,93 

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 100,00 93,78 126,69 112,21 

Contribuições 100,00 93,86 97,79 103,44 

Receita Patrimonial 100,00 126,44 55,76 54,18 

Rendimentos de Aplicação Financeira 100,00 - - - 

Outras Receitas Patrimoniais 100,00 - - - 

Receita Agropecuária 100,00 - - - 

Receita Industrial 100,00 - - - 

Receita de Serviços 100,00 102,65 116,37 109,35 

Transferências Correntes 100,00 100,15 114,42 161,01 

Cota-Parte do FPM 100,00 106,88 107,17 94,71 

Cota-Parte do ICMS 100,00 107,17 123,93 177,26 

Cota-Parte do IPVA 100,00 110,77 93,54 129,36 

Cota-Parte do ITR 100,00 119,61 147,11 136,84 

Transferências da LC nº 87/1996 100,00 100,84 0,00 0,00 

Transferências da LC nº 61/1989 - - - - 

Transferências do FUNDEB 100,00 76,53 119,01 134,82 

Outras Transferências Correntes 100,00 97,33 103,90 186,09 

Outras Receitas Correntes 100,00 100,74 67,90 58,81 

Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-
IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 
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Tabela 8 – Valor semestral das contas das Receitas Correntes, taxa de variação, ponderação e variação ponderada (1º 
semestre 2019, 1º semestre 2020 e 1º semestre de 2021), em valores reais e percentuais 

RECEITA / Período 1º Semestre 2019 1º Semestre 2020 1º Semestre 2021 
Taxa de variação 

Ponderação 
(2019) 

Variação ponderada 

2020 2021 2020 2021 

RECEITAS CORRENTES (I) 1.294.311.352,84 1.566.341.006,30 1.494.350.321,78 21,02 -4,60 1,00 21,02 -4,60 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 318.729.768,03 294.065.724,98 342.065.645,46 -7,74 16,32 0,25 -1,91 4,02 

IPTU 81.365.500,75 76.406.499,00 82.088.720,91 -6,09 7,44 0,06 -0,38 0,47 

ISS 144.391.207,53 135.787.305,44 154.683.114,15 -5,96 13,92 0,11 -0,66 1,55 

ITBI 36.739.901,19 35.339.000,01 52.219.940,37 -3,81 47,77 0,03 -0,11 1,36 

IRRF 28.304.969,61 31.047.578,18 29.937.272,23 9,69 -3,58 0,02 0,21 -0,08 

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 27.928.188,96 15.485.342,35 23.136.597,80 -44,55 49,41 0,02 -0,96 1,07 

Contribuições 62.913.743,08 64.395.575,32 57.724.354,80 2,36 -10,36 0,05 0,11 -0,50 

Receita Patrimonial 12.304.660,72 3.722.918,11 5.499.792,86 -69,74 47,73 0,01 -0,66 0,45 

Rendimentos de Aplicação Financeira 11.807.355,16 3.529.220,67 5.411.381,31 -70,11 53,33 0,01 -0,64 0,49 

Outras Receitas Patrimoniais 497.305,56 193.697,44 88.411,55 -61,05 -54,36 0,00 -0,02 -0,02 

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 - - 

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 - - 

Receita de Serviços 121.425.865,36 114.081.374,57 120.539.489,42 -6,05 5,66 0,09 -0,57 0,53 

Transferências Correntes 739.529.445,92 1.051.230.932,07 941.075.177,97 42,15 -10,48 0,57 24,08 -5,99 

Cota-Parte do FPM 48.674.309,11 43.857.216,04 53.744.610,67 -9,90 22,54 0,04 -0,37 0,85 

Cota-Parte do ICMS 306.084.506,85 487.381.481,47 374.764.639,57 59,23 -23,11 0,24 14,01 -5,46 

Cota-Parte do IPVA 106.936.195,67 157.421.926,11 137.670.675,45 47,21 -12,55 0,08 3,90 -1,04 

Cota-Parte do ITR 1.664.909,48 1.087.512,08 713.508,41 -34,68 -34,39 0,00 -0,04 -0,04 

Transferências da LC nº 87/1996 0,00 0,00 515.716,07 - - 0,00 -  

Transferências da LC nº 61/1989 0,00 3.066.383,39 4.514.568,70 - 47,23 0,00 -  

Transferências do FUNDEB 145.307.194,24 159.678.847,95 200.020.201,82 9,89 25,26 0,11 1,11 2,84 

Outras Transferências Correntes 130.862.330,57 198.737.565,04 169.131.257,29 51,87 -14,90 0,10 5,24 -1,51 

Outras Receitas Correntes 39.407.869,73 38.844.481,24 27.445.861,27 -1,43 -29,34 0,03 -0,04 -0,89 

Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração 
própria. Comentário: a preços de 1º de julho de 2021. 
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Gráfico 11 – Valores mensais da conta Impostos, Taxas e Contribuições de 
Melhoria, em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

O Gráfico 11 apresenta a evolução dos valores mensais registrados em Impostos, 

Taxas e Contribuições de Melhorias. Nota-se que há concentração de recursos desta 

conta no primeiro quadrimestre de cada ano, sendo o período do ano com maiores 

oscilações. Em 2017, o mês de abril apresenta os maiores registros da conta, são 

valores bem superiores aos demais meses. 

Em 2018, 2019 e 2020, as curvas demonstram formatos muito parecidos, com 

elevações dos registros em fevereiro e março destes anos. 

E em 2021, há uma concentração de recursos no mês de março. Em termos 

anuais, a conta de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria apresenta desempenho 

ascendente no período analisado, sendo R$520.697.831,03 em 2017, 

R$550.293.131,68 em 2018, R$596.777.954,57 em 2019 e R$612.377.623,28 em 2020. 

Quando comparado os desempenhos acumulados nos seis primeiros meses de 

cada ano, conforme a Tabela 8, nota-se que os valores registrados em 2020 

R$294.065.724,98 são 7,74% menores que os valores registrados no mesmo período 

em 2019, R$318.729.768,03. Ou seja, são R$24.664.043,05 a menos de arrecadação 

no mesmo período. Em 2021, a arrecadação soma os valores de R$342.065.645,46, 

uma ampliação de 16,32% em relação aos valores arrecadados no mesmo período de 

2020. Se comparado aos valores de 2019 em 2021, há uma expansão de 7,32%. Tal 
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elevação demonstra uma retomada em relação a 2020 e também uma elevação quando 

comparado ao 1º semestre de 2019. 

O Gráfico 12 apresenta o desempenho mensal das contas que compõem os 

Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria. A sazonalidade percebida no Gráfico 10 

também é notada neste gráfico por meio da sazonalidade apresentada principalmente 

pelas receitas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que é a origem da 

sazonalidade apresentada no gráfico anterior. 

 

Gráfico 12 – Valores mensais das subcontas que compõem as receitas com 
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria, em termos reais (Jan/2017 – 

Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

Em termos de valores, o ISS (Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza) é 

a principal fonte tributária do município de Uberlândia, em todos os anos analisados, 

seguido do IPTU que consiste na segunda maior fonte também durante todo o período. 

Já o ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos) 

consiste na terceira maior fonte e o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é a 

quarta maior fonte. A conta Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 

consiste na quinta e última conta, em termos de valores, entre aquelas que compõem 

os Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria durante todo o período analisado. 

Se comparado aos valores anuais de 2017, todas as contas que compõem os 

Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria apresentam desempenhos positivos em 

2018, com exceção de Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, que 
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apresenta queda de -6,22%, passando de R$43.224.178,05 em 2017 para 

R$40.537.316,25 em 2018. 

Em 2019, tanto o ITBI quanto o IRRF apresentam quedas, -4,40% e -9,89%, se 

comparado aos respectivos valores de 2018. As demais contas apresentam 

desempenhos positivos. E em 2020, com exceção de Outros Impostos, Taxas e 

Contribuições de Melhoria que apresenta queda de -14,48% e do IPTU que apresenta 

queda de -4,22%, todas as demais contas que compõem os Impostos, Taxas e 

Contribuição de Melhoria apresentam elevação de arrecadação. 

Quando comparado o desempenho do primeiro semestre, nota-se que em 2020, 

com exceção do IRRF que apresenta aumento de 9,69%, passando de 

R$28.304.969,61 no 1º semestre de 2019 para R$31.047.578,18 em igual período de 

2020, todas as demais contas apresentam desempenhos negativos no 1º semestre. No 

1º semestre de 2021, a situação das contas se inverte, sendo o IRRF a única a 

apresentar queda de 3,58%, todas as demais contas apresentam desempenho positivo 

em 2021. 

 

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 

 

O IPTU, como já mencionado, consiste na segunda maior fonte de recursos 

tributários para o município de Uberlândia, atrás apenas do ISS, e suas flutuações 

sazonais é a característica mais perceptível no Gráfico 13. E esta sazonalidade é 

transposta para as contas de consolidação superiores, inclusive no total das Receitas 

Orçamentárias, no total das Receitas Correntes e também da conta Impostos, Taxas e 

Contribuição de Melhoria, cujas curvas assumem praticamente os mesmos formatos. As 

receitas com o tributo estão concentradas no mês de abril em 2017, distribuídas entre 

fevereiro e março em 2018, 2019 e 2020, e concentradas no mês de março em 2021. 

Em abril de 2017, o valor arrecadado no mês corresponde a 53,98% de todo o valor 

arrecadado com IPTU no ano. Em 2020, os valores arrecadados nos meses de fevereiro 

e março representam 52,99% do valor arrecadado em todo o ano. 

Em termos anuais, o IPTU assume uma trajetória ascendente de recursos, com 

crescimento em todos os anos analisados, com exceção de 2020 (14,76% em 2018, 

22,22% em 2019 e -3,01% em 2020). 
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Nos últimos 6 meses, de janeiro de 2021 a junho de 2021, o IPTU apresenta 

uma trajetória de elevação de 7,44% se comparado ao mesmo período do ano anterior. 

Esta elevação contribui com 0,47 pontos percentuais no desempenho de -4,60% das 

Receitas Correntes no último semestre. 

 

Gráfico 13 – Valores mensais da conta IPTU, em termos reais (Jan/2017 – 
Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

ISS (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) 

 

O ISS, como já mencionado, consiste na maior fonte de recursos tributários para 

o município de Uberlândia e apresenta oscilações ao longo do ano conforme se verifica 

no Gráfico 14. Em todos os anos é comum uma maior arrecadação em janeiro seguida 

por uma característica queda em fevereiro, enquanto nos demais meses verifica-se uma 

trajetória ascendente com pequenas oscilações. Em 2020, no entanto, ocorre uma 

marcante queda entre março e junho e, em seguida, uma forte recuperação no 

segundo semestre. 

Os maiores valores mensais de 2020 são verificados em novembro, com 

arrecadação de R$29.823.296,12, e em setembro, com arrecadação de 

R$29.281.017,19. Estes valores ocorrem em momento de recuperação após uma queda 

característica em fevereiro. Os meses de março, abril e maio também apresentam 

quedas e junho manifesta uma leve recuperação. A menor arrecadação de ISS em 2020 
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ocorre no mês de maio com o valor de R$19.842.704,29, segundo menor valor no 

período, pois em fevereiro de 2017 é registrada a menor arrecadação desta série, 

R$19.736.953,31. 

 

Gráfico 14 – Valores mensais da conta ISS, em termos reais (Jan/2017 – 
Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

Em 2019, o maior valor arrecadado ocorre em outubro, cujo valor corresponde a 

R$26.846.794,68. Com exceção de julho e outubro, os demais meses do segundo 

semestre de 2020 apresentam valores máximos mensais na série analisada. Em 2018, o 

valor máximo mensal arrecadado ocorre em janeiro R$25.654.521,70. Em 2017, o valor 

máximo ocorre outubro, R$24.227.476,94. Em 2021, o maior valor mensal arrecadado 

de ISS, até o momento, é R$28.018.210,24 que ocorre em janeiro. 

Em termos anuais, o ISS também assume trajetória ascendente de recursos, com 

crescimento em todos os anos analisados, sendo de 0,75% em 2018, 8,21% em 2019 e 

1,45% em 2020. Se comparado aos valores de 2017, apresenta em 2020 um valor 

10,60% maior. 

Conforme se verifica na Tabela 8, o ISS apresenta queda de -5,96% no 1º 

semestre de 2020, se comparado ao mesmo período de 2019. Esta queda contribui com 

-0,66 pontos percentuais no desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas 

Correntes no 1º semestre de 2020. Já o 1º semestre de 2021 tem aumento de 

arrecadação de ISS na ordem de 13,92% se comparado ao mesmo período de 2020. 
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ITBI (Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis) 

 

O ITBI é a terceira maior fonte de recursos tributários municipais para o 

município de Uberlândia atrás, do ISS e do IPTU. Nota-se que há sazonalidade, com 

alternância de altas e baixas nos primeiros seis meses de cada ano e uma maior 

dispersão, sem sazonalidade aparente nos últimos 6 meses de cada ano.  

 

Gráfico 15 – Valores mensais da conta ITBI, em termos reais (Jan/2017 – 
Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

Verifica-se uma arrecadação atípica em outubro de 2018, que corresponde a 

12,90% de todo o valor arrecadado no ano. E uma ampliação dos valores desde junho 

de 2020 com continuidade ao longo do ano de 2021. 

Em termos anuais, o ITBI apresenta aumento de arrecadação em 2018 e queda 

em 2019, sendo 25,00% em 2018 e -4,40% em 2019. Se comparado aos valores de 

2017, apresenta em 2020 valor 41,35% maior. 

No 1º semestre de 2020, o ITBI apresenta uma trajetória de queda de -3,81% 

se comparado ao mesmo período de 2019. Esta queda contribui com -0,11 pontos 

percentuais no desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas Correntes no 1º 

semestre de 2020. No entanto, após apresentar queda no 1º semestre de 2020, o ITBI 

apresenta forte elevação da arrecadação ao longo do 2º semestre de 2020 e também 

no 1º semestre de 2021. Se comparado aos valores do 1º semestre de 2020, no 1º 
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semestre de 2021, o ITB apresenta elevação de 47,77%, que representa 1,36 pontos 

percentuais de impacto no desempenho de queda de 4,60 das Receitas Correntes neste 

período. 

 

IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) 

 

O IRRF representa a quarta fonte de recursos tributários para o município de 

Uberlândia em ordem de grandeza, atrás do ISS, do IPTU e do ITBI. Há alguma 

sazonalidade em janeiro e fevereiro, sendo o mês de fevereiro um período de queda 

característica. Após a queda em fevereiro, o IRRF segue trajetória de alta em março e 

de flutuações alternadas nos demais meses do ano. No entanto, destaca-se os valores 

mais elevados arrecadados para um mês de dezembro em 2020 e os mais baixos para 

janeiro em 2021.” 

Em termos anuais, o IRRF apresenta variações de 4,52% em 2018, -9,89% em 

2019 e 11,40% em 2020. Se comparado aos valores de 2017, apresenta em 2020 valor 

4,93% maior. 

 

Gráfico 16 – Valores mensais da conta IRRF do município de Uberlândia, em 
termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

No 1º semestre de 2020, o IRRF apresenta elevação de 9,69% se comparado ao 
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desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas Correntes no 1º semestre de 

2020. No 1º semestre de 2021, o IRRF apresenta queda de -3,58% se comparado ao 

valor do 1º semestre de 2020. Esta queda representa impacto de -0,08 pontos 

percentuais no desempenho de -4,60% de queda das Receitas Correntes. 

No 1º semestre de 2020, o IRRF é a única conta a apresentar desempenho 

positivo entre aquelas classificadas como Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, 

e, no 1º semestre de em 2021, o IRRF é a única deste conjunto a apresentar queda em 

suas arrecadações. 

 

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 

 

A conta Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende todas 

as demais receitas tributárias do município não apresentadas em contas específicas. 

Como já mencionado, consiste na menor conta de recursos tributários para o município 

de Uberlândia. 

 

Gráfico 17 – Valores mensais da conta Outros Impostos, Taxas e Contribuições 
de Melhoria do município de Uberlândia, em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

Esta conta apresenta flutuações sazonais cujas características se assemelham 
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2019, e também em abril e principalmente no 2º semestre em 2020. Em 2021 a maior 

arrecadação, até o momento, ocorre no mês de junho. Em abril de 2017, o valor 

arrecadado no mês corresponde a 39,63% de todo o valor arrecadado na conta em 

todo o ano. 

Em termos anuais, a conta Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 

assume uma trajetória alternada, com queda de recursos em 2018, forte crescimento 

em 2019 e nova queda em 2020. As taxas de variação verificadas são -6,22% em 2018, 

35,08% em 2019 e -11,43% em 2020. Se comparado aos valores de 2017, apresenta 

em 2020 valor 12,21% maior. 

No 1º semestre de 2020, a conta Outros Impostos, Taxas e Contribuições de 

Melhoria apresenta uma trajetória de forte queda de -44,55% se comparado ao mesmo 

período do ano de 2019. Esta queda contribui com -0,96 pontos percentuais no 

desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas Correntes no 1º semestre de 

2020. E, no 1º semestre de 2021, apresenta forte aumento de 49,41% se comparado 

ao 1º semestre de 2020. Este aumento contribui com 1,07 pontos percentuais no 

desempenho de -4,60% de queda das Receitas Correntes no 1º semestre de 2021.  

A próxima subseção apresenta as receitas de Contribuições, que é a quarta conta 

das Receitas Correntes em termo de valores. 

 

5.2.3.2 – Contribuições 

 

Conforme a Tabela 5, as receitas de Contribuições representam a quarta maior 

conta dentre as Receitas Correntes. Segundo a definição “as contribuições são oriundas 

das contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 

categorias profissionais ou econômicas, conforme preceitua o art. 149 da CF”. (MTO – 

2021, pg. 23) 

As Contribuições, com exceção de 2017, apresentam poucas oscilações ao longo 

do ano, conforme se verifica no Gráfico 18. Em todos os anos é comum uma maior 

arrecadação em janeiro seguida por uma característica queda em fevereiro e uma 

trajetória estável com baixas oscilações nos demais meses. Em 2017 ocorre uma forte 

oscilação em fevereiro, cujo valor arrecadado de R$24.552.657,86 é bem atípico e bem 
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acima do segundo maior valor mensal da série (R$15.908.380,02) registrado em janeiro 

de 2019. 

Em termos anuais, as Contribuições apresentam desempenho com trajetória de 

queda de 6,14% em 2018, crescimento de 4,19% em 2019 e crescimento de 5,78% em 

2020. 

Gráfico 18 – Valores mensais da conta Contribuições município de Uberlândia, 
em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 
 

Analisando o 1º semestre de 2020, as receitas de Contribuições apresentam 

aumento de 2,36% se comparado ao mesmo período do ano de 2019. Este aumento 

contribui com 0,11 pontos percentuais no desempenho de 21,02% de crescimento das 

Receitas Correntes no 1º semestre de 2020. E, no 1º semestre de 2021, as receitas de 

Contribuições apresentam queda de -10,36% se comparadas as receitas do 1º 

semestre de 2020. Esta queda contribui com -0,50 pontos percentuais no desempenho 

de -4,60% de queda das Receitas Correntes no 1º semestre de 2021. A próxima 

subseção apresenta a Receita Patrimonial do município de Uberlândia. 

 

5.2.3.3 – Patrimonial 

 

Conforme a Tabela 6, a Receita Patrimonial consiste na sexta maior conta dentre 
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“Receita Patrimonial: são provenientes da fruição de patrimônio pertencente ao ente 

público, tais como as decorrentes de aluguéis, dividendos, compensações 

financeiras/royalties, concessões, entre outras”. (MTO – 2021. Pg. 23) 

 

Gráfico 19 – Valores mensais da conta Patrimonial do município de Uberlândia, 
em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

A Receita Patrimonial apresenta baixos valores arrecadados se comparada as 

demais contas das Receitas Correntes, no entanto, em alguns momentos pontuais há 

registros de valores consideráveis. Os maiores valores mensais de 2020 ocorrem em 

agosto com a receita de R$22.622.282,72. Em 2020, os meses de fevereiro a maio, 

julho e outubro registram as menores Receitas Patrimoniais entre os anos selecionados. 

Em 2019 e 2017, os maiores valores arrecadados ocorrem no mês de outubro, 

respectivamente, R$18.483.351,19 e R$26.415.040,11. Em 2020 e 2018, ocorrem no 

mês de agosto, R$22.622.282,72 e R$34.744.144,18, respectivamente. Em 2018, no 

mês de março, ocorre um segundo pico, com valor de R$ 29.089.281,45. 

Em termos anuais, a Receita Patrimonial assume trajetória de aumento em 2018 

e quedas em 2019 e 2020, sendo 26,44% de aumento em 2018 e quedas de 55,90% 

em 2019 e de 2,83% em 2020. 

