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RESUMO:
O estudo apresentado nesse trabalho propõe levantar sistematicamente a produção acadêmica
publicada em periódicos, sobre transferências governamentais, para revelar qual o cenário de
pesquisas sobre o tema e os assuntos que se correlacionam, além das perspectivas
metodológicas. Desta forma o estudo visa subsidiar trabalhos futuros sobre o tema, para
auxiliar na escolha, de pesquisas futuras, de vertentes do assunto, ainda não abordados em
trabalhos anteriores, para que venham agregar no avanço de pesquisas sobre as transferências
governamentais, haja vista , a importância do assunto, já que o modelo de repartição tributária
vigente no país, existe com o intuito de promover a redistribuição de recursos entre os entes
federados, com o intuito de promover a garantia de bens e serviços públicos mínimos aos
cidadãos, ofertados pelo poder público. A pesquisa é exploratória, com abordagem qualitativa,
realizada por meio de uma revisão sistemática de literatura, com buscas de artigos nas
plataformas : Brasil Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Periódicos Capes,
Business Source Complete ( EBSCO) e SciVerse Scopus (SCOPUS), publicados no período
de 2016 a 2020. Como resultados, foi observado, que dos trabalhos publicados neste período,
envolvendo o tema das Transferências Governamentais, metade deles (53%) tiveram como
pano de fundo apenas dois assuntos: saúde pública (SUS) e aumento do gasto público, e ainda,
pôde ser visto, que o assunto carece de muitos estudos que venham abordar temas importantes
que circundam as transferências governamentais como: a influência político-partidária na
intenção de arrecadação municipal; qualidade do gasto e ainda, sobre a relação das
transferências governamentais e a arrecadação tributária municipal.
Palavras – chave: Transferências fiscais, municípios, arrecadação municipal.

1 INTRODUÇÃO
O tema central dessa revisão sistemática está em discutir a produção acadêmica no
campo das políticas públicas com ênfase no processo das transferências fiscais, que se
relaciona com a arrecadação tributária e a sua importância para o equilíbrio das finanças
públicas. Salienta-se, nesse contexto, que as transferências de recursos são importantes para
todos os municípios, considerando que não pode existir a crença de que um governo, mesmo
de menor tamanho pode se auto sustentar, sendo essa realidade válida para qualquer contexto
onde se encontre inserido determinada prefeitura.
Em vista disso, o planejamento na administração pública é de fundamental
importância para assegurar a otimização dos recursos públicos muitas vezes escassos,
alocando em programas que atendam às necessidades públicas visando uma otimização e
benefício social. O planejamento, quando executado em conformidade, tem a capacidade de
aperfeiçoar o desempenho financeiro do governo, os serviços prestados, o controle sobre o
uso dos recursos e a prestação de contas dos gestores (Costa; Silva; Paula, 2019).
Para cumprir com os objetivos traçados no Plano Plurianual (PPA) os municípios
dependem de recursos os quais são derivados de transferências, bem como, por meio de
arrecadação tributária. No cenário brasileiro, muitas vezes é possível verificar mudanças no
PPA oriundos da falta de recursos, bem como, pela divergência de valores planejados durante
determinado período (Lima et al., 2020; Pantoja; Pereira, 2018). Em torno a isso, uma
discussão é suscitada, e se centra no fato de como municípios com menor população, terão
que lidar com essas mudanças ante uma eventual falta de recursos.
No cenário brasileiro, especificamente, percebe-se a diferença entre os municípios, no
que se refere a municípios menos populosos, que comumente não acompanham o ritmo de
crescimento da economia (Mendes et al., 2020; Corrêa; Bidarra; Piffer, 2019), os quais
retratam dependência dos órgãos superiores, sendo necessário os repasses financeiros para a
manutenção da burocracia e dos serviços básicos. Naturalmente, dado a menor prestação de
serviços em municípios menores, a arrecadação também tenderá a ser menor (Vieira; Ávila;
Lopes, 2020).

