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REINVENTANDO O PODER LOCAL
limites e possibilidades do federalismo

e da descentralização

esde a democratização e a promulgação da Cons-
tituição de 1988, o Brasil passou a ser um dos
países mais descentralizados na distribuição de

recursos tributários e de poder político (Souza, 1992 e
1994). A Constituição também expressou um compromis-
so com a institucionalização de valores democráticos, em
que a descentralização política, financeira e administrati-
va assumiu papel relevante. Essas questões emergiram no
Brasil e na América Latina no momento em que as cha-
madas democracias ocidentais começavam a questionar
a capacidade de seus sistemas políticos de encontrarem
soluções para crescentes problemas políticos, econômi-
cos e sociais, como discutido por Dunleavy (1980).

Apesar dos compromissos assumidos no Brasil a fa-
vor de valores voltados para a democracia política e so-
cial e onde a descentralização se inscreve, inúmeros cons-
trangimentos têm dificultado o alcance dos objetivos
constitucionais e o equacionamento dos vários problemas
que a Constituição procurou enfrentar. Além disso, pro-
fundas mudanças estão transformando o papel do Estado
como provedor de políticas econômicas e sociais, ao mes-
mo tempo em que se enfatiza a importância dos mecanis-
mos de mercado. Completando esse ciclo de transforma-
ções, reformas econômicas, especialmente as voltadas para
o controle da inflação, têm reduzido o apoio do governo
federal na provisão de infra-estrutura e de serviços públi-
cos locais e regionais. Na esfera federal, os resultados da
descentralização são bastante visíveis: o governo federal
tem sido particularmente afetado por dificuldades finan-
ceiras e tem encontrado impedimentos, embora não in-
transponíveis, para a montagem e sustentação de coali-
zões que lhe permitam governar. Na esfera subnacional,
todavia, os resultados da descentralização são menos cla-

ros, especialmente o conhecimento sobre como a descen-
tralização afetou cada município e cada estado em parti-
cular, bem como o comportamento de suas lideranças em
face do aumento de recursos financeiros e de poder políti-
co. Como resultado desse quadro, gera-se um novo ciclo
de transformações, que reescrevem as tradicionais formas
federativas de distribuição de poder político e financeiro.
Esse novo formato do Estado modifica a agenda tradicio-
nal de integração social e regional e de coesão política,
especialmente o papel de cada nível de governo no pacto
federativo, gerando o desafio de redesenhar novas formas
de organização e de gestão públicas. Tais mudanças apon-
tam para a necessidade de reinventar o federalismo, ao mes-
mo tempo em que trazem novas tensões no arranjo fede-
rativo desenhado pela Constituição de 1988.

Este artigo objetiva investigar se a descentralização e
a democratização introduzidas no Brasil na última déca-
da mudaram a forma como os bens locais (políticos e
materiais) e os serviços são distribuídos entre diferentes
grupos sociais e políticos. Indaga-se se a descentraliza-
ção praticada dentro das regras democráticas mudou a
agenda da despesa pública na esfera local.

O artigo apresenta, primeiramente, uma sucinta revi-
são da literatura internacional, principalmente anglo-
saxônica, sobre o federalismo e a descentralização. Em
seguida, faz-se uma retrospectiva do desenvolvimento po-
lítico e financeiro dos municípios brasileiros. As seções
seguintes discutem os casos de Salvador e Camaçari, com
o objetivo de investigar os efeitos da descentralização
política e tributária sobre o processo político local e so-
bre a alocação de recursos orçamentários, tomando como
base os resultados dos balanços desses dois municípios
no período 1981-91.
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FEDERALISMO E DESCENTRALIZAÇÃO:
BREVE QUADRO TEÓRICO

Em países federais é de fundamental importância dis-
cutir a questão do poder local, tomando como base os
postulados teóricos que conformam o federalismo e a
descentralização. Sistemas políticos federais baseiam-se
em teorias políticas e sociais do federalismo. A existên-
cia de um sistema federal implica cooperação política e
financeira entre o governo federal e as demais esferas da
federação. Esta é a razão pela qual o grau de descentrali-
zação entre unidades governamentais é de importância
crucial para o entendimento de como um dado sistema
federal funciona na prática. Por isso, a ciência política e
a administração passaram a dedicar atenção não apenas
às teorias do federalismo e à aplicação dos princípios fe-
derativos nas constituições e na legislação, mas também
à forma pela qual os diferentes sistemas federais são ope-
racionalizados.

Apesar de o federalismo estar, em geral, acompanha-
do da descentralização, isto é, de substancial autonomia
entre os membros da federação, a descentralização não é
uma condição necessária nem suficiente para o federalis-
mo, como discutido por Lijphart (1984).

O federalismo, no seu conceito amplo, refere-se aos
laços constitutivos de um povo e de suas instituições cons-
truídos através de consentimento mútuo e voltados para
objetivos específicos, sem, contudo, significar a perda de
identidades individuais (Harman, 1992:337). O conceito
de federalismo tem sido exaustivamente discutido na li-
teratura, bem como existe acirrada disputa sobre as suas
principais características.1 Nesse terreno de disputas con-
ceituais, optou-se por tomar como referência a visão de
Burgess (1993a:8), em que o federalismo é tratado como
um conceito de valor, como a recomendação e a promo-
ção de apoio à federação. Partindo-se dessa visão, pode-
se concluir que a lógica das federações é o federalismo,
que é a percepção ideológica do que deve acontecer após
a federalização. Mais do que uma distinção semântica, a
importância de se distinguir federação de federalismo
deve-se a dois fatores: a emergência de formas federati-
vas em países e em instituições que não são uma federa-
ção, sendo a Bélgica e a Comunidade Européia os exem-
plos mais citados; e a existência de grande variedade na
prática dos princípios federais dentro de cada federação.
Assim, para os propósitos deste artigo, a dimensão ado-
tada é a do federalismo como ideologia política, tal como
desenvolvido por Burgess. Essa visão preenche uma im-
portante lacuna na literatura sobre federalismo, mais usu-
almente preocupada com as praticalidades dos arranjos
territoriais e governamentais, ou então excessivamente
formalista. Burgess definiu a ideologia política do fede-