A Receita Patrimonial apresenta queda de 69,74% no 1º semestre de 2020 se 

comparado ao mesmo período de 2019. Esta queda contribui com -0,66 pontos 

percentuais no desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas Correntes no 1º 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
ilh

õ
e

s

2017 2018 2019 2020 2021 média



Painel de Informações Municipais de Uberlândia - 2021 CEPES 

 

161 
 

semestre de 2020. Os valores registrados no 1º semestre de 2020 estão bem abaixo 

dos demais apresentados no mesmo período de anos anteriores. No 1º semestre de 

2021, a Receita Patrimonial apresenta crescimento de 47,73% em comparação com o 

1º semestre de 2020. Este aumento contribui com 0,45 pontos percentuais no 

desempenho de -4,60% de queda das Receitas Correntes no 1º semestre de 2021. 

 

5.2.3.4 – Serviços 

 

As receitas de Serviços consistem na terceira maior fonte de recursos das 

Receitas Correntes para o município de Uberlândia e apresentam oscilações ao longo do 

ano conforme se verifica no Gráfico 20.  

Em todos os anos, os recursos demonstram trajetórias ascendentes ao longo dos 

meses, sendo comum valores menores em janeiro e maiores nos últimos meses de 

cada ano. 

 

Gráfico 20 – Valores mensais da conta Serviços do município de Uberlândia, 
em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 
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R$22.085.944,65 em 2018. Em 2017, os maiores valores registrados ocorrem nos 

meses de dezembro, sendo R$21.707.588,40. 

Em termos anuais, as receitas de Serviços também assumem trajetória 

ascendente de recursos, com variações de 2,65% em 2018, 13,37% em 2019 e -6,04% 

em 2020. Se comparado aos valores de 2017, apresenta em 2020 valores 9,35% 

maiores. 

A receita de Serviços apresenta queda de 6,05% no 1º semestre de 2020 se 

comparado ao mesmo período de 2019. Esta queda contribui com -0,57 pontos 

percentuais no desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas Correntes no 1º 

semestre de 2020. No 1º semestre de 2021, as Receitas de Serviços apresentam 

aumento de 5,66% se comparado ao 1º semestre de 2020. Este aumento contribui com 

0,53 pontos percentuais no desempenho -4,60% de queda das Receitas Correntes no 

1º semestre de 2021. 

 

5.2.3.5 - Transferências Correntes 

 

Conforme a Tabela 6, as receitas de Transferências Correntes representam a 

maior conta dentre as Receitas Correntes, cuja participação em 2020 atinge 66,60%. 

O Gráfico 21 apresenta a evolução dos valores mensais registrados em 

Transferências Correntes.  

Gráfico 21 – Valores mensais da conta Transferências Correntes do município de 
Uberlândia, em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 
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Nota-se que há uma sazonalidade desta conta com algumas oscilações, sendo 

comum valores altos em janeiro seguidos por quedas sucessivas nos meses seguintes 

até setembro, quando há uma leve inflexão e aumentos sucessivos até dezembro. Há 

algumas exceções como é o caso do mês de outubro de 2019, em todos os meses de 

2020 e em quatro dos seis primeiros meses de 2021 que registram valores acima da 

média dos valores mensais dos demais períodos. Característica também já mencionada 

na análise das contas de grau superiores, tanto nas Receitas Correntes quanto nas 

Receitas Orçamentárias. 

Como as Receitas de Transferências Correntes têm grande participação no total 

das Receitas Correntes e as Receitas Correntes no total das Receitas Orçamentárias, 

qualquer variação expressiva nas Receitas de Transferências tende a ser repassadas 

para as contas de contabilização superiores. 

A análise das contas que compõe as Transferência Correntes nas próximas 

seções permite uma melhor visualização dessas grandes variações.  

Em termos anuais, a conta de Transferências Correntes apresenta desempenho 

ascendente no período analisado, sendo R$1.348.748.792,31 em 2017, 

R$1.350.715.442,99 em 2018, R$1.543.174.321,00 em 2019 e R$2.171.637.072,10 em 

2020, cujas taxas de crescimentos correspondentes são: 0,15% em 2018, 14,25% em 

2019 e 40,73% em 2020. Se comparado aos valores de 2017, apresenta em 2020 

valores 61,01% maiores. 

No 1º semestre de 2020, as Transferências Correntes apresentam uma forte 

elevação de 42,15% se comparado ao mesmo período de 2019. Este aumento contribui 

com 24,08 pontos percentuais no desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas 

Correntes no 1º semestre de 2020. No 1º semestre de 2021, as Transferências 

Correntes apresentam queda de -10,48% se comparado ao 1º semestre de 2020. Esta 

queda contribui com -5,99 pontos percentuais no desempenho de -4,60% das Receitas 

Correntes no 1º semestre de 2021. 

O Gráfico 22 apresenta o desempenho mensal das contas que compõem as 

Transferências Correntes. A sazonalidade percebida no Gráfico 21 também é notada 

neste gráfico por meio da sazonalidade apresentada principalmente pelas receitas da 

Cota-parte do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), da Cota-

parte do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e Cota-parte do ITR (Imposto 
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sobre a propriedade Territorial Rural), que são a origem da sazonalidade apresentada 

no gráfico anterior. 

Gráfico 22 – Valores mensais das subcontas que compõem as Transferências 
Correntes, em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

As oscilações apresentadas pela Cota-parte do ICMS (Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) em outubro de 2019, ao longo de 

todo o ano de 2020 e nos meses iniciais de 2021 demonstram que estes valores estão 

acima dos valores apresentados pela mesma conta nos demais períodos do ano. Esta 

constatação talvez seja a que mais tem influenciado as grandes elevações que já foram 

percebidas nas contas superiores, tanto nas Transferências Correntes, Receitas 

Correntes e Receitas Orçamentárias. 

Em termos de valores, a Cota-parte do ICMS é a principal fonte de transferências 

de receitas para o município de Uberlândia, em todos os anos analisados, seguido de 

Outras Transferências Correntes, que consiste na segunda maior fonte. As 

Transferências do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) consiste na terceira maior fonte 

de recursos transferidos. A Cota-parte do IPVA a quarta maior fonte deste grupo, a 

Conta-Parte do FPM a quinta e a Cota-parte do ITR a sexta maior fonte.  

As receitas de Transferências da LC nº 87/1996 (Lei Kandir) e as Transferências 

da LC nº 61/1989 (IPI-Exportação) não tem apresentado registros regulares para o 
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município de Uberlândia. Por outro lado, as Transferências da LC nº 87/1996 registram 

valores apenas nos meses de 2017 e 2018, e não registram nenhum valor nos meses 

de 2019 e 2020, com um único registro em maio de 2021, no valor de R$515.716,07. 

As Transferências da LC nº 61/1989 passam os quatro primeiros anos analisados sem 

registrar valor algum, enquanto em 2020 e 2021 registram valores em todos os meses. 

Estas alternâncias dos registros dificultam qualquer interpretação. Em outros trabalhos 

futuros, estas inconsistências serão melhor detalhadas. Por ora, cabe ressaltar que os 

valores registrados também não são muito expressivos se comparados as demais 

contas que fazem parte das Transferências Correntes. 

Em 2018, com exceção das Transferências do FUNDEB e Outras Transferências 

Correntes, todas as contas apresentam desempenhos positivos. Em 2019, a Cota-parte 

do IPVA apresenta queda, enquanto todas as demais apresentam crescimento de 

valores transferidos. E, em 2020, apenas a cota-parte do FPM e cota-parte do ITR 

apresentam desempenhos negativos, ao passo que todas as demais contas apresentam 

aumentos. 

Quando comparado o desempenho do 1º semestre de 2020 com o desempenho 

do 1º semestre de 2019, nota-se que a Cota-parte do FPM apresenta queda de 9,90%, 

bem como a Cota-parte do ITR com queda de 34,68%. Todas as demais contas 

apresentam aumentos, sendo que algumas com aumentos muito expressivos também 

em termos de valores, como é o caso da Cota-parte do ICMS (59,23%), da Cota-parte 

do IPVA (47,21%), de Outras Transferências Correntes (51,87%) e das Transferências 

do FUNDEB (9,89%). Quando comparado o desempenho do 1º semestre de 2021 com 

o desempenho do 1º semestre de 2020, nota-se que a Cota-parte do FPM apresenta 

aumento de 22,54%, bem como as Transferências do FUNDEB com elevação de 

25,26% e as Transferências da LC nº61/1989 com aumento de 47,23%. Já as demais 

contas apresentam quedas, sendo a cota-parte do ITR com queda de (-34,39%), a 

Cota-parte do ICMS com queda de (-23,11%), a Cota-parte do IPVA com queda de (-

12,55%), e de Outras Transferências Correntes cuja queda é de (-14,90%). 

A seguir as contas que compõem as Transferências Correntes são apresentadas 

de forma detalhada. 

 

Cota-parte do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) 
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A Cota-parte do FPM, como já mencionado, consiste na quinta maior fonte de 

recursos dentre as Transferências Correntes para o município de Uberlândia e 

apresenta oscilações ao longo do ano conforme se verifica no Gráfico 23. Em todos os 

anos é comum um maior repasse em dezembro, devido a um repasse adicional do 

próprio fundo neste mês. No período de janeiro a setembro, nota-se oscilações mensais 

com trajetória declinante até setembro, quando há inflexão e nos meses seguintes 

segue com oscilações positivas. 

Os maiores valores mensais da cota-parte do FPM em 2020 ocorrem em 

fevereiro com o repasse de arrecadação de R$11.118.706,33. “Já a trajetória é 

caracterizada por quedas nos meses de março e abril também, maio apresenta uma 

curta recuperação, porem bem abaixo dos valores do mesmo mês em anos anteriores, 

e em junho uma nova queda, segue com baixo desempenho até setembro quando 

entra em trajetória de aumento em outubro, porém com o desempenho do mês de 

dezembro bem abaixo do verificado em anos anteriores. Em 2019, o maior valor 

arrecadado (R$13.062.576,26) ocorre em dezembro, assim como ocorre nos demais 

anos, sendo R$ 12.557.068,31 em 2017 e R$12.592.854,66em 2018.  

 

Gráfico 23 – Valores mensais da Cota-parte do FPM do município de Uberlândia, 
em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 
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Em termos anuais a Cota-parte do FPM apresenta aumentos de recursos em 

2018 e 2019, de 6,88% e 0,28%, respectivamente. Se comparado aos valores de 2017, 

apresenta em 2020 valores -5,29% menores. 

A Cota-parte do FPM apresenta queda de 9,90% no 1º semestre de 2020 se 

comparado ao mesmo período do ano de 2019. Esta queda contribui com -0,37 pontos 

percentuais no desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas Correntes no 

último semestre. No 1º semestre de 2021, se comparado ao mesmo período de 2020, a 

cota-parte do FPM apresenta aumento de 22,54%. Este aumento contribui com 0,85 

pontos percentuais no desempenho de -4,60% de queda das Receitas Correntes no 

último semestre. 

 

Cota-parte do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços1) 

 

A Cota-parte do ICMS consiste na maior fonte de recursos de Transferências 

Correntes do Município de Uberlândia e apresenta oscilações ao longo do ano, 

conforme se verifica no Gráfico 24. Em todos os anos, os recursos demonstram 

trajetórias bastante estáveis com recursos significativamente relevantes em todos os 

meses, com exceção de outubro de 2019 e dos meses de abril a novembro de 2020 que 

apresentam valores muito acima dos verificados nos demais meses analisados. 

Os maiores valores mensais de 2020 ocorrem em maio com o repasse de 

R$113.149.925,89. Nos demais meses, desde janeiro, a trajetória é ascendente com 

quedas em junho, julho, outubro e dezembro. No entanto, vale frisar que os valores 

verificados em 2020 são discrepantes dos valores registrados em todos os períodos 

anteriores. Em 2019, os maiores valores repassados ocorrem em outubro 

(R$138.378.476,07) e também estão bem acima do padrão vigente em outros meses, 

com exceção de 2020. Em 2018, o maior repasse ocorre em novembro 

(R$74.049.730,40) e, em 2017, em setembro (R$62.149.775,85). 

Em valores anuais, os repasses da Cota-parte do ICMS apresentam trajetória 

ascendente de recursos, com crescimento em todos os anos analisados, sendo 7,17% 

 
1 Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
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em 2018, 15,64% em 2019 e 43,03% em 2020. Se comparado aos valores de 2017, 

apresenta em 2020 valores mais elevados na ordem de 77,26%. 

A Cota-parte do ICMS apresenta aumento de 59,23% no 1º semestre de 2020 se 

comparado ao mesmo período do ano de 2019. Este aumento contribui com 14,01 

pontos percentuais no desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas Correntes 

no 1º semestre de 2020. 

 

Gráfico 24 – Valores mensais da Cota-parte do ICMS do município de 
Uberlândia, em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

Nota-se que principalmente nos meses de outubro de 2019 e de março a 

novembro de 2020 há fortes aumentos dos repasses desta conta, fato que é incomum, 

sobretudo em um período de grave crise em decorrência do COVID-19. Estes valores 

discrepantes serão retomados nas conclusões. 

 

Cota-parte do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores) 

 

A Cota-parte do IPVA, é a quarta maior fonte de recursos dentre as 

Transferências Correntes para o município de Uberlândia e apresenta forte 

concentração nos primeiros meses do ano, com oscilações de janeiro a junho e 

estabilidade e valores declinantes de julho a dezembro, conforme se visualiza no 
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Gráfico 25. Em todos os anos é comum um maior repasse em janeiro e menores, mas 

ainda significativos, em fevereiro e março. 

Em maio de 2018 há um registro atípico com o repasse de valores bem acima do 

verificado para este mês, porém em janeiro, fevereiro e março deste mesmo ano os 

valores repassados são bem menores que os verificados no mesmo período dos outros 

anos. Tal constatação sugere que os valores repassados em maio tenham sido 

acumulados nos meses anteriores deste mesmo ano, alterando o período de repasse. 

Esta interpretação não passa de uma hipótese, pois pode ser fruto de alterações do 

prazo de vencimento do tributo que dá origem ao referido repasse, por exemplo. 

Gráfico 25 – Valores mensais da Cota-parte do IPVA do município de Uberlândia, 
em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

Os maiores valores mensais, com exceção de 2018, ocorrem nos meses de 

janeiro, sendo R$63.430.182,28 em 2021, R$73.254.009,26 em 2020, R$35.023.782,79 

em 2019 e R$55.051.462,99 em 2017. Em 2018, maio é o mês que apresenta o maior 

repasse R$51.117.568,82. Nota-se que os valores repassados em janeiro de 2019 são 

bem abaixo dos valores repassados no mesmo mês dos demais anos analisados, sem 

algum mês de compensação no mesmo ano, o que sugere que os valores não foram 
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repassados em cada um dos meses de fevereiro e março correspondem a metade do 

valor repassado no mês de janeiro. 

Em termos anuais, a Cota-parte do IPVA apresenta aumento em 2018 de 

10,77%, queda de 15,55% em 2019 e aumento de 38,30% em 2020. Se comparado 

aos valores de 2017, apresenta em 2020 valores 29,36% maiores. 

Os repasses da Cota-parte do IPVA apresentam aumentos de 47,21% no 1º 

semestre de 2020 se comparado ao mesmo período de 2019. Este aumento contribui 

com 3,90 pontos percentuais no desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas 

Correntes no 1º semestre de 2020. Nota-se que a crise do COVID-19 parece não ter 

afetado os repasses da Cota-parte do IPVA, em parte, provavelmente, pelos meses de 

maiores arrecadações não serem diretamente afetados pela pandemia, sobretudo 

janeiro. A cota-parte do IPVA apresenta queda de 12,55% no 1º semestre de 2021 se 

comparado aos valores do 1º semestre de 2020. Esta queda contribui com -1,04 pontos 

percentuais na queda de -4,60% das Receitas Correntes no 1º semestre de 2021. 

 

Cota-parte do ITR (Imposto Territorial Rural) 

 

A Cota-parte do ITR consiste na sexta maior fonte de repasses das 

Transferências Correntes para o município de Uberlândia, conforme a Tabela 6. O 

Gráfico 26 demonstra que o ITR tem uma acentuada concentração temporal com 

repasses no mês de outubro (por exemplo, em 2019, os repasses neste mês 

correspondem a 47,97% dos valores repassados em todo o ano).  

Os meses de novembro, dezembro e janeiro também apresentam importantes 

arrecadações, porém são bem mais baixas que aquelas apresentadas no mês de 

outubro. Nos demais meses, predominam a associação entre baixos valores repassados 

e baixas oscilações. 

Os maiores valores repassados a título de Cota-parte do ITR ocorrem nos meses 

de outubro de cada ano, como já mencionado, sendo R$2.836.352,46 em 2017, 

R$3.250.346,70 em 2018, R$3.543.623,84 em 2019 e R$4.585.349,20 em 2020. 

Em termos anuais, a Cota-parte do ITR apresenta aumento de 19,61% em 2018 

e 22,99% em 2019 e queda de 6,98% em 2020. Se comparado aos valores de 2017, 

apresenta em 2020 valores mais elevados, na ordem de 36,84%. 
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Gráfico 26 – Valores mensais da Cota-parte do ITR do município de Uberlândia, 
em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 

 

A Cota-parte do ITR apresenta queda de 34,68% no 1º semestre de 2020 se 

comparado ao mesmo período de 2019. Esta queda contribui com -0,04 pontos 

percentuais no desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas Correntes no 1º 

semestre de 2020. No 1º semestre de 2021, a cota-parte do ITR também apresenta 

queda de 34,39% se comparado aos valores do 1º semestre de 2020. Esta queda 

contribui com -0,04 pontos percentuais na variação de -4,60% apresentada pelas 

Receitas Correntes no 1º semestre de 2021. 

 

Transferências do FUNDEB2 

 

As Transferências do FUNDEB representam a terceira maior fonte de recursos de 

Transferências Correntes do Município de Uberlândia e apresentam oscilações ao longo 

do ano conforme se verifica no Gráfico 27. Em todos os anos, a conta apresenta 

maiores valores nos meses de janeiro, seguido por um período de maior dispersão e 

com tendência de queda entre fevereiro e setembro, quando ocorre inflexão e a 

trajetória se torna ascendente. 

 
2 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação 
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Cabe destacar a forte oscilação verificada em 2018, com quedas significativas de 

repasses do FUNDEB nos meses de maio, junho, julho, agosto, outubro, novembro e 

dezembro. Em 2020 e 2021 também se nota comportamento de aumento destes 

repasses em momento de conjuntura bem atípica, o que consiste em paradoxo diante 

dos aumentos verificados nos repasses de fevereiro, março, junho e de agosto a 

dezembro de 2020 e de janeiro a junho de 2021. 

 

Gráfico 27 – Valores mensais das Transferências do FUNDEB do município de 
Uberlândia, em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 
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apresentados no 1º semestre de 2020. Este aumento contribui com 2,84 pontos 

percentuais no desempenho de -4,60% das Receitas Correntes no 1º semestre de 

2021.  

Como mencionado, há uma espécie de paradoxo nos valores de 2020 e 2021, 

sobretudo nos meses de pandemia que apresentam fortes elevações de recursos 

Transferidos do FUNDEB. No entanto, como esta conta é destinada apenas para ações 

e programas específicos de educação, provavelmente não está relacionado ao COVID-

19. 

 

Outras Transferências Correntes 

 

A conta Outras Transferências Correntes consiste na segunda maior fonte de 

recursos dentre as Transferências Correntes para o município de Uberlândia. Com 

exceção do ano de 2020, todos os anos apresentam, de janeiro a agosto, baixas 

oscilações e prevalência de elevados valores. Entre setembro e dezembro, nota-se 

maiores oscilações e elevação considerável dos valores no mês de dezembro, com 

exceção de 2018. Tais características gerais são verificadas no Gráfico 28. 

 

Gráfico 28 – Valores mensais da conta Outras Transferências Correntes do 
município de Uberlândia, em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 
2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria. Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 
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Em 2020, nota-se comportamento atípico dos valores de Outras Transferências 

Correntes, com grandes oscilações e com significativas entradas de valores 

principalmente nos meses de abril e de junho a setembro. 

Os maiores valores mensais de 2020 ocorrem em agosto R$79.557.292,57 e 

julho R$65.872.171,10 alternados com valores próximos aos regulares nos demais 

meses, dentro dos padrões para o mesmo mês de anos anteriores. Em 2019 e 2017, os 

maiores valores transferidos por esta conta ocorrem no mês de dezembro, sendo 

R$35.218.388,09 em 2019 e R$44.801.606,79 em 2017. Em 2018 o maior valor ocorre 

em setembro R$37.617.768,21. 

Em valores anuais, a conta Outras Transferências Correntes apresenta queda de 

queda de 2,67% em 2018, elevação de 6,75% em 2019 e um forte aumento de 

79,10% em 2020. Se comparado aos valores de 2017, apresenta em 2020 valores 

86,09% maiores. 

