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SUMÁRIO EXECUTIVO
Esta é uma iniciativa conjunta do Centro de Estudos em Sustentabilidade, da Escola
de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGVces)1 e o Instituto
de Energia e Meio Ambiente (Iema)2, com o apoio da Oak Foundation e do Instituto
Clima e Sociedade (iCS).

Destaques:
1.
		
		
		

O objetivo do estudo foi levantar e analisar os gastos públicos em mobilidade
urbana no período de 2006-2016 para governo federal, governo no estado de
São Paulo, governo do estado do Rio de Janeiro e para os 60 municípios das
regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

2. Este estudo visa contribuir para a promoção do diálogo entre a mobilidade
		 urbana e a contabilidade pública, a fim de possibilitar que a sociedade conheça
a dimensão dos recursos financeiros alocados na mobilidade urbana e a cada
		 uma das dimensões que a compõem.
3.
		
		
		

Os produtos deste trabalho são o Banco de Dados dos Gastos Públicos em
Mobilidade Urbana, que apresenta números absolutos dos gastos públicos
liquidados para os entes federativos estudados, e seu relatório que expõe
conceitos, processos, resultados, reflexões e desafios inerentes.

7. Os governos municipais têm gastos mais altos na função Urbanismo, tendência
esta relacionada às atribuições deste nível governamental. A função Transportes
		 tem os maiores gastos no governo federal e nos governos estaduais estudados.
Observa-se que nos entes federativos estudados os gastos relativos à função
		 Energia são menores que as demais funções estudadas.
8. A consolidação e divulgação atual no Finbra – nível nacional – dos gastos públi		 cos não dialogam com temas transdisciplinares como a mobilidade urbana. O
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi),
novo sistema de informações contábeis no Brasil, implementado durante 2018,
deve trazer maior acurácia e fidedignidade às informações prestadas pelos mu		 nicípios brasileiros à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e, portanto, contribuir
para esses desafios.
9. É necessário um esforço em tornar a informação contábil pública mais inteligível
		 para a sociedade civil, de forma a ampliar o controle social e reforçar o processo
democrático.
10. Recomenda-se que esforços posteriores de coleta e análise de dados sobre gastos
		 em mobilidade urbana utilizem a classificação programática e as informações
disponibilizadas no Siconfi. Da mesma forma, é relevante mapear atores da
		 sociedade civil engajados em temas de transparência de contas públicas para
		 expandir a rede de atores e alavancar a articulação e capacitação em contas
públicas e nos resultados do presente estudo.

4. O estudo conclui que atualmente a contabilidade pública apresenta grandes
desafios relacionados ao entendimento, disponibilidade e robustez de infor		 mações quanto aos gastos públicos, especialmente para temas transversais
como a mobilidade urbana.
5. O Banco de Dados dos Gastos Públicos em Mobilidade, em formato Excel, é
considerado um primeiro esforço de sistematizar gastos em mobilidade urba		 na. Ainda assim, os desafios de coleta e análise dos dados inviabilizaram
		 estabelecer com segurança o volume de recursos públicos destinados a
		 elementos específicos da mobilidade urbana.
6. Os desafios mapeados mais representativos são: acesso às informações orça		 mentárias; registros das despesas autodeclaratórios, acrescentando fragilidade
e incerteza aos valores reportados; e agregação dos gastos públicos em fun		 ções e subfunções que inviabilizou o olhar minucioso nas partes que compõem
		 a mobilidade urbana.