ralismo como valores, atitudes, crenças e interesses que
se articulam no sentido de fazer com que ações sejam
apoiadas em propósitos e compromissos (Burgess, 1993b:
104). A importância de se incorporar na discussão sobre
federalismo a abordagem da ideologia política deve-se ao
fato de que mudanças e práticas diversas dentro de cada
federação têm se constituído no aspecto mais difícil para
explicar e compreender o funcionamento dos sistemas
políticos federais para além de seus aspectos meramente
formais e legais.

A contribuição de Burgess ao debate sobre federalis-
mo abre caminho para a investigação das motivações que
embasam a existência de cada federação em particular.
Cada federalismo – e também cada federação – incorpora
um número variado de atributos econômicos, políticos e
socioculturais, que se inter-relacionam para produzirem
padrões complexos de interesses e identidades. Assim,
cada federalismo é guiado por um leitmotif, que também
pode se expressar de diferentes formas de acordo com as
peculiaridades de cada tempo histórico. O federalismo
norte-americano foi, e continua sendo, dominado pela
busca de mecanismos de “pesos e contrapesos” (os
“checks-and-balances”). No Canadá, Índia, Paquistão,
Malásia, Nigéria e Suíça, a razão de ser do federalismo
tem sido a preservação de minorias lingüísticas, étnicas e
religiosas, conforme discutido por Gagnon (1993). Na
Alemanha, o impulso federativo voltou-se primeiramen-
te para a construção e depois para a consolidação de ins-
tituições capazes de evitar as duas derrotas da democra-
cia naquele país: a primeira em 1933 e a segunda pela
ditadura nazista (Sontheimer, 1988). O federalismo da
Austrália tem sido creditado às vantagens comerciais ad-
vindas de um mercado unificado (Else-Mitchell, 1983) e/
ou à necessidade de contrabalançar, via os estados, as ten-
dências centralistas do governo federal (Rydon, 1993).
Para os argentinos, como sugerido por Shapira (1992), o
federalismo legitima a luta das províncias contra o ex-
cessivo poder da capital. Argumenta-se, neste artigo, que
a razão de ser do federalismo brasileiro sempre foi, e con-
tinua sendo, uma forma de acomodação das demandas de
elites com objetivos conflitantes, bem como um meio para
amortecer as enormes disparidades regionais.

No que se refere à descentralização, apesar de políti-
cas descentralizadas estarem em voga na maioria dos
países, o conceito de descentralização é vago e ambíguo.
A popularidade da descentralização respalda-se em vá-
rios fatores, como, por exemplo, nos ataques da direita e
da esquerda contra o poder excessivo dos governos cen-
trais e na capacidade que o conceito traz embutida de pro-
meter mais do que pode cumprir. Enquanto alguns auto-
res enfatizam a desconcentração administrativa, outros
vêem a descentralização como uma questão política que
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envolve uma efetiva transferência de autoridade para se-
tores, parcelas da população ou espaços territoriais antes
excluídos do processo decisório.

Vários são os problemas que envolvem as formulações
teóricas sobre a descentralização. O primeiro encontra-
se no fato de que a literatura passou a enfatizar o slogan
“pense global e aja localmente”, ignorando a importân-
cia de outras esferas, tais como, no caso dos países fede-
rais, os estados-membros.2 O segundo problema é que a
descentralização tem significado, especialmente na lite-
ratura anglo-saxônica, um redirecionamento para o mer-
cado e para os atores locais, reduzindo as instâncias de
politização.3

Em terceiro lugar, as formulações teóricas sobre a des-
centralização levam em conta a realidade dos países in-
dustrializados, tornando suas bases conceituais e meto-
dológicas difíceis de serem aplicadas em outros países.
Como exemplo dessa limitação, pode-se apontar o fato
de que as formulações marxistas sobre a descentraliza-
ção explicam a centralização e a descentralização como
correspondentes aos movimentos mundiais do capitalis-
mo. Tal explicação encontra-se hoje sem base empírica,
dado que tendências divergentes não estão claramente li-
gadas aos atuais regimes políticos. Este é o caso de paí-
ses como a França e os EUA, que vêm mostrando uma
tendência à descentralização, enquanto a Grã-Bretanha
está tomando o caminho de maior centralização. Para a
teoria oposta ao marxismo – a da escolha pública (public
choice) –, a descentralização é vista como fator impor-
tante na limitação da voracidade dos burocratas como
maximizadores de despesas, estimulando a opção dos
consumidores em escolherem livremente suas priorida-
des. Assim, se um município não atende às demandas de
um consumidor, este se muda para outro onde suas prefe-
rências serão melhor atendidas. Essas duas visões da des-
centralização são difíceis de se aplicar em países em de-
senvolvimento. A visão marxista por causa do papel
proeminente que o Estado sempre teve nos países em de-
senvolvimento e, também, porque, como lembrado por
Mouzelis (1986), a teoria marxista é de difícil aplicação
no mundo em desenvolvimento, uma vez que não consi-
dera o papel do clientelismo na configuração do sistema
político. Já a teoria da escolha pública também se mostra
de difícil aplicação porque cidadãos (ou consumidores)
pobres não parecem ter o direito de escolha de moradia
baseado em nada além do que a disponibilidade de em-
prego. Os estudos sobre migrações no Terceiro Mundo
têm mostrado, com exaustão, a importância central do
emprego na decisão de migrar.