A conta Outras Transferências Correntes apresenta elevação de 51,87% no 1º 

semestre de 2020 se comparado ao mesmo período de 2019. Este aumento contribui 

com 5,24 pontos percentuais no desempenho de 21,02% de crescimento das Receitas 

Correntes no 1º semestre de 2020. É a segunda maior elevação entre todas as contas, 

e pelo valor contribui significativamente para o aumento verificado nas Transferências 

Correntes, Receitas Correntes e Receitas Orçamentárias. Nota-se fortes elevações 

principalmente nos meses de abril e de junho a setembro, provavelmente relacionadas 

a crise do COVID-19. No 1º semestre de 2021, a conta Outras Transferências Correntes 

apresenta queda de -14,90% se comparado ao mesmo período de 2020. Esta queda 

contribui com -1,51 pontos percentuais na queda de -4,60% das Receitas Correntes no 

1º semestre de 2021 em comparação ao 1º semestre de 2020. 

 

5.2.3.6 - Outras Receitas Correntes 

 

Segundo a definição, “Outras Receitas Correntes: constituem-se pelas receitas 

cujas características não permitam o enquadramento nas demais classificações da 

receita corrente, tais como indenizações, restituições, ressarcimentos, multas previstas 

em legislações específicas, entre outras”. (MTO – 2021. Pg. 23) 
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A conta Outras Receitas Correntes consiste na quinta maior fonte de recursos 

das Receitas Correntes para o município de Uberlândia e apresenta oscilações ao longo 

do ano, conforme se verifica no Gráfico 29. Em todos os anos, os recursos demonstram 

trajetórias descendente ao longo dos meses, sendo comum valores maiores no mês de 

janeiro e prevalência de oscilações nos demais meses do ano. 

Os maiores valores mensais de todos os anos selecionados são registrados em 

janeiro, sendo R$13.912.524,36 em 2017, R$13.133.553,92 em 2018, R$8.562.159,75 

em 2019 e R$11.870.572,65 em 2020. 

Em termos anuais, a conta Outras Receitas Correntes apresenta aumento de 

recursos em 2018 de 0,74%, forte queda de 32,60% em 2019 e nova queda de -

13,38% em 2020. Se comparado os valores de 2017 com os valores apresentados em 

2020 há uma queda de -41,19%, pois, os valores em 2020 representam apenas 

58,81% dos valores desta conta de 2017. 

 

Gráfico 29 – Valores mensais da conta Outras Receitas Correntes do município de 
Uberlândia, em termos reais (Jan/2017 – Jun/2021) 

 
Fonte: Anexo 3 do RREO-Relatório Resumido de Execução Orçamentária, 6º Bimestres de 2017, 2018, 2019, 

2020 e 3º Bimestre de 2021 - SICONFI/STN; IPCA-IBGE. Elaboração própria.Comentário: a preços de 1º de julho 
de 2021. 
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bem abaixo do verificado nos mesmos meses dos anos anteriores. No 1º semestre de 

2021, a conta Outras Receitas Correntes apresenta queda de -29,34% se comparado ao 

1º semestre de 2020. Esta queda contribui com -0,89 pontos percentuais na variação 

de -4,60% apresentada no 1º semestre de 2021. 

 

5.3 - Considerações Finais 

 

Conforme se verificou ao longo do trabalho, especialmente a partir do Gráfico 2, 

o município de Uberlândia apresenta, em termos de finanças públicas, uma situação 

atípica e ao mesmo tempo paradoxal ao longo de todo o ano de 2020 e no 1º semestre 

de 2021, com considerável alta das Receitas Orçamentárias em um momento de 

pandemia, cujas expectativas comumente indicariam o contrário. 

No entanto, a análise mais detida das subcontas que compõem as Receitas 

Orçamentárias demonstra que estes aumentos estão associados a uma forte entrada de 

recursos financeiros principalmente via Transferências Correntes por meio de Cota-

partes do ICMS, que desde outubro de 2019 tem apresentado registros de altos valores 

em alguns meses, com destaque também para os meses de abril a novembro de 2020. 

Em 2021 a Cota-parte do ICMS apresenta valores mais elevados que a média mensal 

em 4 dos seis meses analisados, porém os valores não são tão elevados como os 

registrados no período mencionado de 2020 e 2019.  

E algumas outras transferências também apresentam fortes altas de recursos no 

1º semestre de 2020, como é o caso da Cota-parte do IPVA e das Transferências do 

FUNDEB. As Transferências do FUNDEB apresentam também no 1º semestre de 2021 

alta expressiva de recursos. 

Estas altas parecem desconectadas das fontes tributárias de origem, uma vez 

que a arrecadação de ICMS do Estado de Minas Gerais em 2020 apresenta redução de 

1,33% em termos reais3, se comparado aos valores arrecadados em 2019, e o IPVA 

apresenta leve alta de 0,35% em 2020. Estes desempenhos tanto do ICMS quanto do 

 
3 Deflacionado pelo IPCA. 
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IPVA não suportam os valores repassados neste mesmo período4, com quedas, 

inclusive nominais, de valores arrecadados de ICMS nos meses de abril, maio e junho. 

A explicação para estes valores altos repassados a título de ICMS, IPVA e 

FUNDEB está além da compreensão que estes dados e o desempenho econômico deste 

momento permitem, pois a razão está relacionada a acordos judiciais que Uberlândia 

tem firmado, tanto no período recente contra o Estado de Minas Gerais junto a AMM5 

(Associação dos Municípios Mineiros), quanto a disputas antigas que estavam 

suspensas e foram reativadas, como é o caso do processo que solicita a reintegração 

do IPI ao cálculo do VAF de Uberlândia6. Estes acordos estão sendo pagos em parcelas 

mensais e explicam parte do paradoxo destes valores. 

Cabe destacar que os impactos econômicos da pandemia inevitavelmente recaem 

sobre os repasses das Cota-partes dos vários impostos, pois, mesmo sendo altos os 

recursos neste período pelo motivo citado acima, os efeitos negativos sobre a 

arrecadação impedem que estes valores sejam ainda maiores. Portanto, se não fossem 

os valores repassados via acordos judiciais, as cota-partes estariam reproduzindo 

fielmente o desempenho que os impostos de origem têm enfrentado. 

Além das subcontas já citadas, as Outras Transferências Correntes também têm 

apresentado altos valores em períodos recentes, principalmente em abril e de junho a 

setembro de 2020 e também em junho de 2021, provavelmente capturando os efeitos 

dos valores repassados para as ações de combate a pandemia por meio de verbas 

discricionárias. Sendo essa a conta que possibilita este tipo de repasse, tende, portanto, 

a registrar estas ações. 

Quanto às Receitas de Capital, é perceptível o aumento dos valores arrecadados 

no ano de 2020, principalmente por meio das Operações de crédito, que mais que 

dobram de valor quando comparadas ao ano de 2019. Já no primeiro semestre de 

2021, as Operações de Crédito e, portanto, Receitas de Capital diminuem 

drasticamente, se comparado aos valores de vigentes 2020. 

 
4 Disponível em: 
<http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/evolucao_anos_anterioresef.html>. Acesso em: 

20/08/2021. 
5 Disponível em: <http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/Acordo_EMG_-

_AMM/ACORDO_EMG_E_AMM.pdf>. Acesso em 20/08/2021. 
6 Disponível em: 
<http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/compensacao/judicial/files/uberlandia_par

cela12_19012021.pdf>. Acesso em: 20/08/2021. 
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Por outro lado, as receitas próprias do Município de Uberlândia enfrentam perdas 

significativas no primeiro semestre de 2020. Com exceção do IRRF, todas as contas 

amargam quedas significativas. No entanto, o segundo semestre de 2020 apresenta 

rápida recuperação das receitas próprias do município. Esta recuperação é suficiente 

para reverter a queda apresentada no primeiro semestre por quase todos os tributos, 

com exceção do IPTU e a conta Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, 

que fecham o ano de 2020 com queda de recursos, se comparado aos valores de 2019. 

Cabe destacar o forte crescimento do ITBI no segundo semestre, que supera todos os 

demais tributos, em termos de taxa de crescimento. 

Por incidir sobre o patrimônio, a queda de receita do IPTU se deve ou por 

inadimplência, uma vez que sua base de incidência é bastante estável e suas alíquotas 

não tenham passado por reduções recentemente, ou por políticas de descontos em 

multas e juros por atrasos. 

Resumindo, cabe destacar que o Município de Uberlândia enfrentou no primeiro 

semestre de 2020 perdas significativas de receitas próprias devido a conjuntura da 

COVID-19, no entanto contou com entradas extemporâneas de recursos de 

transferências correntes, sobretudo ICMS, IPVA e FUNDEB em processos de judiciais 

contra o estado de Minas Gerais e outros municípios mineiros. No primeiro semestre de 

2020, a conta Outras Transferências Correntes também recebeu aportes significativos. 

No segundo semestre, o município, ainda em meio a pandemia, passou por processo de 

retomada de atividades que culminou com aumentos tanto dos tributos próprios quanto 

das cota-partes.  

Entre os tributos próprios, a retomada do segundo semestre compensou a queda 

apresentada no primeiro semestre, com destaque para a retomada do ITBI. Ao mesmo 

tempo os acordos judiciais ainda vigentes continuaram trazendo recursos significativos 

no segundo semestre de 2020. No primeiro semestre de 2021, os acordos judiciais 

continuam vigentes, porém com recursos menos significativos, gerando queda das 

Transferências Correntes se comparado ao desempenho apresentado em 2020. Os 

tributos próprios do município também apresentam desempenho positivo no primeiro 

semestre de 2021 se comparado aos valores do primeiro semestre de 2020, com 

destaque ainda para o desempenho do ITBI. Com exceção do IRRF, todas as contas 

apresentam desempenho positivo no primeiro semestre de 2021, embora o 
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desempenho dos componentes da conta Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 

não seja suficiente para contrabalançar o desempenho negativo das Transferências 

Correntes no total da Receitas Correntes. Assim o primeiro semestre de 2021 é 

marcado por baixo volume de Receitas de Capital, queda de Transferências Correntes, 

devido ao forte desempenho do ano base 2020, e retomada dos tributos próprios. 
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6 – Painel das Finanças Públicas da Prefeitura Municipal de 
Uberlândia, uma análise das despesas e do endividamento 

(janeiro de 2017 - junho de 2021) 

 

Carlos José Diniz1 
Rick Humberto Naves Galdino2 

Rodrigo Fernandes Gomes da Silva 3 
Tarcísio Fernandes de Paula4 

 

6.1 - Apresentação 

 

Ao apresentar os resultados da pesquisa de 2021, a equipe do Observatório de 

Finanças Públicas Municipais optou por construir um texto dividido em duas seções: a 

primeira dedicada exclusivamente as receitas da Prefeitura Municipal de Uberlândia - 

PMU (seção VI deste painel) e outra, hora apresentada, tratando dos gastos municipais. 

Por sua vez os gastos foram divididos em duas subseções: as despesas; e, o 

endividamento. 

Na subseção da Despesa Pública são apresentados os diversos estágios pelos 

quais essa categoria passa e a dinâmica recente do comportamento das diversas 

espécies de despesas. O leitor notará que é essencial diferenciar o estágio de 

planejamento com de execução. E que há uma tendência à superestimação das 

despesas na fase do planejamento.  

Nessa subseção, ao tratar das despesas por função, chamam a atenção as 

despesas com saúde, onde, em um contexto que combina descentralização e 

subfinanciamento dessa política pública, o município de Uberlândia, como outros 

municípios brasileiros, amplia de modo expressivo seus gastos no setor, alocando 

proporção das receitas próprias (tributação direta somada às transferências 

 
1 Economista / Pesquisador do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais (CEPES) do 

Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
2 Economista / Pesquisador do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais (CEPES) do 

Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
3 Analista de Sistemas / Cientista de Dados / Pesquisador do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos 

Econômico-Sociais (CEPES) do Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI) da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU). 
4 Economista / Pesquisador do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais (CEPES) do 

Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 
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intergovernamentais obrigatórias da União e dos estados) em níveis superiores aos 

determinados constitucionalmente.  

Com relação aos gastos com pessoal, merece ser destacado, também, os 

“Extratos de termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários”5, 

CADPREV nº 000949/2017, 1021/2017, 1022/2017 e 00180/2019, que foram 

publicados no Diário Oficial do Município de Uberlândia, objetivando o parcelamento e 

confissão de débitos previdenciários do município de Uberlândia e o IPREMU, no valor 

total de R$ 190.861.281,06. Esses pagamentos deixaram de ser efetuados, também, no 

decorrer do ano de 2019, pautado por uma Lei Municipal. 

Na subseção cujo enfoque é a Dívida Pública será apresentada a trajetória em 

relação à capacidade de geração de receitas pelo munícipio. Todavia, também são 

observados aspectos como a disponibilidade de caixa, o custo do serviço da dívida, a 

trajetória temporal do estoque da dívida, e o relativo controle dessa dívida no caso de 

Uberlândia. 

 

6.2 - Despesas da Prefeitura Municipal de Uberlândia 

 

6.2.1 - Considerações Preliminares 6 

 

Pode-se classificar a despesa orçamentária em três etapas: planejamento; 

execução; e controle e avaliação.  

A etapa do planejamento e contratação abrange, de modo geral, a fixação da 

despesa orçamentária, a descentralização/movimentação de créditos, a programação 

orçamentária e financeira e o processo de licitação.  

A fixação da despesa orçamentária insere-se no processo de planejamento e 

compreende a adoção de medidas em direção a uma situação imaginada, tendo em 

vista os recursos disponíveis e observando as diretrizes e prioridades traçadas pelo 

governo. A despesa é fixada pela Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 
5https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/procuradoria-geral-do-

municipio/diariooficial-uberlandia/  
6 Conforme Portaria Conjunta Secretaria do Tesouro Nacional/Secretaria de Orçamento Federal, de 15 de 

outubro de 2008 (Manuais de Receita Nacional e de Despesa Nacional nº 3).  
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O valor do orçamento inicial fixado pela LOA é distribuído no âmbito da Unidade 

Orçamentária por Funcional Programática, Elemento da Despesa e Fonte de Recursos e 

corresponde à dotação inicial. Já a dotação atual corresponde ao valor inicial acrescido 

e/ou reduzido pelos créditos e/ou alterações aprovados.  

Na etapa de execução, conforme previsto na Lei Federal nº 4.320/64, os estágios 

da despesa orçamentária são o empenho, a liquidação e o pagamento.  

O empenho7 é o ato do ordenador de despesa, autoridade competente que cria a 

obrigação de pagamento. Ele consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim 

específico, e é formalizado mediante a emissão de um documento denominado Nota de 

Empenho, no qual deve constar o credor e a importância da despesa, bem como os 

demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. Quando o valor 

empenhado for insuficiente para atender a despesa a ser realizada, o empenho poderá 

ser reforçado. Caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o 

empenho deverá ser anulado parcialmente. Será anulado totalmente quando o objeto 

do contrato não tiver sido cumprido, ou ainda, no caso de ter sido emitido 

incorretamente.  

A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por 

base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem por objetivo 

apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar, e a 

quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação.  

O pagamento é a entrega de numerário ao credor por meio de crédito em conta 

corrente e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. Sua validação 

junto à rede bancária implica em um crédito para o favorecido e comprova, para a 

administração estadual, a quitação de uma obrigação.  

Neste trabalho serão tratados os dados de despesas da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia pela ótica do pagamento, desta forma verificaremos a efetiva transferência 

de recursos do município para outros entes. 

 

6.2.2 - Aplicação de recursos do município  

  

 
7 O artigo 60 da Lei Federal nº 4.320/64 veda a realização de despesa sem prévio empenho.  
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Despesa pública é a aplicação de recursos do município para custear os serviços 

de ordem pública ou para investir no desenvolvimento da cidade. Na Lei Orçamentária 

Anual (LOA), as despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social foram 

aprovadas, respectivamente, com o valor inicial de R$ 2.534.134.000,00;  

R$ 2.559.364.000,00; R$ 2.963.795.275,00; R$ 3.316.753.000,00 e  

R$ 3.301.523.000,00 para os anos de 2017 a 2021. Já as despesas pagas nesses 

mesmos anos representaram de 87% (2019 e 2020) a 91% (2017 e 2018) dos valores 

orçados, lembrando que os dados de 2021 correspondem ao primeiro semestre. 

Apesar do crescimento de 30,9% (R$ 782.619.000,00) nas estimativas de 

receitas descritas na LOA de 2020 em relação a de 2017, as despesas de 2020 não 

ultrapassaram a fronteira dos 3 bilhões de reais. Contudo, tomando-se o crescimento 

das Despesas Liquidadas nesse período, percebemos um forte incremento de 25,2% na 

capacidade de pagamento da PMU. 

 

Tabela 1: Participação percentual das Despesas Pagas de 2017 a 2020 e primeiro 

semestre de 2021 em relação as suas respectivas Leis de Orçamentos Anuais (LOA) 

(em valores de jul/21). – Valores em R$ 

Prefeitura Municipal 

de Uberlândia 
2017 2018 2019 2020 2021 (*) 

Lei Orçamentária 

Anual 1 
2.534.134.000,00 2.559.364.000,00 2.963.795.275,00 3.316.753.000,00 3.301.523.000,00 

Despesas pagas 2 2.312.874.237,17 2.341.014.915,97 2.586.405.937,35 2.896.009.506,50 1.319.258.215,18 

Participação % 

LOA=100% 
91% 91% 87% 87% 40% 

Fonte: 1) Lei Orçamentária Anual: LOA 2017; 2018, 2019, 2020 e 2021 (https://www.uberlandia.mg.gov.br/portal-

da-transparencia/orcamento-municipal/lei-orcamentaria-anual-loa); 2) RREO Anexo 1: 2017; 2018, 2019, 2020 e 

primeiro semestre de 2021 . - Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

Fazendo-se as mesmas comparações, entre as Despesas Empenhadas e 

Liquidadas dos anos de 2017; 2018; 2019 e 2020, percebe-se que, da dotação 

autorizada para a despesa, liquidou-se próximo a 95% do empenhado no período. 

Lembrando que na relação debito e crédito desses períodos, não necessariamente 

foram quitadas as mesmas notas empenhadas no período, pois parte desses 

pagamentos referem-se a Restos a Pagar.  
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As participações das Despesas Liquidadas do primeiro semestre de 2021 em 

relação às Despesas Empenhadas no mesmo período ficaram em 64,6%, o que 

representa 57,0% do total pago em 2017, nos termos da tabela acima. 

 

Tabela 2: Participação das Despesas Liquidadas dos primeiros semestres de 2017, 

2018, 2019 e 2020 em relação às despesas empenhadas no mesmo período (em R$). 

Prefeitura Municipal de 
Uberlândia 

2017 2018 2019 2020 2021 (*) 

Despesas empenhadas 2.428.581.084,66 2.474.532.563,14 2.710.545.647,03 3.046.761.665,85 2.043.489.193,92 

Despesas Liquidadas 2.312.874.237,17 2.341.014.915,97 2.586.405.937,35 2.896.009.506,50 1.319.258.215,18 

Participação % Despesa 
empenhada=100% 

95,2% 94,6% 95,4% 95,1% 64,6% 

Fonte: SINCONF STN 2021: RREO- Anexo 1 - Uberlândia. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
Nota: (*) Primeiro semestre de 2021.  

 

Ao se comparar os dados da Tabela 2 entre 2019 e 2020, os valores 

empenhados sofreram um crescimento médio de R$ 204.791.754,75 (12,3%). Já a 

média dos valores liquidados cresceram 9,6%, atingindo R$ 97.665.915,50. Portanto, 

em média, os empenhos ficaram R$ 107.125.839,25 acima dos liquidados no período.  

A constatação de que os valores empenhados nos primeiros semestres são 

superiores aos liquidados é melhor visualizada no Gráfico 1. Nele percebe-se que, 

invariavelmente, em relação à concentração dos empenhos, há pontos de máximos nos 

primeiros bimestres do ano; e mínimos nos últimos bimestres. Por outro lado, as 

Despesas Liquidadas contrariam este comportamento: os pontos de máximos são 

realizados últimos bimestres, ficando os pontos de mínimos nos primeiros.  
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Gráfico 1: Despesa Orçamentária Empenhadas e Liquidadas bimestrais de 2016 a 

2020 e primeiro semestre de 2021 (em valores de jul/21 – em R$). 

 
Fonte: SINCONF STN 2021: RREO- Anexo 1 - Uberlândia. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

Neste interim, na tabela do Gráfico 1, pode-se generalizar que nos primeiros 

semestres de cada ano, concentram-se as Despesas Empenhadas, ficando para a 

segunda metade o período de maior liquidação. Ressalta-se que a Despesa 

orçamentária depende de autorização legislativa para ser realizada e que não pode ser 

efetivada sem a existência de crédito orçamentário que a corresponda suficientemente. 

Como observado no Gráfico 2, na variação percentual das médias móveis de 

doze meses, as Despesas Correntes liquidadas cresceram 39,9% no período 

compreendido entre janeiro de 2016 e o primeiro semestre de 2020, quando 

comparadas às de dezembro de 2015, contabilizando um crescimento médio próximo a 

0,7% ao mês. 

