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Documento Digital Acessível  

 
A confecção deste documento buscou seguir orientações para torná-lo 

amplamente acessível em ambiente digital, inclusive para o uso de Tecnologia 

Assistivas, como a adoção de fontes sem serifa, alinhamento de texto à esquerda, boa 

relação de contraste em figuras e tabelas etc. Assim, ainda que esse esforço possa 

não ter esgotado todas as barreiras que uma diagramação acessível possa superar 

com a tecnologia hoje disponível, reafirmamos nosso compromisso em ter como 

objetivo a superação de barreiras de acessibilidade em nossas publicações. 
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APRESENTAÇÃO 

O Painel de Informações Municipais de Uberlândia – 2022 é a 12ª edição da 

publicação “Painel de Informações Municipais de Uberlândia”, elaborada pelo Centro 

de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-sociais do Instituto de Economia e 

Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia - CEPES/IERI/UFU, 

em referência ao 134º aniversário do município uberlandense. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar análises de variáveis socioeconômicas 

selecionadas, circunscritas em temáticas estudadas pela equipe técnica do CEPES, 

com foco em Uberlândia-MG, visando contribuir para ampliar o conhecimento do 

município, podendo servir de subsídio para estudos, projetos e ações por parte de 

instituições acadêmicas, órgãos públicos, empresas, pesquisadores, profissionais de 

diversas áreas e estudantes.  

As informações estão organizadas em quatro seções: 1. Fluxo do Mercado de 

Trabalho de Uberlândia; 2. Dinâmica do Crédito Bancário em Uberlândia nos anos 

2021 e 2022; 3. Produto Interno Bruto e Valor Adicionado Bruto de Uberlândia, e 4. 

Indicadores de Finanças Públicas da Prefeitura Municipal de Uberlândia no Período de 

2015 a 2021. 

Os autores participantes da elaboração deste painel são citados nas respectivas 

seções de sua responsabilidade, o que facilitará, a posteriori, o contato com os 

mesmos àqueles interessados em maior detalhamento das informações. 

 

 

Uberlândia, Minas Gerais, novembro de 2022. 

 

Organizadores.  
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1. Fluxo do mercado de trabalho de Uberlândia 

Alanna Santos de Oliveira1 
Ester William Ferreira1 

Welber Tomás de Oliveira2 
 

1. Introdução 

O objetivo deste trabalho é apresentar informações do fluxo do mercado de 

trabalho formal, com carteira de trabalho e previdência social (CTPS), no município de 

Uberlândia, entre janeiro de 2020 e junho de 2022, assim sendo, desde a 

implementação do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo 

Caged). Focou-se em três dimensões centrais nesta análise: a do setor de atividade, 

das ocupações e do perfil (sexo e raça/cor) dos trabalhadores.  

A dinâmica do mercado de trabalho brasileiro é, de forma inequívoca, relevante 

para determinação do mercado de trabalho uberlandense. No período recente (desde 

2015), o Brasil atravessou crises, com significativo aumento do desemprego e até 

redução de salários reais, e passou por reformas, dentre as quais se destaca a 

trabalhista (Lei Federal nº 13.467 de 2017), que tem especial relevância para este 

estudo, que alterou significativamente o marco regulatório do trabalho no país. É neste 

cenário que a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) encontrou o Brasil, tornando 

a recuperação do emprego e da renda ainda mais complexa. É neste contexto, 

discutido com maior aprofundamento na seção 2 deste trabalho, que recai a análise 

dos dados apresentados aqui. 

Resumida e antecipadamente, os dados apresentados na seção 3, mostram 

que, apesar da destruição de postos de trabalho no primeiro semestre de 2020, o 

mercado de trabalho de Uberlândia apresentou saldo positivo nos quatro semestres 

seguintes (até junho de 2022), mais do que compensando a destruição do primeiro 

período. Porém, o salário real médio diminuiu.  

 
1 Doutora em Economia pela UFU e Pesquisadora 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 Doutorando em Economia pela UFU e 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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A indústria de transformação e as atividades de informação e comunicação 

foram os setores com maiores saldos de movimentação positivos, enquanto as 

atividades de serviços e alojamento e alimentação responderam pelas maiores perdas. 

De um lado, ocupações que exigem menor qualificação educacional, como a de 

operadores de telemarketing e, de outro, ocupações com maior exigência de instrução 

escolar, como programadores e analistas de desenvolvimento de software, 

apresentaram os maiores resultados positivos, evidenciando, assim, a importância do 

setor de informação e comunicação e a capacidade de geração de empregos de maior 

qualidade no município.  

As informações por perfil mostram que as mulheres, principalmente as não 

brancas, são as mais contratadas nos setores e ocupações com maior saldo de vagas 

abertas, mas também com menor remuneração média. 

Os dados são oriundos dos microdados do Novo Caged, gerenciado pelo 

Ministério do Trabalho e Previdência, contemplando, portanto, apenas as informações 

de janeiro de 2020 em diante, uma vez que não é possível compatibilizar, sem 

ressalvas metodológicas, os dados do Novo Caged com os do Caged (que era 

fornecido até 2019). O Novo Caged conta com informações declaradas pelas 

empresas, que têm a obrigação legal de informar admissões e demissões ao sistema3. 

Os valores monetários foram deflacionados utilizando o índice de preço ao consumidor 

do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos-Socias (IPC-CEPES), por 

este ser específico do município de Uberlândia. 

O trabalho conta com mais 3 seções. A segunda seção apresenta um breve 

histórico do mercado de trabalho brasileiro e as tendências discutidas na literatura 

econômica. A terceira apresenta os dados da movimentação do mercado de trabalho 

de Uberlândia. Por fim, a quarta e última, apresenta as considerações finais. 

2. Histórico recente do mercado de trabalho brasileiro 

O mercado de trabalho brasileiro mal havia completado sua estruturação 

(entendendo-se por esta a expansão generalizada da ocupação formal e integração 

 
3 Porém, existem declarações fora do prazo e movimentações que são posteriormente excluídas, que 
são recebidas pelo Ministério nos meses subsequentes à competência original da movimentação. Devido 
a essa característica, as informações antigas do sistema estão em constante atualização. Os dados 
utilizados neste trabalho referentes a 2020 e 2021, foram coletados em fevereiro de 2022. Já os dados 
de 2022, foram coletados em agosto de 2022. 
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nacional no quadro de ascensão da sociedade urbano-industrial) quando a regressão 

neoliberal da política econômica avançou com vigor nos países em desenvolvimento na 

década de 1990, ocasionando uma ruptura com a trajetória anterior do emprego ao 

mesmo tempo em que se forçou uma transição para a sociedade de serviços, com 

implicações relevantes sobre a estrutura ocupacional do país (OLIVEIRA e 

POCHMANN, 2020). Os anos 1990 denotaram, então, um período de célere 

desestruturação do mercado de trabalho, com desaceleração do assalariamento e 

proliferação de distintas formas de contratação, com ênfase para a figura do autônomo 

e da terceirização (POCHMANN, 2008).  

A primeira década dos anos 2000, por sua vez, teve como fator distintivo um 

crescimento do emprego com aumento da formalização, incremento dos salários reais 

e da massa salarial real (BALTAR et al, 2010; BALTAR e LEONE, 2012; KREIN et al, 

2011; AMITRANO, 2014). Essa dinâmica se manteve até 2014, com forte destaque 

para a queda do desemprego e de outros indicadores ligados à subutilização da mão 

de obra. Todavia, mesmo dentro desse contexto mais favorável ao mercado de 

trabalho, que suscitou especulações em torno de uma possível reestruturação, a 

terceirização seguiu avançando, assim como o aumento da participação da figura do 

“trabalhador por conta-própria”, bem como seguiu-se com a dificuldade de gerar 

empregos mais qualificados, sobretudo em indústrias geradoras de maior valor 

agregado (evidenciando a persistência da inserção internacional brasileira em produtos 

de baixo conteúdo tecnológico). 

Nesse cenário de já elevada complexidade, que repercute características 

histórico-estruturais da conformação do mercado de trabalho brasileiro, a sociedade 

global do trabalho passa, então, por transformações cada vez mais céleres orientadas 

pela flexibilização do marco regulatório entre capital e trabalho, introduzindo novas 

modalidades de contratação, de redução da porosidade do trabalho, de exploração via 

plataformização e de expansão mundial da denominada Gig Economy4 (GRAHAM et al, 

2016; De STEFANO, 2016; ANTUNES, 2018; GRAHAM e ANWAR, 2019; 2020; 

ABÍLIO, 2020; MANZANO et al, 2021). Quando, então, a crise econômico-política de 

2015-2016 entra em curso no Brasil, atingindo gravemente o mercado de trabalho, com 

inflexão no desempenho positivo de seus principais indicadores, o discurso acerca da 

necessidade de atualização do aparato institucional trabalhista brasileiro ganha espaço 

 
4 Economia de bicos. 
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político e é, no âmbito desse quadro, que se aprova, em 2017, a Reforma Trabalhista 

(que teria continuidade em anos posteriores, por meio de medidas provisórias). 

A proposta central da Reforma Trabalhista consistia, em tese, em elevar 

significativamente a geração de empregos por meio da flexibilização da 

regulamentação do trabalho (KREIN, OLIVEIRA e FILGUEIRAS, 2019). Para tanto, 

mais de 200 artigos foram alterados, mas, em síntese, é possível destacar mudanças 

em, pelo menos, quatro aspectos centrais: 1) o predomínio do acordado sobre o 

legislado e o enfraquecimento da posição de barganha dos trabalhadores; 2) a redução 

da proteção ao trabalhador; 3) a desregulamentação das condições de assalariamento; 

e 4) o incremento do tempo de trabalho (CARVALHO, 2017; CESIT, 2017; KREIN, 

2018; KREIN et al, 2019).  

Apesar da proposta de flexibilização como meio de geração de mais empregos, 

a reforma apresentou resultados extremamente modestos nesse âmbito, além de ter 

contribuído para agravar problemas estruturais do mercado de trabalho brasileiro, como 

a informalidade, a subocupação por insuficiência de horas, o desalento e a 

subutilização de forma geral (ANTUNES, 2018; 2019; FILGUEIRAS, 2019; MANZANO 

et al, 2021). A situação do emprego no país ficou ainda mais fragilizada com a chegada 

da pandemia da Covid-19 posteriormente. O Brasil nem havia conseguido recompor os 

postos de trabalho perdidos ao longo da crise interna político-econômica de 2015-2016 

quando enfrentou a nova crise, destruindo quase 200 mil vagas do mercado formal, de 

acordo com os dados do Novo Caged.  

A recuperação que se desenhou no ano de 2021, e que tem continuidade lenta 

no decorrer de 2022, gera incerteza quanto à sua sustentação, além de ter mostrado 

reforço das problemáticas basilares, conforme mostram os dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), com a maior geração de postos na 

informalidade e a persistente perda salarial real (fruto também da trajetória da inflação). 

É no interior desse quadro de relativa instabilidade e de forte tendência à precarização 

(inclusive por meio da informalidade institucionalizada ou disfarçada, como é o caso da 

pejotização), que a situação do emprego de Uberlândia merece ser analisada. 
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3. Mercado de trabalho de Uberlândia 

O mercado de trabalho no município de Uberlândia se caracteriza pela sua 

dinâmica e capacidade de absorção de mão de obra, inclusive a qualificada. Contudo, 

sofreu percalços nos últimos anos registrando períodos de destruição de postos de 

trabalho e diminuição do salário real médio. Nesta seção, são apresentados dados 

sobre os principais setores e ocupações do município, com ênfase nas desigualdades 

associadas a sexo e raça/cor. 

O salário real médio é o valor de admissão no posto de trabalho, portanto, 

eventuais bônus, rendas extras, promoções não são contabilizadas. As categorias de 

cor e raça foram agregadas em dois grupos: “brancos” e “não brancos”. São 

considerados “brancos” aqueles que são identificados como brancos e são 

classificados como “não brancos”, ou seja, todas as demais categorias, sendo elas: 

pardos, pretos, amarelos e indígenas. É relevante apontar que a classificação de cor e 

raça do Novo Caged é feita por heteroidentificação, isto é, o indivíduo que preenche o 

cadastro identifica a raça e cor do empregado, diferente do que ocorre em pesquisas 

como a PNAD-C, em que o indivíduo declara a raça e cor com as quais se identifica 

(autodeclaração). 

Gráfico 1.1 – Salário real médio de admissão (em R$ de junho de 2022) e saldo da 
movimentação (admitidos – demitidos) por semestre entre 2020-1 e 2022-1 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Novo CAGED. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

O Gráfico 1.1 apresentou o salário real médio, em valores de junho de 2022, e o 

saldo da movimentação (admitidos - demitidos) acumulado por semestre, entre o 
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primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2022. Em relação ao saldo de 

movimentação é possível notar que, apesar do resultado negativo – destruição de 

4.888 postos de trabalho formais no primeiro semestre de 2020, que coincide com o 

início da pandemia do novo coronavírus –, os semestres subsequentes foram positivos, 

acumulando a criação de 20.675 postos de trabalho. Desta forma, considerando todo o 

período analisado, o município de Uberlândia teve saldo positivo de postos de trabalho 

de 15.787. Porém, o semestre 2022-1 registrou recuo de -51,9% em relação ao mesmo 

semestre de 2021 (2021-1), indicando desaceleração na criação de postos de trabalho. 

O salário real médio de admissão em Uberlândia, no primeiro semestre de 2020, 

era de R$ 1.852, alcançou R$ 2.043 no primeiro semestre de 2021 e caiu para  

R$ 1.761 no segundo semestre. Desta forma, no período, o salário real médio sofreu 

recuo de -4,91% em relação ao primeiro semestre de 2020 e de -13,8% em relação ao 

mesmo semestre de 2021. Desta forma, apesar da oscilação, atualmente o trabalhador 

admitido no mercado formal de Uberlândia, na média, recebe menos em 2022 do que 

recebia em 2020. 

3.1 Setor (seção CNAE 2.0) 

A análise setorial foi feita com base na definição das seções de atividade 

econômica da Classificação Nacional das Atividades Econômicas 2.0 (CNAE 2.0). 

Conforme mostra a Tabela 1.1, “Informação e Comunicação” foi a seção de atividade 

econômica com maior saldo positivo de movimentações (3.322 vagas foram geradas no 

acumulado de janeiro de 2020 a junho de 2022). Em seguida, foram, respectivamente, 

a “Indústria de Transformação”; “Comércio, Reparação de Veículos Automotores e 

Motocicletas”; e “Atividades Administrativas e Serviços Complementares”, as maiores 

geradoras líquidas de vagas no período analisado (todas abriram mais de 2 mil postos 

de trabalho). Por outro lado, “Outras Atividades de Serviços” teve o menor saldo de 

movimentações, o qual resultou na demissão, líquida de admissões, de mais de 600 

trabalhadores. A seção de “Alojamento e Alimentação” também apresentou saldo 

negativo, seguida pela de “Artes, Cultura, Esporte e Recreação”. 

O Gráfico 1.2 apresenta o saldo das movimentações (admissões versus 

demissões) no acumulado do período considerado (janeiro de 2020 a junho de 2022) 

para as cinco seções da CNAE2.0 que mais geraram vagas e de acordo com o perfil do 

trabalhador, considerando-se sexo e cor e raça para este último. Conforme evidenciado 
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pela Tabela 1.1, as atividades de “Informação e Comunicação”; “Indústrias de 

Transformação”; “Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas”; e 

“Construção Civil” foram as que, respectivamente, mais criaram postos de trabalho 

formal no interregno analisado. 