A descentralização tem sido o foco central da literatu-
ra sobre desenvolvimento. Dentro dessa ótica, é vista como
um dos principais instrumentos do desenvolvimento e

como estratégia para a redução do papel do Estado. Vá-
rios problemas teóricos não-resolvidos pela literatura so-
bre desenvolvimento podem ser apontados, tais como:
- para cada princípio a favor da descentralização, pode-
se igualmente identificar outro que o contrarie;

- as vantagens e as limitações da descentralização são, em
geral, apresentadas em termos normativos sem relacioná-
las com contextos políticos e econômicos mais amplos,
gerando, portanto, uma despolitização do debate;

- a linguagem usada na literatura é a da “eficiência”, “efe-
tividade” e “controle”, sugerindo, implicitamente, que
países centralizados carecem dessas três capacidades;

- a literatura trata a descentralização como uma política
concedida do centro para as esferas subnacionais, o que
não se aplica a países como o Brasil, onde a decisão de
expandir a descentralização foi tomada pelos parlamen-
tares durante a Constituinte de 1986-88;

- a literatura tende a ignorar níveis intermediários de go-
verno, focalizando apenas nas relações entre o centro e
as esferas locais;

- não existem garantias de que os benefícios de políticas
descentralizadoras serão eqüitativamente distribuídos,
como argumentam Prud’homme (1994), Slater (1989) e
Smith (1985).

O sumário aqui apresentado sobre o tratamento con-
ceitual e teórico da literatura sobre descentralização teve
o objetivo de apoiar o argumento de que discutir a des-
centralização em termos gerais parece não significar muito
nos dias atuais. Torna-se fundamental refletir sobre a des-
centralização a partir de experiências concretas. É por esta
razão que o estudo dos municípios de Salvador e Cama-
çari são aqui apresentados como ilustrativos dos limites e
das possibilidades do federalismo e da descentralização
no Brasil pós-1988.

O objetivo dos estudos de caso é analisar o impacto da
descentralização em dois níveis: o político e o financei-
ro. Assim, a descentralização não é tratada, na sua dimen-
são administrativa ou econômica, nem como uma políti-
ca decidida pelo centro – como em geral a trata a literatura
internacional –, nem como uma questão de prestação de
serviços públicos. Este artigo limita a discussão das ques-
tões teóricas da descentralização através da busca do
melhor entendimento de dois aspectos: as mudanças po-
líticas ocorridas nesses municípios como resultado da
democratização e da descentralização; e a alocação de
recursos públicos na esfera local. Esses dois aspectos da
descentralização podem ajudar o entendimento sobre a
estrutura do poder local e da cota de poder à disposição
de cada esfera de governo. A necessidade dessa aborda-
gem justifica-se pelo fato de que a descentralização não
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ocorre em um vazio político-institucional. Além disso, a
descentralização promove novos conflitos entre diferen-
tes grupos sociais e afeta a distribuição de poder político
e de bens a diferentes grupos da sociedade local. Dessa
forma, análises baseadas em evidências empíricas sobre
o desenvolvimento político e tributário das esferas sub-
nacionais na última década podem contribuir para o de-
senvolvimento de questões mais precisas sobre as conse-
qüências da descentralização e da democratização no pacto
federativo brasileiro.

MUNICÍPIOS NO BRASIL

Uma breve retrospectiva sobre o desenvolvimento das
municipalidades torna-se necessária para um melhor en-
tendimento de suas posições atuais e tendências. Muitos
estudos trataram do papel histórico do governo e da polí-
tica locais, mas poucos consideram sua posição nos anos
recentes. Esses estudos podem ser agrupados em três con-
juntos. O primeiro grupo enfatiza a hegemonia da políti-
ca local e dos grupos privados na estrutura de poder do
Brasil. Alinham-se, nesse grupo, os trabalhos de Nestor
Duarte (1939), Gilberto Freyre (1964), Oliveira Viana
(1949) e Maria Isaura Queiroz (1976). Uma variante des-
se grupo é representada pelo estudo clássico de Victor
Nunes Leal (1975), que mostrou as contradições entre a
adoção de formas modernas de representação política, tais
como o sufrágio universal, num contexto de pobreza, cen-
tralização de poder e de recursos nas esferas estadual e
federal, e de um poder privado local, o dos coronéis, que
já estava em decadência. O segundo grupo assume que o
governo central sempre desempenhou o papel principal
na política brasileira. O maior expoente desse grupo é o
trabalho, também clássico, de Raymundo Faoro (1958).
As interpretações de ambos os grupos levavam o debate
sobre a inserção do governo local vis-à-vis o central para
o terreno da polarização.

Nos anos 80, uma posição intermediária foi assumida
por um terceiro grupo, representado pelos trabalhos de
Ames (1987), Bursztyn (1985), Medeiros (1986) e
Schwartzman (1988), que concluíram que a polarização
desse debate era apenas aparente. Esses autores identifi-
caram uma forte interdependência entre os níveis local e
central geradora de uma mútua legitimidade. Argumen-
ta-se, todavia, que essa interdependência, apropriadamente
identificada pelos estudos que integram o terceiro grupo,
deve ser agora relativizada. A relação entre a esfera fede-
ral e as subnacionais mudou com a nova correlação de
forças promovida pela democratização e pela descentra-
lização. A política e a federação brasileiras, assim como
as relações intergovernamentais, apresentam hoje um ca-
ráter difuso, gerador de uma fragmentação de poder, em

que os políticos locais, principalmente os das capitais, e
os políticos estaduais têm espaço de manobra próprio e
são parcialmente responsáveis pela capacidade de gover-
nar do governo federal. Esta constatação, todavia, não se
aplica a todos os municípios nem a todos os estados bra-
sileiros, como se verá adiante.