Com relação ao empenho da Despesas de Capital, este foi de R$ 423.572.205,57 

no terceiro bimestre de 2021, superando em R$ 94.316.906,53 (29%) ao praticado no 

primeiro bimestre de 2017. Nesse período ocorreram três momentos distintos da 

Despesa de Capital Liquidadas: do primeiro ao sexto bimestre de 2016 uma aceleração 
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dos pagamentos, saindo de R$ 2.173.022,42 e chegando a  

R$ 57.544.153,05; segue-se a este período um momento de redução destas 

obrigações, tendo como ponto de mínimo o primeiro bimestre 2019 quando a liquidação 

foi de R$ 4.787.938,30; e, no último terço, nova aceleração dessas liquidações, 

fechando o sexto bimestre de 2020 em R$ 40.748.363,07.  

 

Gráfico 2: Variação percentual das médias móveis de doze meses, dos valores das 

Despesas Orçamentárias, Correntes e de Capital, Empenhadas e Liquidadas, de janeiro 

de 2017 ao primeiro semestre de 2021 (em valores de jul/21 – média móvel de 

2016=100%). 

 
Fonte: SINCONF STN 2021: RREO- Anexo 1 - Uberlândia. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

 

As despesas públicas, assim como as receitas, são classificadas em categorias 

econômicas, também chamadas de natureza da despesa, e têm como objetivo 

responder à sociedade o que será adquirido e qual o efeito econômico do gasto público. 

Dividem-se em Despesas Correntes e Despesas de Capital, de acordo com o art. 12 da 

Lei 4.320/1964.  

  

6.2.3 - Despesas correntes  

  

Em relação aos valores declarados pela PMU nas Despesas Correntes, chama a 

atenção o primeiro bimestre de 2020, em que os R$ 1.058.070.485,42 empenhados 

corresponderam a 32% da previsão orçamentaria de R$ 3.316.753.000,00 descritos na 
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LOA de 2020, lembrando que estes empenhos foram feitos antes da pandemia do novo 

Coronavírus e, portanto, não sendo por ela justificados. A mesma lógica repetiu-se em 

2021, quando os R$ 1.149.364.460,61 empenhados representam 35% de LOA de 2021. 

 

Tabela 3: Despesas Orçamentárias Correntes empenhadas e liquidadas do primeiro 

bimestre de 2017 ao terceiro de 2021 (em valores de jul/21 – em R$). 

2017 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 

Empenhada 543.032.538,31 399.993.118,06 356.194.946,30 304.240.899,36 262.521.640,65 249.542.530,12 

Liquidadas 248.957.834,28 354.864.882,39 342.503.219,89 334.813.351,28 327.469.625,08 418.092.305,48 

2018 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 

Empenhada 735.544.501,20 439.896.349,45 382.594.002,54 259.490.293,70 192.263.870,50 175.407.310,47 

Liquidadas 269.784.383,66 339.862.099,34 355.017.473,25 354.042.315,29 358.074.499,30 418.764.738,01 

2019 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 

Empenhada 866.393.817,98 377.282.374,70 404.749.192,34 255.531.760,53 207.865.501,87 195.208.392,17 

Liquidadas 287.675.722,22 339.837.683,05 381.197.767,51 380.144.648,04 385.265.505,89 457.695.448,86 

2020 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 

Empenhada 1.058.070.485,42 400.808.405,96 300.147.677,99 300221106,6 210121528,2 324993199,4 

Liquidadas 328.218.296,10 404.007.797,17 389.187.480,05 438210216,8 409055632,3 531166809,2 

2021 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 

Empenhada 1.149.364.460,61 321.437.974,14 278.206.117,18    

Liquidadas 325.214.856,85 413.703.807,87 424.081.910,43    

Fonte: SINCONF STN 2021: RREO- Anexo 2 -Uberlândia. Elaboração CEPES/IERI/UFU.  

 

 

6.2.4 - Despesas de custeio  

  

Destinadas à manutenção dos serviços criados anteriormente à Lei Orçamentária 

Anual (LOA), as Despesas de custeio correspondem, dentre outros gastos, os com 

pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e gastos com obras de conservação 

e adaptação de bens imóveis.  

Novamente percebe-se uma concentração dos empenhos na conta Outras 

despesas Correntes no início dos exercícios fiscais, como por exemplo, os  

R$ 1.233.749.303,22 verificados no primeiro semestre de 2020 (37% da LOA), e os  

R$ 1.279.489.610,29 de 2021 (39% da LOA). Ambos foram destinados, principalmente, 

para malha viária de Uberlândia. 
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Tabela 4: Despesas Correntes bimestrais, no período de 2016 a 2020 e primeiro 

semestre de 2021 (em valores de jul/21 e em R$). 

Despesas 
de 

Correntes 

no 

bimestre 

Pessoal e 
encargos 
sociais 

empenhados 

Pessoal e 

encargos 

sociais 

liquidados 

Juros e 
encargos da 

dívida 
empenhados 

Juros e 

encargos da 

dívida 

liquidados 

Outras despesas 

correntes 

empenhadas 

Outras 

despesas 

correntes 

liquidadas 

1ºB-2016 157.942.152,38 106.966.846,04 16.730.840,71 1.576.170,58 495.006.614,41 117.028.462,51 

2ºB-2016 151.975.526,68 197.239.784,66 0,00 1.506.949,48 276.895.455,06 177.009.853,81 

3ºB-2016 161.206.148,53 107.206.523,87 -171.695,75 1.583.515,01 145.368.543,55 194.223.142,10 

4ºB-2016 154.490.006,93 156.978.326,11 706.517,22 1.864.777,70 100.814.046,81 178.747.509,86 

5ºB-2016 146.538.557,47 149.596.193,30 398.874,13 1.893.576,62 70.266.745,94 165.577.668,89 

6ºB-2016 196.101.263,65 182.505.946,06 -6.385.296,86 2.326.152,32 -8.157.474,73 189.715.706,81 

1ºB-2017 151.959.662,42 141.686.248,46 17.599.046,63 2.700.532,39 373.473.829,25 104.571.053,42 

2ºB-2017 147.255.726,25 151.647.446,13 0,00 2.322.346,06 252.737.391,81 200.895.090,20 

3ºB-2017 161.808.080,34 158.326.287,50 556.083,12 2.899.112,45 193.830.782,84 181.277.819,94 

4ºB-2017 159.990.933,15 156.718.757,11 0,00 2.726.373,73 144.249.966,20 175.368.220,44 

5ºB-2017 147.811.694,43 146.921.676,39 -214.817,11 2.927.062,89 114.924.763,34 177.620.885,80 

6ºB-2017 195.660.940,43 192.649.345,51 -1.244.970,07 2.935.658,61 55.126.559,76 222.507.301,36 

1ºB-2018 156.184.065,16 151.402.832,48 24.146.080,26 2.898.499,17 555.214.355,79 115.483.052,01 

2ºB-2018 156.025.801,20 155.103.267,22 0,00 2.872.199,72 283.870.548,25 181.886.632,39 

3ºB-2018 164.812.973,93 162.043.886,60 0,00 3.017.093,43 217.781.028,61 189.956.493,22 

4ºB-2018 163.203.535,46 159.353.936,29 0,00 3.049.379,11 96.286.758,24 191.638.999,89 

5ºB-2018 150.249.616,95 149.500.983,69 0,00 4.592.378,87 42.014.253,55 203.981.136,74 

6ºB-2018 195.648.235,76 194.271.576,20 -4.968.149,83 2.241.323,30 -15.272.775,46 222.251.838,51 

1ºB-2019 153.260.256,09 147.601.566,30 21.333.160,79 3.707.531,49 691.800.401,09 136.366.624,44 

2ºB-2019 146.050.859,40 146.527.409,79 32.135,60 3.728.392,31 231.199.379,70 189.581.880,94 

3ºB-2019 163.621.120,35 164.074.356,35 0,00 3.986.045,71 241.128.072,00 213.137.365,45 

4ºB-2019 166.319.650,21 162.806.867,76 -643.396,11 4.206.289,88 89.855.506,43 213.131.490,40 

5ºB-2019 159.131.786,56 157.579.842,31 2.530.737,53 4.625.373,89 46.202.977,79 223.060.289,68 

6ºB-2019 197.882.687,18 198.117.522,78 1.965.995,94 4.639.051,70 -4.640.290,96 254.938.874,38 

1ºB-2020 163.123.007,74 160.521.205,48 28.457.209,93 4.982.442,94 866.490.267,75 162.714.647,68 

2ºB-2020 170.617.124,64 168.928.753,18 3.064.319,08 5.258.059,53 227.126.962,24 229.820.984,45 

3ºB-2020 160.015.604,75 158.456.877,19 0,00 5.386.120,45 140.132.073,23 225.344.482,41 

4ºB-2020 165.342.736,21 166.990.126,28 -14.422.485,69 127.492,75 149.300.856,09 271.092.597,75 

5ºB-2020 154.339.307,84 154.745.814,29 0,00 76.402,04 55.782.220,37 254.233.415,98 

6ºB-2020 216.390.209,54 216.909.125,60 -1.160.669,21 47.827,43 109.763.659,04 314.209.856,16 

1ºB-2021 134.678.371,83 131.974.511,32 26.578.809,63 7.212.358,67 988.107.279,15 186.027.986,86 

2ºB-2021 155.489.110,11 154.544.496,02 1.099.815,70 9.328.884,18 164.849.048,33 249.830.427,67 

3ºB-2021 150.541.410,89 149.784.639,85 1.131.423,47 7.501.900,86 126.533.282,82 266.795.369,72 

Fonte: SINCONF STN 2021: RREO- Anexo 2 - Uberlândia. Elaboração CEPES/IERI/UFU.  

 

6.2.5 - Despesas de capital  

  

A despesa de capital compreende as transferências de capital, sob a forma de 

subsídios ao investimento e outras transferências de capital, bem como as despesas de 

investimento (formação bruta de capital e aquisições líquidas de cessões de ativos não 

financeiros não produzidos). Em contabilidade pública o conceito de despesa de capital 

inclui ainda as aquisições de ativos e passivos financeiros.  
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Tabela 5: Despesa Orçamentária de Capital Empenhadas e Liquidadas do primeiro 

bimestre de 2017 ao terceiro de 2021 (em valores de jul/21 e em R$). 

2017 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 

Empenhada 34.356.617,45 176.246.786,00 11.574.656,24 - 38.875.078,24 13.792.121,09 - 28.288.980,56 

Liquidadas 11.430.155,15 9.661.273,77 21.193.885,13 24.940.286,00 27.016.122,28 48.353.476,20 

2018 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 

Empenhada 33.685.392,45 105.941.335,10 36.590.656,32 7.963.657,18 8.122.535,43 - 20.675.161,93 

Liquidadas 4.314.358,85 11.968.131,66 29.016.569,80 19.153.436,73 33.733.677,54 29.914.148,97 

2019 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 

Empenhada 187.656.979,80 45.592.184,43 38.671.806,20 17.333.787,54 36.780.455,76 - 88.095.137,54 

Liquidadas 5.375.887,24 27.485.809,29 33.422.669,54 33.506.536,72 35.641.104,81 55.197.453,01 

2020 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 

Empenhada 180.200.512,05 33.885.940,76 65.170.258,77 1.820.167,184 16.433.412,87 -43.789.989,49 

Liquidadas 11.617.046,48 34.201.433,07 44.149.658,42 35.153.022,37 36.773.602,95 38.089.776,68 

2021 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre 

Empenhada 83.384.163,31 79.774.226,28 45.461.811,41    

Liquidadas 16.663.945,21 28.653.823,99 34.678.848,95    

Fonte: SINCONF STN 2021: RREO- Anexo 2 - Uberlândia. Elaboração CEPES/IERI/UFU.  
  

Os empenhos nessa conta saltaram de uma média mensal de R$ 22.538.748,29 

em 2017 para R$ 34.770.033,50 em 2021, denotando um crescimento de 54% nas 

expectativas de Despesas de Capital, chamando a atenção para o aumento do 

endividamento da PMU. 

Na Tabela 5 os valores negativos percebidos, principalmente nos 6º Bimestres de 

cada ano, correspondem a cancelamentos de empenhos.  

O Gráfico 3 ilustra, novamente, o aumento do endividamento do nos últimos três 

anos e meio, pois quando comparado as médias mensais anuais de empenhos de um 

ano com o anterior, verifica-se um crescimento de 2%; 39%; 7% e 229% entre 2018 e 

primeiro semestre de 2021, saltando de R$ 14.302.367,88 de 2018 para  

R$ 69.540.067,00 em 2021. 
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Gráfico 3: Variação percentual das médias móveis de doze meses, dos valores das 

Despesa de Capital empenhadas e liquidadas de janeiro de 2017 ao primeiro semestre 

de 2021 (valores de jul/21 e em R$ – média de 2016=100%). 

  
Fonte: SINCONF STN 2020: RREO- Anexo 2 - 1ºB de 2016 ao 3º Bim de 2020 - Uberlândia. Elaboração 

CEPES/IERI/UFU.  

 

As Despesas de Capital Liquidadas, apesar do decréscimo de R$ 1.207.906,25  

(-10%) verificado em 2018, cresceram respectivamente 49%, 5% e 60% em 2019, 

2020 e primeiro semestre de 2021. No último período pagou-se mensalmente, em 

média, R$ 26.665.539,38, 124% superior aos R$ 11.882.933,21 pagos em 2017. 

 

6.2.5.1 - Despesas de investimentos  

  

As Despesas de investimento correspondem às despesas necessárias ao 

planejamento e execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos e material 

permanente, constituição ou aumento do capital do Estado que não sejam de caráter 

comercial ou financeiro, incluindo-se as aquisições de imóveis considerados necessários 

à execução de tais obras.  

A Tabela 6 demonstra que o aumento dos empenhos, na conta Despesas de 

Capital, foram para possibilitar Investimentos. Este fato reforça a constatação de que a 

cidade de Uberlândia não gera recursos próprios suficientes para atender suas 
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necessidades de investimento, sendo necessário recorrer ao endividamento para obtê-

los.  

Tabela 6: Despesas empenhadas e liquidadas de Investimentos e Amortização da 

dívida, do período de 2016 a 2020 e primeiro semestre de 2021 (valores de jul/21 -  

R$). 

Despesas de 

Capital no 

bimestre 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 (*) 

Investimentos 

empenhados 
258.649.823,55 153.799.972,18 151.298.930,81 214.352.730,26 239.512.485,34 149.136.360,00 

Investimentos 

liquidados 
11.815.155,95 15.006.149,79 20.329.483,74 23.587.345,91 14.207.816,81 59.483.840,99 

Amortização da 

dívida empenhado 
214.102.631,35 127.835.464,89 108.283.135,05 167.466.636,80 186.211.985,34 38.659.890,38 

Amortização da 

dívida liquidada 
11.453.575,30 14.759.733,64 19.817.188,51 23.162.823,82 13.772.554,63 41.336.727,78 

Fonte: SINCONF STN 2020: RREO- Anexo 2 - 1ºB de 2016 ao 3º Bim de 2020 - Uberlândia. Elaboração 

CEPES/IERI/UFU.  

 

O termo amortização faz referência à quitação gradual de uma dívida, algo que é 

feito por meio do pagamento de parcelas e, portanto, associado ao número contratado 

dessas e ao tamanho do endividamento. Como exposto na Tabela 6, elas saltaram de 

R$ 11.453.575,30 de 2016 para R$ 41.336.727,78 em 2021, crescendo 261%. O total 

pago no primeiro semestre de 2021 seria suficiente para arcar com os pagamentos dos 

anos de 2019 e 2020, novamente reforçando o caráter progressivo de endividamento 

adotado. 
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6.2.6 - Classificação Funcional8  

  

Tabela 7: Total das despesas pagas nos anos de 2017 a 2019 e primeiro semestre de 

2020 nas principais funções do governo, exceto as intra-orçamentárias (valores de 

jul/20e em R$). 

Prefeitura Municipal de 

Uberlândia 
2017 2018 2019 2020 

Primeiro 
semestre de 

2021 

Ciência e Tecnologia 0,00 113.272,92 9.829,34 31.968,89 26.091,22 

Comércio e Serviços 23.421,98 161.431,91 135.813,64 558.816,69 270.006,13 

Trabalho 60.956,59 172.318,46 425.435,45 576.524,07 705.084,20 

Habitação 214.008,12 1.203.204,31 3.733.957,33 3.609.438,05 556.396,00 

Cultura 1.774.249,96 2.432.466,54 5.502.682,39 10.748.279,86 4.344.404,17 

Gestão Ambiental 1.924.855,71 6.633.857,52 10.324.028,08 12.357.333,11 12.690.839,90 

Judiciária 7.750.769,91 8.925.939,98 21.541.891,07 23.426.841,63 14.567.549,58 

Agricultura 13.300.802,48 15.866.890,43 18.191.233,92 17.625.682,00 13.373.551,38 

Segurança Pública 13.563.397,30 25.970.042,39 25.533.366,65 28.345.078,54 16.963.276,91 

Desporto e Lazer 19.086.444,74 26.053.755,10 27.265.797,98 27.064.136,49 16.738.341,68 

Encargos Especiais 31.701.492,35 39.507.414,17 48.805.979,67 30.146.190,93 88.293.889,79 

Legislativa 50.588.980,54 51.307.425,46 47.999.188,50 42.686.899,30 22.524.154,48 

Assistência Social 54.209.241,20 54.272.976,02 57.699.114,42 55.529.852,36 41.538.201,44 

Previdência Social 181.885.355,81 212.572.305,43 233.878.623,17 263.726.409,53 131.805.325,81 

Urbanismo 192.487.394,05 172.236.972,47 193.272.197,37 276.743.276,71 208.578.730,96 

Administração 276.659.726,38 252.625.369,53 272.173.812,31 294.097.940,28 160.697.591,06 

Saneamento 263.232.913,21 294.546.580,79 337.945.398,60 357.077.661,18 270.510.633,45 

Educação 514.674.724,32 537.510.193,06 515.136.180,10 504.712.813,91 293.765.893,06 

Saúde 661.193.060,11 654.828.471,12 725.396.585,78 899.017.562,21 659.678.791,71 

Despesas 

(Exc Intraorçam) 
2.284.331.794,76 2.356.940.887,62 2.544.971.115,77 2.848.082.705,72 1.957.628.752,92 

Fonte: SINCONF STN 2020: RREO- Anexo 2 - Uberlândia. Elaboração CEPES/IERI/UFU.  

  

A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e 

subfunções, buscando responder basicamente à indagação “em que área” de ação 

governamental a despesa será realizada.  

Sob a ótica das funções de governo, mais de 75% do total pago nos anos de 

2017 a 2020 e primeiro semestre de 2021, foram referentes a quatro funções: Saúde, 

 
8 ”A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria nº 42/1999, do então Ministério do Orçamento 
e Gestão, e é composta de um rol de funções e subfunções prefixadas, que servem como agregador dos 
gastos públicos por área de ação governamental nas três esferas de Governo. Trata-se de uma classificação 
independente dos programas e de aplicação comum e obrigatória, no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público”. 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição - 

https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:31484  
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Educação, Saneamento, Administração e Previdência Social. Em 2020 a pandemia 

ocasionou um moderado aumento das despesas com saúde (2,9%), totalizando   

R$ 862.172.682,61, mais de 29,8% do total gasto em todo o ano passado.  

Entre os pagamentos realizados no primeiro semestre de 2021 é importante 

destacar também os Encargos Especiais, com desembolso de R$ 65.379.871,48, 

crescimento de 194% quando comparado a 2016, (R$ 43.175.154,47). Destaca-se 

também a Previdência Social, sendo que os R$ 263.726.409,53 pagos no primeiro 

semestre de 2020 representam 68% do total anual de 2016, um crescimento de R$ 

106.271.980,09. A função Encargos Especiais engloba a dívida pública. A função 

Previdência Social abrange os gastos com benefícios previdenciários, aposentadorias e 

pensões.  

O Gráfico 4 ilustra a distribuição dos valores pagos nas principais funções do 

governo do primeiro bimestre de 2016 ao terceiro de 2021. Nele percebe-se bem, como 

demonstrado anteriormente, a concentração de pagamentos em poucas funções, com 

destaque para a saúde em R$ 899.017.562,21 e 29,5% dos empenhos liquidados em 

2020.  

Apesar do recuo percentual nos anos de 2018 e 19 (6,0% e 6,8%), verificados 

nas liquidações de empenhos anuais atribuídos a função Urbanismo, em 2020 esta 

voltou a crescer e representou 8,7% com R$ 251.069.281,19. Já em 2021 essa função 

representa 7,2%, das liquidações com R$ 95.214.938,28. 
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Gráfico 4: Distribuição percentual do total das despesas pagas nos anos de 2016 a 

2020 e primeiro semestre de 2021, nas principais funções do governo (exceto as 

intraorçamentárias). 

  
Fonte: SINCONF STN 2021: RREO- Anexo 2 -Uberlândia. Elaboração CEPES/IERI/UFU.  

  

Entre o primeiro e o segundo bimestre de 2018 houve uma inversão dos 

empenhos liquidados nas funções Saúde e Educação. Enquanto a Educação viu sua 

participação dos gastos do governo decrescerem de 27,1% para 24,0%, o atendimento 

à Saúde saltou de 24,3% para 28,9%.  
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Gráfico 5: Distribuição percentual do total das despesas liquidadas nos anos de 2016 

a 2020 e primeiro semestre de 2021 em Saúde, Educação e demais funções de 

governo (em valores de jul/21). 