Tabela 1.1 – Saldo da movimentação (admitidos – demitidos) entre janeiro de 2020 e 
junho de 2022 por seção (CNAE 2.0) 

Setor Saldo Movimentações 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura 504 

Indústrias Extrativas 13 

Indústrias de Transformação 3.023 

Eletricidade e Gás -1 

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação 235 

Construção Civil 1.690 

Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 2.733 

Transporte, Armazenagem e Correio 912 

Alojamento e Alimentação -489 

Informação e Comunicação 3.322 

Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados 113 

Atividades Imobiliárias 85 

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas 1.622 

Atividades Administrativas e Serviços Complementares 2.567 

Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 9 

Educação 899 

Saúde Humana e Serviços Sociais 1.368 

Artes, Cultura, Esporte e Recreação -112 

Outras Atividades de Serviços -618 

Serviços Domésticos 13 

Total 17.888 

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Novo CAGED. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

Das vagas geradas por “Informação e Comunicação”, de forma líquida (ou seja, 

já descontadas as demissões), 46% corresponderam ao sexo masculino e de cor 

branca, enquanto a menor participação coube às mulheres não-brancas (10%). Nas 

“Indústrias de Transformação” e na “Construção Civil” os homens não-brancos 

responderam pela maior parte das vagas (61% no primeiro caso, e 67% no segundo). 

Por outro lado, mulheres não-brancas tiveram a maior participação nos postos criados 

em “Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas e em Atividades 

Administrativas e Serviços Complementares” (57% e 46%, respectivamente). A 

distribuição percentual do saldo de movimentação por perfil, em cada setor, pode ser 

consultada na Tabela A.1, no Anexo. 

Esses dados contribuem para reforçar um pouco a ideia de segregação horizontal 

de gênero, indicando menor presença feminina em determinadas atividades, 
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tradicionalmente masculinizadas (como setores de tecnologia da informação, 

determinados eixos da indústria de transformação, ciências exatas e construção civil). 

Oliveira e Ferreira (2019) demonstram dados que apontaram nessa direção para o 

município de Uberlândia, por meio das informações da Relação Anual de Informações 

Sociais (Rais).  

Gráfico 1.2 – Saldo da movimentação (admitidos - demitidos) entre janeiro de 2020 e 
junho de 2022 por seção (CNAE 2.0) e perfil de sexo e raça/cor 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Novo CAGED. Elaboração CEPES/IERI/UFU. Legenda: IC - Informação 
e Comunicação; AASC – Atividades Administrativas e Serviços Complementares; IT – Indústria de Transformação; 
SHSC – Saúde Humana e Serviços Sociais; CONS – Construção. 

Dando continuidade à análise das cinco seções de atividade econômica que mais 

criaram empregos formais em Uberlândia, o Gráfico 1.3 mostra o salário médio real 

auferido por homens e mulheres, brancos e não brancos, no período considerado 

(acumulado de janeiro de 2020 a junho de 2022). Homens brancos registraram os 

maiores salários médios em todas as cincos seções de atividade.  

A maior remuneração média real foi verificada nas atividades de “Informação e 

Comunicação”, e para esta, a remuneração do homem não-branco correspondeu a 88% 

da média do homem branco; a das mulheres brancas representou 67%, e a das não 

brancas 55%. O “Comércio e a Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas” foi 

a seção que apresentou menor desigualdade salarial por sexo e cor e raça (também foi 

a seção de atividade econômica com as menores médias salariais). A menor 

remuneração média real foi registrada para as mulheres não-brancas em “Atividades 

Administrativas e Serviços Complementares”. Também cumpre destacar que o salário 
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médio das mulheres não-brancas foi inferior ao das brancas em todas as cinco atividades 

analisadas, e do mesmo modo ocorreu com o salário dos homens não-brancos em 

relação às suas contrapartes.  

Gráfico 1.3 – Salário médio de admissão (em R$ de junho de 2022) entre janeiro de 
2020 e junho de 2022 por seção (CNAE 2.0) e perfil de sexo e raça/cor 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Novo CAGED. Elaboração CEPES/IERI/UFU. Legenda: IC - Informação 
e Comunicação; AASC – Atividades Administrativas e Serviços Complementares; IT – Indústria de Transformação; 
SHSC – Saúde Humana e Serviços Sociais; CONS – Construção. 

3.2 Ocupação segundo a Classificação Brasileira das Ocupações (CBO2002) 

Nesta subseção, a análise das ocupações, no mercado de trabalho formal de 

Uberlândia, é feita segundo o perfil do trabalhador – por sexo e raça/cor – e segundo o 

montante do salário médio de admissão nas ocupações apresentadas. Para o 

levantamento das ocupações foram utilizados os dados conforme a Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO2022), também disponibilizados na base de dados do 

Novo Caged. Inicialmente, foram elencadas as 10 ocupações com maiores saldos 

positivos da movimentação empregatícia (admitidos menos desligados) e as 10 

ocupações com os maiores saldos negativos (Tabela 1.2), no período considerado 

neste estudo (janeiro de 2020 a junho de 2022). Em seguida, foram analisadas as 5 

ocupações que registraram os maiores saldos positivos de emprego formal, 

observando a distribuição desses saldos segundo o perfil de sexo e raça/cor do 

trabalhador (Gráfico 1.4) e o quadro do salário médio de admissão, nessas ocupações, 

também considerando as informações de sexo e raça/cor (Gráfico 1.5). 
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As 10 ocupações com maiores saldos positivos de emprego formal, entre janeiro 

de 2020 e junho de 2022, foram: Operador de Telemarketing (saldo de 2.542); 

Alimentador de Linha de Produção (1.482); Programador de Sistemas de Informação 

(995); Analista de Desenvolvimento de Sistemas (950); Assistente Administrativo (910); 

Servente de Obras (884); Faxineiro (835); Atendente de Lojas e Mercados (813), 

Motorista de Caminhão (532) e Almoxarife (444), conforme mostra a Tabela 1.2. Por 

outro lado, as 10 ocupações com os maiores saldos negativos (com maior número de 

demissões do que de admissões), destacaram-se Retalhador de Carne (-385); 

Cozinheiro Geral (-288); Vendedor de Comércio Varejista (-283); Motorista de Ônibus 

Urbano (-229) e Supervisor Administrativo (-209). 

Tabela 1.2 – Saldo da movimentação (admitidos - demitidos) entre janeiro de 2020 e 
junho de 2022 das 10 ocupações com maiores saldos positivos e das 10 ocupações 

com maiores saldos negativos 

Maiores saldos positivos Maiores saldos negativos 

Ocupação Saldo Ocupação Saldo 

Operador de Telemarketing* 2.542 Retalhador de Carne -385 

Alimentador de Linha de Produção 1.482 Cozinheiro Geral -288 

Programador de Sistemas de Informação 995 Vendedor de Comercio Varejista -283 

Analista de Desenvolvimento de Sistemas 950 Motorista de Ônibus Urbano -229 

Assistente Administrativo 910 Supervisor Administrativo -209 

Servente de Obras 884 Porteiro de Edifícios -156 

Faxineiro 835 Garçom -146 

Atendente de Lojas e Mercados 813 Médico Clínico -127 

Motorista de Caminhão 582 Supervisor de Telemarketing  -109 

Almoxarife 444 Gerente Administrativo -107 
Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Novo CAGED. Elaboração CEPES/IERI/UFU. * São considerados como 
“operador de telemarketing” três profissões: “operador de telemarketing ativo”; “operador de telemarketing receptivo” 
e “operador de telemarketing ativo e receptivo”. 

Na observação dos saldos de emprego formal registrados nas cinco ocupações 

com maiores resultados positivos, no período de janeiro de 2020 a junho de 2022, 

segundo o perfil do trabalhador por sexo e raça/cor (Gráfico 1.4), constata-se que, na 

ocupação Operador de Telemarketing (OP), que detém o maior saldo de movimentação 

(2.542), a maioria dos postos de trabalho criados foi ocupada por mulheres não 

brancas (1.347 ou 53%), seguidas das mulheres brancas (785 ou 30,9%), perfazendo 

um total de 2.132 (ou 83,9%) mulheres nessa ocupação vis-à-vis o total de 410 homens 

(ou 16,1%) – 387 homens brancos (15,2%) e 23 homens não brancos (0,9%).  A 
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distribuição percentual do saldo de movimentação por perfil em cada ocupação pode 

ser consultada na Tabela A.2, no Anexo. 

Gráfico 1.4 – Saldo da movimentação (admitidos - demitidos), entre janeiro de 2020 e 
junho de 2022, das 5 ocupações com maiores saldos positivos segundo o perfil de sexo 

e raça/cor 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Novo CAGED. Elaboração CEPES/IERI/UFU. Legenda: OT – Operador 
de telemarketing*; ALP – Alimentador de Linha de Processo; PSI – Programador de Sistema de Informação; ADS – 
Analista de Desenvolvimento de Sistemas; AD – Assistente Administrativo. * São considerados como “operador de 
telemarketing” três profissões: “operador de telemarketing ativo”; “operador de telemarketing receptivo” e “operador 
de telemarketing ativo e receptivo”. 

Já nas ocupações Alimentador de Linha de Produção (ALP); Programador de 

Sistemas de Informação (PSI) e Analista de Desenvolvimento de Sistemas (ADS) 

observa-se a predominância de trabalhadores do sexo masculino nos postos de 

trabalho criados – com saldos totais de 900 vagas ocupadas por homens, 777 e 785, 

respectivamente, versus os saldos totais referentes às mulheres: 582, 218 e 165, na 

mesma ordem. A distribuição relativa dos saldos das movimentações por raça/cor 

evidencia a maior concentração de trabalhadores de cor não branca em relação a 

trabalhadores de cor branca na ocupação ALP do que nas demais ocupações – homem 

não branco (47,17%); mulher não branca (34,28%); homem branco (13,56%) e mulher 

branca (4,99%). As vagas geradas nas ocupações PSI e ADS registraram maiores 

participações relativas de homens brancos (com percentuais acima de 44% em cada 

uma das duas ocupações), seguidos de homens não brancos (com mais de 30%), de 

mulheres brancas (com pouco mais de 12%) e de mulheres não brancas (acima de 

5%).  
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Na ocupação AD, o maior saldo de emprego formal foi obtido pelos 

trabalhadores de cor não branca, com maior participação relativa das mulheres 

(47,58%) em comparação com a dos homens (40,88%). Entre os trabalhadores 

brancos, as mulheres apresentaram maior percentual (15,16%) do que os homens, cuja 

participação relativa no saldo de emprego, no período estudado, chegou a ser negativa 

(-3,63%). 

O Gráfico 1.5 traz o salário médio de admissão, em Uberlândia, referente às 

mesmas cinco ocupações com maior saldo de emprego formal no período em análise 

(acumulado de janeiro de 2020 a junho de 2022).  

Gráfico 1.5 – Salário médio de admissão (em R$ de junho de 2022) entre janeiro de 
2020 e junho de 2022 por ocupação e perfil de sexo e raça/cor 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Novo CAGED. Elaboração CEPES/IERI/UFU. Legenda: OT – Operador 
de telemarketing*; ALP – Alimentador de Linha de Processo; PSI – Programador de Sistema de Informação; ADS – 
Analista de Desenvolvimento de Sistemas; AD – Assistente Administrativo. *São considerados como “operador de 
telemarketing” três profissões: “operador de telemarketing ativo”; “operador de telemarketing receptivo” e “operador 
de telemarketing ativo e receptivo”. 

A ocupação Operador de Telemarketing (OP), caracterizada pela geração de 

postos de trabalho que demandam menos qualificação, apresentou os menores 

salários médios de admissão dentre as cinco ocupações elencadas, com valores pouco 

superiores ao salário mínimo vigente (R$1.212). A remuneração média mais alta foi 

auferida pela mulher branca (R$1.291), ainda que a diferença entre esta e a 

remuneração média mais baixa, obtida pelo homem branco (R$1.227) seja apenas de 

R$64. Nota-se que não houve diferenças significativas de remuneração por perfil do 

trabalhador, seja por sexo, seja por cor e raça. No que se refere aos homens, a 
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diferença entre os salários médios dos brancos e dos não brancos (R$1.263) foi 

R$36,00 em favor desses últimos; entre as mulheres, as de cor branca receberam 

R$55,00 a mais do que as não brancas. Com quadro semelhante, a ocupação 

Alimentador de Linha de Produção (ALP) foi a segunda com os menores salários 

médios de admissão, os quais variaram entre R$1.500 e R$1.571, explicitando uma 

diferença de R$71,00 entre o menor e o maior salário médio. Os homens não brancos 

auferiram a maior remuneração (R$ R$1.571), sendo essa mais elevada que a dos 

homens brancos (R$1.500), do que a das mulheres brancas (R$1.502) e do que a das 

mulheres não brancas (R$1.530). 

Dentre as cinco ocupações elencadas, nota-se, de maneira semelhante ao que 

foi observado na análise das remunerações médias por setor, que as ocupações 

ligadas às atividades de “Informação e Comunicação” são as que apresentaram os 

maiores salários médios de admissão no período em análise. Na ocupação 

Programador de Sistemas de Informação (PSI), em que há preponderância de postos 

de trabalho ocupados por homens, são estes os que auferem as remunerações mais 

elevadas em relação às mulheres. Entre os homens, sobressaiu o salário médio dos 

não brancos (R$5.166) relativamente aos brancos (R$4.622), enquanto entre as 

mulheres, as de cor branca tiveram remuneração um pouco mais elevada do que as 

não brancas – R$3.403 vis-à-vis R$3.337, respectivamente. Em termos comparativos 

entre os sexos e por raça/cor, o salário médio da mulher branca correspondeu a 74% 

do salário médio do homem branco e a 66% da remuneração média do não branco. 

Proporções semelhantes também foram encontradas na comparação do salário médio 

das mulheres não brancas com os valores auferidos para o homem branco e não 

branco – 72% e 65%, respectivamente. Também na ocupação Analista de 

Desenvolvimento de Sistemas (ADS), com postos de trabalho ocupados 

majoritariamente por trabalhadores do sexo masculino, como já visto, são estes os que 

auferiram as remunerações médias mais elevadas relativamente às mulheres, entre 

janeiro de 2020 e junho de 2022. O salário médio das mulheres brancas correspondeu 

a 75% e a 74% dos salários médios dos homens brancos e não brancos, 

respectivamente, enquanto o salário médio das mulheres não brancas correspondeu a 

64% e 63%, na mesma ordem.  

Por fim, a ocupação Assistente Administrativo (AD), com maior saldo positivo de 

emprego entre as mulheres não brancas, apresentou o registro da remuneração média 

mais baixa para esse grupo (R$1.382) em relação às mulheres brancas (R$1.528), aos 
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homens brancos (R$1.570) e aos não brancos (R$1.409). Nota-se que os 

trabalhadores não brancos, homens e mulheres, foram os que auferiram os menores 

salários médios no período analisado. O salário médio da mulher não branca 

correspondeu a 88% do salário médio do homem branco, e a 90% da remuneração 

média da mulher branca. Os homens não brancos tiveram um salário médio 

correspondente a 90% em relação aos brancos e a 92% em relação às mulheres 

brancas. 

Considerações Finais 

O mercado de trabalho brasileiro está sob mudanças, em parte consoantes com 

as tendências observadas em outros países e, em outra, devido à sua própria 

dinâmica. As transformações e tendências nacionais refletem e determinam as 

movimentações do mercado de trabalho de Uberlândia. 

É possível observar, pelo conjunto de dados apresentados, que o mercado de 

trabalho em Uberlândia, apesar de ter sofrido durante a pandemia, como todo o país, 

apresentou recuperação em termos de número de postos de trabalho, porém, não 

manteve o nível salarial (observou-se redução do salário real médio de admissão). 

O detalhamento por setores e ocupações torna evidente a importância do setor 

de informação e comunicação dentro do município, que é o que mais gerou vagas, 

empregando força de trabalho com baixa e alta qualificação escolar, e apresentando os 

maiores salários médios. 