1
FGVces é um centro de pesquisa aplicada que desenvolve estratégias, políticas e
ferramentas de gestão públicas e empresariais para a sustentabilidade, no âmbito
local, nacional e internacional.
2
IEMA é um think-tank dedicado a temas ambientais de e mobilidade urbana.
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Sobre este trabalho
A Mobilidade Urbana pode ser entendida, de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana
(Lei 12.587/2012), como o “o conjunto organizado e
coordenado dos modos de transporte, de serviços e
de infraestruturas que garante os deslocamentos de
pessoas e cargas no território do município”3. Esse
tema vem ganhando relevância no cenário da política
pública, dada a rápida expansão das metrópoles e de
seus desafios nas últimas décadas. A contabilidade
pública, por sua vez, foi estabelecida na década de
1960 e, desde então, funciona ancorada nas mesmas
bases, que não necessariamente conversam com as
problemáticas sociais, econômicas e ambientais da
atualidade, tais como a mobilidade urbana.
Este estudo, portanto, visa contribuir para a promoção
do diálogo entre a mobilidade urbana e a contabilidade pública a fim de possibilitar que a sociedade conheça a dimensão dos recursos financeiros alocados
na mobilidade urbana e a cada uma das dimensões
que a compõem. Para tanto, o estudo teve como objetivo levantar e analisar os gastos públicos nos elementos da mobilidade urbana no período de 20062016 para governo federal, governo no estado de São
Paulo, governo do estado do Rio de Janeiro e para os
60 municípios das regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Os produtos oriundos deste trabalho são o Banco de
Dados dos Gastos Públicos em Mobilidade Urbana,
que apresenta números absolutos dos gastos públicos liquidados para os entes federativos estudados, e
seu relatório que expõe conceitos, processos, resultados, reflexões e desafios inerentes.
De forma geral, o estudo conclui que atualmente a
contabilidade pública apresenta grandes desafios relacionados ao entendimento, disponibilidade e robustez de informações quanto aos gastos públicos, especialmente para temas transversais como a mobilidade
urbana. Ainda, tais dificuldades tornam difícil estabelecer com segurança o volume de recursos públicos
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(BRASIL, 2012, p. 1)

destinados a elementos da mobilidade urbana nos
municípios, estados e federação contidos no escopo
deste estudo.
Desta forma, pesquisas posteriores são recomendadas, tais como: i) levantar gastos por programas e
ações para um município, por exemplo o município
de São Paulo, que concentra grandes desafios e investimentos em mobilidade, inclusive compartilhados
pela sua região metropolitana; ii) sistematizar fontes
de financiamento público e privado destinados a mobilidade urbana; e iii) compilar melhores práticas de
contabilidade pública para fazer recomendações para
a contabilidade pública.
Como foi feito esse trabalho? A abordagem
metodológica
Este estudo foi elaborado durante 2017 por meio de i)
revisão bibliográfica, em particular sobre mobilidade
urbana e contabilidade pública; ii) realização de quatro workshops com especialistas da área de mobilidade urbana; iii) análise documental dos orçamentos
públicos no nível federal, além dos documentos de
orçamento nos níveis estaduais e municipais envolvidos nas regiões metropolitanas do escopo; iv) análises
a partir de seis entrevistas com atores envolvidos na
gestão de recursos financeiros públicos; v) reflexões
com os parceiros de projeto; e vi) reflexões internas da
equipe FGVces. O estudo seguiu a estrutura conforme
Figura 1:

A construção da Matriz de Análise de Elementos da Mobilidade Urbana, liderada pelo Iema, foi feita
em conjunto com a sociedade civil engajada no tema da mobilidade urbana. A proposta, no entanto, assume uma lógica distinta daquela utilizada pela estrutura contábil do setor público brasileiro,
tornando necessário inverter a lógica e olhar para a organização dos gastos públicos com a lentes
da mobilidade urbana. Dois caminhos seriam possíveis: buscar os elementos da mobilidade urbana a partir da classificação programática ou da classificação funcional. Cada um deles representa
características e desafios distintos, conforme a Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Características e desafios dos diferentes caminhos metodológicos
Programática
Característica de

Funcional

subfunções, de acordo com que área de ação
governamental a despesa será realizada

Nível de agregação

As ações do governo são vinculadas a programas para a
para o período de quatro anos
Agregadas em 25 funções e 113 subfunções

cada governo

Padronização

Não padronizadas: diferentes programas por governo

Padronizadas de acordo com a Portaria MOG n.42 /1999

Obrigatoriedade
de reporte
para consolidação

Não obrigatório o reporte para o governo federal, mas
para os Tribunais de Contas estaduais

Obrigatório envio do relatório executado para o governo
federal

Os valores orçados são disponíveis em PPA, LDOs, LOAs 4

Os valores orçados são disponíveis em PPA, LDOs, LOAs.
Nos Relatórios Executados Resumidos e sistema Finbra são
disponibilizados os valores em todas as etapas do gasto

Transparência e acesso

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

Figura 1 - Estrutura do trabalho

Introdução à
mobilidade
urbana
Entendimento do
conceito de mobilidade
urbana a partir de um
breve olhar para o
marco legal
relacionado.