Do ponto de vista tributário, a literatura sobre descen-
tralização fiscal argumenta que, apesar do desenvolvimen-
to de vários métodos para medir o grau de centralização/
descentralização dos recursos públicos, ainda existem
reservas quanto ao rigor dessas mensurações (Levin,
1991). Apesar desse reconhecimento, não existem dúvi-
das quanto ao fato de que os municípios brasileiros fo-
ram, do ponto de vista estritamente tributário, os maiores
beneficiários da descentralização promovida pela aber-
tura política do final dos anos 70 e, posteriormente, pelas
medidas descentralizadoras introduzidas pela Constitui-
ção de 1988. Além do mais, os municípios possuem uma
margem relativa de liberdade para determinar a alocação
de seus recursos próprios e para financiar e administrar
seus recursos, especialmente a partir de 1988.4 Os muni-
cípios brasileiros são também relativamente capitalizados
quando comparados com outros, de países em desenvol-
vimento. Em 1992, a estimativa era a de que nenhum
município brasileiro teria recebido menos de US$ 400 mil
por ano apenas por conta do FPM (Bremaeker, 1994). Na
América Latina, no entanto, grande número de municí-
pios tem um orçamento anual que varia entre US$ 5.000
e US$ 20.000 (Lordello de Mello, 1991). No Brasil, so-
mente a transferência de recursos federais representou,
em 1993, US$ 5,5 bilhões (Bremaeker, 1994).

Apesar dessa força política e tributária, nem todos os
municípios e estados brasileiros encontram-se em posi-
ção mais favorável a partir da descentralização. Trabalho
realizado pelo Ipea/Ibam (1994) mostrou que cinco esta-
dos brasileiros arrecadam menos de 0,5% de todo o ICMS
coletado no país. Bremaeker (1994) mostrou que mais de
duzentos municípios do Nordeste não têm condições de
arrecadar recursos próprios. Tais situações mostram que,
em função da inexistência de indústrias e/ou do tamanho
da população pobre, esses estados e municípios não po-
dem prescindir de ajuda financeira externa. As profundas
desigualdades regionais do Brasil desnudam uma das prin-
cipais limitações da descentralização, qual seja, a de re-
duzir o papel do governo federal de transferir recursos
das regiões mais desenvolvidas para as menos desenvol-
vidas. Mesmo em países como o Brasil, onde existem
mecanismos de distribuição vertical da receita pública tipo
FPE e FPM, tais mecanismos mostram-se insuficientes em
face das sérias desigualdades inter e intra-regionais. Tal
constatação expõe os limites da descentralização finan-
ceira em países marcados por profundas desigualdades
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regionais. Assim, os casos de Salvador e Camaçari ins-
crevem-se dentre aqueles em que a descentralização po-
lítica e tributária teve escassa capacidade de transforma-
ção, seja nas práticas políticas, seja na alocação de recursos
locais para a melhoria das condições de vida de suas co-
munidades.

O CASO DE SALVADOR

Salvador é a terceira cidade mais populosa do Brasil,
com 2,1 milhões de habitantes, e acumulou um número
considerável de problemas, para os quais não tem conse-
guido encaminhar soluções. Em 1991, apenas 23% da
população tinha acesso a serviços de esgoto e metade à
coleta de lixo; 39% eram analfabetos e 300 mil eram
desempregados. Apesar desses números, Salvador está
se transformando em importante cidade turística, com
a visita de aproximadamente 400 mil turistas, em cada
verão.

Financeiramente, Salvador apresenta-se como uma
das capitais mais problemáticas do país, devido à au-
sência de indústrias e ao tamanho da sua população de
baixa renda. A contribuição da cidade para a renda e a
receita do Estado da Bahia é baixa, de acordo com os
dados da Abrasf (1992). A estrutura da receita reflete
a dependência da cidade das transferências intergo-
vernamentais. Os dados dos balanços da prefeitura de
Salvador, entre 1981 e 1991, mostram que apenas 38%
dos recursos da cidade provêm de receitas próprias. A
principal receita era extraída das transferências esta-
duais do ICMS, a segunda de receitas próprias do ISS
e a terceira de transferências do FPM.

As capitais brasileiras, em geral, aumentaram suas re-
ceitas a partir de 1988, não apenas via transferências fe-
deral e estadual, mas também através do aumento da re-
ceita própria e ajustamento de suas finanças, mas Salvador
permanece como uma exceção. As possibilidades da ci-
dade de superar suas limitações financeiras são bloquea-
das por três fatores.