 
Fonte: SINCONF STN 2021: RREO- Anexo 2 -Uberlândia. Elaboração CEPES/IERI/UFU.  

 

Dois fatos podem explicar este movimento: o primeiro é a constatação de que o 

atendimento em Saúde é realizado por contratos de terceirização, como o do Hospital 

Municipal e o atendimento das Unidades de Saúde, enquanto que a Educação continua 

sendo feito por professores contratados pelo Município. O segundo está relacionado à 

pandemia de Covid-19, onde, ao mesmo tempo em que a determinação de suspensão 

presencial das aulas levou a uma drástica redução dos empenhos liquidados nessa 

função, os gastos com a Saúde foram pressionados pelas novas exigências não 

permitindo o recuo destes. 
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Com relação especificamente aos gastos municipais com a saúde, a Constituição 

de 1988 estabeleceu, por meio do artigo 198, o Sistema Único de Saúde (SUS), que foi 

considerado um passo importante na descentralização das políticas públicas de saúde. 

Em tese, a partir de então, o governo federal passaria a delegar maiores 

responsabilidades às demais esferas gestoras do poder público – Estados e municípios. 

Com a criação do SUS os municípios passariam a influenciar de diversas formas os 

serviços de saúde, por exemplo, por meio da implementação e gestão dos programas 

de saúde pública, constituição de uma rede de serviços à atenção básica, regulação da 

rede hospitalar e mesmo na alocação de recursos financeiros.  

Essa autonomia municipal foi, contudo, condicionada pela Emenda Constitucional 

29 de 2000 (EC-29), que estabeleceu pisos mínimos para os gastos com saúde nos 

níveis municipal e estadual. Por consequência dessa emenda, como constatado no 

Gráfico 5 e no Quadro 1, os gastos per capita médios das prefeituras cresceram e 

mantiveram seus níveis no período posterior a essa data. 

Em 5 de novembro de 1996, pela portaria 2.203 é instituída as Normas 

Operacionais Básicas (NOB) 1/96, mantendo as definições dos papéis públicos no 

direcionamento dos recursos, mas redefinindo os modelos de gestão dos municípios 

buscando a plena responsabilidade do poder público municipal.  

O trabalho de descentralização até então vinha surtindo efeito. Segundo dados 

do Ministério da Saúde (MS) disponíveis no trabalho de Malik (2002)9, ao final de 1999 

97% dos municípios recebiam os recursos do Programa de Atenção Básica (PAB)10, 

percentual que chega a 99% em junho de 2001. Nestas localidades viviam mais de 165 

milhões habitantes ou 99% da população brasileira. 

Dando continuidade no processo de descentralização da saúde, em 15 de 

dezembro de 2000, a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/2001) 

definiu como objetivo principal: 

“...ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; definir o 

processo de regionalização da assistência; criar mecanismos para o 
fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e procede 

à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.”11 

 
9 Malik (2002) 
10 O PAB foi criado com a NOB 01/96 com o intuito de acabar com a concorrência por recursos da atenção 
básica com outros tipos de procedimentos e ações, fornecendo um montante específico para a mesma. 
11 Artigo 1º da Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001. 
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A NOAS é a norma em vigência para os modelos de gestão e de repasse de 

recursos para os municípios pelo SUS. Ela permite a habilitação dos municípios em duas 

condições: Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada e Gestão Plena do Sistema 

Municipal, sendo que todos os municípios que vierem a ser habilitados em Gestão Plena 

do Sistema Municipal estarão também habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica 

Ampliada. Basicamente, uma das principais diferenças entre as modalidades é o modo 

de recebimento das transferências:12  

• gestão plena da atenção básica ampliada: o município se habilita a 
receber um montante definido em base per capita para o financiamento 
das ações de atenção básica; e,  

• gestão plena do sistema municipal: nesse caso, o município recebe o total 
de recursos federais programados para o custeio da assistência em seu 
território.  

O financiamento das ações de saúde é dividido em três grandes grupos: atenção 

básica – o PAB, média complexidade e alta complexidade/alto custo. O primeiro, de 

menor complexidade, é oferecido primordialmente pelos municípios e é composto de 

uma parte fixa destinada à assistência básica e de uma parte variável relativa a 

incentivos para o desenvolvimento de ações no campo específico da atenção básica13. O 

segundo grupo, que não pode ou não deve ter uma oferta universal, passa a ter a 

possibilidade de uma solução regional, financiada segundo a população. Segundo a 

NOAS: 

“A Atenção de Média Complexidade compreende um conjunto de ações e 
serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas 

de saúde da população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de 

profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio 
diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua oferta em todos os 

municípios do país.” 
 

O Ministério da Saúde criou o Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde (SIOPS)14 para garantir o acompanhamento das Receitas e 

Despesas em ações e serviços públicos de saúde. A Informação Contábil fornece os 

dados necessários da União, dos Estados e dos Municípios para alimentar o sistema. É 

 
12 Para informações completas sobre responsabilidades, requisitos e prerrogativas a serem cumpridas pelos 
municípios em cada tipo de habilitação, consultar o texto integral da NOAS. 
13 Portaria GM/MS n.1.882 (1997). 
14 Este estudo ficou prejudicado no Painel de Informações Municipais de Uberlândia – 2020, onde, quando 
de sua publicação (até às 20 horas do dia 22 de agosto de 2020), o Município de Uberlândia não havia 

apresentado essas informações. 
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no SIOPS que gestores da União, Estados e Municípios declaram todos os anos os 

dados sobre gastos públicos em saúde, por meio da Informação Contábil.  

Quadro 1: Demonstrativo da despesa com saúde, conforme o Anexo XVI do relatório 

resumido de execução orçamentária / RREO 

 

Fonte: Disponível em: <siops.datasus.gov.br/consleirespfiscal.php?S=1&UF=31;&Municipio=317020;&Ano=2020& 

Periodo=2Uberlândia>.acesso em: 22/08/2021. Elaboração CEPES/IERI/UFU  

 

As despesas com saúde (por subfunção), conforme retratado no Quadro 1, o 

total das receitas resultantes de impostos em transferências constitucionais e legais, no 

período em análise foram: R$ 1.325.952.972,31; R$ 1.420.882.858,85;  

R$ 1.488.613.119,09; e, R$ 1.840.131.175,05. Tendo como variação percentuais de 

2018 (7,16%), 2019 (4,77%), 2020 (23,61%).  

A Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (15% - LC 141/2012) (1): 

R$198.892.945,85; R$ 213.132.428,83; R$ 223.291.967,86; e R$ 276.019.676,26. 

Permanecendo os mesmos percentuais totais das receitas resultantes de impostos em 

transferências constitucionais e legais.  

Em relação ao total das despesas executadas com recursos próprios foram  

R$ 390.162.981,02; R$ 396.814.959,75, R$ 470.054.408,27, e R$ 563.434.364,93. 

2020
2018 / 

2017

2019 / 

2018

2020 / 

2019

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.840.131.175,05 7,16 4,77 23,61

     Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (15% - LC 141/2012) (1) 276.019.676,26 7,16 4,77 23,61

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS* 563.434.364,93 1,70 18,46 19,87

     Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional 277.269.160,42 -3,97 34,34 12,36

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS 306.227.805,66 -6,67 -2,77 29,06

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE 869.662.170,59 -1,66 10,37 22,95

* Recursos tributários próprios e transferências obrigatórias

1.325.952.972,31 100 1.420.882.858,85 100 1.488.613.119,09 100 1.840.131.175,05 100

     Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (15% - LC 141/2012) 198.892.945,85 15,00 213.132.428,83 15,00 223.291.967,86 15,00 276.019.676,26 15,00

     Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional 191.270.035,17 14,43 183.682.530,93 12,93 246.762.440,41 16,58 277.269.160,42 15,07

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS* 390.162.981,02 29,43 396.814.959,76 27,93 470.054.408,27 31,58 553.288.836,68 30,07

651.647.376,92 100 640.850.195,05 100 707.325.830,69 100 869.662.170,59 100

     Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (15% - LC 141/2012) 198.892.945,85 30,52 213.132.428,83 33,26 223.291.967,86 31,57 276.019.676,26 31,74

     Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional 191.270.035,17 29,35 183.682.530,93 28,66 246.762.440,41 34,89 277.269.160,42 31,88

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS 261.484.395,90 40,13 244.035.235,30 38,08 237.271.422,42 33,54 306.227.805,66 35,21

2020
2018 / 

2017

2019 / 

2018

2020 / 

2019

Atenção Básica 183.089.912,73 52,72 54,87 1,40

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 538.173.138,91 -11,47 -2,50 38,93

Suporte Profilático e Terapêutico 27.541.582,98 -4,30 11,55 15,00

Vigilância Sanitária 553.950,87 - - 23,53

Vigilância Epidemiológica 5.712.012,39 -35,65 10,49 -24,53

Alimentação e Nutrição 0,00 - - -

Outras Subfunções 114.591.572,71 5,57 8,89 6,68

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE 869.662.170,59 -1,66 10,37 22,95

     (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de 

recursos de outros entes*
300.991.635,09 -6,67 -2,77 26,86

     Despesas executadas com recursos próprios 568.670.535,50 1,70 18,46 20,98

* Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

651.647.376,92

261.484.395,90

390.162.981,02

22.433.527,98

0,00

10.644.710,45

0,00

93.441.043,15

397.288.447,19

116.594.011,27

20182017

76.344.053,97

448.784.041,37

98.649.263,77

0,00

6.850.101,61

0,00

21.468.371,22

237.271.422,42

470.054.408,27396.814.959,75

244.035.235,30

640.850.195,05

448.449,95

7.568.840,17

0,00

107.419.408,13

707.325.830,69

707.325.830,69

2019

180.565.388,91

387.375.374,80

23.948.368,72

1.488.613.119,09

223.291.967,86

470.054.408,27

246.762.440,41

237.271.422,42

651.647.376,92

1.420.882.858,85

213.132.428,83

396.814.959,75

183.682.530,93

244.035.235,30

640.850.195,05

1.325.952.972,31

198.892.945,85

390.162.981,02

191.270.035,17

261.484.395,90

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2017 2018 2019 2020

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

Ano Variação %

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE
2017 2018 2019 2020

Variação %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

Ano

2017 2018 2019
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Notam-se as variações percentuais de 2018 (1,70%), 2019 (18,46%), 2020 (19,87%) 

com base nos anos anteriores. 

Chamando a atenção no crescimento das despesas arcadas pela PMU, no Valor 

referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional  

R$ 191.270.035,17; R$ 183.682.530,93; R$ 246.762.440,41; e R$ 277.269.160,42. 

Esse crescimento fica mais evidente nas variações percentuais dos anos de 2019 e 2020 

com 34,34% e 12,36% respectivamente. 

Pelos dados apresentados, a alocação de receitas próprias da PMU, volta-se 

majoritariamente para despesas de natureza remuneratória, decorrentes de efetivo 

exercício de cargos (funcionalismo público) e empresas contratadas, bem como dos 

diversos tipos de obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador. Isso 

provavelmente decorre da própria descentralização e necessidade da administração 

gerar condições de efetivação das políticas no território.  

O processo de descentralização reservou aos municípios a função de “gerir e 

executar os serviços públicos de saúde” (artigo 18, inciso I da Lei n. 8080/90) em um 

setor com uso intensivo de força de trabalho profissionalizada e, deste modo, a 

despeito das diversas modalidades de transferências para custeio dos serviços do SUS, 

entregou-lhes a tarefa de garantir, em última instância, as condições de efetivação das 

políticas no território e o aumento dos custos provenientes.  

Como demostrado no Quadro 1, onde, do total das despesas com saúde entre 

2017 e 2020 R$ 651.647.376,92; R$ 640.850.195,05; R$ 707.325.830,69; e  

R$ 869.662.170,59, as Despesas executadas com recursos próprios foram  

R$ 390.162.981,02; R$ 396.814.959,75; R$ 470.054.408,27; e R$ 568.670.535,50. 

Entre as Despesas com saúde por subfunção a Atenção Básica apresenta as 

maiores taxas de crescimento em 2018 (52,72%) e 2019 (54,87%) cujos valores 

passam de R$76.344.053,97 em 2017 para R$116.594.011,27 em 2018 e 

R$180.565.388,91 em 2019. Em 2020 a Atenção Básica apresenta a segunda menor 

taxa de crescimento entre todas as subfunções da saúde 1,40% como valor de 

R$183.089.912,73.  

A Assistência Hospitalar e Ambulatorial apresenta quedas de recursos em 2018  

(-11,47%) e em 2019 (-2,50%), e forte crescimento em 2020 (38,93%), sendo a 

subfunção com a maior taxa de crescimento em 2020. Com os respectivos valores 
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R$448.784.041,37 em 2017, R$397.288.447,19 em 2018, R$387.375.374,80 em 2019 e 

R$538.173.138,91 em 2020. 

A subfunção Suporte Profilático e Terapêutico apresenta queda de recursos em 

2018 (-4,30%) passando de R$22.433.527,98 em 2017 para R$21.468.371,22 em 

2018. Em 2019 apresenta crescimento de 11,55% e em 2020 de 15,0%, cujos 

respectivos valores são: R$23.948.368,72 e R$27.541.582,98.  

Chamam a atenção os registros da subfunção Vigilância Sanitária que nos anos 

de 2017 e 2018 apresentam valor zero, e em 2019 apresenta valor de R$448.449,95 e 

em 2020 apresenta crescimento de 23,53% com o valor de R$553.950,87. Outro 

destaque é queda apresentada pelas despesas da subfunção Vigilância Epidemiológica 

em 2020 (-24,53%), passando de R$7.568.840,17 em 2019 para R$5.712.012,39 em 

2020. É a única a subfunção a apresentar queda de recursos em 2020. No demais anos 

a Vigilância Epidemiológica registra forte queda em 2018 (-35,65%) passando de 

R$10.644.710,45 em 2017 para R$6.850.101,61 em 2018. E em 2019 com valores de 

R$7.568.840,17 apresenta crescimento de 10,49%. Ainda entre os destaques, cabe 

menção aos valores zeros registrados na subfunção Alimentação e Nutrição ao longo de 

todos anos analisados. 

A subfunção Outras Subfunções que contempla todas as demais funções não 

listadas, sendo, portanto, uma agregação e não uma função em si, apresenta 

crescimento de valores ao longo de todo o período analisado. Com os seguintes valores 

R$93.441.043,15 em 2017, R$98.649.263,77 em 2018, R$107.419.408,13 em 2019 e 

R$114.591.572,71 em 2020. 

Assim, o Total das Despesas com Saúde apresenta queda de recursos em 2018 

(-1,66%) passando de R$651.647.376,92 em 2017 para R$640.850.195,05 em 2018. 

Foi observado em 2019 um crescimento de recursos (10,37%) com o valor de 

R$707.325.830,69, e em 2020 um forte crescimento (22,95%), chegando ao valor de  

R$ 869.662.170,59, principalmente relacionado ao aumento das despesas com a 

subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial. 

Para fazer frente às despesas com saúde o município dispõe de recursos próprios 

com aplicações obrigatórias e discricionárias, e também conta com repasses de 

recursos de transferências provenientes de outros entes (estado e união). Em 2020 

tanto os recursos próprios, quanto os provenientes de transferências de recursos de 
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outros entes aplicados na saúde apresentaram fortes elevações, 20,98% e 26,86%, 

respectivamente. Os recursos próprios passam de R$470.054.408,27 em 2019 para 

R$568.670.535,50 em 2020. Já os provenientes de transferências de recursos de outros 

entes passam de R$237.271.422,42 em 2019 para R$300.991.635,09 em 2020.  

Nos demais anos as duas fontes apresentam desempenhos distintos, sendo os 

recursos próprios crescente em 2018 (1,70%) e 2019 (18,46%), com os seguintes 

valores: R$390.162.981,02 em 2017, R$396.814.959,75 em 2018 e, como já 

mencionado, R$470.054.408,27 em 2019. Já os recursos provenientes das 

transferências de recursos de outros entes apresentam quedas em 2018 (-6,67%) e em 

2019 (-2,77%) passando de R$261.484.395,90 em 2017 para R$244.035.235,30 em 

2018 e R$237.271.422,42 em 2019. 

6.2.7 – Despesas com pessoal e Restos a Pagar  

  

6.2.7.1 - Despesas com pessoal  

  

A observância ao Limite de Gastos com Pessoal no Setor Público é tratada com 

grande importância na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Estes limites para os 

Municípios são 54% para o Poder Executivo e de 6% para o Poder Legislativo. A LRF 

estabelece também o Limite Prudencial de 51,3% e o Limite de Alerta de 48,6%.  

O município de Uberlândia, no aspecto de Gestão de Pessoal, está organizado e 

passou a atender as exigências da LRF no primeiro quadrimestre de 2018, quando saiu 

do Limite de Alerta 48,14%. Encerrou 2018 com 44,1%%, no terceiro quadrimestre de 

2019 abaixou para 39,9%, passando a apresentar uma tendência favorável para o 

patamar inferior a 40%.  

Já no primeiro quadrimestre de 2017 com 53,2% ficou bem próximo ao Limite 

Máximo de 54,86%, mas ao final do ano estava com 48% (Limite de Alerta 48,6%). 

Estes limites são sensíveis à conjuntura econômica, pois no final de ano as despesas 

com pessoal aumentam consideravelmente (incidência do 13º salário e das férias) e as 

Receitas têm um desempenho inferior ao do começo de ano (ausências do IPTU e IPVA 

principalmente). 
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Tabela 8: Apuração do Cumprimento do Limite Legal de gastos com pessoal, do 

1ºQuadrimestre de 2017 a 1ºQuadrimestre de 2021 (valores em R$). 

Período 
Receita Corrente Líquida 

Ajustada 
Despesa com pessoal Participação % 

1º Quadrimestre 2017 2.091.449.705,62 1.112.258.237,78 53,2% 

2º Quadrimestre 2017 2.113.015.300,90 1.022.759.382,02 48,4% 

3º Quadrimestre 2017 2.126.141.844,70 1.021.458.162,24 48,0% 

1º Quadrimestre 2018 2.166.363.841,38 1.037.730.538,49 47,9% 

2º Quadrimestre 2018 2.190.047.626,95 1.016.808.637,82 46,4% 

3º Quadrimestre 2018 2.168.364.252,48 956.351.547,66 44,1% 

1º Quadrimestre 2019 2.183.858.878,26 901.163.643,64 41,3% 

2º Quadrimestre 2019 2.190.185.746,81 909.263.770,65 41,5% 

3º Quadrimestre 2019 2.341.460.067,68 935.235.023,65 39,9% 

1º Quadrimestre 2020 2.487.356.574,91 946.186.329,37 38,0% 

2º Quadrimestre 2020 2.773.604.741,39 926.957.767,69 33,4% 

3º Quadrimestre 2020 2.839.051.665,84 919.958.498,67 32,4% 

1º Quadrimestre 2021 2.799.253.909,34 840.573.827,76 30,0% 

Fonte: SINCONF STN 2020: RGF-Anexo 01 - DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal - Uberlândia. 

Elaboração CEPES/IERI/UFU.  

  

Os “Extratos de termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos 

previdenciários”15, CADPREV nº 000949/2017, 1021/2017, 1022/2017 e 00180/2019, 

foram publicados no Diário Oficial do Município de Uberlândia, objetivando o 

parcelamento e confissão de débitos previdenciários do município de Uberlândia e o 

IPREMU, no valor total de R$ 190.861.281,06 (sintetizados no Quadro 2), ilustram uma 

das poucas saídas que tem a administração para cumprir com as exigências 

previdenciárias, em um momento de crise econômica, financiando-as e deduzindo o seu 

valor das Despesas com pessoal. Essa tem assim, um duplo efeito: aliviando 

momentaneamente o caixa e atendendo ao Limite de Gastos com Pessoal.  

  

  

 
15 https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/procuradoria-geral-do-municipio/diariooficial-
uberlandia/  
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Quadro 2: Extratos de termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos 

previdenciários – Partes: Município de Uberlândia e Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Uberlândia (IPREMU) 

Acordo CADPREV 

Nº 
Data do acordo Valor 

Prazo do 
parcelamento 

(em meses) 

Vencimento da 

primeira parcela 

000949/2017 1 12 de setembro / 2017 R$ 46.451.824,20 200 05/10/2017 

1021/2017 1 12 de setembro / 2017 R$ 55.707.024,17 200 15/10/2017 

1022/2017 1 12 de setembro / 2017 R$ 21.421.726,00 200 25/10/2017 

00180/2019 2 13 de março / 2019 R$ 67.280.706,69 60 20/03/2019 

Fonte: 1) Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Uberlândia, 12 de setembro de 2017 Ano XXIX Nº 

5215-A (página 6); 2) Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Uberlândia, 14 de março de 2019 Ano 

XXXI • Nº 5581 (página 3) - Elaboração CEPES/IERI/UFU.  

 

No ano de 2020 a PMU voltou a produzir débitos previdenciários, porém, desta 

vez, embasados no disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000 e suas alterações, publicou o “Decreto nº 18.583, de 13 de abril de 2020. 