Dada essa realidade, com a finalidade de reduzir as disparidades regionais, a
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intergovernamentais que busca tanto o equilíbrio horizontal dos recursos arrecadados
espacialmente, quanto o equilíbrio vertical em todas as esferas de governo (Brasil, 2016).
Com base no exposto, o estudo tem por objetivo levantar sistematicamente a produção
acadêmica publicada em periódicos sobre transferências governamentais, para revelar qual o
cenário de pesquisas sobre o tema e os assuntos que se correlacionam, além das perspectivas
metodológicas. O estudo ganha importância por identificar quais as lacunas teóricas ou
metodológicas que estudos futuros poderão abordar.
Salienta-se que os objetivos específicos que delinearam estudo foram de verificar no
cenário brasileiro, a literatura voltada à discussões sobre as transferências fiscais e identificar
as lacunas sobre o tema para auxiliar em pesquisas futuras. Conforme detalhado na
metodologia, pretende-se fazer uma análise em publicações brasileiras no período de cinco
anos ( 2016 a 2020), o qual será, por conveniência, atendendo à revisão de literatura de uma
futura dissertação, que vai analisar as transferências desde 2016. Ainda, o corte do tipo de
revista, segue um Qualis mínimo de B2, referência 2013-2016, da plataforma Capes. As
fontes de dados são de quatro portais de bibliotecas eletrônicas, que mantêm acervos
selecionados de periódicos científicos brasileiros: Brasil Scientific Electronic Library Online
(SCIELO), Periódicos Capes, Business Source Complete ( EBSCO) e SciVerse Scopus
(SCOPUS). Desta forma este artigo mostra uma perspectiva a respeito dos principais assuntos
relacionados às transferências governamentais e um panorama metodológico.
2 METODOLOGIA
2.1 Característica da pesquisa
Considerando a finalidade do estudo, a pesquisa é definida como do tipo documental,
sendo classificada como descritiva, por descrever características de um fenômeno, possibilitar
classificar e ordenar estes fenômenos: por exemplo, como ocorrem, como se comportam
(RICHARDSON, 2017).

A pesquisa documental é vista como algo de grande riqueza já que o uso de
documentos viabiliza a extração de informações que possibilita resgatar um entendimento de
objetos, que muitas vezes necessita da compreensão da sua contextualização histórica e
sociocultural, sendo assim, justifica seu uso em pesquisas nas áreas de Ciências Humanas e
Sociais (SILVA; ALMEIDA; GUINDANI , 2009).
Ainda, de acordo com Silva, Almeida e Guindani (2009, p. 5) “pesquisa documental é
um procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e
análise de documentos dos mais variados tipos”. Sendo assim, a busca por artigos, sobre o
tema deste trabalho, seguirá o entendimento dos autores, deixando claro os procedimentos
utilizados. Cabe ressaltar, que as revisões sistemáticas são estudos secundários, que se
baseiam em coleta de dados publicados (GALVÃO; PEREIRA, 2014).
Esta pesquisa tem um enfoque predominantemente qualitativo, não tendo a finalidade
de testar ou confirmar hipóteses, e sim descobrir o universo do tema, tendo objetivos
exploratórios. Richardson (2017) explica que a pesquisa qualitativa é emergente; não é préconfigurada; diversas nuances surgem no decurso de um trabalho qualitativo.
Em qualquer tema pesquisado muitos resultados contraditórios se revelam, sendo
prudente respaldar-se em trabalhos de qualidade. Neste sentido a revisão sistemática de
literatura se apresenta como uma ferramenta fundamental no processo de investigação
(RICHARDSON, 2017). De acordo com o entendimento do autor, este trabalho definiu que os
artigos a serem analisados seriam os melhores classificados no Qualis Capes, como será
explicado mais adiante.
Quanto a elaboração da revisão sistemática, Galvão e Pereira (2014, p.183) elencam
de forma prática que:
Os métodos para elaboração de revisões sistemáticas preveem: (1) elaboração da
pergunta de pesquisa; (2) busca na literatura; (3) seleção dos artigos; (4) extração
dos dados; (5) avaliação da qualidade metodológica; (6) síntese dos dados
(metanálise); (7) avaliação da qualidade das evidências; e (8) redação e publicação
dos resultados.

Consentindo com o método de elaboração de revisão sistemática, do autor citado
anteriormente, temos como questão de pesquisa deste trabalho: Qual o cenário de artigos
publicados em periódicos sobre o tema transferências fiscais?