Introdução à
contabilidade
pública
Entendimento do
sistema de gastos
públicos, fases dos
e sistemas
relacionados.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Elementos da
mobilidade urbana:
Proposta da
sociedade civil

Contabilidade pública
sob a lente de
mobilidade urbana

Descrição da proposta
preliminar da matriz de
análise dos elementos
da mobilidade urbana
construída em diálogo
com sociedade civil
organizada.

Cruzamento da estrutura
contábil brasileira com os
elementos da mobilidade
urbana propostos e
analítico de pesquisa
construído.
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Disponibilidade e
robustez de informações
de gastos públicos
Levantamento e
compilação de informações
disponíveis e análise da
transparência nos gastos
públicos.

Banco de Dados dos
Gastos Públicos em
Mobilidade Urbana
Sistematização e análise
de alguns resultados do
Banco de Dados dos
Gastos Públicos em
Mobilidade Urbana.

Considerações sobre os
mento deste estudo, da
contabilidade pública e da
mobilidade urbana, além
de recomendações para
estudos posteriores.

PPA = Planos plurianuais; LDO = Leis de Diretrizes Orçamentárias; LOA = Leis Orçamentárias Anuais
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A classificação programática promove autonomia de cada governo em definir seu
próprio conjunto de programas e ações,
resultando em diferenças entre os programas de cada governo e entre os períodos, e
não havendo consolidação dos gastos com
base nesta em nível federal até 2018. A coleta dos gastos por programas exige, assim,
a consulta de documentação municipal e
dados dispersos nos diversos entes estudados. Enquanto a classificação programática
pode ser considerada a abordagem que
mais aproxima o sistema contábil vigente dos elementos da mobilidade urbana
identificados, essa abordagem apresentou
desafios de coleta de dados significativos.
Essa barreira originou uma análise da disponibilidade e robustez de informações dos
gastos públicos.
A classificação funcional mantém um rígido
sistema de códigos em que os gastos são

Quadro 1 - Quadro analítico das funções
aderentes aos elementos da mobilidade
urbana

Funções

15

– Urbanismo

25

– Energia

26

– Transporte

registrados de forma padronizada de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000),
sendo mandatário o envio dos valores classificados por
função e subfunção para o governo federal que consolida
e disponibiliza no sistema de Finanças do Brasil Finbra5. A
consolidação e publicação dos gastos por período extenso
são fatores que possibilitaram a coleta de dados para o escopo geográfico e temporal deste estudo, sendo, portanto,
esse o caminho utilizado.
As limitações da classificação funcional, no entanto, incluem
i) a grande agregação dos gastos em categorias predefinidas,
dificultando análises mais específicas; ii) o fato de os gastos
serem declaratórios, ou seja, sujeitos às distintas intepretações dos responsáveis sobre as funções e subfunções e seus
respectivos gastos, ou classificar o gasto onde existe
orçamento disponível e não necessariamente onde realmente foi investido.
No âmbito deste estudo, foram contabilizados todos os gastos registrados nas funções e subfunções conforme Quadro
1 e Quadro 2 a seguir.