O primeiro é o tamanho da folha de pagamento. Em
1991, com a implantação de um plano de carreira para o
servidor público municipal, Salvador gastou entre 80% a
90% da receita total com a folha de pagamento, enquanto
a média histórica anterior era de 50%, segundo dados da
Gazeta Mercantil (1993). Apesar desse significativo au-
mento, a despesa per capita com a folha de pessoal (US$
24) era a mais baixa dentre as principais capitais, inclusi-
ve nordestinas: Recife, com US$ 56, e Aracaju, com US$
70 (Abrasf, 1992). A pequena participação da folha de
pessoal na despesa per capita mostra que os salários rece-
bidos pelos funcionários municipais são baixos. Em 1994,
a prefeitura tinha 21.660 funcionários e o salário médio

mensal era de US$ 440. Valores médios, todavia, escon-
dem desigualdades salariais entre os funcionários pú-
blicos, já que os fiscais tinham um salário médio de
US$ 1.360, enquanto o dos professores ficava em tor-
no de US$ 360.5

O segundo problema é o bloqueio de parte da receita
municipal autorizado pela Justiça para pagamento de
débitos contraídos junto a empreiteiras. A dívida de
Salvador com as empreiteiras só deve terminar em 2014
e estava estimada em US$ 200 milhões. Em 1991, sete
empreiteiras conseguiram da Justiça o reconhecimento de
um acordo por elas firmado com o prefeito Mário Kertész,
possibilitando-lhes o bloqueio de 20% da quota mensal
do FPM. Negociações para encontrar uma forma de
pagamento que diminuísse esse bloqueio foram abertas
em 1993, conseguindo a prefeitura a redução do bloqueio
de 20% para 5% do FPM (Gazeta Mercantil, 1993).

O terceiro refere-se ao débito total. O problema não
está no tamanho do débito, mas sim na relação entre dé-
bito e receita líquida. O débito de Salvador representava
453% da receita líquida da prefeitura em 1989, 220% em
1988, 200% em 1987 e 37% em 1986.6 Esses números
mostram um aumento exponencial do débito na gestão do
prefeito Mário Kertész. Entre 1989 e 1988, a taxa de au-
mento anual da dívida da prefeitura de Salvador situou-
se em 45%, o que coloca a cidade na posição de quarta
capital com a maior taxa de aumento de débito (Meneghetti
Neto, 1991).

As tentativas da cidade de aumentar a arrecadação de
recursos próprios são bloqueadas por razões não apenas
econômicas, mas também políticas. Os prefeitos encon-
tram dificuldades para aumentar o IPTU devido a resis-
tências da Câmara de Vereadores e da imprensa local.
Assim, Salvador tornou-se a cidade onde o aumento do
IPTU foi o mais baixo dentre as capitais das regiões me-
tropolitanas. Entre 1988 e 1991, o aumento do IPTU de
Salvador foi de 34% ao ano, enquanto a média das capi-
tais foi de 51% (Abrasf, 1992).

Constrangimentos legais e políticos, aliados à ausên-
cia de indústrias e ao tamanho da população pobre, fa-
zem com que a arrecadação de impostos locais em Salva-
dor represente 2,5% do total da receita arrecadada nas
capitais brasileiras, número muito abaixo de cidades com
população menor do que Salvador, como Belo Horizonte
e Recife (Abrasf, 1992). Como a margem de aumento da
arrecadação é baixa, a cidade vem usando duas formas
perversas para financiar o pagamento de suas despesas: a
tomada de empréstimos junto a bancos privados a juros
de mercado, que são, como se sabe, extremamente altos;
e o apelo à “boa vontade” do governador do estado para a
antecipação da quota mensal do ICMS ou até mesmo para
a assunção de serviços eminentemente locais. A primeira



SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 10(3) 1996

108

forma é parcialmente responsável pelo aumento da dívi-
da e a segunda significa que os prefeitos têm que se sub-
meter aos governadores para poderem arcar com as des-
pesas cotidianas da cidade, gerando a dependência da
capital à administração estadual para gerir minimamente
a cidade.

Esse lamentável quadro financeiro faz com que Salva-
dor tenha uma receita per capita de recursos próprios da
ordem de US$ 34, menor do que Fortaleza, e abaixo de
cidades com população semelhante, tais como Belo Ho-
rizonte, que tem uma receita per capita de recursos pró-
prios em torno de US$ 68 e bastante distante de capitais
como Rio de Janeiro, com US$ 139, Florianópolis, com
US$ 122, São Paulo e Vitória, ambas com US$ 114, e
Curitiba, com US$ 77 (Abrasf, 1992), cidades que abri-
gam um número significativo de moradores de classe
média, bem como indústrias. Em 1993, a receita total de
Salvador foi de US$ 229,8 milhões e a receita per capita
de US$ 106.7

Do lado da despesa, os dados dos balanços entre 1981
e 1991 mostram que Salvador apresenta um quadro mar-
cado pela pulverização de recursos em diversos itens
de despesas, contrário ao observado nas demais capi-
tais.8 A prioridade de despesa mais clara em Salvador
está no item habitação e urbanismo, especialmente em
anos eleitorais. Os dados também mostram que a des-
centralização financeira introduzida nos anos 80 e a
volta das eleições diretas não afetaram o padrão da
despesa pública em Salvador.

Apesar de registrar uma tendência à pulverização dos
recursos, algumas funções registraram um aumento rela-
tivo no período, como é o caso das despesas com o Le-
gislativo e com Assistência e Previdência, tendência que
também foi registrada nas demais capitais. Diferentemente
das demais capitais, onde o perfil da despesa mostra uma
tensão, de um lado, entre as funções habitação e urbanis-
mo e, de outro, com serviços sociais, Salvador não regis-
tra essa tensão, uma vez que a despesa com serviços so-
ciais tem sido historicamente baixa.