A busca na literatura foi realizada nas seguintes bases de dados eletrônicas: Brasil
Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Periódicos Capes, Business Source Complete
( EBSCO) e SciVerse Scopus (SCOPUS), limitando-se a publicações que ocorreram no
período de 2016 a 2020 sobre o cenário brasileiro. O recorte neste período, ocorre, pelo fato
de contribuir à revisão de literatura de uma futura dissertação, que vai analisar as
transferências esepcificamente neste marco temporal. A escolha das plataformas citadas se
justifica pelo fato da Scopus, ser reconhecida internacionalmente, e as outras por
contemplarem uma vasta base de dados de produções brasileiras. O recorte do tempo é de
2016 a 2020 , e o recorte da classificação no Qualis Capes, que é um sistema que faz a
classificação da produção científica dos programas de pós-graduação brasileiros, no que diz
respeito aos artigos publicados em diversos periódicos, revistas, anais e livros científicos
( BRASIL, 2021), será de no mínimo B2, sendo assim, só serão considerados para a análise
dos resultados, artigos com Qualis Capes: A1, A2, B1 e B2 ( classificadas no quadriênio
2013-2016). As palavras chave a serem utilizadas nas buscas serão de forma padronizada
sempre: transferências fiscais e municípios e na sequência transferências fiscais e arrecadação
municipal.
2.2 Processo de coleta de informação da plataforma Capes
Sendo assim, na plataforma Periódicos Capes foram utilizados como parâmetro de
pesquisa, em um primeiro momento, as palavras chave: transferências fiscais e municípios,
conforme evidencia a Figura 1, abaixo:
Figura 1 – Primeiro filtro na Plataforma Periódicos Capes

Fonte: Portal Periódicos Capes (2021).

A busca na plataforma Periódicos Capes, de acordo com os filtros apresentados,
retornou um resultado de 70 artigos, sendo que, após uma análise dos resumos destes artigos,
foi constatado que apenas 4, tinham relação direta com o tema das transferências fiscais,
sendo os outros artigos, relacionados com itens isolados da composição das transferências
fiscais. Como exemplo, artigos tratando apenas de recursos do SUS, ou assuntos isolados
sobre impostos, como o ICMS, e ainda foram desconsiderados os artigos que tratavam de
transferências voluntárias.
Em um segundo filtro a palavra chave, municípios, foi substituída pela palavra,
arrecadação municipal, conforme Figura 2, abaixo, retornando um resultado de 39 artigos,
sendo que, artigos que têm relação direta com o tema transferências fiscais, diferentes da
pesquisa anterior, foram apenas 2 e foram acrescidos no Quadro 1.
Figura 2 – Segundo filtro na Plataforma Periódicos Capes

Fonte: Portal Periódicos Capes (2021).

2.3 Processo de coleta de informação da plataforma Scielo
Na plataforma de periódicos Scielo foram utilizados como parâmetro de pesquisa, em
um primeiro momento, a busca por artigos, conforme evidencia a Figura 3, abaixo:
Figura 3 – Primeiro filtro na Plataforma Scielo

Fonte: Portal Scielo (2021).

Na busca na plataforma Scielo, de acordo com os filtros apresentados, retornou um
resultado com 6 artigos, sendo que, após uma análise dos resumos destes artigos, foi
constatado que apenas 4 , tinha relação direta com o tema das transferências fiscais, tendo
sido acrescentado no Quadro 1.
Em um segundo filtro a palavra chave, municípios, foi substituída pela palavra,
arrecadação municipal, conforme Figura 4, abaixo, retornando o resultado de 1 artigo, que foi
incluído no Quadro 1, haja vista, ter pertinência com o tema.
Figura 4 – Segundo filtro na Plataforma Scielo

Fonte: Portal Scielo (2021).

2.4 Processo de coleta de informação da plataforma Scopus
Seguindo o mesmo processo de coleta de dados dos itens anteriores ( 2.1 a 2.3) no
processo de coleta da plataforma Scopus , em um primeiro momento, foram utilizadas as
palavras chave: transferências fiscais e municípios, conforme evidencia a Figura 5, abaixo,
retornando um resultado de 23 artigos. Após a análise dos resumos dos 23 artigos, foi
verificado que apenas 4 artigos tinham relação direta com o tema das transferências fiscais,
sendo assim eles foram acrescidos ao Quadro 1.
Figura 5 – Primeiro filtro na Plataforma Scopus

Fonte: Portal Scopus (2021).

Em um segundo filtro a palavra chave, municípios, foi substituída pela palavra,
arrecadação municipal, conforme Figura 6, abaixo, retornando um resultado de 2 artigos,
sendo que, artigos que tem relação direta com o tema transferências fiscais, diferentes da
pesquisa anterior, não foram encontrados. De forma resumida as buscas nesta plataforma
geraram a inclusão de 4 artigos no Quadro 1.
Figura 6 – Segundo filtro na Plataforma Scopus

Fonte: Portal Scopus (2021).