Quadro 2 - Quadro analítico das subfunções aderentes aos
elementos da mobilidade urbana

Subfunções
Fonte: Adaptado da Portaria Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão n° 42, de 1999

451 – Infraestrutura Urbana
452 – Serviços Urbanos
453 – Transportes Coletivos Urbanos
751 – Conservação de Energia
752 – Energia Elétrica
781 – Transporte Aéreo
782 – Transporte Rodoviário
783 – Transporte Ferroviário
784 – Transporte Hidroviário
785 – Transportes Especiais
Outras despesas de Urbanismo
Outras despesas de Energia
Outras despesas de Transporte

Fonte: Adaptado da Portaria Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão n° 42, de 1999
Finbra - Sistema de Finanças Públicas do Brasil: banco de dados criado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em convênio com a Caixa Econômica Federal,
que é, até o momento, a principal fonte utilizada para o cálculo das receitas, despesas e orçamentos municipais dos governos.
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Um breve olhar sobre as informações de gastos
públicos
Em decorrência dos desafios encontrados na coleta
dos dados, analisou-se a disponibilidade e robustez
de informações dos gastos públicos a partir da coleta
das 25 peças orçamentárias para cada ente federativo
necessárias ao escopo deste estudo: 3 planos plurianuais - PPAs (2006 a 2009; 2010 a 2013; e 2014 a 2017);
11 Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDOs; e 11 Leis
Orçamentárias Anuais -LOAs (um documento anual
entre 2006 a 2016). A coleta foi realizada por meio de
busca nos sítios eletrônicos e cartas formais de pedido
de informação.
O conjunto de documentos dos estados de São Paulo
e Rio de Janeiro e do governo federal foi levantado em
sua completude. Os municípios da Região Metropolitana de São Paulo disponibilizaram, em média, 37%
dos documentos. O município de São Paulo forneceu
acesso a 100% deles. Na região Metropolitana do Rio
de Janeiro, em média, 19% dos documentos do escopo estavam acessíveis. O município do Rio de Janeiro
disponibilizou 44% dos documentos, sendo indisponíveis os LOAs e LDOs nos primeiros anos do escopo.
Também foi verificada a compatibilidade de informações entre diferentes fontes. As amostras para verificação foram: dados do município de São Paulo para
os anos de 2008 e 2012 nas funções Transporte e
Urbanismo e subfunção Transportes Coletivos Urbanos. Tais funções e subfunção foram escolhidas pela
relevância para a discussão de mobilidade urbana. O
município de São Paulo foi eleito para ser comparado com os dados coletados no Finbra, dada a disponibilidade e facilidade de interface do seu Portal de
Transparência6. O resultado mostra alguns valores
divergentes declarados nas duas fontes.

Gastos em mobilidade urbana: resultados gerais
O Banco de Dados dos Gastos Públicos em Mobilidade, em formato Excel, apresenta os gastos públicos
liquidados por níveis governamentais, entes federativos, anos, função e subfunção, valor nominal e valor
real. Essa base de dados é considerada um primeiro
esforço de sistematizar gastos em mobilidade urbana.
Ainda assim, os entraves de coleta de dados e o alto
nível de agregação dos gastos públicos sistematizados por funções e subfunções inviabilizaram estabelecer com segurança o volume de recursos públicos
destinados a elementos específicos da mobilidade
urbana para o escopo deste estudo.
De maneira geral, observa-se que em todos os entes
federativos estudados os gastos relativos à função
Energia são menores que as demais funções estudadas. A função Transportes tem os maiores gastos no
governo federal e nos governos estaduais estudados.
Os governos municipais têm gastos mais altos na
função Urbanismo, tendência esta relacionada às atribuições deste nível governamental. No município de
São Paulo cerca de 10 a 14% dos gastos no período
estudado estão classificados na função Urbanismo. A
subfunção mais representativa nesse caso é Serviços
Urbanos, que apresenta de 5,5% a 7,5% do orçamento
do município. Os gastos com a função Urbanismo no
município do Rio de Janeiro variam de aproximadamente 7% a 19%. É notável os crescentes gastos do
município nessa função a partir de 2009. As subfunções Infraestrutura Urbana e Serviços Urbanos são as
únicas representativas neste Município. A primeira varia de quase 0% a 10% dos gastos totais, enquanto a
segunda se mantém entre cerca de 6 a 8% dos gastos
totais do município.