Também foi observada discriminação associada à cor/raça e, sempre 

significativamente maior, ao gênero, uma vez que as mulheres, mesmo nos recortes de 

cor/raça, setor e ocupações, possuem, de modo geral, salários de admissão menores 

que o dos homens, e as mulheres não-brancas correspondem as menores 

remunerações observadas, indicando a heterogeneidade da desigualdade de gênero, 

quando se toma em considerações fatores como cor e raça. 
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ANEXO 

Tabela A.1: Distribuição percentual do saldo da movimentação (admitidos - demitidos), 
entre janeiro de 2020 e junho de 2022, dos 5 setores com maiores saldos positivos 

segundo o perfil de sexo e raça/cor (%) 

Setores 
Homem 
branco 

Homem não 
branco 

Mulher 
branca 

Mulher não 
branca 

Informação e Comunicação 45,51 27,42 17,22 9,84 

Indústrias de Transformação 3,13 55,48 1,75 30,64 

Comércio, Reparação de Veículos 
Automotores e Motocicletas 

-4,85 41,72 -1,84 47,23 

Atividades Administrativas e Serviços 
Complementares 

11,14 9,36 21,07 35,7 

Construção 5,78 34,02 2,47 8,61 

Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Novo CAGED. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 

Tabela A.2: Distribuição percentual do saldo da movimentação (admitidos- demitidos), 
entre janeiro de 2020 e junho de 2022, das 5 ocupações com maiores saldos positivos 

segundo o perfil de sexo e raça/cor (%) 

Ocupação 
Homem 
branco 

Homem não 
branco 

Mulher 
branca 

Mulher não 
branca 

Operador de Telemarketing Ativo e 
Receptivo 

15,22 0,9 30,88 52,99 

Alimentador de Linha de Produção 13,56 47,17 4,99 34,28 
Programador de Sistemas de 

Informação 
47,84 30,25 12,46 9,45 

Analista de Desenvolvimento de 
Sistemas 

44,21 38,42 12,00 5,37 

Assistente Administrativo -3,63 40,88 15,16 47,58 
Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência. Novo CAGED. Elaboração CEPES/IERI/UFU. 
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2. Dinâmica do crédito bancário em Uberlândia nos anos 2021 e 
2022 

Henrique Ferreira de Souza5 

 

Esta seção do Painel de Informações Municipais de Uberlândia tem como 

objetivo analisar a dinâmica do crédito bancário nesse município, com foco, 

principalmente, nos dados de 2021 a junho de 2022. O estudo é feito através da 

análise dos saldos das principais rubricas ligadas à conta operações de crédito dos 

balancetes das instituições bancárias com agências em Uberlândia, por meio dos 

dados da ESTBAN6. Complementarmente, analisa-se outras variáveis ligadas ao 

mercado de crédito no Brasil – que as quais não se têm dados (abertos) no âmbito 

municipal –, com o intuito de melhor entender a situação desse mercado e os 

resultados encontrados para Uberlândia. 

O saldo de crédito total (sobre o PIB) no Brasil (Gráfico 2.1) atingiu seu maior 

valor em junho de 2022 (53,89%), ultrapassando o último pico da série, que foi em 

dezembro de 2015. Todavia, enquanto em 2015 o maior saldo devia-se a Pessoas 

Jurídicas (PJ) – quando essa série atingiu seu maior patamar –, em 2022 destaca-se o 

saldo de crédito a Pessoas Físicas (PF), que também alcançou seu maior nível 

histórico nesse ano. Observa-se, ademais, o pico do saldo de crédito direcionado em 

2015, que apresentou tendência de queda desde então, mas com pequena mudança 

de tendência em 2020, a partir das medidas estatais adotadas, direcionadas a 

amenizar os impactos econômicos advindos da crise da Covid-197. Assim, o saldo de 

crédito total sobre o PIB, em junho de 2022, apresentou aumento de 1,98 p.p. (ponto 

percentual) em relação a junho de 2021 (que era de 51,91%). Para PF, +2,11 p.p.; para 

PJ, -0,13 p.p.; para recursos direcionados, -0,36 p.p.; e para recursos livres (RL), +2,34 

p.p.  

 
5 Doutor em Economia pela UFU e 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). 
6 Estatística Bancária Mensal por município (BCB, 2022).  
7 “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)” (CEPES, 2021, p.50). Os referidos programas estão apresentados de forma mais 
detalhada em CEPES (2020) e MENDONÇA et al. (2020). 
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Quanto ao saldo das operações de crédito8 para o Brasil (Gráfico 2.2), que 

foi de R$ 4,62 trilhões em junho de 2022, vê-se que esse apresentou aumento real de 

1,32% em relação ao mesmo mês de 2021, ainda que as concessões (acumuladas em 

12 meses) demonstrem elevação real de 12,70% nesse período. Essa dinâmica pode 

ter ocorrido pela quitação/amortização das operações de crédito passadas ter sido 

superior a períodos anteriores, de modo que a elevação das novas concessões (fluxo) 

não foi suficiente para aumentar, na mesma proporção, as operações de crédito 

(estoque). 

Para as concessões, destacaram-se os aumentos da modalidade Cartão de 

crédito à vista para PF (+23,71% – entre junho de 2021 e 2022), que representou 

quase a metade da expansão das concessões totais. O aumento dessa modalidade 

pode estar ligado a uma mudança de comportamento dos consumidores, com o uso 

mais frequente do cartão na função crédito, ao invés do pagamento com dinheiro ou à 

vista. Nessa modalidade, o crédito, em sua maioria, é quitado após trinta dias. Talvez 

isso também explique porque o saldo das operações de crédito não tem acompanhado 

o aumento das concessões. Outra modalidade que se destacou foi o Desconto de 

duplicatas e recebíveis (PJ e RL), que apresentou aumento de 34,71%, correpondente 

a 31,27% da elevação das concessões totais, e também são créditos de curto prazo.   

As taxas médias de juros com RL (Figura 2.1) – ainda que estejam em baixos 

patamares (historicamente) – apresentaram aumentos representativos, sendo de 

31,00% para a taxa total, 22,71% para Pessoa Física e 51,60% para Pessoa Jurídica, 

comparando-se suas médias nos primeiros semestres de 2021 e 2022. Cabe lembrar 

que essas são taxas nominais e que o IPCA acumulado, em 12 meses, foi de 11,89% 

em junho de 2022. 

Já as taxas médias de juros com recursos direcionados (Figura 2.1) 

aproximaram-se das suas máximas históricas, apresentando aumentos de 40,69% para 

a taxa total, 41,26% para PF e 41,33% para PJ, comparando-se suas médias nos 

primeiros semestres de 2021 e 2022. 

O endividamento e o comprometimento de renda das famílias são indicadores 

que vêm apresentando dinâmica preocupante nos últimos quatro anos (Gráfico 2.3), 

 
8 A conta operações de crédito consiste na posição mensal do saldo dessa rubrica nos balancetes dos 
bancos comerciais e dos bancos múltiplos com carteira comercial, representando os recursos liberados 
pelos bancos via financiamentos, empréstimos ou títulos descontados, em que as suas principais 
subcontas estão na Tabela 2.1.   
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quando esses passaram a apresentar tendência de crescimento. Mais especificamente, 

essa tendência se acirrou a partir da pandemia da Covid-19, após pequena queda no 

início desse evento, que provavelmente se deve às medidas contracíclicas citadas 

acima. Em 2022 essas séries alcançaram as suas máximas históricas (em janeiro para 

o comprometimento e em maio para o endividamento), em que chama a atenção o 

crescimento do Comprometimento de renda das famílias - Juros (+13,10% entre junho 

de 2021 e maio de 2022) – segunda maior taxa de variação entre os indicadores 

analisados no Gráfico 2.3 –, demonstrando que houve uma real piora nos indicadores 

de crédito e não apenas uma elevação daqueles indicadores com a mudança de 

comportamento dos consumidores, por exemplo, com o maior uso do cartão de crédito. 

A inadimplência, do mesmo modo, apresentou acirramento da sua tendência de 

alta (+17,08% na comparação das médias semestrais entre 2021 e 2022), 

principalmente para PF (+17,63%) e para as MPMe (+5,17%), enquanto que para as 

Grandes observou-se uma redução de 34,70% (Figura 2.2). Esses aumentos 

ocorreram após forte queda em 2020, quando teve início a crise da Covid-19 e foram 

adotadas medidas contracíclicas relacionadas ao crédito bancário. 

Em relação ao saldo das operações de crédito em Uberlândia (Gráfico 2.3 e 

Gráfico 2.4), vê-se que as taxas de crescimento desse apresentou franca tendência de 

queda de junho de 2021 a junho de 2022, apresentando taxa negativa em maio de 

2022. Assim, pode-se inferir que a dinâmica do crédito bancário em Uberlândia, no 

primeiro semestre de 2022, foi mais fraca do que no ano anterior, ainda que o saldo em 

junho de 2022 foi 0,57% superior ao de junho de 2021. Em termos absolutos, essa 

diferença de saldo foi de + R$ 115,24 milhões, apresentando taxa de variação média 

de 0,05% ao mês (Tabela 2.1). Também observa-se que a taxa de variação interanual 

e a taxa de variação média foram inferiores às apresentadas pelo Brasil como um todo, 

evidenciando a dinâmica mais fraca do crédito no município, comparativamente.  

Comparando-se as principais subcontas das operações de crédito em 

Uberlândia, destacam-se a redução dos Empréstimos e Títulos Descontados (-5,32% 

na taxa interanual) e o aumento dos Financiamentos (+13,87% na taxa interanual), 

movimento contrário ao observado para o Brasil (Tabela 2.1). Nesse caso, evidencia-

se a expansão dos saldos de créditos com maior prazo em Uberlândia 

comparativamente ao Brasil. 
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Em junho de 2022 a ESTBAN registrou nove bancos com agências em 

Uberlândia (Tabela 2.2), os quais, em conjunto, totalizavam R$ 20,34 bilhões de saldo 

na conta operações de crédito.  

Na análise por banco (Tabela 2.3) chama a atenção a maior expansão do 

saldo das operações de crédito, em volume, do Banco do Brasil, que foi de R$ 665,23 

milhões, entre junho de 2021 e junho de 2022. Também destaca-se a redução do saldo 

do banco Triângulo (- R$ 653,61 milhões). Em termos relativos, sobressaiu-se a 

dinâmica do banco Bradesco, que evidenciou aumento de 30,48% na taxa interanual e 

de 2,24% na taxa média mensal.  

Ao observar as principais subcontas por banco de varejo (Tabela 2.4), com 

agências em Uberlândia, destacou-se o aumento absoluto da rubrica (163) Fin. Rurais 

Agricul. Cust/Invest pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 553,59 milhões. Em termos 

relativos, para esse mesmo banco, foi importante o crescimento da subconta (162) 

Financiamentos (taxa de variação interanual de 0,54%). Pela Caixa, a subconta (163) 

Fin. Rurais Agricul. Cust/Invest também demonstrou aumento expressivo, com taxa de 

variação interanual de 1,76%.  

Quanto ao banco Triângulo, que apresentou forte redução do seu saldo de 

crédito, essa adveio, sobretudo, das subcontas Outros Créditos (- R$ 407,05 milhões) e 

Empréstimos e Títulos Descontados (- R$149,09 milhões). 

Assim, após a conta operações de crédito em Uberlândia apresentar taxas 

representativas e crescentes de variação positiva em 2020 – ano em que se iniciou a 

pandemia da Covid-19 e várias medidas estatais de incentivo ao crédito bancário foram 

adotadas –, aquela expansão se arrefeceu em 2021, reduzindo-se ainda mais no 

primeiro semestre de 2022, evidenciando, possivelmente, e comparativamente a anos 

anteriores, uma pequena expansão do crédito bancário no primeiro semestre de 2022. 

Ao analisar as operações de crédito por banco e subconta, nota-se que o crédito foi 

barrado pela forte redução do saldo da conta Outros Créditos pelo banco Triângulo, 

enquanto a rubrica Fin. Rurais Agricul. Cust/Invest, pelo Banco do Brasil, apresentou 

elevação significante. 

Por fim, pela análise dos dados do Brasil, viu-se que esse período foi de 

deterioração das condições do mercado de crédito, com elevação das taxas de juros 

médias e da inadimplência.  



 

27 

 

Gráfico 2.1 – Brasil: saldo de crédito total (eixo secundário), a pessoas jurídicas, a 
pessoas físicas, recursos direcionados e recursos livres, em relação ao PIB (%) 

Fonte: BCB/DSTAT9. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Gráfico 2.2 – Brasil: saldo total das operações de crédito, taxa de variação em relação 
ao mês imediatamente anterior e concessões acumuladas em 12 meses – valores 

constantes10 em R$ bilhões 

 
Fonte: ESTBAN/BCB e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 
Nota: mm12 = média móvel em 12 meses.  

 
9 Banco Central do Brasil/Departamento de Estatísticas. 
10 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 junho de 2022. 
A taxa de variação é em relação à média móvel em 12 meses do saldo das operações de crédito. 
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Figura 2.1 – Brasil: Taxa média de juros com recursos livres e recursos direcionados, 
em % ao ano 

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

 
Gráfico 2.3 – Brasil: Comprometimento de renda e endividamento das famílias (em %) 

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



 

29 

 

Figura 2.2 – Brasil: Inadimplência da carteira de crédito total, das PF, PJ e por porte da 
empresa em % 

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

Gráfico 2.4 – Uberlândia: saldo total das operações de crédito: total, taxa de variação 
em taxa de variação em relação ao mês imediatamente anterior e média móvel – 

valores constantes11 em R$ milhões [1] 

 
Fonte: ESTBAN/BCB e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 
Nota: mm12 = média móvel em 12 meses.  
 
 
 
 

 
11 Soma dos saldos das operações de crédito das agências bancárias residentes em Uberlândia, com  
valores atualizados pelo IPC/CEPES, para junho de 2022. 
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Gráfico 2.5 – Uberlândia: saldo total das operações de crédito: total, taxa de variação 
em relação ao mês imediatamente anterior e média móvel – valores constantes em R$ 

milhões [2] 

 
Fonte: ESTBAN/BCB e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 
Nota: mm12 = média móvel em 12 meses.  