Entre 1970 e final dos anos 80, Salvador teve cinco
prefeitos. Entre 1979 e 1982, a cidade foi governada por
Mário Kertész e Renan Baleeiro; de 1983 a 1985 por
Manuel Castro; em 1986, Kertész, então no MDB, retor-
nou ao cargo de prefeito pelo voto direto. Em 1989
Fernando José, um ex-radialista, foi eleito prefeito pelo
PMDB e nas eleições de 1992 os eleitores elegeram Lidice
da Mata, ex-membro do PC do B e agora no PSDB. Ape-
sar de pertencerem a grupos políticos relativamente dis-
tintos, os prefeitos de Salvador têm uma marca comum
trazida pela precariedade das finanças públicas locais: eles
têm pouca margem para tomar decisões próprias e para
definir a agenda política e administrativa da cidade, já que

a situação financeira faz com que a prefeitura tenha que
recorrer a financiadores externos, ora aos governos esta-
dual e federal, ora às empreiteiras.

A fragilidade financeira de Salvador faz com que seja
impossível administrar a cidade sem a ajuda financeira
de atores externos, tais como os governadores, as emprei-
teiras e o aparato das agências federais. Esse ônus tem
selado o destino dos políticos locais, qual seja, o de per-
derem o controle das decisões sobre a cidade e o de tor-
narem-se prisioneiros dos seus financiadores.

Apesar de sua importância política como capital do
estado, os líderes políticos locais são limitados por
constrangimentos tributários.9 A falta de recursos fi-
nanceiros impede os prefeitos de governarem, o que
torna o eleitorado insatisfeito e volátil. Isto é confir-
mado pelo fato de todo prefeito que governou Salva-
dor, nos últimos vinte anos, estar fora da cena política,
apesar de tentativas de retorno. A única exceção é An-
tônio Carlos Magalhães.10

Sintetizando, Salvador é uma cidade que apresenta
profundos e recorrentes problemas políticos e financei-
ros. Os constrangimentos financeiros são responsáveis pela
perda de controle dos prefeitos sobre os destinos da cida-
de e também estão impedindo a cidade de ter uma face
política própria, apesar de o eleitorado ter, até agora,
mostrado uma vontade de romper com os laços de depen-
dência da cidade com o principal grupo político estadual
representado pelo atual senador Antônio Carlos Maga-
lhães.

Diferentemente das outras capitais, Salvador não se
beneficiou da descentralização política e financeira que
tem caracterizado o Brasil na democratização. A ausência
de aporte de recursos federais via transferências nego-
ciadas tem forçado a cidade a aumentar sua dependência
do governo do estado e das empreiteiras. O caso de
Salvador apresenta-se como uma exceção à regra de que
a descentralização financeira promoveu efeitos positivos
nas capitais brasileiras. Assim, Salvador pode ser apontada
como uma das cidades que não podem sobreviver sem o
aporte de recursos adicionais e onde a descentralização
financeira provou ter pouco impacto no aumento da
eficiência dos prefeitos e na sua capacidade de governar.
O caso de Salvador mostra que existem fatores políticos
e econômicos que influenciam os resultados da des-
centralização, mostrando, assim, os limites da descentrali-
zação em situações de grande disparidade inter e intra-
regional.

O CASO DE CAMAÇARI

Até os anos 70, Camaçari era um município isolado
que mantinha escassa ligação com as demais cidades da
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região metropolitana de Salvador. Quatro acontecimen-
tos mudaram substancialmente a face da cidade: a implan-
tação do parque petroquímico de Camaçari (Copec); a
construção da Estrada do Coco, que liga Salvador à área
costeira de Camaçari, transformando-a na principal fonte
de turismo e veraneio para os moradores de classe média
de Salvador e do seu entorno; a estipulação do municí-
pio, em 1972, como área de segurança nacional, o que
trouxe para a prefeitura um prefeito nomeado, que go-
vernou a cidade durante 11 anos; e a delegação do plane-
jamento das áreas industrial e urbana de Camaçari ao
Estado, que passou a tomar decisões em nome do muni-
cípio.

Em 1991, Camaçari tinha 108.865 habitantes. Do ponto
de vista físico, a cidade mostra as contradições e a falta
de relação entre as diferentes ocupações urbanas. Parte
do município é ocupado por indústrias, a área costeira por
confortáveis casas de veraneio e a sede do município é
habitada por uma população pobre de trabalhadores sem
qualificação que chagaram nos anos 70 para a construção
das fábricas. Essas três “cidades” não são visíveis entre
si, o que faz de Camaçari um território de mundos desco-
nexos e contraditórios. No Copec existem indústrias so-
fisticadas e com alta tecnologia, que fornecem ao Estado
a sua principal fonte de arrecadação de tributos. Essas
indústrias, intensivas em capital, empregam pouca mão-
de-obra constituída de trabalhadores qualificados e bem-
pagos, que moram em Salvador devido à pequena distân-
cia entre os dois municípios. Na área costeira estão grandes
loteamentos, com excelente infra-estrutura usada em ge-
ral apenas durante o verão. Na sede do município, 52%
da PEA está empregada no setor informal. Os que estão
no mercado formal são funcionários públicos ou empre-
gados de empresas que prestam serviços não-especiali-
zados ao Copec. Em 1989, 90% da população da sede do
município tinha uma renda mensal máxima de três salá-
rios mínimos e 90% eram ou analfabetos ou não tinham
completado o segundo grau (Prefeitura Municipal de Ca-
maçari, 1992).

