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1. RESUMO 

Crise financeira caracteriza-se por falta de liquidez momentânea do sistema 

financeiro, devido à supervalorização da moeda, déficit público incompatível com a 

arrecadação, forte dependência de capital externo, levando os investidores a 

retirarem seus investimentos. O artigo tem como objetivo medir o impacto da crise 

financeira brasileira na arrecadação das receitas dos 78 municípios capixabas entre 

os anos de 2011 a 2016. Para alcançar seu objetivo o presente estudo foi realizado 

através de analises, comparando as receitas de transferência e as receitas próprias 

dos setenta e oito municípios capixabas, com o objetivo de utilizar as variações das 

receitas para a realização da pesquisa. Diante do exposto identificou-se que a crise 

financeira afetou diretamente aos municípios capixabas, notando-se que a atual 

crise tem causas estruturais. Por essas razões, os governos têm trabalhado para 

reduzir os efeitos da crise tentando adotar mudanças nos seus planejamentos 

financeiros, fazendo com que o mercado não seja influenciado diretamente. 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente o Brasil passa por uma recessão que foi titulada como a pior de todos os 

anos. Diante disso, foi preciso debruçar-se sobre como essa crise afetou 

diretamente na arrecadação dos municípios capixabas. Com objetivo de demonstrar 

esses impactos foi feito um recorte a partir de sua influência, para melhor evidenciar 

e ressaltar os dados. 

Desse modo, o problema de pesquisa do trabalho está focalizado na seguinte 

questão: como a crise financeira brasileira impactou na arrecadação das receitas 

dos 78 municípios capixabas entre os anos de 2011 a 2016? Nesta pesquisa foram 

utilizados dados tratados, comparados e analisados entre os próprios municípios ao 

decorrer do período entre 2011 e 2016. 

Assim, a relevância deste estudo consiste em como o impacto da crise financeira na 

arrecadação das receitas dos 78 municípios capixabas vem por meio dos resultados 

levar a sociedade informações fidedignas sobre o real impacto da crise nas 

arrecadações.  

 



                                                    

 

 

3. OBJETIVOS 

A fim de responder ao problema esta pesquisa tem como objetivo analisar, 

quantificar e demonstrar informações fidedignas sobre o impacto da crise nos 

municípios capixabas durante o período entre 2011 a 2016. 

Para realização deste trabalho foram utilizados como objetivos específicos a 

elaboração das seguintes etapas: (i) levantar, analisar e comparar as receitas de 

todos os municípios capixabas; (ii) identificar o nível de dependência dos municípios 

referente a receita de transferência; (iii) apontar o quanto os municípios têm de 

arrecadação própria e sua variação através dos anos. 

4. METODOLOGIA 

Neste trabalho o método utilizado foi o comparativo, que segundo Gil (1999) 

desenvolve-se pela investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com 

vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles. E dada às características 

desta pesquisa e seguindo a taxonomia de Vergara, quanto aos fins pode-se 

classificá-la como descritiva, pois irá demostrará as receitas municipais capixabas 

através de dados coletados em revistas e no Portal da Transparência, a fim de fazer 

uma análise verificando as variações de seus montantes. Quanto aos meios, 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica, através da revisão de literatura disponível sobre 

o tema exposto em um capítulo específico o qual tem como seu maior objetivo 

estabelecer a base teórica da pesquisa, incluindo suas ferramentas analíticas, 

pesquisa documental do meio na organização. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados foram retirados dos sites de transparência dos municípios e também da 

Controladoria Geral do estado do Espírito Santo, e foram atualizados 

monetariamente através do IPCA médio de 2016, após isso foram selecionadas as 

principais receitas municipais para compará-las individualmente e agrupadas 

formando assim um ranking geral dos municípios, de onde foram extraídos os 20 

primeiros colocados com maior e menor arrecadação própria, de transferência e 

total, com isso foi possível fazer as análises propostas. Os dados coletados foram 

transcritos em planilhas eletrônicas e também em sistemas de comparação de 



                                                    

 

 

dados numéricos. Os mesmos foram comparados e analisados entre os próprios 

municípios no decorrer dos anos propostos, através de gráficos que foram 

elaborados pelos autores desta pesquisa.  

6. RESULTADOS 

Ao proceder com as análises dos dados coletados, utilizando as variáveis 

trabalhadas neste estudo, verificou-se a relação do impacto da crise financeira na 

arrecadação dos municípios capixabas apresentados a seguir. 

Através dos quadros abaixo foi identificado e classificado os municípios capixabas 

que possuem o maior nível de dependência através de suas receitas de 

transferência apontando que, entre os 20 menos dependentes, destaca-se a região 

metropolitana com todos os integrantes (Vila Velha, Vitoria, Guarapari, Serra, 

Cariacica, Viana e Fundão), sendo que Vila velha e Vitória são os únicos onde sua 

receita própria supera a de sua transferência. Para se alcançar a relação da crise 

financeira com a arrecadação dos municípios capixabas, foi analisada a variação do 

PIB no mesmo período da pesquisa.   