Tabela 2.1 – Uberlândia e Brasil: saldo das operações de crédito – taxa de variação 
interanual (Tx. Var.), variação (Var.) e taxa de variação média mensal (Tx. Var. Md.) 
entre junho de 2021 e junho de 2022, valores reais para junho de 2022 (IPC/CEPES) 

  Uberlândia Brasil 

Nº conta Conta 
Var. R$ 
milhões 

Tx Var. 
(%) 

Tx Var. 
Md. (%) 

Var. R$ 
bilhões 

Tx Var. 
(%) 

Tx Var. 
Md. (%) 

160 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 115,24 0,57 0,05 71,68 1,58 0,13 

161 Empréstimos e Títulos Descontados -329,48 -5,32 -0,45 32,57 2,18 0,18 

162 Financiamentos 161,21 13,87 1,09 1,05 0,23 0,02 

163 Fin. Rurais Agricul. Cust/Invest 620,08 19,48 1,49 53,74 16,19 1,26 

167 
Financiamentos Agroindustriais + Rendas a 
Apropriar Financ. Rurais Agroindustriais 

-67,75 -52,22 -5,97 -2,74 -34,81 -3,50 

169 Financiamentos Imobiliários 53,30 0,63 0,05 8,90 0,90 0,07 

171 Outras Operações de Crédito -17,11 -26,34 -2,52 -5,44 -20,06 -1,85 

172 Outros Créditos -252,50 -16,46 -1,49 -18,19 -1,24 -0,10 

Fonte: ESTBAN/BCB e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 
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Tabela 2.2 – Uberlândia: saldo das operações de crédito por banco, em R$ milhões e 
%, para junho de 2022 

Instituição Bancária Saldo Operações Crédito Porcentagem 

Bradesco S.A. 289.32 1.42% 

Daycoval S.A 0.00 0.00% 

Bco do Brasil S.A. 4,873.46 23.95% 

Rabobank Intl Brasil S.A. 1,786.35 8.78% 

Safra S.A. 317.36 1.56% 

Santander (Brasil) S.A. 716.25 3.52% 

Triângulo S.A. 2,516.94 12.37% 

Caixa Econômica Federal 8,870.00 43.60% 

Itaú Unibanco S.A. 974.82 4.79% 

Total 20,344.50 100.00% 

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

Tabela 2.3 – Uberlândia: saldo das operações de crédito por banco, com e sem saldo 
de financiamentos imobiliários – taxa de variação interanual (Tx. Var.), variação (Var.) e 

taxa de variação média mensal (Tx. Var. Md.) entre junho de 2021 e junho de 2022, 
valores reais para junho de 2022 (IPC/CEPES) 

Instituição  
Bancária 

Var. R$ 
milhões  

2021 

Var. R$ 
milhões  

2022 

Tx 
Var.  
2021 

Tx 
Var.  
2022 

Tx 
Var. 
Md.  
2021 

Tx 
Var. 
Md.  
2022 

Var. R$ 
milhões  

2021 

Var. R$ 
milhões 

2022 

Tx Var.  
2021 

Tx 
Var.  
2022 

Tx 
Var. 
Md.  
2021 

Tx 
Var. 
Md.  
2022 

   Total    Sem Finan. Imobiliário 

Bradesco S.A. -39,25 67,58 -15,04 30,48 -1,35 2,24 -39,25 67,58 -15,04 30,48 -1,35 2,24 

Daycoval S.A 0,00 0,00     0,00 0,00     

Bco do Brasil S.A. 762,55 665,23 22,13 15,81 1,68 1,23 798,66 713,58 27,61 19,33 2,05 1,48 

Mercantil do Brasil 
S.A. -0,90  -2,50  -0,21  -0,90  -2,50  -0,21  

Rabobank Intl Brasil 
S.A. -130,12 120,92 -7,25 7,26 -0,62 0,59 -130,12 120,92 -7,25 7,26 -0,62 0,59 

Safra S.A. 89,44 45,50 49,02 16,73 3,38 1,30 89,44 45,50 49,02 16,73 3,38 1,30 

Santander S.A. 57,91 -144,05 7,22 -16,74 0,58 -1,52 57,91 -144,05 7,22 -16,74 0,58 -1,52 

Triangulo S.A. 631,34 -653,61 24,86 -20,62 1,87 -1,91 631,34 -653,61 24,86 -20,62 1,87 -1,91 
Caixa Econômica 

Federal 328,02 137,61 3,90 1,58 0,32 0,13 135,55 35,95 22,64 4,90 1,72 0,40 

Itaú Unibanco S.A. 74,16 -88,96 7,49 -8,36 0,60 -0,73 74,16 -88,96 7,49 -8,36 0,60 -0,73 

Fonte: ESTBAN/BCB e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU.  
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Tabela 2.4 – Uberlândia: saldo das operações de crédito por banco (de varejo) e 
subcontas – taxa de variação interanual (Tx. Var.), variação (Var.) e taxa de variação 

média (Tx. V. Md.), entre meses de junho, valores reais, em R$ milhões e %, para 
junho de 2022 (IPC/CEPES) 

Instituição Bancária Conta 
Var. R$ 
milhões 

2021 

Var. R$ 
milhões 

2022 

Tx 
Var. 
2021 

Tx 
Var. 
2022 

Tx Var. 
Md. 
2021 

Tx Var. 
Md. 
2022 

Bco do Brasil S.A. 

Total 762,55 665,23 0,22 0,16 0,02 0,01 
161 174,27 6,44 0,14 0,00 0,01 0,00 
162 -26,70 73,75 -0,16 0,54 -0,01 0,04 
163 595,22 553,59 0,48 0,30 0,03 0,02 
167 3,10 -56,58 0,03 -0,60 0,00 -0,07 
169 -36,11 -48,35 -0,07 -0,09 -0,01 -0,01 
171 -1,04 -0,40 -0,43 -0,29 -0,05 -0,03 
172 53,81 136,78 0,33 0,62 0,02 0,04 

Caixa Econômica Federal 

Total 328,02 137,61 0,04 0,02 0,00 0,00 
161 164,98 8,97 0,24 0,01 0,02 0,00 
162 -12,34 5,61 -0,50 0,46 -0,06 0,03 
163 17,76 66,13 0,90 1,76 0,05 0,09 
167 0,00 0,00     
169 192,47 101,65 0,02 0,01 0,00 0,00 
171 -20,97 -16,72 -0,25 -0,26 -0,02 -0,03 
172 0,00 0,00     

Bradesco S.A. 
 

Total -39,25 67,58 -0,15 0,30 -0,01 0,02 
161 -10,72 17,38 -0,11 0,20 -0,01 0,02 
162 0,00 0,00     
163 -31,27 52,85 -0,19 0,40 -0,02 0,03 
167 0,00 0,00     
169 0,00 0,00     
171 0,00 0,00     
172 2,74 -2,65 10,91 -0,89 0,23 -0,17 

Santander (Brasil) S.A. 

Total 57,91 -144,05 0,07 -0,17 0,01 -0,02 
161 87,71 -40,85 0,20 -0,08 0,02 -0,01 
162 -0,80 -67,35 -0,01 -0,59 -0,00 -0,07 
163 -32,87 -51,48 -0,11 -0,18 -0,01 -0,02 
167 -6,37 0,00 -1,00  -1,00  
169 0,00 0,00     
171 0,00 0,00     
172 4,88 18,34 0,21 0,64 0,02 0,04 

Itaú Unibanco S.A. 

Total 74,16 -88,96 0,07 -0,08 0,01 -0,01 
161 77,12 0,82 0,10 0,00 0,01 0,00 
162 -6,21 -15,76 -0,08 -0,23 -0,01 -0,02 
163 1,86 -73,18 0,01 -0,47 0,00 -0,05 
167 0,00 0,00     
169 0,00 0,00     
171 0,00 0,00     
172 0,05 1,08 0,04 0,69 0,00 0,04 

Fonte: ESTBAN/BCB e CEPES. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 
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3. Produto Interno Bruto e Valor Adicionado Bruto de Uberlândia 

Henrique Ferreira de Souza12 

O objetivo dessa seção é apresentar, de forma sucinta, a dinâmica do Produto 

Interno Bruto de Uberlândia (PIB)13. Além do PIB, apresenta-se o VAB (Valor 

Adicionado Bruto) total e por setor, com seus valores corrigidos pela variação dos 

preços14. 

Pelo Gráfico 3.1, nota-se que a produção, ou seja, o PIB de Uberlândia 

apresentou queda de 3,76% em 2019 em relação a 2018. Vê-se, também, que o PIB 

demonstrou tendência de crescimento desde 2002, mas com arrefecimento dessa 

tendência a partir de 2014, aproximadamente.   

Em 2019, o PIB de Uberlândia foi de R$ 37,63 bilhões (em valores de 2019), e, 

também, apresentou queda quando comparada sua participação relativa no PIB de 

Minas Gerais (- 5,39%) e Brasil (-4,92%), em relação a 2018 (Tabela 3.1 e Gráfico 

3.2). Observa-se, ainda, uma tendência de crescimento da participação do PIB de 

Uberlândia em relação ao do Brasil e de Minas Gerais entre 2007 e 2018, apenas 

brevemente suspensa em 2011, quando o PIB de Uberlândia sofreu uma significativa 

queda. Já em 2019, a queda parece ser significativa ao ponto de encerrá-la, ou talvez 

suspendê-la como em 2011, mas apenas dados vindouros de anos posteriores poderão 

elucidar tal análise.  

A diminuição do PIB em 2019 pode ser explicada por setor (Tabela 3.3), 

principalmente pela redução do VAB da Indústria (-11,65%), que, além de ter 

apresentado a maior taxa de variação negativa, tem importante participação sobre o 

VAB total (Gráfico 3.3). 

Quanto à participação dos demais setores (Gráfico 3.4) nota-se que o setor 

Serviços apresentou a maior parcela do VAB total em todo o período e, em 2019, foi de 

59,33%, totalizando R$ 17,59 bilhões (Tabela 3.2). 

 
12 Doutor em Economia pela UFU e 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). 
13 A análise estende-se até o último dado/ano disponível (em outubro de 2022), que é 2019. 
14 O indicador utilizado para essa correção foi o deflator implícito do PIB, calculado e disponibilizado pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Outros indicadores poderiam ser usados para o 
deflacionamento do PIB, como o deflator do PIB de Minas Gerais, calculado pela Fundação João 
Pinheiro, ou o IPC, calculado pelo CEPES, de modo que os valores do PIB podem variar 
significativamente a depender do deflator utilizado. 
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Comparativamente no tempo, vê-se que os crescimentos de todos os setores 

foram expressivamente superiores entre os anos 2002-2010, apesar de significativos 

choques, em relação a 2011-2019, sobretudo para o setor Indústria, que apresentou 

taxa de crescimento média de 11,99% naquele primeiro período, e de -0,19% no 

segundo ínterim (Tabela 3.3). 

Gráfico 3.1 – Uberlândia: Produto Interno Bruto (PIB), em R$ bilhões e taxa de 
variação anual (corrigidos pelo deflator implícito/IBGE, ano base 2019) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Tabela 3.1 – PIB de Uberlândia em relação ao PIB de Minas Gerais (MG) e Brasil (BR) 
– valores constantes (corrigidos pelo deflator implícito/IBGE, ano base 2019)  

Ano PIB Udia  
(R$ bilhões) 

PIB Udia/MG 
(%) 

Tx. Var. PIB 
Udia/MG (%) 

PIB Udia/BR 
(%) 

Tx. Var. PIB 
Udia/BR (%) 

PIB MG  
(R$ bilhões) 

PIB BR  
(R$ bilhões) 

2002 18,21 4,34 - 0,36 - 419,40 5.032,59 
2003 19,16 4,49 3,33 0,38 4,07 427,21 5.090,05 
2004 20,11 4,26 -5,14 0,37 -0,78 472,60 5.383,33 
2005 20,19 4,19 -1,59 0,36 -2,72 482,13 5.555,78 
2006 22,13 4,34 3,68 0,38 5,45 509,80 5.776,13 
2007 21,74 4,02 -7,49 0,35 -7,39 541,34 6.126,68 
2008 26,23 4,55 13,20 0,41 14,78 576,84 6.438,70 
2009 28,17 5,08 11,73 0,44 7,56 554,60 6.430,80 
2010 33,72 5,40 6,24 0,49 11,32 624,85 6.915,14 
2011 32,12 4,89 -9,46 0,45 -8,39 657,36 7.189,89 
2012 34,76 5,16 5,66 0,47 6,16 673,17 7.328,23 
2013 36,41 5,27 2,07 0,48 1,70 690,94 7.548,75 
2014 37,27 5,50 4,27 0,49 1,85 678,23 7.586,56 
2015 35,97 5,68 3,27 0,49 0,05 633,80 7.317,30 
2016 36,75 5,98 5,29 0,52 5,64 615,07 7.077,83 
2017 37,26 5,94 -0,66 0,52 0,05 627,67 7.171,55 
2018 39,10 6,10 2,79 0,54 3,10 640,82 7.299,72 
2019 37,63 5,77 -5,39 0,51 -4,92 651,87 7.389,13 

Fonte: IBGE. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 
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Gráfico 3.2 – PIB de Uberlândia em relação a Minas Gerais (MG) e Brasil (BR), em 
porcentagem 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Tabela 3.2 – Uberlândia: PIB, VAB e Impostos, em R$ milhões e valores constantes 
(corrigidos pelo deflator implícito/IBGE, ano base 2019)   

Variável 2002 2010 2018 2019 % 2019 

PIB 19.163,75 33.723,91 39.096,68 37.628,20 100,00 

Impostos - Subsídios 3.354,16 6.639,83 8.409,78 7.971,37 21,18 

VAB Total 15.809,60 27.084,08 30.686,90 29.656,83 78,82 

VAB Indústria 4.657,74 10.234,81 9.553,74 8.440,58 22,43 

VAB Serviços 8.916,82 13.628,98 17.486,43 17.594,85 46,76 

VAB Serviços Públicos e 
Seguridade Social 1.836,14 2.592,22 3.152,27 3.110,54 8,27 

VAB Agropecuária 398,90 628,07 494,45 510,85 1,36 

Fonte: Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Gráfico 3.3 – Uberlândia: VAB, por setor, em índice (2002 = 100) – valores constantes 
(corrigidos pelo deflator implícito/IBGE, ano base 2019) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 
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Tabela 3.3 – Taxa de crescimento real do PIB, do VAB e seus setores – valores anuais e taxas médias (Tx. Md.)  

Variáveis 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Tx. Md. 
2002-
2019 

Tx. Md. 
2002-
2010 

Tx. Md. 
2011-
2019 

PIB 5,25 4,93 0,4 9,63 -1,77 20,62 7,43 19,7 -4,75 8,2 4,76 2,36 -3,5 2,18 1,37 4,94 -3,76 4,36 8,01 2,00 
Impostos - 
Subsídios 0,48 -7,23 11 1,68 6,44 18,36 29,1 16,24 -2,65 8,96 7,59 8,02 -2,63 13,67 -0,61 -6,6 -5,21 5,25 8,98 2,65 

VAB Agropecuária 30,49 11,65 4,74 -12,99 12,59 1,73 5,51 28,04 -5,46 1,97 2,68 -10,94 2,29 11,06 -14,08 -8,51 3,32 3,07 9,42 -1,86 
VAB Indústria 12,59 6,94 -10,71 22,98 -37,26 87,21 3,8 53,47 -16,25 3,07 0,96 -3,04 -11,51 -7,49 -1,77 37,36 -11,65 4,28 11,99 -0,19 
VAB Serviços 3,83 8,4 1,7 8,37 10,6 5,2 2,9 6,85 1,4 12,13 5,46 3,13 -1,21 1,84 3,43 -0,28 0,62 4,31 5,94 3,07 
VAB Serviços 

Públicos e 
Seguridade Social 

-0,13 3,76 4,53 5,14 11,46 7,86 1,22 1,75 3,16 3,92 6,23 2,62 3,28 -3,21 6,33 -2,11 -1,32 3,14 4,39 1,91 

VAB Total 6,32 7,52 -1,54 11,27 -3,32 21,09 3,03 20,58 -5,26 8,01 4,04 0,87 -3,74 -1,09 2,02 8,62 -3,36 4,14 7,78 1,83 
Fonte: IBGE. Elaboração: CEPES/IERI/UFU. 

Gráfico 3.4 – Uberlândia: VAB, participação (%) por setor 

 
Fonte: IBGE. Elaboração: CEPES/IERI/UFU.
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4. Indicadores de finanças públicas da prefeitura municipal de 
Uberlândia no período de 2015 a 2021 

Carlos José Diniz15 
Rodrigo Fernandes Gomes da Silva16 

Tarcísio Fernandes de Paula15 

1. Apresentação 

Pelo senso comum, o exercício da democracia materializa-se no voto para 

escolha de seus governantes, quando, na verdade, toda a gestão pode e deve ter 

ampla participação popular ao longo do mandato.  

A participação popular nas decisões que envolvem o gerenciamento do 

patrimônio e dos recursos públicos é um fator importante para a consolidação da 

democracia em sua forma mais extensiva.  

A transparência na gestão de recursos públicos, entretanto, não é atingida de 

forma ampla em razão de relatórios e formas de divulgação complexas, burocratizadas, 

permeadas de expressões técnicas e regras específicas de contabilização, que não 

apresentam um grau de atratividade capaz de garantir envolvimento, participação ativa 

e exercício regular do controle social. Em vista disto, entende-se que as informações 

podem, sim, ser transpostas de maneira didática a fim de traduzir os resultados 

alcançados e a situação financeira e patrimonial; caso contrário, não alcançam o seu 

objetivo. 

Na área pública não são comuns a exposição visual por meio de gráficos e 

tabelas resumidas, bem como a síntese ou análise dos complexos demonstrativos. 