Esta análise, assim, evidencia os desafios relacionados
ao entendimento, disponibilidade e robustez de informações quanto aos gastos públicos, especialmente
para temas transversais como a mobilidade urbana.

Portal de Transparência da Prefeitura de São Paulo:
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/despesas/Paginas/default.aspx
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Reflexões e recomendações
O desenvolvimento do método e a construção da
Base de Dados de Gastos Públicos Destinados à
Mobilidade Urbana, assim como a análise destas informações, possibilitou reflexões não somente no âmbito
deste estudo, mas também sobre os desafios mais amplos relacionados à contabilidade pública e à mobilidade urbana.
Foram desafios representativos o acesso às informações orçamentárias; o fato de os registros das despesas
serem atodeclaratórios, acrescentando fragilidade e incerteza aos valores reportados; e a grande agregação
dos gastos públicos em funções e subfunções que inviabilizou o olhar minucioso nas partes que compõem
a mobilidade urbana, conforme sugerido na proposta
construída junto à sociedade civil.
Entende-se, portanto, que a consolidação e divulgação
atual no Finbra – nível nacional – dos gastos públicos
não dialogam com temas transdisciplinares como a
mobilidade urbana. O Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), novo
sistema de informações contábeis no Brasil sendo
implementado durante 2018, deve trazer maior acurácia e fidedignidade às informações prestadas pelos
municípios brasileiros à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) e, portanto, contribuir para esses desafios.
Assim, recomenda-se que esforços posteriores de coleta e análise de dados sobre gastos em mobilidade
urbana utilizem o caminho da classificação programática e as informações disponibilizadas no Siconfi.
O uso da classificação programática pode contribuir
para coleta de informações em temas complexos por
ser flexível quanto ao desenvolvimento e classificação
em programas e garante maior desagregação dos dados contábeis.
Sugere-se também que, durante o processo de coleta de dados de gastos públicos, a sociedade civil se
questione “Quais informações eu preciso para acompanhar uma política pública?”; “Como eu interpreto
uma informação sobre gasto público?”; “Estas informações estão disponíveis?”; “Qual a melhor fonte de
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informação para o meu objetivo”; “Este dado foi auditado?”; “Este dado é reportado da mesma forma em
outras fontes?”. Respostas a tais perguntas podem
ajudar no processo de análise crítica dos dados disponibilizados pelo poder público e orientar a discussão
sobre alocação de recursos para os variados temas de
interesse da sociedade.
Nesse sentido, uma proposta de estudo futuro é
aplicar a matriz sugerida pela sociedade civil a partir
do levantamento dos gastos por programas e ações
(classificação programática) em um município e/ou
o estado. Seria pertinente realizar o estudo sobre o
município de São Paulo, uma vez que este concentra grandes desafios e investimentos em mobilidade,
compartilhados pela sua região metropolitana.
Também, seria interessante expandir o olhar de gastos
e sistematizar também as receitas – fontes de financiamento público e privado –, destinadas a mobilidade
urbana. Como forma de complementar os gastos diretos levantados neste estudo, recomenda-se mapear
e valorar as externalidades (positivas e negativas) relacionadas a elementos da mobilidade urbana.
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De forma mais ampla, é de grande valia pesquisar e
compilar melhores práticas em termos de contabilidade pública (outros municípios, países, temas como
saúde e educação ou ainda um modelo novo) e meios
de modernizar os conceitos e sistemas utilizados no
orçamento brasileiro visando propor caminhos e estabelecer um diálogo com a Secretaria do Tesouro
Nacional.
Por fim, é necessário um esforço em tornar a informação contábil pública mais inteligível para a sociedade
civil, de forma a ampliar o controle social e reforçar o
processo democrático. Atualmente esse é um tema
pouco tratado, e a promoção de treinamentos sobre
acompanhamento de contas públicas para sociedade
civil pode contribuir para aumento do interesse e capacidades no tema. Da mesma forma, é relevante mapear atores da sociedade civil engajados em temas de
transparência de contas públicas para expandir a rede
de atores e alavancar a articulação e capacitação em
contas públicas e nos resultados do presente estudo.
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