Quadro 01: MAIS DEPENDENTES EM RELAÇÃO À RECEITA DE TRANSFERÊNCIA 

RANKING MUNICÍPIO 
(%) RECEITA 

PRÓPRIA 

(%) RECEITA DE 

TRANSFERÊNCIA 

1º Governador Lindenberg 1,79% 98,21% 

2º Divino de São Lourenço 1,97% 98,03% 

3º Irupi 2,24% 97,76% 

4º Ponto Belo 2,25% 97,75% 

5º Alto Rio Novo 2,42% 97,58% 

6º Água Doce do Norte 2,62% 97,38% 

7º Apiacá 2,77% 97,23% 

8º São Roque do Canaã 2,84% 97,16% 

9º Laranja da Terra 3,03% 96,97% 

10º Rio Bananal 3,19% 96,81% 

11º Mantenópolis 3,46% 96,54% 

12º Santa Leopoldina 3,47% 96,53% 

13º Ibitirama 3,49% 96,51% 



                                                    

 

 

14º Vila Valério 3,57% 96,43% 

15º Pancas 3,60% 96,40% 

16º Ecoporanga 3,61% 96,39% 

17º Presidente Kennedy 3,72% 96,28% 

18º São Domingos do Norte 3,91% 96,09% 

19º Marilândia 3,96% 96,04% 

20º Boa Esperança 3,97% 96,03% 

     FONTE: Elaborado pelos autores deste manuscrito. 
 

Quadro 02: MENOS DEPENDENTES EM RELAÇÃO À RECEITA DE TRANSFERÊNCIA 

RANKING MUNICÍPIO 
(%) RECEITA 

PROPRIA 

(%) RECEITA DE 

TRANSFERENCIA 

1º Vila Velha 52,47% 47,53% 

2º Vitória 50,17% 49,83% 

3º Guarapari 42,76% 57,24% 

4º Serra 34,16% 65,84% 

5º Aracruz 32,73% 67,27% 

6º Cariacica 26,87% 73,13% 

7º Jaguaré 26,72% 73,28% 

8º Cachoeiro de Itapemirim 25,96% 74,04% 

9º Colatina 22,32% 77,68% 

10º São Mateus 21,57% 78,43% 

11º Linhares 16,78% 83,22% 

12º Viana 15,64% 84,36% 

13º Conceição da Barra 13,86% 86,14% 

14º Ibiraçu 12,86% 87,14% 

15º Fundão 11,60% 88,40% 

16º Venda Nova do Imigrante 10,29% 89,71% 

17º Domingos Martins 10,22% 89,78% 

18º Alfredo Chaves 10,01% 89,99% 

19º Santa Teresa 9,87% 90,13% 

20º Nova Venécia 9,85% 90,15% 

    FONTE: Elaborado pelos autores deste manuscrito. 

 



                                                    

 

 

Gráfico 01: TAXA DE VARIAÇÃO DO PIB 

 
                FONTE: Elaborado pelos autores deste manuscrito. 

 

Conforme exposto no gráfico 01 verificou-se que na variação dos anos 2012/2013 e 

2013/2014 teve-se uma taxa de variação positiva no crescimento das riquezas de 

bens e serviços, na variação dos anos de 2014/2015 e 2015/2016 foi apontado uma 

recessão que influenciou na economia e nas finanças de todo o país. Nos anos de 

2011 a 2012 o país ainda sofria influência da crise mundial de 2008 e seu reflexo fez 

com que houvesse uma queda no PIB durante esses anos. 

Gráfico 02: EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ISS 

 
                      FONTE: Elaborado pelos autores deste manuscrito. 

 

A arrecadação do imposto de serviço de qualquer natureza (ISS) dos municípios 

capixabas cai pelo segundo ano consecutivo, em 2016. Ao atingir R$ 1,02 bilhão, 

valor 9,6% abaixo do registrado em 2015, em termos reais, ou seja, já considerada a 

inflação, o montante aproxima-se da arrecadação realizada em 2009. Dos 78 

municípios capixabas, somente 17 não tiveram suas receitas de ISS reduzidas. A 

forte queda é explicada pela continuidade da crise econômica vivida pelo país e pelo 

desastre ambiental causado pela mineradora Samarco no final de 2015, quando se 

rompeu uma de suas barragens de rejeitos de minério no distrito de Bento 



                                                    

 

 

Rodrigues, município de Mariana, no Estado de Minas Gerais. O desastre resultou 

na paralisação das atividades da empresa em 2016, o que afetou a arrecadação do 

ISS do município de Anchieta, onde se localiza uma de suas unidades industriais. O 

recolhimento do ICMS no Espírito Santo também sofreu as consequências da 

paralisação, o que repercutiu negativamente nas finanças do governo do Estado e 

de todos os municípios capixabas. 