Acredita-se que a evidenciação aqui reclamada contribuiria para a melhor 

compreensão das informações pela coletividade.  

Observa-se que normalmente não são efetuadas comparações entre diversos 

períodos por meio da análise horizontal, ou a decomposição de receitas e despesas de 

um mesmo período por meio da análise vertical, para proporcionar à população um 

acompanhamento das variações orçamentárias e financeiras de um ou mais períodos. 

 
15 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). 
16 Doutor em Ciência da Computação pela UFU e 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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Com essa preocupação, este trabalho propõe um estudo sobre a evolução 

orçamentária e financeira municipal, tendo como questão problema: Quais seriam as 

diferenças advindas de uma comparação, dos balanços públicos do Município de 

Uberlândia entre os anos de 2015 e 2021? 

Para melhor exposição, a apresentação do trabalho será feita em quatro tópicos:  

• inicialmente apresentaremos parte da legalidade para a confecção da Lei 
Orçamentária anual;  

• posteriormente, construiremos indicadores de planejamento, endividamento, 
autonomia fiscal, rigidez das despesas, solvência fiscal e de resultado primário 
para Uberlândia, em um contexto de cidades comparadas;  

• na sequência, selecionou-se demonstrações contábeis públicas apenas da 
Prefeitura Municipal de Uberlândia, da execução da Lei Orçamentária Anual e de 
indicadores do desempenho financeiro para o período; e, 

• por último, traçaremos algumas considerações finais do trabalho. 

2. Estrutura orçamentária adotada pelos municípios do Brasil 

A necessidade de regulamentar, por meio de legislação, a responsabilidade na 

gestão fiscal, com o objetivo de tornar as ações do Estado mais planejadas e 

transparentes, culminou com a aprovação da Lei Complementar n.º 101/2000, 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, em seu artigo 48, os instrumentos da 

transparência na gestão fiscal, que são:  

“os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias; as prestações 
de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 
simplificadas desses documentos”. 

O parágrafo único do artigo 48 prevê, também, algumas outras formas para 

assegurar a transparência: incentivo à participação popular e realização de audiências 

públicas; liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 

financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e adoção de sistema integrado de 

administração financeira e controle.  
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2.1. Modelo orçamentário para a gestão do dinheiro público 

O PPA inclui uma série de programas temáticos, em que são colocadas as 

metas (expressas em números) com vigência de quatro anos, expressando a visão 

estratégica da gestão pública. Conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 167 da 

Constituição, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro 

(um ano) poderá ser iniciado sem ser incluído antes no PPA (crime de 

responsabilidade). Ele sempre começa a vigorar a partir do segundo ano do mandato 

chefe do poder executivo, terminando no primeiro ano do mandato seguinte. 

A LDO é elaborada anualmente e apresentada à população (precisa ser 

aprovada) até o dia 15 de abril de cada ano; tem como objetivo apontar as prioridades 

do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, 

baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um elo entre 

esses dois documentos. Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das 

metas colocadas pelo PPA. Algumas das disposições da LDO são: reajuste do salário 

(funcionalismo municipal); quanto deve ser o superávit primário do governo para aquele 

ano e ajustes nas cobranças de tributos caso aponte déficit; e a política de investimento 

pretendida. 

A LOA é o orçamento anual propriamente dito. Prevê o orçamento fiscal, da 

seguridade social e de investimentos. Todos os gastos do governo para o próximo ano 

são previstos em detalhe na LOA. Na LOA encontra-se a estimativa da receita e a 

fixação das despesas do governo. É dividida por temas, como saúde, educação e 

transporte (funções de governo). Prevê também quanto o governo deve arrecadar para 

que os gastos programados possam de fato ser executados. Essa arrecadação se dá 

por meio dos tributos (Transferências, impostos, taxas e contribuições). A LOA tem que 

estar em harmonia com os grandes objetivos e metas estabelecidos pelo PPA. No caso 

dos municípios, a LOA deve ser enviada à Câmara dos Vereadores até o dia 31 de 

agosto de cada ano. Deve ser aprovada pelo Legislativo Municipal até o fim do ano (22 

de dezembro).  

Nas prestações de contas dos Entes Federativos, o art. 48 da Lei Complementar 

nº 101/200017 dispõe que ao final de cada quadrimestre os titulares de Poderes e 

 
17 Lei de Responsabilidade Fiscal - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
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órgãos emitirão Relatório de Gestão Fiscal, dentre eles temos o Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 

O RREO dos Entes da Federação, obtidos no sítio do Tesouro Nacional 

Transparente18, são elaborados e publicados até trinta dias após o encerramento do 

bimestre de referência19. A estrutura do RREO está definida conforme discriminação a 

seguir:  

• Anexo 01 - Balanço Orçamentário;  

• Anexo 02 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção; 

• Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;  

• Anexo 04 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS; 

• Anexo 05 - Demonstrativo da disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar; 

• Anexo 06 - Demonstrativo do Resultado Primário;  

• Anexo 07 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;  

• Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino – MDE; 

• Anexo 09 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas 
de Capital;  

• Anexo 10 - RPPS Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores;  

▪ Anexo 10.1 - RPPS Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores;  

▪ Anexo 10.2 - RGPS Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime 
Geral de Previdência Social;  

• Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos 
Recursos;  

• Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e serviços 
públicos de saúde; 

• Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas;  

 
18 https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/contabilidade-e-custos/relatorios-contabeis-e-fiscais-de-
estados-df-e-municipios. Acesso em: 31/agosto/2022. 
19 Exceto para os municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes, que podem optar por 
divulgar, semestralmente, parte desses demonstrativos. 
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• Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária.  

Abrangendo os dados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, o RGF compreende:  

• na esfera federal: o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas da União), o 
Poder Judiciário (incluindo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal), o Poder 
Executivo e o Ministério Público da União (incluindo o Ministério Público do 
Distrito Federal);  

• na esfera distrital: o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas do Distrito 
Federal) e o Poder Executivo;  

• na esfera estadual: o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas do 
Estado), o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Ministério Público Estadual; e 

• na esfera municipal: o Poder Legislativo (incluído o Tribunal de Contas do 
Município, quando houver) e o Poder Executivo, todos que publicaram seus 
relatórios no Siconfi. 

Os dados extraídos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), 

do Relatório de Gestão Fiscal (RGF), em seus demonstrativos contábeis, com seus 

valores atualizados para 30 de junho de 2022, permitiram a contextualização da 

execução fiscal de Uberlândia, bem como as análises de desempenho descritas na 

sequência.  

3. Indicadores de Uberlândia em um contexto de cidades comparadas 

Esta seção apresenta, de forma breve, alguns dados sobre os municípios nos 

termos destacados na subseção que trata da amostra e também sobre o Município de 

Uberlândia. O critério de seleção deste grupo de municípios deveu-se à proximidade que 

eles têm no aspecto populacional.  

A comparação feita objetiva localizar a aplicação das contas públicas de 

Uberlândia, comparando-a com outros municípios de mesmo porte no contexto nacional.  

As características populacionais e os dados financeiros mencionadas na 

sequência são encontradas no sítio na Secretaria do Tesouro Nacional (STN)20. 

 
20 Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Relatórios e Demonstrativos. Disponíveis em 31 de agosto de 
2022: https://apidatalake.tesouro.gov.br/docs/siconfi/ 
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Assim, nessa seção serão destacados os principais indicadores que permitem 

conjecturar sobre os fundamentos das finanças públicas da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia. Para tanto, serão reproduzidos aqui extratos do “Guia de Indicadores de 

Finanças Públicas – Uberlândia-MG” (que está no prelo). Serão destacados os seguintes 

indicadores: 

• Planejamento: razão entre Disponibilidade de Caixa e Despesa Mensal Média; 

• Endividamento: razão entre Dívida Consolidada e Receita Corrente Líquida; 

• Autonomia Fiscal: razão entre Arrecadação Própria e Receita Total; 

• Rigidez das Despesas: razão entre Despesas de Custeio e Despesa Primária 
Total;  

• Solvência Fiscal: razão entre Despesa com Pessoal e Receita Corrente Líquida; 
e 

• Resultado Primário. 

O leitor acostumado com a gestão de aziendas, sejam elas públicas ou privadas, 

tem a noção de que, para manutenção das operações das mesmas, é imprescindível o 

planejamento do fluxo de caixa; por isso, primeiro indicador destacado foi a 

"Disponibilidade de Caixa / Despesa Mensal Média".  

Em seguida, esse gestor volta a atenção para sustentabilidade da dívida, 

portanto, o segundo indicador destacado é a "Dívida Consolidada/Receita Corrente 

Líquida". Corrobora com isso o fato de que a dívida, em sua versão líquida, tem limite 

estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  

Ao se debruçar sobre as causas que geram efeitos no caixa e no endividamento, 

inevitavelmente, o gestor notará uma correlação no comportamento desses com a 

capacidade de geração de receitas próprias e o grau de discricionariedade das 

despesas. Assim, demonstra-se: "Arrecadação Própria/Receita Total" e "Despesas de 

Custeio/Despesa Primária Total". E, como a despesa de pessoal, via de regra, é o 

principal componente a explicar o grau de rigidez das despesas, e é limitado pela LRF, 

completa-se os indicadores destacados com a "Despesa com Pessoal/Receita 

Corrente Líquida". 

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, a fim de 

que seja possível formar a maior amostra possível. Essa escolha traz problemas 
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relativos às possíveis distorções nos indicadores que serão apresentados mais à 

frente. Todavia, 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, entende-se que três variáveis disponíveis na 

API/ENTES/SICONFI-STN 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 esses critérios são apenas 

aspectos objetivos que permitem 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. 

No Painel de Informações Municipais de Uberlândia de 2021, intitulado  

“A COVID-19 em Uberlândia”21, foram testados como esses três critérios supracitados 

podem distorcer a comparação entre Uberlândia e os municípios entre 500 e 800 mil 

habitantes quando analisado o Anexo 2 RGF. \par. Para a dimensão política da análise 

chegou-se à seguinte conclusão:  

...“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 seus 
congêneres interioranos. Em tempo, é importante destacar que nas 
rubricas mais desagregadas existem variações importantes quando se 

 
21 CEPES - Painel de Informações Municipais de Uberlândia – 2021: A COVID-19 em Uberlândia – 2ª 
Edição. Uberlândia-MG em: http://www.ieri.ufu.br/cepes/publicacoes/Painel-de-Informacoes-Municipais 
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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”... 

Já quanto ao fato da localização do município nas Macrorregiões do IBGE o 

estudo citado destacou que:  

...“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 afastado. 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”... 

Por fim, o último aspecto, porte populacional do município, analisado naquele 

painel de informação, conjecturou que:  

...“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”... 

O porte populacional do munícipio não é um indicador de finanças propriamente 

dito. Todavia, como as transferências de receitas da União e dos estados, via de regra, 

são rateadas a partir das estimativas do IBGE para a população dos entes municipais é 

importante a verificação da estimativa populacional do município, notadamente se o 

comportamento da estimativa populacional acompanha as médias das amostras 

nacionais e estaduais, como pode ser visto na Figura 4.1. Importante destacar que 

essas informações não são disponibilizadas nas declarações do SICONFI. Somente é 

possível obtê-las a partir da API do SICONFI. 
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Figura 4.1 – Comparação Populacional: 

Gráfico de barras – Distribuição do número de habitantes das cidades 
brasileiras com população de 500 a 800 mil habitantes em relação à Mediana 

obtida desses valores (2022) 

Gráfico de linhas – Evolução das Medianas da população municipal das 
Prefeituras dos municípios selecionados e da Prefeitura de Uberlândia (2015 e 

2022) 

 

 



 

47 

 

3.1. Indicador de Planejamento 

O Indicador de Planejamento é calculado a partir da razão entre uma variável 

estoque, a Disponibilidade de Caixa Líquida, com a Média Mensal de Despesa Primária 

Total, uma variável fluxo. Assim, divide-se o estoque de caixa, apontado no período, 

pelo fluxo de despesas médias realizadas mensalmente, considerando os últimos 12 

meses. A resultante dessa razão é a quantidade em meses em que o caixa do ente 

pode suportar as despesas médias. 

Figura 4.2 – Comparação dos Indicadores de Planejamento: 

Gráfico de barras – Distribuição dos Indicadores de Planejamento das cidades 
brasileiras com população de 500 a 800 mil habitantes em relação à Mediana obtida 

desses valores (primeiro quadrimestre de 2022) 

Gráfico de linhas – Evolução das Medianas dos Indicadores de Planejamento das 
Prefeituras selecionadas e a de Uberlândia (jan/2015 e abr/2022) 
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Para o corte transversal desenvolvido nos gráficos de barras: na amostra cujos 

painéis de municípios são apresentados em cortes transversais nos gráficos 

desenhados em barras, a atenção do leitor deve estar voltada à posição de Uberlândia 

no rol de municípios. Para facilitar a análise da posição calculou-se a medida de 

posição da amostra denominada mediana, cujo valor é o do ente que está localizado no 

meio da amostra. Portanto, adicionado ao fato de que a simples interpretação 

financeira do indicador DCXL/MMDPT aponta que quanto maior a quantidade de 

meses para fazer frente à despesa média mensal melhor, significa que quanto mais 

acima da mediana estiver o indicador, melhor é a situação do caixa do município 

quando comparada ao conjunto de municípios das amostras. 

Para a série temporal desenvolvida nos gráficos de linhas: feita uma análise 

conjuntural no corte transversal é necessária uma análise estrutural da situação da 

disponibilidade de caixa. Para isso constroem-se séries temporais dos indicadores que 

se iniciam desde quando estão disponíveis na API do SICONFI conforme a 

metodologia de cálculo22. Com o intuito de apresentar gráficos mais limpos e facilitar a 

análise do leitor optou-se por apenas duas séries temporais: a do município de 

Uberlândia e da média dos municípios da amostra. Assim, quando o comportamento da 

série de Uberlândia destoar da média dos municípios significa que há fortes indícios de 

que fatores internos relacionados à gestão dos negócios públicos do município estejam 

dirigindo o comportamento da série de Uberlândia. Do contrário, caso o comportamento 

da série de Uberlândia siga a tendência da média dos municípios existe a possibilidade 

de fatores externos à gestão dos negócios públicos dos municípios, tais como o nível 

da atividade econômica, as políticas monetárias e fiscais do Governo Federal, as 

jurisprudências dos tribunais de contas estarem impactando no comportamento na 

série.  

Quanto maior a disponibilidade líquida do caixa em relação à despesa média 

mensal, melhor será o Indicador de Planejamento, ou seja, mais amplas serão as 

possibilidades para gerir as operações do ente com o caixa disponível. 

A simples interpretação financeira é de que quanto maior a quantidade de 

meses para fazer frente à despesa média mensal, melhor. Isso pode ser traduzido em 

termos gráficos para: enquanto a série de Uberlândia estiver abaixo da média dos 

 
22 Para melhor compreensão metodológica: Localização da Informação na Declaração Contábil e Fiscal 
do SICONFI; e Algoritmo de Cálculo e Apresentação do Indicador – verificar no Guia de Indicadores de 
Finanças Públicas – Uberlândia-MG. 
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municípios, melhor, pois o município se encontra em uma situação de caixa melhor que 

a média da amostra.  

Como meio de ampliar a noção dos valores e grandezas das variáveis que 

formam o indicador, apresenta-se também a Tabela 4.1. Nela estão disponíveis os 

valores das variáveis que formam o Indicador de Planejamento (numerador e 

denominador) para o primeiro bimestre de 2022, em seus montantes nominais bem 

como em valores per capitas. Com isso, antes de uma análise dos resultados do 

indicador o leitor terá a exata ideia dos montantes das contas e seus respectivos 

valores por habitante. 
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Tabela 4.1 – Disponibilidade de Caixa (DCXL), Média Mensal Despesa Primária Total (MMDPT) em R$ e População residente 
estimada*. Acumulados últimos 12 meses (primeiro bimestre de 2022) 

 
     *População residente estimada pelo IBGE, extraída da API-SICONFI no endereço: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/entes.
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3.2. Indicador de Endividamento 

O Indicador de Endividamento é calculado a partir da razão entre a Dívida 

Consolidada (DC), uma variável estoque, e a Receita Corrente Líquida (RCL), uma 

variável fluxo. Divide-se o estoque de dívida, no período, pelo fluxo de receitas 

realizadas nos últimos 12 meses. 