Declara estado de calamidade pública no município de Uberlândia em decorrência da 

pandemia do novo Coronavírus – covid-19”16. Nesse sentido, os valores totais, não 

recolhidos ao IPREMU, serão reconhecidos em data posterior. 

 

6.2.7.2 – Restos a Pagar  

  

O conceito de Restos a Pagar está na Lei 4.320/64, que estatui Normas Gerais de 

Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. O artigo 36 dessa norma diz o seguinte: 

“Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 

de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas”.  

É bom lembrar que um dos princípios do Orçamento Público é a anualidade, que 

determina a vigência do orçamento para somente o exercício ao qual se refere, não 

sendo permitida a sua transferência para o exercício seguinte. Por isso a Lei 4.420/64 é 

 
16 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Prefeitura Municipal de Uberlândia - Segunda-feira, 13 de abril de 2020 - Ano 
XXXII - Nº 5847 
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clara ao dizer que “(...)o registro dos restos a pagar far-se-á por exercício”. Neste 

sentido ter-se-ia duas possibilidades para os Restos a Pagar: os processados e os não-

processados.  

Tabela 9: Restos a Pagar processados e Restos a Pagar não-processados da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia, anos de 2017; 2018; e 2020. 

Período 2017 2018 2019 2020 

Restos a pagar empenhados e não 

liquidados de exercícios anteriores 
25.772.705,92 21.949.639,25 25.699.216,55 21.754.779,11 

Restos a pagar empenhados e não 

liquidados do exercício 
90.137.325,64 99.852.025,56 92.485.992,90 124.282.369,41 

TOTAL 115.910.031,56 121.801.664,81 118.185.209,45 146.037.148,52 

Fonte: SINCONF STN 2020: RGF-Anexo 05 - Uberlândia. Elaboração CEPES/IERI/UFU.  

 

 Restos a Pagar Processados correspondem a despesas inscritas em restos a 

pagar liquidadas e não pagas. Isso significa que o credor já realizou seu serviço e/ou 

entregou os materiais previstos em contrato dentro do exercício, tendo o direito líquido 

de receber o pagamento. Na Tabela 9, essas correspondem aos menores valores e 

totalizando R$25.699.216,55 em 2019, decrescendo em 2020 para R$ 21.754.779,11. 

Já os restos a pagar não-processados são aqueles em que as despesas estão 

empenhadas, mas não estão liquidadas. Nesse caso, ainda não foi apurado se o credor 

realizou o serviço ou entregou o material. De acordo com o Decreto 7.654/2011, “os 

restos a pagar inscritos na condição de não-processados e não liquidados 

posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua 

inscrição “. Estes, por representarem o acumulado de vários exercícios, representam 

somas maiores, sendo que no ano de 2019 corresponderam a R$92.485.992,90, e 

crescendo em 2020 para R$ 124.282.369,41.  

Embora devidamente regulamentada pela citada lei geral dos orçamentos, esta 

situação de pagamentos tardios a título de restos a pagar deveria ser eventual e, no 

máximo, residual. Infelizmente, o que se observa hoje em dia é o uso excessivo e 

abusivo dos restos a pagar por numerosos governos, equiparável a uma manobra 

artificiosa contábil de postergação do cumprimento de obrigações financeiras, servindo 

de mecanismo indireto de rolagem de dívida (enquadrado legalmente como dívida 
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flutuante, nos termos do artigo 92 da Lei nº 4.320/64), em que se acumulam débitos 

pretéritos naquela conta, sem haver recursos financeiros suficientes para a sua 

satisfação.  

Em verdade, através do uso imoderado da conta de restos a pagar, cria-se um 

orçamento alternativo, apenas com obrigações de pagar, mas sem fonte de recursos, 

adiando-se de maneira indefinida o adimplemento de dívidas previamente contraídas, 

cujo resultado é a criação de alternativas para financiar o curto prazo, um 

adiantamento de recursos não orçamentários.  

Restos a Pagar Processados correspondem a despesas inscritas em restos a 

pagar liquidadas e não pagas. Isso significa que o credor já realizou seu serviço e/ou 

entregou os materiais previstos em contrato dentro do exercício, tendo o direito líquido 

de receber o pagamento. Na Tabela 9, essas correspondem aos menores valores, 

totalizando R$25.699.216,55 em 2019e decrescendo em 2020 para R$ 21.754.779,11. 

Já os restos a pagar não-processados são aqueles em que as despesas estão 

empenhadas, mas não estão liquidadas. Nesse caso, ainda não foi apurado se o credor 

realizou o serviço ou entregou o material. De acordo com o Decreto 7.654/2011, “os 

restos a pagar inscritos na condição de não-processados e não liquidados 

posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua 

inscrição “. Estes por representarem o acumulado de vários exercícios representam 

somas maiores, sendo que no ano de 2019 corresponderam a R$92.485.992,90, 

crescendo em 2020 para R$ 124.282.369,41. 

 

6.3 - Trajetória da Dívida da Prefeitura Municipal de Uberlândia 

6.3.1 – Considerações Preliminares 

 

Nesta subseção do Painel de Informações Municipais de Uberlândia-MG no ano 

2021 apresentamos a trajetória da dívida da PMU entre os anos 2017 e 2020 vis à vis a 

dos municípios de referência para Uberlândia. A partir dessa demonstração, e à luz das 

subseções anteriores onde foram demonstradas as dinâmicas do comportamento das 

receitas e de despesas, conjectura-se sobre a sustentabilidade dessa dívida. 
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A proposta desta seção foi viabilizada a partir do desenvolvimento do “Crawler” 

17 que extrai da API18 do SICONFI19 as informações disponibilizadas pelos entes da 

federação à Secretaria Tesouro Nacional-STN em cumprimento aos dispositivos da LRF. 

Para o caso específico dessa subseção, referencia-se, em especial, nos artigos 54 e 55 

(inciso I, alínea "b") da LRF que definem o Relatório de Gestão Fiscal-RGF e suas 

funções. Conforme Grupos Técnicos de Padronização de Relatórios e Demonstrativos 

Fiscais e de Procedimentos Contábeis da STN a Demonstração da Dívida Consolidada é 

feita no Anexo-02 do RGF.  

 

6.3.2 – O Anexo 02 do Relatório de Gestão Fiscal 

 

O Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2021 

enviado pela PMU apresentou uma Dívida Consolidada Líquida de R$ 176.594.563.95 

frente a uma Receita Corrente Líquida no valor R$ 2.799.253.909.34. 

É importante destacar que esses valores apresentados no parágrafo anterior 

estão atualizados monetariamente com base no IPCA de Junho de 2021, bem como 

todos os valores doravante apresentados. Portanto, a razão entre Dívida Consolidada 

Líquida (DCL) e Receita Corrente Líquida (RCL) foi de 6,31% (frente 6,79% 2020). 

 Antes de estabelecer quaisquer juízos sobre os valores apresentados, 

notadamente, a razão entre Dívida Consolidada Líquida e Receita Corrente Líquida, 

faremos duas digressões. A primeira define a natureza e os conceitos dessas rubricas, e 

a segunda trata dos critérios e princípios de formação de uma amostra referencial que 

seja representativa para comparação com Uberlândia. 

 

 
17 Crawler, também conhecido como Spider ou Bot, é um robô usado pelos buscadores para encontrar e 
indexar páginas de um site. Ele captura informações das páginas e cadastra os links encontrados, 

possibilitando encontrar outras páginas e mantendo sua base de dados atualizada. 
(https://globalad.com.br/blog/o-que-e-crawler/) em 27/10/2021. 

18 API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou 
plataforma baseado na Web. A sigla API refere-se ao termo em inglês "Application Programming Interface" 

que significa em tradução para o português "Interface de Programação de Aplicativos". 

(https://canaltech.com.br/software/o-que-e-api/) em 27/10/2021. 
19 SICONFI,  Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. 

(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf) 

https://globalad.com.br/blog/o-que-e-crawler/
https://canaltech.com.br/software/o-que-e-api/
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6.3.2.1 - A natureza e os conceitos das rubricas a Dívida Consolidada 

Líquida e Receita Corrente Líquida 

 

Para o entendimento da natureza e do conceito dessas rubricas é necessário 

categorizá-las em duas espécies: 1) conceituais e 2) resultantes de operações 

matemáticas. Tanto a Dívida Consolidada Líquida quanto Receita Corrente Líquida se 

enquadram como resultantes de operações matemáticas, ou seja, resultam de 

operações matemáticas com rubricas conceituais ou até mesmo com outras rubricas 

resultantes de outras operações matemáticas.  

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) é resultante de deduções no saldo Dívida 

Consolidada (DC) dos montantes de Disponibilidade de Caixa (DCX) e Demais Haveres 

Financeiros (DHF). Entretanto, o conceito de Disponibilidade de Caixa (DCX) também 

resulta da dedução no saldo da Disponibilidade de Caixa Bruta (DCXB) dos valores 

Restos a Pagar Processados (RPP). Assim, em termos matemáticos: 

DCL = DC -(DCX+ DHF)  Equação 1 

DCX = DCXB - RPP Equação 2 

Substituindo a Equação 2 em Equação 1 no termo Disponibilidade de Caixa 

(DCX): 

DCL = DC –[( DCXB -  RPP )+ DHF] 

DCL = DC –DCXB + RPP – DHFEquação 3 

Após a manipulação matemática das rubricas que compõem Dívida Consolidada 

Líquida (DCL) são derivadas quatro rubricas conceituais:  

• Dívida Consolidada (DC); 

• Disponibilidade de Caixa Bruta (DCXB);  

• Restos a Pagar Processados (RPP); 

• Demais Haveres Financeiros (DHF); 

Assim, segue um breve resumo do conceito dessas rubricas nos termos do 

MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, aplicado à União e aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, Válido a partir do exercício financeiro de 2020 10ª edição, Versão 

3 – 26.02.2020 da Secretaria Tesouro Nacional20. 

a) “Dívida Consolidada: Considera-se Dívida Consolidada o 

montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive 

 
20 https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-demonstrativos-fiscais-mdf/2020/26-2 

https://www.tesourotransparente.gov.br/
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as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, 

convênios ou tratados e da realização de operação de crédito para amortização 

em prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais posteriores a 

05/05/2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem 

sido incluídos, das operações de crédito que, embora de prazo inferior a doze 

meses, tenham constado como receitas no orçamento.” [Página 572] 

b) .“Disponibilidade de Caixa Bruta: Registra o valor bruto da 

disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa, representada pelo somatório de 

Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata.” [Página 576] 

c) “Restos a Pagar Processados: Registra o saldo dos restos a 

pagar processados inscritos no exercício de referência, dos restos a pagar 

processados de exercícios anteriores e dos restos a pagar não processados de 

exercícios anteriores que foram liquidados no exercício de referência, 

decorrentes da execução orçamentária da despesa, tais como: fornecedores, 

convênios a pagar, pessoal a pagar, encargos sociais a recolher, provisões 

diversas e débitos diversos a pagar.”. [Página 576] 

d) “Demais Haveres Financeiros: Registra o total dos saldos do 

exercício anterior e do exercício de referência até o quadrimestre 

correspondente, dos haveres financeiros, com exceção da Disponibilidade de 

Caixa, a qual já foi registrada em linha específica. Serão registrados nessa linha, 

por exemplo, investimentos e aplicações temporárias, além de valores a receber 

líquidos e certos (devidamente deduzidos dos respectivos ajustes para perdas 

prováveis reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos 

concedidos.” [Página 577] 

A definição da rubrica Receita Corrente Líquida foi desenvolvida nas subseções 

anteriores. Mas, no contexto do Anexo-02 do Relatório de Gestão Fiscal, esta é 

especificada da seguinte forma pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, 10ª edição: 

“Registra o valor da Receita Corrente Líquida, do exercício anterior e do exercício de 

referência até o quadrimestre correspondente” [Página 578]. Ou seja, Receita Corrente 

Líquida é acumulada em um intervalo de três quadrimestres.  

 

6.3.2.2 - Os critérios e princípios de formação uma amostra referencial 

que seja representativa para comparação com Uberlândia 

 

Para construção dos critérios e princípios da formação da amostra de referência 

para Uberlândia no presente texto optou-se por um rol amplo de municípios, para que 

se possa formar a maior amostra possível. Essa escolha traz problemas relativos às 

possíveis distorções nos indicadores que serão apresentados mais a frente. Todavia, 



Painel de Informações Municipais de Uberlândia - 2021 CEPES 

 

209 
 

entende-se que a riqueza informativa que se tem ao apresentar as situações díspares 

supera em muito as possíveis distorções analíticas quando essas distorções são 

quantificadas e identificadas. Nesse sentido, optou-se por formatar a Tabela 18 que 

apresenta três critérios disponíveis na API/ENTES/SICONFI-STN que são fortes para 

verificação e quantificação de distorções dos parâmetros de comparação com a cidade 

de Uberlândia.  

O primeiro critério, relacionado com a dimensão política, é o atributo de o 

município ser sede de governo estadual, as Capitais. Já o segundo critério vincula-se 

aos fatores da localização espacial que estabelece vínculos climáticos, culturais e de 

biomas dos munícipios, ou seja, as tradicionais Macrorregiões estabelecidas pelo IBGE. 

E, por fim, o critério populacional que em última análise está relacionado com a 

dinâmica econômica dos municípios em criar condições de reter e atrair a população.  

Nesse ponto é importante que fique claro que o que se pretende é apenas 

estabelecer critérios objetivos que permitam localizar possíveis problemas advindos da 

heterogeneidade da amostra escolhida como referência para Uberlândia. Ou seja, o 

objetivo é tão somente aplicar esses critérios ao campo das Finanças Públicas e não 

esgotar o tema de desenvolvimento econômico regional. Assim, passaremos a testar se 

há distorções em cada um desses critérios e demonstrá-los de antemão. 

Para testar se o fato do município ser a sede dos Poderes é um fator de distorção 

para comparação com Uberlândia construiu-se a Tabela 11.  
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Tabela 10: Rol de Municípios Brasileiro entre 500 e 800 mil habitantes. 

Município Capital/Interior Região População Faixa População 

São José dos Campos - SP Interior SE 729.737 750.000 

Santo André - SP Interior SE 721.368 750.000 

Ribeirão Preto - SP Interior SE 711.825 750.000 

Jaboatão dos Guararapes - PE Interior NE 706.867 750.000 

Osasco - SP Interior SE 699.944 700.000 

Uberlândia - MG Interior SE 699.097 700.000 

Sorocaba - SP Interior SE 687.357 700.000 

Contagem - MG Interior SE 668.949 700.000 

Aracaju - SE Capital NE 664.908 700.000 

Feira de Santana - BA Interior NE 619.609 650.000 

Cuiabá - MT Capital CO 618.124 650.000 

Joinville - SC Interior SU 597.658 600.000 

Aparecida de Goiânia - GO Interior CO 590.146 600.000 

Londrina - PR Interior SU 575.377 600.000 

Juiz de Fora - MG Interior SE 573.285 600.000 

Porto Velho - RO Capital NO 539.354 550.000 

Ananindeua - PA Interior NO 535.547 550.000 

Serra – ES Interior SE 527.240 550.000 

Caxias do Sul - RS Interior SU 517.451 550.000 

Niterói - RJ Interior SE 515.317 550.000 

Belford Roxo - RJ Interior SE 513.118 550.000 

Macapá - AP Capital NO 512.902 550.000 

Campos dos Goytacazes - RJ Interior SE 511.168 550.000 

Florianópolis - SC Capital SU 508.826 550.000 

Vila Velha - ES Capital SE 501.325 550.000 

Fonte: API/ENTES/SICONFI-STN 2021. Elaboração CEPES/IERI/UFU 
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Tabela 11: Extrato do Anexo 2 RGF com valores per capita das rubricas Uberlândia, Municípios Capitais e Municípios Interior – 

Quadrimestre 2021-1 atualizados monetariamente com base no IPCA de Junho de 2021. 

Rubricas do Anexo-2 RGF 
Uberlândia Valor 

Real (a) 

Uberlândia 
Per capita 

(b) 

Municípios 
Interior Per 
capita (c) 

Municípios 
Capitais Per 
capita (d) 

Razão 
(e)=(b)/

(c) 

Razão 
(f)=(b)/(

d) 

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) R$ 814.318.805,96 R$ 1.164,82 R$ 862,11 R$ 946,81 1,35 1,23 

Dívida Contratual R$ 722.938.992,24 R$ 1.034,10 R$ 617,71 R$ 402,37 1,67 2,57 

Empréstimos R$ 473.270.380,40 R$ 676,97 R$ 336,73 R$ 183,90 2,01 3,68 

Internos R$ 473.270.380,40 R$ 676,97 R$ 262,20 R$ 137,50 2,58 4,92 

Parcelamento e Renegociação de dívidas R$ 249.668.611,84 R$ 357,13 R$ 219,81 R$ 106,13 1,62 3,37 

De Contribuições Previdenciárias R$ 249.668.611,84 R$ 357,13 R$ 186,11 R$ 64,09 1,92 5,57 

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não 
pagos 

R$ 91.379.813,71 R$ 130,71 R$ 274,43 R$ 270,03 0,48 0,48 

DEDUÇÕES (II) R$ 637.724.242,00 R$ 912,21 R$ 971,95 R$ 640,55 0,94 1,42 

Disponibilidade de Caixa¹ R$ 634.763.897,62 R$ 907,98 R$ 876,98 R$ 641,55 1,04 1,42 

Disponibilidade de Caixa Bruta R$ 714.693.376,43 R$ 1.022,31 R$ 909,70 R$ 702,99 1,12 1,45 

(-) Restos a Pagar Processados R$ 79.929.478,81 R$ 114,33 R$ 32,71 R$ 61,44 3,49 1,86 

Demais Haveres Financeiros R$ 2.960.344,38 R$ 4,23 R$ 128,62 -R$ 2,36 0,03 -1,79 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) R$ 176.594.563,95 R$ 252,60 -R$ 109,84 R$ 306,26 -2,30 0,82 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) R$ 2.799.253.909,34 R$ 4.004,10 R$ 3.278,04 R$ 3.229,05 1,22 1,24 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS 
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 

R$ 2.799.253.909,34 R$ 4.004,10 R$ 3.274,12 R$ 3.228,89 1,22 1,24 

% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 29,09% 29,09% 26,33% 29,32% 1,10 0,99 

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 6,31% 6,31% -3,35% 9,48% -1,88 0,67 

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 
<%> 

R$ 3.359.104.691,20 R$ 4.804,92 R$ 3.537,29 R$ 3.874,66 1,36 1,24 

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> R$ 3.023.194.222,08 R$ 4.324,43 R$ 3.183,56 R$ 3.487,20 1,36 1,24 

RP NÃO-PROCESSADOS R$ 67.243.808,10 R$ 96,19 R$ 123,54 R$ 121,83 0,78 0,79 

Fonte: API/ENTES/SICONFI-STN 2021. Elaboração CEPES/IERI/UFU 
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Na Tabela 11 chama a atenção o fato de que em termos per capita o município 

de Uberlândia está 35% mais endividado do que os municípios do interior da amostra e 

23% a mais do que para municípios capitais.  

Porém, não é esse fato que se pretende destacar. Mas sim o fato de que, ao 

segmentar a Dívida Consolidada per capita entre capital e interior, não se encontrou 

diferença significativa em cada um desses segmentos e Uberlândia nas rubricas mais 

agregadas. Como nos casos da “DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)”, em que as razões 

entre Uberlândia e Municípios Interior são respectivamente 1,35 e 1,22. Já no caso da 

“RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)”, as razões entre Uberlândia e Municípios 

Capitais são respectivamente 1,22 e 1,24. Consequentemente, principal indicador do 

Anexo 2 RGF, o “% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)”, o grau de endividamento de 

Uberlândia está mais próximo dos municípios capitais do que dos seu congêneres 

interioranos. 

Em tempo, é importante destacar que nas rubricas mais desagregadas existem 

variações importantes quando se segmenta entre capital e interior. Esse fato está 

fortemente relacionado às diferentes fontes de financiamentos disponíveis para 

municípios capital e interior. Portanto, nas séries comparativas entre Uberlândia e os 

municípios da amostra, conforme Tabela 11, é importante ponderar que nas contas 

mais desagregadas podem apresentar distorções importantes. 

Para tentar captar distorções relacionadas ao o fato do município estar 

localizado em determinada Macrorregião do IBGE quando comparado com Uberlândia 

construiu-se a Tabela 12, que está dividida nas partes “a” e “b”. Na parte “a” estão os 

valores per capita das rubricas do RGF-Anexo-2, e na parte “b” as razões entre o per 

capita de Uberlândia e os per capita das Macrorregiões do IBGE. 