Devido à presença das indústrias petroquímicas, Ca-
maçari é um município financeiramente privilegiado se
comparado com as demais cidades baianas, mas tem por
residentes regulares uma população pobre e de baixa es-
colaridade. A principal fonte de receita do município é a
transferência do ICMS devido às indústrias do Copec. Em
1993 a receita per capita total era de US$ 406, bastante
distante da de Salvador (US$ 106). Apesar de ser um
município privilegiado financeiramente, o orçamento de
Camaçari foi deficitário na maior parte do período estu-
dado. O desequilíbrio fiscal foi provocado por uma agres-
siva política de investimentos e pelo tamanho da folha de
pessoal. Em 1993 Camaçari tinha aproximadamente 5 mil

funcionários, significando 5% da população da cidade. O
salário médio era de US$ 300, semelhante ao de Salva-
dor.11

A despesa por função extraída dos balanços entre
1981 e 1991 mostra que nos últimos dois anos da dé-
cada analisada a despesa com administração e planeja-
mento decresceu em termos relativos, o que sugere que
a prefeitura diminuiu o ritmo dos empréstimos. Após
cinco anos de baixa despesa em educação, a adminis-
tração de Luiz Caetano aumentou o item em quase 50%,
uma tendência que se manteve constante a partir de
1986. As despesas com habitação e urbanismo apresen-
tam a mesma tendência de Salvador, ou seja, crescem
exponencialmente em anos eleitorais. Despesas com
saúde e saneamento também cresceram na gestão de
Caetano, mas diminuíram depois.

Diferentemente de Salvador, a distribuição percentual
dos itens de despesa de Camaçari mantém-se relativamente
constante. Essa estabilidade mostra que o padrão do gas-
to público local não foi afetado pela natureza do regime
político, ou seja, pelo fim do regime militar e retorno das
eleições diretas, nem por mudanças nos grupos políticos
que governaram a cidade durante a década analisada. A
descentralização financeira e o retorno das eleições dire-
tas aumentaram relativamente a despesa com educação e
saúde.

Três prefeitos governaram Camaçari na década anali-
sada: Humberto Ellery, um militar reformado, a gover-
nou até 1985; Luiz Caetano, então no PMDB, mas mi-
litante do PC do B, foi eleito diretamente para o período
1986-88; e José Tude, do PFL, para 1989-92. Poste-
riormente, Ellery foi eleito pelo voto direto, com o apoio
de Caetano e de uma coligação de 19 partidos. A cada
eleição, o eleitor de Camaçari demonstrava sua desa-
provação à gestão do prefeito através da eleição de um
opositor.

Apesar de pertencerem a grupos políticos divergentes,
todos os prefeitos de Camaçari tiveram que administrar a
cidade promovendo políticas clientelistas e assistencia-
listas, a fim de proverem seus eleitores com condições
mínimas de sobrevivência. Do depoimento dos prefeitos,
conclui-se que as demandas dos eleitores não passavam
pela melhoria dos serviços públicos, mas sim pelo em-
prego público e pela ajuda financeira pessoal para a me-
lhoria de suas precárias habitações.12 Também através do
depoimento dos prefeitos, verifica-se que eles tinham
pouca margem de manobra para realizar seus projetos
administrativos e mudar a agenda política local, devido
às pressões da comunidade por ações voltadas para a sua
sobrevivência imediata.

O caso de Camaçari mostra que a falta de soluções
nacionais capazes de minimizar a pobreza no Brasil
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promove um ciclo vicioso que conserva os pobres em
situação de dependência dos governos locais a fim de
conseguirem um patamar mínimo de sobrevivência.
Como os recursos são limitados, mesmo uma prefeitu-
ra financeiramente privilegiada não consegue impor
uma agenda de despesa que priorize melhoria das con-
dições de vida da população, devido ao tamanho da sua
população pobre.

CONCLUSÕES

Os casos de Salvador e de Camaçari trazem para o de-
bate da descentralização e do federalismo dois parado-
xos. Em Salvador, a força política da cidade não tem sido
suficiente para libertar seus políticos da dependência de
outros níveis de governo e das empreiteiras. Em Cama-
çari, a força financeira da cidade não é suficiente para
livrá-la do papel de provedor de emprego público para a
sua população sem escolaridade. Apesar de o Brasil ser
um país de contrastes, as experiências desses dois mu-
nicípios apresentam padrões comuns, que são encontra-
dos nos aspectos econômicos, nas relações intergo-
vernamentais, nos efeitos da descentralização sobre o
padrão da despesa pública e na forma de funcionamento
do sistema político.

Do ponto de vista econômico, as duas cidades bene-
ficiaram-se da desconcentração econômica do Sudes-
te. Ambas receberam um aporte considerável de recur-
sos federais e privados nas duas últimas décadas.
Camaçari foi beneficiada pela instalação do Copec e
Salvador por seu papel de centro terciário. Apesar dis-
so, essas mudanças não foram suficientes para melho-
rar as condições de vida e de trabalho das populações
historicamente excluídas dos benefícios do crescimen-
to econômico. A distância entre os resultados econô-
micos positivos e as condições de vida da maioria da
população não só penaliza os excluídos do processo de
crescimento, como também impede a ação dos políti-
cos locais. Eles têm que renunciar a objetivos de longo
prazo, tais como a melhoria dos serviços sociais locais
para atender às demandas de curto prazo dos seus elei-
tores voltadas para a sobrevivência imediata. As de-
mandas dos eleitores são, portanto, por ações de so-
brevivência, deixando os políticos locais diante do
seguinte paradoxo: eles não têm condições nem de  criar
empregos na economia, nem de diretamente enfrentar
os fatores que impulsionam a população para a pobre-
za, mas são obrigados a despender recursos para pro-
ver seus eleitores com empregos e com a melhoria de
suas habitações.

No campo das relações intergovernamentais, o gover-
no do estado tem tido uma presença marcante em ambas

as cidades, sendo, na maior parte das vezes, o principal
decisor. Entretanto, e como uma corrente da literatura
sobre governo local sugere, os políticos locais estão mais
próximos das demandas das comunidades. Como os mu-
nicípios analisados são constituídos de eleitores pobres,
de baixa escolaridade e baixa qualificação profissional,
os prefeitos passam a ser responsáveis por provê-los com
os meios de sobrevivência e não com o acesso a bens e
serviços públicos, enquanto o governo do estado provém
a infra-estrutura para o crescimento econômico. Portan-
to, acesso a bens e serviços públicos locais permanece em
um limbo governamental.