A Interpretação financeira do Indicador de Endividamento posiciona o município 

em relação ao estoque de dívida: quanto menor esses montantes em relação à 

capacidade de geração de receitas, melhor estarão as contas do ente. 

Na amostra cujos painéis de municípios são apresentados em cortes 

transversais nos gráficos desenhados em barras, a atenção do leitor deve estar voltada 

à posição de Uberlândia no rol de municípios. Para facilitar a análise da posição 

calculou-se a medida de posição da amostra denominada mediana, cujo valor é o do 

ente que está localizado no meio da amostra. A interpretação financeira do indicador 

Dívida Consolidada/Receita Corrente Líquida aponta que quanto menor a participação 

da dívida nas receitas, melhor. Isto significa que quanto mais abaixo da mediana 

estiver o indicador, melhor é a situação do endividamento do município quando 

comparada ao conjunto de municípios das amostras.  

Nesse sentido, em uma amostra mais ampla, como a amostra nacional de 

municípios entre 500 e 800 mil habitantes, Uberlândia demonstra pior ranqueado, com 

cerca de quatro pontos percentuais acima da mediana.  

De maneira geral, os dados permitem conjecturar que, quanto à situação do 

endividamento, Uberlândia está muito próxima à situação geral dos munícipios ao quais 

foi comparada. 
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Figura 4.3 – Comparação dos Indicadores de Endividamento: 

Gráfico de barras – Distribuição dos Indicadores de Endividamento das cidades 
brasileiras com população de 500 a 800 mil habitantes em relação à Mediana obtida 

desses valores (primeiro quadrimestre de 2022). 

Gráfico de linhas – Evolução das Medianas dos Indicadores de Endividamento das 
Prefeituras selecionadas e a de Uberlândia (jan/2015 e abr/2022). 

 

Como meio de ampliar a noção dos valores e grandezas das variáveis que 

formam o indicador apresenta-se a Tabela 4.2. Nessa tabela estão disponíveis os 

valores das variáveis que formam tanto o numerador como o denominador do 

indicador, em seus montantes nominais, bem como em valores per capitas. Com isso, 

antes de uma análise dos resultados do indicador o leitor terá a exata ideia dos 

montantes das contas e seus respectivos valores por habitante.  
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Tabela 4.2 – Dívida Consolidada (DC), Receita Corrente Líquida (RCL) em R$ e População residente estimada*. Acumulados últimos 
12 meses. (primeiro quadrimestre de 2022). 

 
     *População residente estimada pelo IBGE, extraída da API-SICONFI no endereço: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/entes.
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3.3. Indicador de Autonomia Fiscal 

O Indicador de Autonomia Fiscal é calculado a partir da razão entre a 

Arrecadação Própria e a Receita Total, ambas variáveis são fluxos. Assim, divide-se o 

fluxo de arrecadação própria realizada nos últimos 12 meses pelo fluxo do total das 

receitas realizadas nos últimos 12 meses. A Arrecadação Própria é o total das receitas 

apuradas pelo ente que não são provenientes de transferências de outros entes. Nesse 

sentido, o que se tem é a agregação de receitas de operação de crédito e de 

alienações do próprio ente com as receitas tributárias derivadas da competência 

constitucional do ente em tributar.  

O Indicador de Autonomia Fiscal demonstra a solidez das receitas do município 

observado. Com isso, cria-se uma referência que demonstra o quanto o ente está 

atingindo o seu potencial em gerar suas próprias receitas a partir da competência 

constitucional atribuída a ele.  

No gráfico desenhado em barras, a atenção do leitor deve estar voltada à 

posição de Uberlândia no rol de municípios. Para facilitar a análise da posição calculou-

se a medida de posição da amostra denominada Mediana, cujo valor é o do ente que 

se localiza no meio da amostra.  

A interpretação financeira desse indicador aponta que: na comparação amostral, 

quanto mais acima da mediana estiver o indicador, melhor é a situação em relação à 

autonomia fiscal do Município. Essa análise considera que o sistema tributário está 

desenvolvido de forma que os tributos têm suas alíquotas e bases de cálculos 

dimensionadas em níveis que não desestimulem a atividade econômica. 

Para a série temporal desenvolvida nos gráficos de linhas: enquanto a série de 

Uberlândia estiver acima da média dos municípios, melhor, pois o município se 

encontra em uma situação de autonomia fiscal melhor que a média da amostra. Essa 

análise considera que o sistema tributário está desenvolvido de forma que os tributos 

têm suas alíquotas e bases de cálculos dimensionadas em níveis que não 

desestimulem a atividade econômica. Nessa série chama atenção o fato de que, entre 

o primeiro bimestre de 2020 e o de 2021, a participação da arrecadação própria no total 

das receitas do município cai do patamar de 50% para 40%. 
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Figura 4.4 – Comparação dos Indicadores de Autonomia Fiscal: 

Gráfico de barras – Distribuição dos Indicadores de Autonomia Fiscal das cidades 
brasileiras com população de 500 a 800 mil habitantes em relação à Mediana obtida 

desses valores (segundo bimestre de 2022).  

Gráfico de linhas – Evolução das Medianas dos Indicadores de Autonomia Fiscal das 
Prefeituras selecionadas e a de Uberlândia (jan/2015 e abr/2022). 

 

Todavia, na publicação “Painel de Informações Municipais Uberlândia / 2020: A 

COVID-19 EM UBERLÂNDIA”23: 

...“A explicação para esses valores altos repassados a título de ICMS, 
IPVA e FUNDEB está além da compreensão que esses dados e o 
desempenho econômico deste momento permitem, pois remetem a 

 
23 Disponível em: http://www.ieri.ufu.br/cepes/publicacoes/Painel-de-Informacoes-Municipais. 
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acordos judiciais que Uberlândia tem firmado, tanto no período recente 
contra o Estado de Minas Gerais junto à AMM (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 Uberlândia. Esses acordos 
estão sendo pagos em parcelas mensais e explicam parte do paradoxo 
destes valores.”  

Ou seja, houve um forte aumento das transferências de receitas ao município 

provenientes de ganhos em ações judiciais. 

Na Tabela 4.3 estão disponíveis os valores das variáveis que formam tanto o 

numerador como o denominador do Indicador de Autonomia Fiscal, em seus montantes 

nominais, bem como em valores per capitas. Com isso, antes de uma análise dos 

resultados do indicador o leitor terá a exata ideia dos montantes das contas e seus 

respectivos valores por habitante no segundo bimestre de 2022. 
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Tabela 4.3 – Arrecadação Própria (AP), Receita Total (RT) em R$ e População residente estimada*. Acumulados últimos 12 meses 
(segundo bimestre de 2022). 

 
         *População residente estimada pelo IBGE, extraída da API-SICONFI no endereço: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/entes.
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3.4. Indicador de Rigidez das Despesas 

O Indicador de Rigidez das Despesas é calculado a partir da razão entre a 

Despesa de Custeio e a Despesa Primária Total, ambas variáveis de fluxo. Assim, 

divide-se o fluxo de despesas de custeio, incorridas nos últimos 12 meses, pelo fluxo 

do total das despesas incorridas nos últimos 12 meses. As despesas de custeio 

agregam as despesas com pessoal e serviço de dívidas. Assim, no indicador encontra-

se praticamente a totalidade das despesas não-discricionárias, refletindo o nível de 

rigidez das despesas. 

No Indicador de Rigidez das Despesas tem-se que, quanto menor o indicador, 

mais espaço haverá para reduções nas despesas não discricionárias ante crises fiscais 

derivadas de queda na arrecadação.  

Ressalta-se que essa interpretação financeira do indicador também deve ser 

observada com ressalva quando analisada do ponto de vista econômico, uma vez que 

não é pacífico, na literatura da teoria econômica, o papel desempenhado dos gastos 

públicos na manutenção da demanda agregada, por consequência, na Renda Nacional 

e Produto Interno Bruto. Nesse sentido, alta flexibilidade dos gastos públicos pode se 

tornar um incentivo ao gestor público em solucionar os problemas fiscais apenas pelo 

lado da despesa. Com isso, em uma crise fiscal, que, via de regra, é gerada por queda 

em arrecadação advinda dos baixos índices de crescimento na atividade econômica, os 

cortes nas despesas podem ter um efeito contrário ao esperado pelo gestor público, 

pois, ao invés de mitigar a deterioração fiscal, podem reduzir a demanda agregada e 

resultar em crise fiscal acelerada por mais queda da arrecadação.  

Para análise estrutural da situação das despesas de custeio, na amostra, 

constrói-se séries temporais dos indicadores que se iniciam desde quando estão 

disponíveis na API do SICONFI. Com base nessa estruturação, quando o 

comportamento da série de Uberlândia destoar da média dos municípios significa que 

há fortes indícios de que fatores internos relacionados à gestão dos negócios públicos 

do município estejam dirigindo o comportamento da série de Uberlândia. Do contrário, 

caso o comportamento da série de Uberlândia siga a tendência da média dos 

municípios existe a possibilidade de fatores externos à gestão dos negócios públicos 

dos municípios, tais como o nível da atividade econômica, as políticas monetárias e 
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fiscais do Governo Federal, jurisprudências dos tribunais de contas, estarem 

impactando o comportamento na série.  

Figura 4.5 – Comparação dos Indicadores de Rigidez das Despesas: 

Gráfico de barras – Distribuição dos Indicadores de Rigidez das Despesas das cidades 
brasileiras com população de 500 a 800 mil habitantes em relação à Mediana obtida 

desses valores (segundo bimestre de 2022).  

Gráfico de linhas – Evolução das Medianas dos Indicadores de Rigidez das Despesas 
das Prefeituras selecionadas e a de Uberlândia (jan/2015 e abr/2022). 
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Tabela 4.4 – Despesas de Custeio, Despesa Primária Total em R$ e População residente estimada*. Acumulados últimos 12 meses 
(segundo bimestre de 2022) 

 
               *População residente estimada pelo IBGE, extraída da API-SICONFI no endereço: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/entes.
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Interpretando financeiramente os gráficos, percebe-se que quanto menor a 

participação das despesas de custeio no total das despesas, melhor a situação do 

ente, ou seja, visualmente quanto mais abaixo da mediana estiver o indicador, melhor é 

situação da rigidez das despesas do município de Uberlândia, quando comparada ao 

conjunto de municípios das amostras. 

3.5. Indicador de Solvência Fiscal 

O indicador de Solvência Fiscal é calculado a partir da razão entre a Despesa 

com Pessoal e a Receita Corrente Líquida, ambas variáveis são fluxo. Assim, divide-se 

o fluxo de despesas com pessoal, incorridas nos últimos 12 meses, pelo fluxo de 

receitas realizadas nos últimos 12 meses, sendo imposto pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, para esse montante, o limite de 54% de gastos nos municípios.  

A interpretação financeira do indicador na Figura 6 aponta que, quanto menor a 

participação das Despesas de Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, melhor 

a situação de dispêndio com pessoal do município quando comparada ao conjunto de 

municípios das amostras. Portanto, como o Indicador demonstra que Uberlândia, por 

alocar aproximadamente 35,92% de seus gastos com pessoal (Tabela 4.5), é um dos 

munícipios que apresenta excelente resultado dentre os observados, pois está 

relativamente distante do limite prescrito pela LRF. 

Do ponto de vista estrutural, ou seja, no longo prazo, o dispêndio com pessoal 

em relação às receitas caiu de 57% do segundo quadrimestre de 2016 para 30% no 

primeiro de 2021, o que colocou o município de Uberlândia em uma posição confortável 

em relação a esse indicador, apesar da recuperação observada no primeiro 

quadrimestre de 2022 (35,92%). 
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Figura 4.6 – Comparação dos Indicadores de Solvência Fiscal: 

Gráfico de barras – Distribuição dos Indicadores de Solvência Fiscal das cidades 
brasileiras com população de 500 a 800 mil habitantes em relação à Mediana obtida 

desses valores (primeiro quadrimestre de 2022).  

Gráfico de linhas – Evolução das Medianas dos Indicadores de Solvência Fiscal das 
Prefeituras selecionadas e a de Uberlândia (jan/2015 e mar/2022). 

 

Como meio de ampliar a noção dos valores e grandezas das variáveis que 

formam o indicador apresenta-se a Tabela 4.5. Nessa tabela estão disponíveis os 

valores das variáveis que formam tanto o numerador como o denominador do 

indicador, em seus montantes nominais, bem como em valores per capitas. Com isso, 

antes de uma análise dos resultados do indicador o leitor terá a exata ideia dos 

montantes das contas e seus respectivos valores por habitante.  
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Tabela 4.5 – Despesa com Pessoal, Receita Corrente Líquida em R$ e População residente estimada*. Acumulados últimos 12 
meses (primeiro quadrimestre de 2022). 

 

         *População residente estimada pelo IBGE, extraída da API-SICONFI no endereço: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/entes.
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3.6.  Indicador de Resultado Primário 

Esse indicador é calculado a partir da razão entre o Resultado Primário Acima 

da Linha e a Despesa Primária Total, ambas variáveis são de fluxo. Assim, divide-se o 

fluxo de resultados primários nos últimos 12 meses pelo fluxo do total das despesas 

incorridas nos últimos 12 meses. O resultado é primário e acima da linha, pois deriva 

do cotejamento das receitas e despesas orçamentárias sem considerar variações 

ativas e passivas no balanço patrimonial do ente, notadamente juros ativos e passivos.  

Ao se dividir o Resultado Primário Acima da Linha pela Despesa Primária Total, 

caso a resultante seja positiva, fica demonstrada a capacidade de aumento de 

despesas pelo ente. Em oposição, caso a resultante seja negativa apura-se o quanto o 

ente deverá cortar em despesas para equilibrar o orçamento. 

Para esse indicador cabe a ressalva de que a interpretação financeira do 

indicador não se traduz em uma interpretação econômica da necessidade permanente 

de manutenção de um resultado primário equilibrado, uma vez que podem existir 

situações limites em que o custo de manutenção dos déficits nas contas públicas para 

as gerações futuras seja menor do que os custos derivados da diminuição na oferta do 

serviço público para manutenção de equilíbrio nas contas públicas. A conjuntura da 

pandemia da Covid-19, por exemplo, torna evidente que a persecução de equilíbrio 

orçamentário pode resultar em restrição na oferta dos serviços públicos de saúde, com 

impactos deletérios às gerações futuras. 

Na Figura 7, nos gráficos de barras, a atenção do leitor deve estar voltada à 

posição de Uberlândia no rol de municípios. Para facilitar a análise da posição calculou-

se a medida de posição da amostra denominada mediana, cujo valor é o do ente que 

se localiza no meio da amostra. Nesse sentido, Uberlândia ao final do segundo 

bimestre de 2022 teve como resultado 7,2%, estando acima da linha e próxima à 

mediana da mostra nacional que é de 6,6%, visualizados no gráfico de barras. 

Observando estrutura gráfica das séries temporais da Prefeitura de Uberlândia e 

o da média amostral, entre o quarto bimestre de 2019 e terceiro de 2021, constata-se 

que houve um desajuste no comportamento das duas séries, apontando fortes indícios 

de que fatores externos, como a entrada de recursos acima do normal, tenham 

contribuído para a reversão das tendências no período. Excluído esse curto período, a 

estrutura das operações do município de Uberlândia apresenta o Resultado Primário 
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Acima da Linha e comportamento muito semelhante à série obtida pela média das 

cidades selecionadas. 