Nessa segmentação por Macrorregião do IBGE é cristalino o padrão que mostra 

Uberlândia muito próximo dos valores das Regiões sul e sudeste, e perto da região 

Centro-Oeste. Já os valores do Nordeste mostram-se afastados e o Norte muito 

afastados.  Esses padrões sugerem que para uma análise que busca fazer comparações 

entre semelhantes deveriam ser excluídos da amostra os municípios das regiões Norte e 

Nordeste. Todavia, como apontamos anteriormente, o nosso objetivo é ter uma 

amostra mais rica possível para que se possa ter a melhor referência possível da 

situação de Uberlândia frente aos municípios de 500 a 800 mil habitantes. 
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Tabela 12 -a: Extrato do Anexo 2 RGF com valores per capita da rubricas Uberlândia, Municípios Centro-Oeste, Municípios Nordeste, 

Municípios Sudeste, Municípios Sul– Quadrimestre 2021-1 atualizados monetariamente com base no IPCA de Junho de 2021. 

Rubricas do Anexo-2 RGF 
Uberlândia Valor 

Real (a) 

Uberlândia 
Per capita 

(b) 

Municípios Centro-
Oeste Per capita 

(c) 

Municípios 
Nordeste Per 

capita (d) 

Municípios 
Norte Per 
capita (e) 

Municípios 
Sudeste Per 

capita (f) 

Municípios Sul 
Per capita (g) 

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) R$ 814.318.805,96 R$ 1.164,82 R$ 950,04 R$ 498,89 R$ 251,22 R$ 1.077,83 R$ 1.294,15 

Dívida Contratual R$ 722.938.992,24 R$ 1.034,10 R$ 683,14 R$ 374,53 R$ 144,87 R$ 791,93 R$ 636,56 

Empréstimos R$ 473.270.380,40 R$ 676,97 R$ 431,44 R$ 339,94 R$ 9,92 R$ 311,69 R$ 255,89 

Internos R$ 473.270.380,40 R$ 676,97 R$ 336,64 R$ 258,61 R$ 10,03 R$ 264,62 R$ 105,49 

Parcelamento e Renegociação de dívidas R$ 249.668.611,84 R$ 357,13 R$ 190,78 R$ 103,26 R$ 40,03 R$ 367,05 R$ 271,96 

De Contribuições Previdenciárias R$ 249.668.611,84 R$ 357,13 R$ 96,00 R$ 64,30 R$ 37,97 R$ 342,51 R$ 326,48 

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - 
Vencidos e não pagos 

R$ 91.379.813,71 R$ 130,71 R$ 521,73 R$ 124,27 R$ 160,47 R$ 291,55 R$ 299,16 

DEDUÇÕES (II) R$ 637.724.242,00 R$ 912,21 R$ 857,59 R$ 614,47 R$ 519,83 R$ 993,61 R$ 1.120,91 

Disponibilidade de Caixa¹ R$ 634.763.897,62 R$ 907,98 R$ 554,61 R$ 612,92 R$ 520,53 R$ 891,71 R$ 1.117,54 

Disponibilidade de Caixa Bruta R$ 714.693.376,43 R$ 1.022,31 R$ 588,75 R$ 630,35 R$ 584,04 R$ 933,54 R$ 1.185,51 

(-) Restos a Pagar Processados R$ 79.929.478,81 R$ 114,33 R$ 34,14 R$ 17,44 R$ 63,51 R$ 41,83 R$ 67,97 

Demais Haveres Financeiros R$ 2.960.344,38 R$ 4,23 R$ 620,33 R$ 2,25 -R$ 1,05 R$ 146,95 R$ 4,38 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) R$ 176.594.563,95 R$ 252,60 R$ 92,45 -R$ 115,58 -R$ 268,61 R$ 84,22 R$ 173,24 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) R$ 2.799.253.909,34 R$ 4.004,10 R$ 3.391,32 R$ 2.349,04 R$ 2.147,66 R$ 3.570,65 R$ 3.898,41 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO 
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 

R$ 2.799.253.909,34 R$ 4.004,10 R$ 3.391,32 R$ 2.346,68 R$ 2.147,53 R$ 3.567,08 R$ 3.891,95 

% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 29,09% 29,09% 28,01% 21,26% 11,70% 30,22% 33,25% 

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 6,31% 6,31% 2,73% -4,93% -12,51% 2,36% 4,45% 

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO 
FEDERAL - <%> 

R$ 3.359.104.691,20 R$ 4.804,92 R$ 4.069,59 R$ 2.816,02 R$ 2.834,20 R$ 3.537,37 R$ 4.670,34 

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 
<%> 

R$ 3.023.194.222,08 R$ 4.324,43 R$ 3.662,63 R$ 2.534,42 R$ 2.550,78 R$ 3.183,63 R$ 4.203,31 

RP NÃO-PROCESSADOS R$ 67.243.808,10 R$ 96,19 R$ 23,59 R$ 12,17 R$ 175,21 R$ 87,73 R$ 299,79 

Fonte: API/RGF/SICONFI-STN 2021. Elaboração CEPES/IERI/UFU      
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Tabela 12 -b: Extrato do Anexo 2 RGF com valores per capita da rubricas Uberlândia, Municípios Centro-Oeste, Municípios Nordeste, 

Municípios Sudeste, Municípios Sul– Quadrimestre 2021-1 atualizados monetariamente com base no IPCA de Junho de 2021. 

Rubricas do Anexo-2 RGF 
Razão 

(h)=(b)/(c) 
Razão 

(i)=(b)/(d) 
Razão 

(j)=(b)/(e) 
Razão 

(k)=(b)/(f) 
Razão 

(l)=(b)/(g) 

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 1,23 2,33 4,64 1,08 0,90 

Dívida Contratual 1,51 2,76 7,14 1,31 1,62 

Empréstimos 1,57 1,99 68,24 2,17 2,65 

Internos 2,01 2,62 67,51 2,56 6,42 

Parcelamento e Renegociação de dívidas 1,87 3,46 8,92 0,97 1,31 

De Contribuições Previdenciárias 3,72 5,55 9,41 1,04 1,09 

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,25 1,05 0,81 0,45 0,44 

DEDUÇÕES (II) 1,06 1,48 1,75 0,92 0,81 

Disponibilidade de Caixa¹ 1,64 1,48 1,74 1,02 0,81 

Disponibilidade de Caixa Bruta 1,74 1,62 1,75 1,10 0,86 

(-) Restos a Pagar Processados 3,35 6,56 1,80 2,73 1,68 

Demais Haveres Financeiros 0,01 1,88 -4,05 0,03 0,97 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 2,73 -2,19 -0,94 3,00 1,46 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1,18 1,70 1,86 1,12 1,03 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 
(VI) = (IV - V) 

1,18 1,71 1,86 1,12 1,03 

% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 1,04 1,37 2,49 0,96 0,87 

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 2,31 -1,28 -0,50 2,67 1,42 

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 1,18 1,71 1,70 1,36 1,03 

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> 1,18 1,71 1,70 1,36 1,03 

RP NÃO-PROCESSADOS 4,08 7,90 0,55 1,10 0,32 

Fonte: API/RGF/SICONFI-STN 2021. Elaboração CEPES/IERI/UFU    
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Por fim, restou a verificação se o porte da cidade altera de forma significativa o 

padrão de endividamento do município. Para tanto apresentamos a Tabela 13, que está 

dividida nas partes “a” e “b”. Na parte “a” estão os valores per capita das rubricas do 

RGF-Anexo-2, e na parte “b” as razões entre o per capita de Uberlândia e os per capita 

das Faixas Populacionais entre 500 e 800 mil habitantes. 

Os dados da Tabela 13, nas principais rubricas agregadas, apresentam uma 

inequívoca proximidade dos valores de Uberlândia com a sua própria faixa, de até 700 

mil habitantes, como esperado. Além disso, a amplitude de variação entre as faixas é 

pequena, apresentando uma forte homogeneidade, diferentemente do que ocorreu na 

segmentação por Macrorregião. 

Portanto, o porte da cidade na faixa de 500 a 800 mil não pode ser considerado 

um fator que distorce significativamente a comparação com Uberlândia. 

Após essas digressões sobre as principais variáveis que contabilizam a dívida 

pública, e de como a formação da amostra pode afetar a análise dos dados, passamos 

à Tabela 141. Esta tabela apresenta a Demonstração da Dívida Consolidada feita no 

Anexo-02 do Relatório de Gestão Fiscal enviado pela PMU do primeiro quadrimestre.  

O estoque de dívida da PMU demonstra estar em níveis relativamente 

controláveis quando se usa como parâmetro a razão entre a Dívida Consolidada Líquida 

(DCL) e a Receita Corrente Líquida (RCL), pois, no primeiro quadrimestre de 2021, esta 

atingiu o valor de 6,31% contra 6,79% primeiro quadrimestre. O fato de que o limite 

estabelecido na Resolução do Senado Federal nº 43/01, art. 9º, para Estados, Distrito 

Federal e Municípios é de 120% corrobora com essa interpretação de relativo controle 

da dívida. 

 

 

 
1 Destaca-se que na elaboração desse quadro pelo CEPES/IERI/UFU optou-se por uma sintetização dos 

dados ao suprimir rubricas e colunas em que não apresentaram movimentações no período, e também que 

os dados estão em valores reais. Caso o leitor necessite ver o mesmo relatório em sua versão analítica com 
todas as contas e em valores nominais sugerimos o seguinte sítio da internet: 

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf. 

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf
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Tabela 13 -a: Extrato do Anexo 2 RGF com valores per capita da rubricas Uberlândia, Municípios até 550 mil habitantes, Municípios 

até ¨600 mil habitantes, Municípios até 650 mil habitantes, Municípios até 700 mil habitantes, Municípios até 750 mil habitantes– 

Quadrimestre 2021-1 atualizados monetariamente com base no IPCA de Junho de 2021. 

Rubricas do Anexo-2 RGF 
Uberlândia Valor Real 

(a) 
Uberlândia Per 

capita (b) 
Municípios ate 

550 mil (c) 
Municípios ate 

600 mil (d) 

Municípios 
ate 650 mil 

(e) 

Municípios ate 700 
mil (g) 

Municípios ate 
750 mil (h) 

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) R$ 814.318.805,96 R$ 1.164,82 R$ 983,39 R$ 688,12 R$ 934,18 R$ 1.003,62 R$ 950,86 

Dívida Contratual R$ 722.938.992,24 R$ 1.034,10 R$ 641,93 R$ 621,16 R$ 612,81 R$ 593,10 R$ 655,13 

Empréstimos R$ 473.270.380,40 R$ 676,97 R$ 108,82 R$ 350,26 R$ 323,02 R$ 420,36 R$ 407,60 

Internos R$ 473.270.380,40 R$ 676,97 R$ 90,08 R$ 204,80 R$ 323,02 R$ 353,36 R$ 327,42 

Parcelamento e Renegociação de dívidas R$ 249.668.611,84 R$ 357,13 R$ 317,02 R$ 302,63 R$ 139,36 R$ 174,14 R$ 256,70 

De Contribuições Previdenciárias R$ 249.668.611,84 R$ 357,13 R$ 371,39 R$ 268,72 R$ 82,30 R$ 104,59 R$ 156,26 

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - 
Vencidos e não pagos 

R$ 91.379.813,71 R$ 130,71 R$ 201,92 R$ 85,02 R$ 321,37 R$ 366,31 R$ 396,58 

DEDUÇÕES (II) R$ 637.724.242,00 R$ 912,21 R$ 968,71 R$ 1.130,57 R$ 501,68 R$ 739,88 R$ 894,88 

Disponibilidade de Caixa¹ R$ 634.763.897,62 R$ 907,98 R$ 952,56 R$ 970,76 R$ 501,68 R$ 704,38 R$ 695,65 

Disponibilidade de Caixa Bruta R$ 714.693.376,43 R$ 1.022,31 R$ 1.042,64 R$ 986,24 R$ 537,58 R$ 716,55 R$ 714,33 

(-) Restos a Pagar Processados R$ 79.929.478,81 R$ 114,33 R$ 90,08 R$ 15,49 R$ 35,90 R$ 12,18 R$ 18,68 

Demais Haveres Financeiros R$ 2.960.344,38 R$ 4,23 R$ 26,60 R$ 211,78 R$ 0,00 R$ 47,08 R$ 199,23 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - 
II) 

R$ 176.594.563,95 R$ 252,60 R$ 14,68 -R$ 442,45 R$ 432,49 R$ 263,74 R$ 55,99 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) R$ 2.799.253.909,34 R$ 4.004,10 R$ 3.069,10 R$ 3.361,72 R$ 3.190,20 R$ 3.538,29 R$ 3.292,56 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) 

= (IV - V) 
R$ 2.799.253.909,34 R$ 4.004,10 R$ 3.068,65 R$ 3.352,56 R$ 3.190,20 R$ 3.536,09 R$ 3.287,67 

% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 29,09% 29,09% 32,05% 20,53% 29,28% 28,38% 28,92% 

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 6,31% 6,31% 0,48% -13,20% 13,56% 7,46% 1,70% 

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO 
FEDERAL - <%> 

R$ 3.359.104.691,20 R$ 4.804,92 R$ 2.660,10 R$ 4.023,07 R$ 3.828,24 R$ 4.243,37 R$ 3.945,21 

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da 
LRF) - <%> 

R$ 3.023.194.222,08 R$ 4.324,43 R$ 2.394,09 R$ 3.620,76 R$ 3.445,42 R$ 3.819,04 R$ 3.550,69 

RP NÃO-PROCESSADOS R$ 67.243.808,10 R$ 96,19 R$ 205,08 R$ 97,61 R$ 0,50 R$ 75,79 R$ 45,66 

Fonte: API/RGF/SICONFI-STN 2021. Elaboração CEPES/IERI/UFU      
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Tabela 13 -b: Extrato do Anexo 2 RGF com valores per capita da rubricas Uberlândia, Municípios até 550 mil habitantes, Municípios 

até ¨600 mil habitantes, Municípios até 650 mil habitantes, Municípios até 700 mil habitantes, Municípios até 750 mil habitantes– 

Quadrimestre 2021-1 atualizados monetariamente com base no IPCA de Junho de 2021. 

Rubricas do Anexo-2 RGF 
Razão 

(h)=(b)/(c) 
Razão 

(i)=(b)/(d) 
Razão 

(j)=(b)/(e) 
Razão 

(k)=(b)/(f) 
Razão 

(l)=(b)/(g) 

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 1,18 1,69 1,25 1,16 1,23 

Dívida Contratual 1,61 1,66 1,69 1,74 1,58 

Empréstimos 6,22 1,93 2,10 1,61 1,66 

Internos 7,52 3,31 2,10 1,92 2,07 

Parcelamento e Renegociação de dívidas 1,13 1,18 2,56 2,05 1,39 

De Contribuições Previdenciárias 0,96 1,33 4,34 3,41 2,29 

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,65 1,54 0,41 0,36 0,33 

DEDUÇÕES (II) 0,94 0,81 1,82 1,23 1,02 

Disponibilidade de Caixa¹ 0,95 0,94 1,81 1,29 1,31 

Disponibilidade de Caixa Bruta 0,98 1,04 1,90 1,43 1,43 

(-) Restos a Pagar Processados 1,27 7,38 3,19 9,39 6,12 

Demais Haveres Financeiros 0,16 0,02 0,00 0,09 0,02 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 17,21 -0,57 0,58 0,96 4,51 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1,30 1,19 1,26 1,13 1,22 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 
(VI) = (IV - V) 

1,30 1,19 1,26 1,13 1,22 

% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 0,91 1,42 0,99 1,02 1,01 

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 13,19 -0,48 0,47 0,85 3,70 

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 1,81 1,19 1,26 1,13 1,22 

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> 1,81 1,19 1,26 1,13 1,22 

RP NÃO-PROCESSADOS 0,47 0,99 191,93 1,27 2,11 

Fonte: API/RGF/SICONFI-STN 2021. Elaboração CEPES/IERI/UFU    

  



Painel de Informações Municipais de Uberlândia - 2021 CEPES 

 

218 
 

Tabela 14: Extrato do Anexo 2 RGF com valores, nominais, reais, e per capita das rubricas para Uberlândia, vis à vis amostra dos 

municípios entre 500 e 800 mil habitantes – Quadrimestre 2021-1 atualizados monetariamente com base no IPCA de Junho de 2021. 

Rubricas do Anexo-2 RGF 
Uberlândia Valor 

Nominal 
Uberlândia Valor 

Real (a) 
Uberlândia Per capita 

(b) 
% RCL 

Amostra Per 
capita (c) 

% RCL 
Razão 

(a)=(b)/(
c) 

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) R$ 803.357.218,28 R$ 814.318.805,96 R$ 1.164,82 29,09% R$ 879,52 26,94% 1,32 

Dívida Contratual R$ 713.207.472,98 R$ 722.938.992,24 R$ 1.034,10 25,83% R$ 573,45 17,56% 1,80 

Empréstimos R$ 466.899.663,27 R$ 473.270.380,40 R$ 676,97 16,91% R$ 300,74 9,21% 2,25 

Internos R$ 466.899.663,27 R$ 473.270.380,40 R$ 676,97 16,91% R$ 230,97 7,07% 2,93 

Parcelamento e Renegociação de dívidas R$ 246.307.809,71 R$ 249.668.611,84 R$ 357,13 8,92% R$ 194,07 5,94% 1,84 

De Contribuições Previdenciárias R$ 246.307.809,71 R$ 249.668.611,84 R$ 357,13 8,92% R$ 154,02 4,72% 2,32 

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - 
Vencidos e não pagos 

R$ 90.149.745,30 R$ 91.379.813,71 R$ 130,71 3,26% R$ 273,38 8,37% 0,48 

DEDUÇÕES (II) R$ 629.139.802,91 R$ 637.724.242,00 R$ 912,21 22,78% R$ 903,83 27,68% 1,01 

Disponibilidade de Caixa¹ R$ 626.219.307,88 R$ 634.763.897,62 R$ 907,98 22,68% R$ 828,59 25,38% 1,10 

Disponibilidade de Caixa Bruta R$ 705.072.851,83 R$ 714.693.376,43 R$ 1.022,31 25,53% R$ 867,21 26,56% 1,18 

(-) Restos a Pagar Processados R$ 78.853.543,95 R$ 79.929.478,81 R$ 114,33 2,86% -R$ 38,62 -1,18% - 2,96 

Demais Haveres Financeiros R$ 2.920.495,03 R$ 2.960.344,38 R$ 4,23 0,11% R$ 111,70 3,42% 0,04 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) R$ 174.217.415,37 R$ 176.594.563,95 R$ 252,60 6,31% -R$ 24,31 -0,74% -10,39 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) R$ 2.761.573.007,30 R$ 2.799.253.909,34 R$ 4.004,10 100,00% R$ 3.267,97 100,10% 1,23 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = 

(IV - V) 
R$ 2.761.573.007,30 R$ 2.799.253.909,34 R$ 4.004,10 100,00% R$ 3.264,82 100,00% 1,23 

% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 29,09% 29,09% 29,09%  26,94%  1,08 

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 6,31% 6,31% 6,31%  -0,74%  - 8,47 

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO 
FEDERAL - <%> 

R$ 3.313.887.608,76 R$ 3.359.104.691,20 R$ 4.804,92 120,00% R$ 3.609,43  1,33 

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da 
LRF) - <%> 

R$ 2.982.498.847,88 R$ 3.023.194.222,08 R$ 4.324,43 108,00% R$ 3.248,49 % 1,33 

RP NÃO-PROCESSADOS R$ 66.338.635,71 R$ 67.243.808,10 R$ 96,19 2,40% R$ 123,17 3,77% 0,78 

Fonte: API/RGF/SICONFI-STN 2021. Elaboração CEPES/IERI/UFU      
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6.3.3 – As limitações da razão DCL/ RCL na análise da trajetória da 

dívida. 

 

A variação no estoque da Dívida Consolidada pode inviabilizar a gestão do 

Poder Executivo Municipal. Para tanto, utiliza-se como referencial os 120% de limite 

para a razão (DCL/ RCL) estabelecido pelo Senado. Caso o município atinja esse limite 

ele é obrigado a entrar em um regime fiscal extremante austero conforme a Resolução 

nº 40, de 2001, do Senado Federal e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000.  

Nos termos da Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal, art. 3º: 

“Art. 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a 
partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, não 
poderá exceder, respectivamente, a: 
I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita 
corrente líquida, definida na forma do art. 2; e 
II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a 
receita corrente líquida, definida na forma do art. 2. 
Parágrafo único. Após o prazo a que se refere o caput, a inobservância 
dos limites estabelecidos em seus incisos I e II sujeitará os entes da 
Federação às disposições do art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000.” 

E nos termos do art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000- a 

Lei de Responsabilidade Fiscal:  

“Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o 
respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele 
reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 
§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 
I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, 
inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do 
principal atualizado da dívida mobiliária; 
II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao 
limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na 
forma do art. 9o. 
§ 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto 
perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber 
transferências voluntárias da União ou do Estado. 
§ 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediatamente se o montante da 
dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do 
mandato do Chefe do Poder Executivo. 
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§ 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos 
entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e 
mobiliária. 
§ 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de 
descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de 
crédito internas e externas.” 

 
Gráfico 6 – A Razão Dívida Consolidada Líquida / Receita Corrente Líquida: a situação 

de Uberlândia comparada no rol de municípios entre 500 e 800 mil habitantes – 
Primeiro Quadrimestre de 2021. 