Em um ambiente econômico e de mercado imobiliário bastante adverso, a 

arrecadação do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI) 

recuou pelo segundo ano consecutivo. Foi feito um gráfico para apresentar a 

evolução da arrecadação desse imposto no ano de 2016. 

Gráfico 03: EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ITBI 

 
               FONTE: Elaborado pelos autores deste manuscrito. 

 

A queda de 15,8%, em 2015, e a de 6,6%, em 2016, fez a arrecadação deste último 

ano, de R$ 150,3 milhões, situar-se em patamar bem próximo ao registrado em 

2011, em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) médio de 2016. 

Apesar da ligeira queda de 0,3%, o desempenho do IPTU foi melhor que o 

registrado pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), com queda de 

9,6%, e pelo Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI), que 

caiu em 6,6%, conforme pode ser visualizado através do gráfico 4. Por ser um tributo 

incidente sobre uma base de cálculo (o valor venal do imóvel) pouco sensível à 

conjuntura econômica.  

 

 

 



                                                    

 

 

 

Gráfico 04: EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ITBI 

 
                         FONTE: Elaborado pelos autores deste manuscrito. 

 

Ou seja, na fase de expansão da economia ele tende a crescer menos que as 

demais rubricas de receita, ao passo que na retração da atividade econômica ele 

fica mais protegido uma vez que o montante a ser pago pelo contribuinte está 

relacionado a um valor fixo que é o valor venal do imóvel. 

Pode, no entanto, haver aumento no volume arrecadado quando a administração 

promove uma revisão nos valores venais dos imóveis ou nas alíquotas e quando se 

realiza o recadastramento de imóveis, aumentando-se o número de unidades 

cadastradas e, em consequência, a receita recolhida. Por outro lado, pode haver 

queda no volume arrecadado através do aumento da inadimplência. 

Diante disso é apresentado que a crise financeira impactou as receitas, e 

consequentemente promoveu um corte nos gastos públicos, que vai ao encontro do 

estudo realizado pela editora aequus (2017), fala de reduções de 6,3% em suas 

despesas com pessoal, que atingiram R$ 5,2 bilhões em 2016, contra R$ 5,55 

bilhões registrados no ano anterior, em valores corrigidos pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) médio de 2016. 

A maior redução percentual na despesa com pessoal foi realizada em Anchieta, 

onde o corte foi de 21%, recuado de R$ 162,5 milhões, em 2015, para R$ 128,4 

milhões, em 2016. Ajustes acima de 11% também ocorreram em Laranja da Terra (-

15,7%), Fundão (-14,4%), Muqui (-13,3%), Linhares (-12,9%), Divino de São 

Lourenço (-12,8%), Pancas (-12,5%), São Mateus (-12%) e Cariacica (-11,5%). Em 

Vitória, os gastos com pessoal encolheram R$ 91,8 milhões, a maior queda em 

termos absolutos, passando de R$ 870,9 milhões, em 2015, para R$ 779 milhões, 



                                                    

 

 

em 2016. Outros municípios com montantes elevados em redução do gasto foram 

Cariacica (R$ -35,3 milhões), Linhares (R$ -34,5 milhões) e Anchieta (R$ -34,1 

milhões). 

Segundo a revista “Finanças dos municípios capixabas, 2017” também houve 

impacto nos investimentos feitos pelos municípios no volume de investimentos 

efetuados pelos municípios capixabas, que encolheu pelo segundo ano consecutivo, 

chegando a R$ 999,6 milhões, em 2016, valor próximo do registrado em 2013, de 

R$ 975,9 milhões. 

Voltando-se para os dois anos mais recentes, os baixos níveis de investimento do 

biênio 2015-2016 foram motivados por fortes quedas das receitas correntes das 

cidades, de -8% e -7%, aconteceram cortes acima de 60% em Alto Rio Novo (-

81,9%), São Gabriel da Palha (-80,4%), Itaguaçu (-70,7%), Brejetuba (-66,8%), 

Linhares (-66,2%) e Ecoporanga (-64,7%). Em termos absolutos, as maiores quedas 

foram registradas por Itapemirim (R$ -59,5 milhões), Serra (R$ -33,6 milhões) 

Linhares (R$ -23,9 milhões), Anchieta (R$ -23,6 milhões) e Vitória (R$ -22,3 

milhões). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou verificar se a crise financeira entre os 

anos 2011 a 2016 influenciou na arrecadação dos municípios capixabas. Diante do 

exposto considera-se respondido positivamente o problema de pesquisa afirmando-

se que pela análise utilizada na realização da pesquisa no período de 2011 a 2016 a 

crise financeira no Brasil influenciou na arrecadação dos tributos e 

consequentemente impactou no gasto público dos 78 municípios capixabas. 
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