Figura 4.7 – Comparação dos Indicadores de Resultado Primário: 

Gráfico de barras – Distribuição dos Indicadores de Resultado Primário das cidades 
brasileiras com população de 500 a 800 mil habitantes em relação à Mediana obtida 

desses valores (primeiro quadrimestre de 2022)  

Gráfico de linhas – Evolução das Medianas dos Indicadores de Resultados Primário 
das Prefeituras selecionadas e a de Uberlândia (jan/2015 e mar/2022) 
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Tabela 4.6 – Resultado Primário Acima da Linha (RPACL), Despesa Primária Total (DPT) em R$ e População residente estimada*. 
Acumulados últimos 12 meses. (segundo Bimestre de 2022) 

 

*População residente estimada pelo IBGE, extraída da API-SICONFI no endereço: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/siconfi/tt/entes.
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Na Tabela 4.6 estão disponíveis os valores das variáveis que formam tanto o 

numerador como o denominador do indicador, em seus montantes nominais, bem 

como em valores per capitas. Com isso, antes de uma análise dos resultados do 

indicador o leitor terá a exata ideia dos montantes das contas e seus respectivos 

valores por habitante.  

4. Demonstrações Contábeis Públicas da Prefeitura Municipal de Uberlândia 

Com as informações publicadas, nessa seção será evidenciada a Lei 

Orçamentária Anual e sua execução no período compreendido entre 2015 a 2021. 

Como dito anteriormente, os dados históricos do Demonstrativo das Receitas 

Realizadas e Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas do Município (Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social) dos exercícios citados, foram extraídos do sítio 

eletrônico da STN24.  

Os valores históricos foram atualizados para a moeda de poder aquisitivo do 

exercício de julho de 2022, a fim de tornar possíveis as comparabilidades financeiras 

apontadas. As atualizações foram realizadas conforme o Índice Geral de Preços ao 

Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE)25. 

Em termos metodológicos, tratando-se de uma instituição pública, será 

desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, quantitativa (média aritmética, desvio padrão, 

coeficiente de variação, coeficiente de correlação e os números-índices) e qualitativa, 

com o objetivo de evidenciar a execução orçamentária da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia, apurados pelos dados do SINCOFI, no período de 2015 a 2021, e analisar 

as suas consequências na execução orçamentária. 

4.1. Execução da Lei Orçamentária Anual 

Por meio dos anexos contidos no Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária (RREO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF), apresentados 

anteriormente, pode ser acompanhada a execução das despesas, de forma que estas 

não superem as receitas arrecadadas, para que o resultado fiscal possa ser 

 
24 Secretaria do Tesouro Nacional, SICONFI, BRASIL. 2015 a 2021. Disponível em: *<* 
https://siconfi.tesouro.gov.br*>*. Acesso em: 31/agosto/2022. 
25 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Disponível em: *<*https://ibge.gov.br/ 
indicadores.html*>*. Acesso em: 31/agosto/2022. 
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acompanhado de forma permanente, fazendo com que ao final do exercício não ocorra 

déficit de execução. 

Especificamente, o Anexo 1 (Balanço Orçamentário) nos permite a reconstrução 

da Lei Orçamentária Anual (LOA) da Prefeitura Municipal de Uberlândia, de sua 

dotação inicial (contida na Lei) e a atualizada (executada), dos exercícios de 2015 a 

2021, exposta a seguir. 

Tabela 4.7 – Dotação Orçamentária - Lei Orçamentária Anual da Prefeitura Municipal 
de Uberlândia, Dotação Inicial (LOA) e a Atualizada (Executada), nos exercícios de 

2015 a 2021, (valores em 1000 R$ e atualizados - junho/22) 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (RREO Anexo 1).  
Elaboração Observatório de Finanças Públicas CEPES/IERI/UFU. 
Notas: (*1) Receitas e Despesas previstas na LOA; (*2) Receitas e Despesas executadas. 

A Tabela 4.8 apresenta as receitas executadas (realizadas) e despesas 

empenhadas, liquidadas e pagas (executadas) pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, 

no período de 2015 a 2021. Os resultados representam os recursos recebidos (receitas 

públicas), os gastos (despesas públicas) e as suas análises comparativas: superávit ou 

déficit no período e o quociente do resultado orçamentário. 

Tabela 4.8 – Resultado operacional corrente das Receitas e Despesas executadas nos 
exercícios de 2015 a 2021 pela Prefeitura Municipal de Uberlândia (valores atualizados 

- julho/22) 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (RREO Anexo 1).  
Elaboração Observatório de Finanças Públicas CEPES/IERI/UFU. 

Observa-se que, em valores correntes (julho/2022), no período de 2015 a 2021, 

o Quociente do Resultado Orçamentário (QRO) foi sempre superior a 1, significando 

Valor nominal Valor Atualizado Valor nominal Valor Atualizado Valor nominal Valor Atualizado Valor nominal Valor Atualizado

2015 2.106.669,44  3.026.892,36      2.193.496,54  3.151.646,75      2.106.669,44  3.026.892,36      2.193.496,54  3.151.646,75      

2016 2.413.497,71  3.262.595,90      2.441.277,22  3.300.148,57      2.413.497,71  3.262.595,90      2.441.277,22  3.300.148,57      

2017 2.534.134,00  3.327.595,26      2.534.836,07  3.328.517,15      2.476.698,00  3.252.175,50      2.489.400,07  3.268.854,71      

2018 2.559.364,00  3.239.390,99      2.563.149,32  3.244.182,08      2.496.433,00  3.159.739,13      2.512.218,32  3.179.718,64      

2019 2.963.795,28  3.596.413,27      2.968.997,05  3.602.725,36      2.960.141,28  3.591.979,33      2.965.343,05  3.598.291,42      

2020 3.316.753,00  3.850.753,22      3.316.753,00  3.850.753,22      3.277.582,00  3.805.275,66      3.404.219,38  3.952.301,77      

2021 3.301.523,00  3.482.679,40      3.708.921,21  3.912.431,78      3.282.413,00  3.462.520,83      3.689.811,21  3.892.273,20      

Exercício

Dotação Orçamentária - Lei Orçamentária Anual (LOA)

Receitas Despesas

Dotação Inicial (*1) Dotação Atualizada  (*2) Dotação Inicial (*1) Dotação Atualizada  (*2)

Valor nominal Valor Atualizado Valor nominal Valor Atualizado Rec  -  DespL QRO

2015 1.721.807.575,41  2.473.917.398,12  1.713.570.650,76  2.462.082.468,66  11.834.929,46    1,0048

2016 1.917.290.339,96  2.591.816.663,78  1.829.314.104,43  2.472.889.306,51  118.927.357,28  1,0481

2017 2.020.572.944,71  2.653.233.392,54  1.947.373.578,65  2.557.114.614,53  96.118.778,02    1,0376

2018 2.216.136.785,63  2.804.967.771,99  2.045.222.148,88  2.588.640.850,77  216.326.921,22  1,0836

2019 2.477.127.328,64  3.005.866.728,93  2.345.447.182,58  2.846.079.637,92  159.787.091,01  1,0561

2020 3.053.618.183,17  3.545.253.461,92  2.711.030.476,93  3.147.508.826,31  397.744.635,61  1,1264

2021 3.098.818.354,97  3.268.852.242,29  2.950.233.215,60  3.112.114.153,65  156.738.088,64  1,0504

Receitas (Rec) Despesas Liquidadas (DespL)
Exercício

Resultado 

(Valores Atualizados)
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que houve superávit orçamentário (receitas executadas maiores que as despesas 

executadas).  

Nos anos de 2016 e 2020 houve consideráveis superávits orçamentários – o 

Governo realizou (executou) menos despesas do que arrecadou (receitas executadas) 

–, o que pode ser constatado ao verificar a coluna Resultado. Coincidentemente esses 

anos são os de encerramento de período de mandato, quando os governos 

provisionam recursos suficientes para pagar os restos a pagar gerados no período, 

atendendo assim a LRF. 

Observa-se, na Tabela 4.9, que o crescimento real das receitas executadas 

(32,1%) foi superior ao das despesas executadas (26,4%), do início de 2015 ao final do 

período 2021, em 5,7%. O cálculo do crescimento foi realizado considerado o ano-base 

de 2015. 

Tabela 4.9 – Análises Estatísticas da Tabela 4.1: Receitas e Despesas Atualizadas 
(executadas) da Prefeitura Municipal de Uberlândia (2015 - 2022) 

 
Fonte: Elaboração Observatório de Finanças Públicas CEPES/IERI/UFU. 

No período observado chama atenção a boa correlação (coeficiente de 0,97) 

entre receitas e despesas, apontando para equilíbrio e estabilidade das contas públicas 

com crescimento das receitas acima das despesas executadas. 

Comparando as receitas e despesas de cada ano é possível verificar a 

inexistência de déficit, sendo os maiores superávits encontrados nos anos de 2018 e 

2020, com R$ 216.326.921,22 e R$ 397.744.635,61 respectivamente, o que também 

pode ser constatado a partir do Gráfico 1, onde a linha de receitas sempre está acima 

de receitas.  

  

Indicador Receitas Despesas

Crescimento real 32,1% 26,4%

Desvio Padrão 389.397.952,94     294.596.419,81     

Média 2.906.272.522,80  2.740.918.551,19  

Coeficiente de Variação 13,40% 10,75%

Coeficiente de Correlação 0,9758
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Gráfico 4.1 – Receitas e Despesas executadas nos exercícios de 2015 a 2021 pela 
Prefeitura Municipal de Uberlândia. (valores atualizados - julho/22) 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (RREO Anexo 1). 
Elaboração Observatório de Finanças Públicas CEPES/IERI/UFU. 

O crescimento do superávit médio no período foi de R$ 165.353.971,61, mais que 

a metade das variações médias das despesas, destacando-se o QRO de 1,1264 em 

2020, o maior dos sete anos. Há que se analisar, portanto, quais as razões que levaram 

ao superávit de R$ 397.744.635,61, uma vez que o saldo de recursos algumas vezes 

pode significar falta de investimentos, que conduz a problemas de infraestrutura, como 

por exemplo, nas estradas e em saneamento básico, etc. 

4.2. Indicadores do desempenho financeiro da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia 

Consoante aos demonstrativos acrescidos pela Lei Complementar nº 101, de 04 

de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para evidenciar os resultados da 

administração pública, serão listados os seguintes indicadores: 

• do comprometimento da receita corrente líquida com a despesa de pessoal; 

• das operações de crédito em relação à receita corrente líquida; 

• da amortização de dívidas em relação à receita corrente líquida; e 

• de restos a pagar sobre o caixa. 

4.2.1. Comprometimento da receita 

O primeiro indicador é o do comprometimento da receita corrente líquida com a 

despesa de pessoal: Este será obtido pela razão do valor da Despesa com Pessoal pela 

Receita Corrente Líquida.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Receitas 2.473.917.398,12 2.591.816.663,78 2.653.233.392,54 2.804.967.771,99 3.005.866.728,93 3.545.253.461,92 3.268.852.242,29

 Despesas Liquidadas 2.462.082.468,66 2.472.889.306,51 2.557.114.614,53 2.588.640.850,77 2.846.079.637,92 3.147.508.826,31 3.112.114.153,65
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Os gastos com pessoal, conforme a Portaria STN/SOF n.º 163/2001, 

compreendem: 

...”despesas orçamentárias de natureza remuneratória decorrente do 
efetivo exercício de cargo, emprego ou função de confiança no setor 
público, do pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e 
pensões, das obrigações trabalhistas de responsabilidade do 
empregador, incidentes sobre a folha de salários, contribuição a 
entidades fechadas de previdência, outros benefícios assistenciais 
classificáveis neste grupo de despesa, bem como soldo, gratificações, 
adicionais e outros direitos remuneratórios, pertinentes a este grupo de 
despesa, previstos na estrutura remuneratória dos militares, e ainda, 
despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas com a 
contratação temporária para atender a necessidade de excepcional 
interesse público e despesas com contratos de terceirização de mão-de-
obra que se refiram à substituição de servidores e empregados 
públicos, em atendimento ao disposto no artigo 18, § 1o, da Lei 
Complementar nº 101/2000”.26 

O indicador demonstra quanto dos recursos financeiros disponíveis no município 

estão sendo destinados para a folha de pagamento. Em atenção à LRF o limite de 

comprometimento do município não pode ser superior a 60%.  

Em Uberlândia, como percebido pela Tabela 4.10, o nível de obrigação cai 

sistematicamente nos sete anos, tanto em valores absolutos como relativos, de um 

montante de R$ 1.245.475.105,62, pagos em Despesas com Pessoal em 2015, para R$ 

893.021.581,60 em 2021, recuando o Índice em 24,31 pontos percentuais no período 

(de 55,20% para 30,89%).  

  

 
26 Publicada no D.O.U. nº 87-E, de 07.05.2001, Seção 1, em: http://www.orcamentofederal.gov.br/ 
orcamentos-anuais/orcamento-2015-2/arquivos%20portarias-sof/portaria-interm-
163_2001_atualizada_2015_02set2015.pdf/ (pesquisa 31/08/22). 
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Tabela 4.10 – Indicador de comprometimento da receita corrente líquida com a 
despesa de pessoal nos exercícios de 2015 a 2021 da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia. (valores atualizados - julho/22) 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (RGF Anexo 1 e 2). Elaboração Observatório de Finanças 
Públicas CEPES/IERI/UFU. 

Como resultado do decréscimo real das Despesas com Pessoal de -28,3%, o 

coeficiente de correlação também foi negativo (-0,779), como pode ser visto na  

Tabela 4.11. Esses valores foram executados em um período de crescimento real de 

28,1% da Receita Corrente Líquida, denotando uma enorme transferência, em termos 

de participação relativa e real, dos valores auferidos pelos funcionários da Prefeitura de 

Uberlândia para o ente contratante. 

Tabela 4.11 – Análises Estatísticas da Tabela 4.10 Índice de comprometimento da 
receita corrente líquida com a despesa de pessoal nos exercícios de 2015 a 2021 

 
Fonte: Elaboração Observatório de Finanças Públicas CEPES/IERI/UFU. 

Destaca-se, também, que o ano de 2021 foi marcado pela pandemia da  

Covid-19, o que permitiu aos entes federativos suspenderem parte das obrigações e 

encargos trabalhistas obrigatórios, razão do valor realizado na conta ter sido de apenas 

R$ 893.021.581,60 para o ano, uma redução impensável, sob outra hipótese, de R$ 

136.291.184,41 em relação a 2020. 

RCL  -  DP
Índice de 

comprometimento 

2015 1.245.475.105,62  2.256.348.237,98         1.010.873.132,36  55,20%

2016 1.223.881.415,88  2.306.942.776,62         1.083.061.360,74  53,05%

2017 1.142.877.562,26  2.382.779.077,96         1.239.901.515,70  47,96%

2018 1.070.031.809,29  2.445.230.555,76         1.375.198.746,47  43,76%

2019 1.046.405.191,60  2.624.026.347,11         1.577.621.155,51  39,88%

2020 1.029.312.766,01  3.176.526.035,95         2.147.213.269,94  32,40%

2021 893.021.581,60     2.890.828.023,73         1.997.806.442,13  30,89%

Resultado 
Despesas com 

Pessoal (DP)

Receita Corrente 

Liquida (RCL)
Exercício

Indicador
Despesas com 

Pessoal

Receita Corrente 

Liquida

Crescimento real -28,3% 28,1%

Desvio Padrão 122.210.487,56     339.286.458,76      

Média 1.093.000.776,04  2.583.240.150,73   

Coeficiente de Variação 11,18% 13,13%

Coeficiente de Correlação -0,7799
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4.2.2.  Impacto das operações de crédito 

O segundo indicador relaciona o volume de empréstimos tomados durante o ano 

em relação à receita corrente líquida. Esse indicador tem a finalidade de verificar o 

impacto do ingresso de operações de crédito sobre o montante da receita corrente 

líquida, visando atender ao dispositivo da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 – 

Art. 7º27: É obtido dividindo-se o valor das Operações de Crédito pelo valor da Receita 

Corrente Líquida. 