 

 

Como a razão DCL/RCL é a variável de controle com limite estabelecido nos 

termos da legislação apresentada acima, os Gráficos 6 e 7 demonstram o 

posicionamento relativo de Uberlândia frente aos demais municípios da amostra e 
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oferecem uma perspectiva da série histórica da DCL/ RCL de Uberlândia comparada 

com a média dos municípios da amostra. 

É importante ressaltar que a partir deste ponto, os gráficos sempre serão 

apresentados em duplas: o primeiro em barra apresentando uma perspectiva espacial e 

o segundo uma dimensão temporal. 

 
Gráfico 7 - A Razão Dívida Consolidada Líquida / Receita Corrente Líquida: a série 

histórica de Uberlândia comparada com a série histórica da média do rol de municípios 
entre 500 e 800 mil habitantes. 

 

O Gráfico 6 evidencia que a posição relativa de Uberlândia não é das melhores 

frente aos demais municípios da amostra. Todavia, em nossa interpretação, isso não 

pode ser um fator de preocupação. Em primeiro lugar porque o limite legal é de 120%, 
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e em segundo lugar porque, como demonstraremos a seguir, esse indicador tem suas 

limitações.  

Já o Gráfico 7 apresenta a trajetória da Dívida Consolidada Líquida de 

Uberlândia (linha sólida), comparada com a média da trajetória da amostra de 

municípios entre 500 e 800 mil habitantes (linha pontilhada). Nota-se uma convergência 

entre Uberlândia e a média da amostra. Outro fator a ser destacado é o padrão sazonal 

dessa série com os máximos ocorrendo ao final do terceiro quadrimestre e os mínimos 

ao final do primeiro quadrimestre. 

Esse padrão sazonal na trajetória da Dívida Consolidada Líquida captado no 

Gráfico 7 será visualizado de forma mais clara nos Gráficos 9 e 11. Pois, no primeiro 

quadrimestre de cada ano a Disponibilidade de Caixa Bruta (DCXB) atinge seus 

máximos e os Restos a Pagar Processados (RPP) seus mínimos. Ou seja, existe um 

efeito somado entre as duas rubricas que a Equação 3 (DCL = DC –DCXB + RPP – DHF) 

capta: quando a Disponibilidade de Caixa Bruta (DCXB) aumenta a Dívida Consolidada 

Líquida (DCL) diminui, e quando os Restos a Pagar Processados (RPP) diminuem a 

Dívida Consolidada Líquida (DCL) diminui.  

A forma como os processos tributários e orçamentários do Estado são 

organizados no Brasil, conduzem a essa sazonalidade nas contas Disponibilidade de 

Caixa Bruta, e Restos a Pagar Processados, que influenciam o comportamento da Dívida 

Consolidada Líquida. 

 

6.3.3.1 – A Disponibilidade de Caixa Bruta 

 

No caso Disponibilidade de Caixa Bruta apresentada no Gráfico 7, Uberlândia 

apresenta uma posição relativa muito próxima à mediana dos demais municípios da 

amostra. Ou seja, quando se calcula em separado a razão da Disponibilidade de Caixa 

Bruta em relação à Receita Corrente Líquida, de cada município, a situação de 

Uberlândia fica próxima à mediana.   
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Gráfico 8 – A razão Disponibilidade de Caixa Bruta / Receita Corrente Líquida: a 

situação de Uberlândia comparada no rol de municípios entre 500 e 800 mil habitantes 

– Primeiro Quadrimestre de 2021. 
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Gráfico 9 – A razão Disponibilidade de Caixa Bruta / Receita Corrente Líquida: a série 

histórica de Uberlândia comparada com a série histórica da média ponderada do rol de 

municípios entre 500 e 800 mil habitantes. 

 

 

Pelas razões apresentadas na seção de receitas observa-se uma forte inflexão 

positiva na Disponibilidade de Caixa Bruta de Uberlândia entre os quadrimestres 2019-3 

e 2020-1. Concomitante, a média ponderada dos municípios da amostra sofreu uma 

forte inflexão negativa entre os quadrimestres 2019-3 e 2020-1. Desta forma, quando 

se calcula em conjunto a razão da Disponibilidade de Caixa Bruta em relação à Receita 

Corrente Líquida de todos os municípios da amostra, observa-se que a situação de 

Uberlândia está acima da média. Por fim, percebe-se o forte padrão sazonal na série. 
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5.3.3.2 – Restos a Pagar Processados 

 

Gráfico 10 - A razão Restos A Pagar Processados / Receita Corrente Líquida: a 

situação de Uberlândia comparada no rol de municípios entre 500 e 800 mil habitantes 

– Primeiro Quadrimestre de 2021. 

 

 

O Gráfico 10, informa que Uberlândia, entre os munícipios da amostra, é o 

quarto município que está mais alocando recursos do ano corrente para fazer frente a 

despesas de exercício anteriores, enquanto que a grande maioria dos municípios da 

amostra carregam obrigações apenas residuais. 
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Gráfico 11 - A razão Restos A Pagar Processados / Receita Corrente Líquida: a série 

histórica de Uberlândia comparada com a série histórica da média ponderada do rol de 

municípios entre 500 e 800 mil habitantes. 

 

 

O Gráfico 11 demonstra que ao longo dos quadrimestres os municípios da 

amostra progressivamente têm abandonado a prática de comprometer os recursos do 

exercício corrente com despesas de exercícios anteriores. Destaca-se que Uberlândia 

vinha acompanhado o comportamento médio, entretanto, em 2021 Uberlândia pela 

primeira vez na série histórica da API/SICONFI terá que alocar mais recursos ano 
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corrente em despesas de exercícios anteriores do que a média da amostra. Aqui 

também fica evidente o padrão sazonal. 

 

6.3.3.3 – Demais Haveres Financeiros 

Apresentamos os dados dos Demais Haveres Financeiros para deixar claro que 

essa é uma rubrica que em nada afeta o comportamento da Dívida Consolidada Líquida 

para o caso de Uberlândia, dado que historicamente o seu fluxo é residual. 

 

Gráfico 12 - A razão Demais Haveres Financeiros / Receita Corrente Líquida: a 

situação de Uberlândia comparada no rol de municípios entre 500 e 800 mil habitantes 

– Primeiro Quadrimestre de 2021. 
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Gráfico 13 - A razão Demais Haveres Financeiros / Receita Corrente Líquida: a série 

histórica de Uberlândia comparada com a série histórica da média ponderada do rol de 

municípios entre 500 e 800 mil habitantes. 

 

Até agora se apresentou a forma de cálculo da Dívida Consolidada Líquida, os 

dados das rubricas que as compões e suas patentes sazonalidades. Mas não 

correlacionamos isso tudo à limitação de se utilizar a razão Dívida Consolidada Líquida / 

Receita Corrente Líquida.  

O que se pretende demonstrar é que os padrões de sazonalidades na 

Disponibilidade de Caixa Bruta, Resto a Pagar Processado, torna a variável Dívida 

Consolidada Líquida pouco comportada com fortes flutuações entre os quadrimestres 

quando comparada ao comportamento de um continuo crescimento da variável Dívida 
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Bruta Consolidada, conforme demonstra-se a seguir. Isso em situações que como a da 

amostra de munícipios entre 500 e 800 mil habitantes que estão muito longe do limite 

de 120% importa muito pouco. Mas em situações extremas próximo ao limite esse 

atributo sazonal das variáveis pode incentivar os gestores públicos a acentuá-las ou 

atenuá-las artificialmente em determinadas circunstâncias com o objetivo de 

enquadramento no limite. A utilização da Dívida Consolidada Líquida como teto ao 

endividamento apresenta, até o momento, limitações metodológicas.  Demonstramos a 

seguir um aspecto contraditório do uso da Dívida Consolidada Líquida como parâmetro 

para limitar o endividamento.  

A LRF é uma das resultantes legais e institucionais no Brasil da supremacia da 

ideia de austeridade na condução dos negócios do Estado desde a crise do 

keynesianismo na década dos 1970. 

Um dos princípios defendidos por aqueles que advogam pela austeridade na 

condução dos negócios de Estado é que excesso de dívida do Estado no presente 

comprometerá a capacidade de geração de poupança e investimentos das gerações 

futuras e consequentemente diminuirá a formação de capital e crescimento do PIB. E 

esse efeito negativo no PIB pode comprometer a própria capacidade de pagamento 

dessas dívidas pelo Estado. Portanto, deve-se impor limite ao endividamento no 

presente.  

Assim, a LRF consolidou no direito brasileiro este princípio. Porém, ao 

regulamentar a matéria, o Senado estabeleceu como limite a Dívida Consolidada 

Líquida. Mais uma vez repetimos a Equação 3: 

DCL = DC –DCXB + RPP – DHF  

• Dívida Consolidada (DC); 

• Disponibilidade de Caixa Bruta (DCXB);  

• Restos a Pagar Processados (RPP); 

• Demais Haveres Financeiros (DHF); 

Então, se o principal motivo de se impor limite ao endividamento do Estado é 

proteger os credores de calote, não se pode descontar do limite ao endividamento a 

principal variável que demonstra a capacidade de pagamento: a Disponibilidade de 

Caixa. 

A seguir vamos apresentar um indicador que demonstra a quantidade de meses 

que a Disponibilidade de Caixa tem para fazer às despesas médias mensais. 
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6.3.3.4 – Disponibilidade de Caixa Líquida contraposta à Despesa Média 

Mensal 

 

Para fazer o cálculo do indicador, utiliza-se a Disponibilidade de Caixa Líquida, 

que nada mais é do que Disponibilidade de Caixa Bruta descontada Restos a Pagar 

Processados. 

 

Gráfico 14 - A razão Disponibilidade de Caixa Líquida / Despesa Média Mensal: a 

situação de Uberlândia comparada no rol de municípios entre 500 e 800 mil habitantes 

– Primeiro Quadrimestre de 2021. 

 

Note que Uberlândia tem caixa para fazer frente às despesas totais mensais por 

2,8 meses, ligeiramente inferiores à mediana de 3 do conjunto da amostra. 
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Gráfico 15 -  A razão Disponibilidade de Caixa Líquida / Despesa Média Mensal: a série 

histórica de Uberlândia comparada com a série histórica da média ponderada do rol de 

municípios entre 500 e 800 mil habitantes. 

 

A série histórica apresenta recorrentemente Uberlândia abaixo de média da 

amostra, com exceção dos quadrimestres 2020-2 e 2020-3. E tanto Uberlândia quanto 

o conjunto amostral apresentaram os seus máximos próximos a 3 meses de caixa para 

fazer frente as despesas totais, inclusive juros e as amortizações de dívidas. O que 

demonstra os limites da razão (DCL/ RCL) entre a Dívida Consolidada Líquida (DCL) e a 

Receita Corrente Líquida (RCL) como variável parâmetro de teto para dívida pública. 

Utilizar a Dívida Consolidada Líquida faria sentido em um universo com entidades que 

acumulam caixa suficiente para fazer frente a vários anos de despesas. Entretanto em 
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um ambiente de recursos escassos como o do setor público seria um contrassenso gerir 

um ente público para acumular caixa. 

 

6.3.4 – A trajetória do estoque de dívida da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia. 

 

 Portanto, passamos agora a analisar um indicador que não é o parâmetro legal 

de limitação de endividamento, porém tem uma capacidade de demonstrar de forma 

mais qualificada a situação do endividamento:  

O Gráfico 16 apresenta Uberlândia com uma Dívida Consolidada em uma 

posição muito próxima à mediana do conjunto amostral. Entretanto, o Gráfico 17 capta 

a trajetória da dívida de Uberlândia aumentando constantemente e convergindo para 

média ponderada da amostra, a ponto de ultrapassá-la no quadrimestre 2021-1. Esse 

aumento constante da dívida é preocupante, porém, ele deve ser analisado em 

conjunto como com o serviço de dívida. É importante notar que o estoque da Dívida 

Consolidada sai de patamares abaixo de 10% da Receita Corrente Líquida no início da 

série para o 29% no quadrimestre 2021-1. Assim, é importante relacionar esse 

aumento expressivo com o comportamento Serviço de Dívida, o que faremos a seguir.  
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Gráfico 16 - A Razão Dívida Consolidada / Receita Corrente Líquida: a situação de 

Uberlândia comparada no rol de municípios entre 500 e 800 mil habitantes – Primeiro 

Quadrimestre de 2021. 
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Gráfico 17 - A Razão Dívida Consolidada Líquida / Receita Corrente Líquida: a série 

histórica de Uberlândia comparada com a série histórica da média do rol de municípios 

entre 500 e 800 mil habitantes. 
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6.3.4.1 – O Serviço da Dívida 

 

Gráfico 18 - A razão Serviço de Dívida / Receita Corrente Líquida: a situação de 

Uberlândia comparada no rol de municípios entre 500 e 800 mil habitantes – Primeiro 

Quadrimestre de 2021 

 
 

No Gráfico 18 a posição de Uberlândia se encontra próxima à mediana. Outra 

informação importante é comparar essa posição do Gráfico 18 com o Gráfico 16. Neste 

último, Uberlândia ocupa a nona posição em estoque de dívida, estando a três posições 

da mediana. No Gráfico 18 Uberlândia ocupa a décima posição em serviço de dívida, 

estando a quatro posições da mediana. Portanto, percebe-se que a posição de 
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Uberlândia está proporcional, já que quando aumenta o estoque dívida aumenta 

também o serviço de dívida. Caso houvesse uma discrepância muito grande nas 

posições significaria que a gestão da dívida de Uberlândia estaria muito melhor ou pior 

que o conjunto da amostra. O que os dados apontam é para uma ligeira vantagem de 

Uberlândia a alguns municípios da amostra na gestão da dívida. 

 
Gráfico 19 - A razão Serviço de Dívida / Receita Corrente Líquida: a série histórica de 

Uberlândia comparada com a série histórica da média ponderada do rol de municípios 

entre 500 e 800 mil habitantes. 

 
 

Por fim, ao analisar Gráfico 19, considerando que a gestão da dívida em 

Uberlândia é apenas ligeiramente melhor que o conjunto da amostra, e o estoque de 
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dívida praticamente triplicou desde o início da série, era de se esperar um forte 

aumento nos custos do serviço de dívida. Entretanto, ocorre que, como apontamos no 

Painel 2020, passamos por uma conjuntura inédita em termos de juros, representados 

notadamente pela taxa SELIC. Assim, mesmo com um aumento considerável no 

estoque de dívida, até agora, os custos do serviço de dívida estão bem comportados, 

entretanto, a tendência de aumentos da taxa SELIC nominal, na atual conjuntura, 

aponta para aumentos serviços de dívida no futuro. 

 

 

6.4 - Considerações Finais 

 

A aplicação de recursos da PMU para custear os serviços de ordem pública ou 

para investir no desenvolvimento do município foi assim distribuída nas Leis 

Orçamentária Anual (LOA) de 2017 a 2021: no ano de 2017, as despesas dos 

orçamentos fiscal (R$ 1.688.510.000,00) e da seguridade social (R$ 845.624.000,00) 

foram aprovadas com o valor inicial de R$ 2.534.134.000,00; na LOA de 2018 as 

despesas dos orçamentos fiscal (R$ 1.658.473.000,00) e da seguridade social  

(R$ 900.891.000,00) foram aprovadas com o valor inicial de R$ 2.559.364.000,00; em 

2019 na LOA, as despesas dos orçamentos fiscal (R$ 2.028.335.000,00) e da 

seguridade social (R$ 935.460.275,00) foram aprovadas com o valor inicial de  

R$ 2.963.795.275,00; em 2020  na LOA, as despesas dos orçamentos fiscal  

(R$ 2.221.037.700,00) e da seguridade social (R$ 1.095.715.300,00) foram aprovadas 

com o valor inicial de R$ 3.316.753.000,00; e, em 2021 as despesas dos orçamentos 

fiscal (R$ 2.300.874.000,00) e da seguridade social (R$ 1.000.649.000,00) foram 

aprovadas com o valor inicial de R$ 3.301.523.000,00. 

Ao final desses anos, em valores de julho de 2021, após a aprovação de créditos 

adicionais, a dotação autorizada alcançou o montante pago de  

R$ 2.312.874.237,17 no ano de 2017, R$ 2.341.014.915,97 em 2018,  

R$ 2.586.405.937,35 em 2019, R$ 2.896.009.506,50 em 2020, e de  

R$ 1.319.258.215,18 as despesas liquidadas no primeiro semestre de 2020, 

representando equivalente 95,2%; 94,6%; 95,4%; 95,1% e 64,6% nos anos de 2017 a 



Painel de Informações Municipais de Uberlândia - 2021 CEPES 

 

238 
 

2020, respectivamente. A Despesa empenhada1 no Primeiro semestre de 2021 foi de R$ 

2.043.489.193,92 (84,1% do praticado em todo o ano de 2017). 

Sob a ótica das funções de governo, mais de 72% do total pago nos anos de 

2017 a 2020 e primeiro semestre de 2021 foram referentes a quatro funções: Saúde, 

Educação, Saneamento e Administração.  

Nesse interim, em um contexto que combina descentralização e 

subfinanciamento da política pública de saúde, Uberlândia ampliou de modo expressivo 

seus gastos no setor, alocando proporção das receitas próprias (tributação direta 

somada às transferências intergovernamentais obrigatórias da União e dos estados) em 

níveis superiores aos determinados constitucionalmente. Sendo que somente na função 

Saúde, as despesas executadas com recursos próprios foram  

R$ 390.162.981,02 em 2017, R$ 396.814.959,75 em 2018, R$ 470.054.408,27 em 2019 

e R$ 568.670.535,50 em 2020. Representando sempre valores superiores a 50% dos 

gastos totais (respectivamente: 59,9%; 61,9%; 66,5%; e 65,4%). 

Do valor global empenhado em 2017 referente às funções Previdência Social,  

R$ 123.580.574,37 não foram pagos em 2017 e R$ 67.280.706,69 em 2019, conforme 

os “Extratos de termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos 

previdenciários”2, CADPREV nº 000949/2017, 1021/2017, 1022/2017 e 00180/2019, 

publicados no Diário Oficial do Município de Uberlândia, objetivando o parcelamento e 

confissão de débitos previdenciários do município de Uberlândia e o IPREMU, 

demonstrando que o município teve que recorrer a estruturas alternativas para financiar 

o seu caixa. 

Quanto a Dívida Pública, no Painel de 2020, foram objetos de considerações 

finais: 1) “ (...)Na dimensão da Dívida Pública, os dados do Anexo-02 do Relatório de 

Gestão Fiscal apontam para um inequívoco controle da dívida pública da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia. Isso coloca o município muito bem posicionado 

estrategicamente em uma inédita conjuntura de juros baixos, pois, existe muito espaço 

para o município endividar a um custo muito baixo.” e 2) “Portanto, o debate acerca da 

dívida pública, no caso do munícipio de Uberlândia, deverá migrar da postura de 

 
1 O empenho de despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Poder Público a  

obrigação de pagamento 
2  https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/orgaos-municipais/procuradoria-geral-domunicipio/ diario-
oficial-ubelandia. 
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austeridade no manejo da dívida pública para a gestão estratégica na seleção de 

projetos de investimentos de dinamizem a economia da cidade e que tenham um efeito 

positivo sobre as receitas do município e diminuição nas despesas permanentes.” 

Após a análise sobre a trajetória da dívida de Uberlândia verifica-se que as 

considerações e prescrições feitas há exatamente um ano ainda são viáveis mesmo à 

luz da conjuntura, notadamente, de natureza intercambiante que se caracteriza a 

economia brasileira, e mesmo com os recentes aumentos da Taxa Selic nominal.  

Mais do que isso, após esses 12 meses verifica-se que houve aderência entre as 

prescrições analíticas do texto pretérito com o comportamento pragmático do gestor 

público na gestão da trajetória da dívida. Pois, foi possível observar novos incrementos 

no endividamento do município de Uberlândia nesse período. Por óbvio, não estamos 

afirmando que a atual gestão fez a melhor seleção de projetos dentre os disponíveis, 

somente um estudo mais aprofundado sobre o tema poderia apontar tal fato. O que 

estamos considerando aqui é que a atual gestão, assim como essa análise sobre a 

dívida, parece identificar uma oportunidade estratégica de juros baixos para alavancar 

projetos públicos.  

Todavia, com novo rol de instrumental analítico que foi viabilizado pela 

implantação do servidor Cepes-datascience, o desenvolvimento do Crawler e do Banco 

de Dados relacional do SICONFI, foi possível identificar outros municípios que estão 

estrategicamente tão bem (ou até melhor) posicionados, quanto Uberlândia para 

aproveitar uma conjuntura de juros baixos e alavancar projetos de interesse público. 

Nesse sentido, este fato aponta que a gestão da Prefeitura Municipal de Uberlândia 

deva estar atenta aos efeitos que a concorrência por crédito com outros municípios 

possa causar nos custos do serviço da dívida, bem como pelo fechamento dessa janela 

de oportunidade com mais aumentos na taxa SELIC nominal. 
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