Em relação aos efeitos da descentralização no padrão
da despesa pública local, embora Camaçari tenha aumen-
tado a despesa em educação, saúde e saneamento, o per-
centual de cada item de despesa em relação ao gasto total
não mudou substancialmente. A despesa local é prova-
velmente mais afetada pelas eleições e por objetivos de
curto prazo do que por compromissos em prover serviços
sociais à população. Em Salvador, nenhuma mudança
qualitativa foi observada.

Na operacionalização do sistema político, duas carac-
terísticas podem ser apontadas. Primeiro, os políticos lo-
cais têm escasso controle sobre os destinos da cidade, seja
porque são prisioneiros de outras instituições, seja por-
que a população local é tão pobre que a única política
possível é a de prover os eleitores com os meios de so-
brevivência. Segundo, a política é vista pela população
como pertencendo ao território do estado, mas, ao mes-
mo tempo, a população espera que os políticos locais re-
solvam seus problemas de desemprego e pobreza. Essas
características reforçam o argumento de que os políticos
locais têm poucas chances de atuarem como líderes
definidores e implementadores de uma agenda política
local própria.

Este artigo investigou alguns dos resultados da de-
mocratização e da descentralização na esfera local.
Ambos os processos fortaleceram o poder político e os
recursos financeiros dos governos subnacionais, espe-
cialmente dos estados e de suas capitais. Apesar desse
fortalecimento, isso não significa que os benefícios da
descentralização distribuem-se uniformemente. Ade-
mais, em um país de vasta dimensão territorial e mar-
cado por desigualdades sociais e regionais, o compro-
misso com a implementação da descentralização pode
variar substancialmente e vai depender, em muitos ca-
sos, das forças políticas locais. A diversidade política,
econômica e social do Brasil pode provocar grandes
diferenças entre os municípios, que acabam prejudican-
do os próprios objetivos da descentralização, uma vez
que a descentralização financeira a favor das esferas
subnacionais reduz as possibilidades de ajuda federal
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a estas esferas com o objetivo de minimizar os efeitos
das referidas desigualdades.

Os casos de Salvador e de Camaçari mostram que po-
líticas como a descentralização não podem ser vistas como
panacéia para a solução de problemas que ultrapassam suas
possibilidades. A descentralização no Brasil parece ter
contribuído para os avanços da democracia e do pluralis-
mo político pela incorporação de diferentes grupos na cena
política local, mas seu impacto sobre as políticas públi-
cas é ainda limitado e não se faz sentir em todas as cida-
des, inclusive em algumas de importância regional, como
Salvador e Camaçari. As evidências apontam para o fato
de que a descentralização e a democratização trazem uma
fragmentação do poder sem necessariamente mudar qua-
litativamente a alocação dos recursos públicos locais.
Pode-se concluir, a partir daí, que existem vários fatores
políticos e econômicos que influenciam os resultados da
descentralização e que afetam o pacto federativo, refor-
çando, assim, o argumento desenvolvido inicialmente
neste artigo sobre a importância de tais fatores nos resul-
tados das políticas públicas, aspecto em geral pouco con-
siderado na literatura.

NOTAS

1. Stewart (1984) mapeou a existência de 497 representações tanto literais quan-
to figurativas do federalismo. No território da ciência política, os trabalhos mais
divulgados são os desenvolvidos nos EUA, tais como os de Elazar (1984) e
Duchacek (1987).

2. Para uma análise do papel dos estados-membros no Brasil após a Constituição
de 1988, ver Souza (1996b).

3. A literatura francesa sobre descentralização segue caminho diverso, tratando
o tema como parte da discussão sobre a reestruturação do papel do Estado. Ver,
a respeito, Preteceille (1991).

4. A única restrição nas transferências constitucionais imposta aos municí-
pios é o percentual de 25% da sua receita total que deve ser despendido em
educação.

5. Números fornecidos pela Secretaria de Administração da Prefeitura de Sal-
vador.

6. Dados de relatório não-publicado da Secretaria de Finanças de Salvador.

7. Dados de 1993 calculados por José Pinheiro.

8. Para maiores detalhes sobre a despesa de Salvador e das demais capitais, ver
Souza (1996a).

9. Do ponto de vista do papel do legislativo local no debate sobre as políticas e
os destinos da cidade, os casos de Salvador e de Camaçari guardam alguma si-
milaridade com a tipologia desenvolvida por Couto e Abrucio (1995). No entan-
to, apenas em momentos de alta divergência ideológica entre o prefeito e a maioria
da Câmara de Vereadores, é que os vereadores assumiram um papel mais agres-
sivo. Tais momentos ocorreram, em Salvador, durante o mandato de Manoel
Castro e, em Camaçari, na gestão de Luiz Caetano. Para maiores detalhes, ver
Souza (1996a).

10. Depois de ter sido prefeito nomeado, Manoel Castro foi várias vezes eleito
para a Câmara Federal, mas foi derrotado nas duas vezes em que concorreu à
prefeitura pelo voto direto. Os votos de Manoel Castro para a Câmara devem ser
creditados mais ao apoio de Antônio Carlos Magalhães do que ao eleitorado de
Salvador.

11. Dados de Camaçari fornecidos pelo servidor Paulo Silva.

12. As entrevistas com os três prefeitos mencionados foram realizadas em
1992.
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