Nas variações observadas na Tabela 12 chama a atenção o constante 

crescimento do indicador ao longo dos anos. A média das operações de créditos 

realizadas foi de R$ 84.066.909,27, representando 3,25% da média das receitas de R$ 

2.583.240.150,73 obtidas durante o período, indicando a dependência de tais linhas de 

crédito para a execução do orçamento.  

Na Tabela 13, os 62,47% de coeficiente de variação mostra a sazonalidade da 

procura por empréstimos, que pode ser justificada pela alternância de governo e pelo 

tempo burocrático exigido em sua efetivação.  

Ao comparar o crescimento real dos recursos das operações de créditos 

contratados (284,2%) com o crescimento da Receita Corrente Líquida (28,1%), nos 

últimos sete anos, reforça-se a hipótese de que o município, para atender as 

necessidades impostas pelo urbanismo e do próprio exercício da administração, 

depende de tais empréstimos. 

  

 
27 Que permite demonstrar se os empréstimos podem atingir o limite máximo e, nesse caso, haverá 
necessidade de freio para os novos empréstimos. 
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Tabela 4.12 – Indicador de empréstimos tomados em relação à receita corrente líquida 
nos exercícios de 2015 a 2021 da Prefeitura Municipal de Uberlândia. (valores 

atualizados - julho/22) 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (RREO - Anexo 09). Elaboração Observatório de Finanças Públicas 
CEPES/IERI/UFU. 

Tabela 4.13 – Análises Estatísticas da Tabela 4.12 Índice de empréstimos tomados em 
relação à receita corrente líquida nos exercícios de 2015 a 2021 

 
Fonte: Elaboração Observatório de Finanças Públicas CEPES/IERI/UFU. 

4.2.3. Impacto das amortizações e encargos de dívidas 

O indicador utilizado é obtido pela razão entre as amortizações e os encargos de 

dívidas em relação à Receita Corrente Líquida28. A amortização se traduz no 

pagamento do principal da dívida, e sua efetivação reduz a temporalidade do 

empréstimo. Já os encargos envolvem outros pagamentos, os quais, de acordo com a 

Portaria STN/SOF n.º 163/2001 são:  

...“despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos 
de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da 
dívida pública mobiliária”.  

O indicador proposto verifica apenas quanto dos gastos é utilizado para 

pagamento deste tipo de despesa, mostrando principalmente o peso da remuneração 

das dívidas no total das despesas, mas não serve de comparativo para avaliar se 

 
28 Visando atender ao dispositivo da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 – Art. 7º e Art. 30 da LRF 
- comprometimento anual em até 11,5% da RCL. 

RCL  -  OP OP / RCL  (%)

2015 11.595.425,62                    2.256.348.237,98               2.244.752.812,35  0,51%

2016 115.155.029,99                  2.306.942.776,62               2.191.787.746,62  4,99%

2017 39.072.268,54                    2.382.779.077,96               2.343.706.809,42  1,64%

2018 95.021.169,72                    2.445.230.555,76               2.350.209.386,04  3,89%

2019 138.559.000,82                  2.624.026.347,11               2.485.467.346,29  5,28%

2020 144.513.593,70                  3.176.526.035,95               3.032.012.442,25  4,55%

2021 44.551.876,52                    2.890.828.023,73               2.846.276.147,21  1,54%

Exercício
Operações de Crédito 

(OP)

Receita Corrente 

Liquida (RCL)

Resultado 

Indicador
Operações de 

Crédito

Receita Corrente 

Liquida

Crescimento real 284,2% 28,1%

Desvio Padrão 52.516.232,76           339.286.458,76      

Média 84.066.909,27           2.583.240.150,73   

Coeficiente de Variação 62,47% 13,13%

Coeficiente de Correlação 0,4540
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Uberlândia está contratando empréstimos a juros e encargos mais baixos, o que 

também é importante para analisar a eficiência na obtenção de empréstimos. 

A contumaz necessidade de recursos de terceiros para financiar os 

investimentos do município provoca o aumento, durante os anos da sua amortização, 

das obrigações com a dívida. Esses pagamentos, anotados na coluna Amortização e 

Encargos da Tabela 4.14, demostram o quanto essa relação é acumulativa. Em sete 

anos, esses valores que representavam 1,15% da Receita Corrente Líquida saltaram 

para 4,84%, um crescimento médio anual de R$ 16.316.828,71. 

Ademais, o referido indicador está relacionado à liquidez futura do município, 

pois sua participação, além de depender da liquidação total do empréstimo, sofre com 

as variações do crescimento da arrecadação. Nesse caso, como demonstrado na 

Tabela 4.15, o crescimento real de 442,1% do desembolso no período em muito 

suplantou os 28,1% da RCL. Mesmo se tratando de montantes bem distantes, é 

necessário ter cautela na tomada de novos empréstimos. 

Tabela 4.14 – Indicador das amortizações e encargos de dívidas em relação à receita 
corrente líquida nos exercícios de 2015 a 2021 da Prefeitura Municipal de Uberlândia. 

(valores atualizados - julho/22) 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (RREO - Anexo 06). Elaboração Observatório de Finanças Públicas 
CEPES/IERI/UFU. 

Tabela 4.15 – Análises Estatísticas da Tabela 4.14 Índice das amortizações e encargos 
de dívidas em relação à receita corrente líquida nos exercícios de 2015 a 2021 

 
Fonte: Elaboração Observatório de Finanças Pública CEPES/IERI/UFU. 

RCL  -  OP OP / RCL  (%)

2015 25.837.707,79                    2.256.348.237,98               2.230.510.530,18  1,15%

2016 41.104.722,60                    2.306.942.776,62               2.265.838.054,01  1,78%

2017 44.483.431,47                    2.382.779.077,96               2.338.295.646,49  1,87%

2018 61.381.363,41                    2.445.230.555,76               2.383.849.192,35  2,51%

2019 59.278.330,03                    2.624.026.347,11               2.564.748.017,09  2,26%

2020 51.105.066,53                    3.176.526.035,95               3.125.420.969,42  1,61%

2021 140.055.508,77                  2.890.828.023,73               2.750.772.514,96  4,84%

Exercício
Amortização e 

Encargos (AE)

Receita Corrente 

Liquida (RCL)

Resultado 

Indicador
Amortização e 

Encargos

Receita Corrente 

Liquida

Crescimento real 442,1% 28,1%

Desvio Padrão 37.089.498,91      339.286.458,76      

Média 60.463.732,94      2.583.240.150,73   

Coeficiente de Variação 61,34% 13,13%

Coeficiente de Correlação 0,5116



 

76 

 

4.2.4. Impacto dos restos a pagar sobre o caixa 

O indicador de Restos a Pagar aponta quanto das obrigações contraídas nos 

anos ficais anteriores, e não pagas durante o exercício financeiro de competência estão 

acobertadas pela disponibilidade de caixa do mesmo período29. Neste caso, quanto 

menor o índice, maior a concordância da execução orçamentária (despesas realizadas) 

com a execução financeira (despesas pagas).  

Verifica-se, conforme a Tabela 4.16, que os maiores valores para este indicador 

acontecem nos anos de 2017 a 2019, contudo, muito bem acobertados pelas 

disponibilidades dos mesmos anos. 

Observa-se, na Tabela 4.17, que o crescimento real dos restos a pagar (77,9%) 

foi significativamente inferior ao da disponibilidade de caixa (161,9%) do início ao final 

do período sob análise. O cálculo do crescimento foi realizado considerando o ano-

base de 2015. 

As variações (dispersões) em torno da média aritmética foram levemente 

maiores nas disponibilidades de caixa do que dos restos a pagar. Os valores médios 

disponibilizados no período foram superiores aos requeridos, o que pode ser observado 

pela média e a ratificação da volatilidade maior do coeficiente de variação das 

disponibilidades de caixa (57,12%) em relação às necessidades de pagamento 

(45,76%). Porém, os coeficientes de variação ficaram com valores superiores a 45%, 

isto significa uma razoavel dispersão dos valores em torno da média, denotando um 

maior grau de disperção dos valores de uma série em torno de sua média. Como pode 

ser verificado nas diferenças de valores iniciais e finais relacionados nas colunas 

Restos a pagar e Disponibilidade de caixa da Tabela 4.16. 

  

 
29 O Artigo 42 da LRF exige que não se possa inscrever em Restos a Pagar as despesas que não 
estejam cobertas por disponibilidade de caixa (diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro). 
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Tabela 4.16 – Indicador dos restos a pagar sobre o caixa nos exercícios de 2015 a 
2021 da Prefeitura Municipal de Uberlândia. (valores atualizados - julho/22) 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (RGF - Anexo 02). Elaboração Observatório de Finanças Públicas 
CEPES/IERI/UFU. 

Tabela 4.17 – Análises Estatísticas da Tabela 4.16: Índice dos restos a pagar sobre o 
caixa nos exercícios de 2015 a 2021 

 
Fonte: Elaboração Observatório de Finanças Públicas CEPES/IERI/UFU. 

Na análise do coeficiente de correlação, o valor apresentado é negativo  

(-0,2074), o que significa uma força de relação negativa muito forte próxima a -1 – isto 

é, pode-se perceber que nesse período ocorreu um forte decréscimo dos restos a 

pagar, ao mesmo tempo um aumento da disponibilidade de caixa30.  

5. Considerações finais 

O estudo, em atenção ao objetivo formulado, evidenciou os Indicadores 

orçamentários da Prefeitura Municipal de Uberlândia, apurados com base nos dados da 

Secretaria do Tesouro Nacional, no período de 2015 a 2021, procurando tornar mais 

claros aspectos da execução orçamentária do período. 

As pesquisas que envolvem análises de gastos públicos servem para facilitar o 

entendimento de seus resultados por parte dos cidadãos (controle social). Neste 

sentido, procurou-se abordar os aspectos que evidenciam os resultados da execução 

 
30 Os valores do coeficiente de correlação abrangem desde -1 para correlação negativa perfeita até +1 
para correlação positiva perfeita. 

DCx  -  RP RP / DCx  (%)

2015 19.252.293,34                    257.941.666,91                  238.689.373,57     7,46%

2016 21.066.073,50                    227.691.523,28                  206.625.449,79     9,25%

2017 71.759.643,92                    207.518.554,48                  135.758.910,57     34,58%

2018 48.409.575,99                    246.454.449,29                  198.044.873,30     19,64%

2019 47.524.017,18                    310.469.351,00                  262.945.333,81     15,31%

2020 35.482.244,41                    689.001.761,27                  653.519.516,86     5,15%

2021 34.246.507,30                    675.631.196,11                  641.384.688,81     5,07%

Exercício
Restos a Pagar

 (RP)

Disponibilidade de 

Caixa (DCx)

Resultado 

Indicador
Restos a 

Pagar

Disponibilidade 

de Caixa 

Crescimento real 77,9% 161,9%

Desvio Padrão 18.155.582,50   213.347.029,50      

Média 39.677.193,66   373.529.786,05      

Coeficiente de Variação 45,76% 57,12%

Coeficiente de Correlação -0,2074
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orçamentária no município, focando no comportamento das relações de despesas e 

receitas.  

Retornando à pergunta tema desse texto: “Quais seriam as diferenças advindas 

de uma comparação, dos balanços públicos do Município de Uberlândia entre os anos 

de 2015 e 2021?”, o objetivo geral foi alcançado, visto que foram expostos vários 

indicadores em gráficos e tabelas, a partir dos quais foram elaboradas considerações 

comparando o desempenho apenas de Uberlândia, assim como em um contexto de 

cidades comparáveis. 

Em relação às cidades brasileiras com o mesmo porte populacional de 

Uberlândia, foram apresentados, de forma comparativa, os indicadores de finanças 

públicas Municipal, em relação às outras dessa amostra (cidades de 500 a 800 mil 

habitantes). Nesse interim, no período compreendido entre os anos de 2015 e 2022 

(seção 3), exibiram-se cinco indicadores na forma de painéis gráficos e tabelas, a partir 

dos quais foram elaboradas considerações destacando o desempenho da Prefeitura de 

nossa cidade. 

Chamou a atenção, na seção 3 deste estudo, a considerável recomposição do 

Caixa, não só de Uberlândia como da média dos municípios da amostra (Figura-2). 

Essa informação deve ser analisada de forma crítica, sem que se caia nas armadilhas 

analíticas do senso comum como a de que “quanto mais caixa é sempre melhor”.  

A busca por maximização do Caixa, via de regra, é uma dinâmica orientadora de 

boa governança no setor privado. Todavia no setor público, níveis de Caixa 

demasiadamente altos sem aplicação dos recursos públicos denotam uma drenagem 

de renda do setor privado para o público. No Brasil, pais com um sistema tributário 

notadamente regressivo, pode-se inferir que a manutenção de altos níveis de caixa por 

entes públicos é feita com maior esforço da população de baixa renda, extrato social 

que mais demanda políticas públicas.  

Nota-se o caráter duplamente perverso que altos níveis de Caixa representam 

ao diminuir a renda disponível do cidadão e baixa renda, pela via dos tributos, sem que 

se retorne em oferta de serviços advindos das políticas públicas.  

Feita essa ressalva, o patamar de caixa atingido por Uberlândia, que suporta 

3,66 meses de despesas médias, está dentro de uma faixa que permite um bom 

planejamento das operações da Prefeitura sem denotar ociosidade de recursos 

públicos.  
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Em relação aos indicadores selecionados apenas para Uberlândia, o objetivo foi 

atingido, conforme pode ser verificado na seção 4, onde características acerca dos 

dados e informações contábeis contidos nos balanços do município foram tratadas. 

Nela, é possível identificar em quais relatórios e anexos estão os dados encontrados e 

como eles são usados na elaboração das informações propostas. Por fim, foram 

elaboradas tabelas, indicadores e considerações, demonstrando a situação 

orçamentária e financeira do município. 

No conjunto, como exposto na seção 4, Uberlândia apresentou indicadores 

positivos, ao mesmo tempo em que teve bom quociente financeiro na execução 

orçamentária. Chamou a atenção: o decréscimo sistemático da participação das 

Despesas de Pessoal na Receita Corrente Líquida (de 55% para 31%); na escalada 

dos índices de execução orçamentária de capital (Operações de Crédito e as 

Amortizações e Encargos cresceram respectivamente 284% 442% no período); 

demonstrou bom resultado dos saldos financeiros em todo o período analisado, 

destacando-se as Disponibilidades de Caixa ao final dos anos de 2020 (R$ 

653.519.516,86) e 2021 (R$ 641.384.688,81); apresentou também baixo quociente do 

resultado dos saldos financeiros em 2015 (1,0048), sem déficit nos resultados 

orçamentários em todos os anos. Em síntese, no conjunto dos anos abordados (2015 a 

2021), o Governo Municipal apresentou como quociente do resultado da execução 

orçamentária o superávit orçamentário total (receitas executadas superiores as 

despesas executadas) em todos os anos. 

Finalizando, o trabalho procurou abordar, desde o início, a tentativa de 

transparência na gestão de recursos públicos e o dever de evidenciar as ações por 

meio de relatórios compreensíveis. Entretanto, na abordagem da questão, buscou-se 

uma das formas de melhorar esta exposição por meio de tabelas de indicadores e 

gráficos comparativos. Entende-se que a amplitude do tema possibilita que este seja 

estudado de diversas maneiras, e que este trabalho constitui uma das formas como a 

gestão pública pode ser evidenciada, mas que não pode ser sintetizada ou resumida 

nestes métodos, uma vez que o alcance do bem estar da população não depende 

apenas da quantidade de recursos que financiam os serviços colocados à disposição 

da coletividade, mas também da forma como a gestão é realizada. 
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