2.5 Processo de coleta de informação na plataforma EBSCO
Na busca na plataforma EBSCO, os filtros se encontram apresentados na figura 6
abaixo, mas não aparecem de forma completa, sendo assim a título de esclarecimento, foram
utilizadas as palavras chave: transferências fiscais e municípios. Retornou um resultado com 1
artigo, com relação direta com o tema, porém o artigo já estava contemplado no quadro 1
deste trabalho, tendo sido identificado em outras plataformas de periódicos.
Figura 7 – Primeiro filtro na plataforma EBSCO

Fonte: Portal EBSCO (2021).

Em um segundo filtro a palavra chave, municípios, foi substituída pela palavra,
arrecadação municipal, conforme Figura 7 abaixo, e não houve nenhum retorno de artigos nos
resultados da busca.
Figura 8 – Segunda filtro na plataforma EBSCO

Fonte: Portal EBSCO (2021).
2.6 Retornos consolidados das buscas de artigos
A relação da Busca consolidada de artigos , foi elaborada de acordo com os retornos
das buscas nas plataforma: Periódicos Capes, Scielo, Scopus e Ebsco, que totalizou 15 artigos,
que se relacionam diretamente com o tema das transferências fiscais, conforme evidencia o
Quadro 1 abaixo. Após estes retornos, para seguir a metodologia proposta, foram mantidos
somente os artigos, cuja classificação no Qualis Capes, eram: A1, A2, B1 e B2, gerando o
Quadro 2 - Consolidação final de artigos. Sendo assim, os artigos que compõem o Quadro 2,
serão os artigos analisados para a elaboração dos resultados deste trabalho e totalizam 13
artigos . Seguem abaixo os dois quadros mencionados anteriormente.
Quadro 1 – Busca consolidada de artigos
ACHADOS
1- Crescimento econômico e taxa de inflação: implicações na receita

REVISTA

ANO

QUALIS

Revista Ciência e Saúde Coletiva

2017

A2

Revista Ciência e Saúde Coletiva

2019

A2

municipal e na despesa com saúde dos municípios de Pernambuco,
Brasil.
2- Crise e federalismo: tendências e padrões regionais das receitas e
despesas em saúde dos estados brasileiros

3- A crise financeira e a saúde: o caso do município do Rio de Janeiro,

Revista Ciência e Saúde Coletiva

2019

A2

4 - Austeridade, predominância privada e falha de governo na saúde.

Revista Ciência e Saúde Coletiva

2017

A2

5-Determinantes das transferências fiscais para as unidades municipais:

Rap – Revista de Administração Pública

2019

A2

efeitos da representação desproporcional dos distritos eleitorais

FGV
2017

A2

Revista Estudos Econômicos

2016

B1

Revista Opinião Pública

2020

B1

Revista Sociologia e Politica

2017

B1

Revistas Novos Estudos - Cebrap

2017

B1

11 - Receita pública e bem-estar social nos municípios mineiros

Revista de Administração – Read ( Porto

2013

B1

emancipados no período de 1988 a 1997

Alegre)

12 -Investimento na função desporto e lazer (FDL) dos municípios de

Revista Brasileira de Ciências do Esporte

2018

B1

Revista Economia Aplicada

2018

B1

Revista Geo Uerj

2017

B3

Revista Thesis Juris

2017

B3

ANO

QUALIS

Revista Ciência e Saúde Coletiva

2017

A2

Revista Ciência e Saúde Coletiva

2019

A2

Revista Ciência e Saúde Coletiva

2019

A2

4 - Austeridade, predominância privada e falha de governo na saúde.

Revista Ciência e Saúde Coletiva

2017

A2

5-Determinantes das transferências fiscais para as unidades municipais:

Rap – Revista de Administração Pública

2019

A2

efeitos da representação desproporcional dos distritos eleitorais

FGV
2017

A2

Brasil.

brasileiros.
6- A relação entre as transferências governamentais, a arrecadação

Rap – Revista de Administração Pública

tributária própria e o índice de educação dos municípios do estado de

FGV

Minas Gerais.
7- Demanda por gastos públicos locais: evidências dos efeitos de ilusão
fiscal no Brasil
8- A politização dos desastres naturais: alinhamento partidário,
declarações de emergência e a alocação de recursos federais para os
municípios no Brasil.
9- Capacidade estatal, burocracia e tributação nos municípios
brasileiros.
10- Coordenação federativa e financiamento da política de saúde
mecanismos vigentes, mudanças sinalizadas e perspectivas para o
futuro

Pernambuco no ano de 2013 por níveis de dependência do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM)
13- Lei de Wagner, ilusão fiscal e causalidade entre receitas e despesas:
uma análise das finanças públicas brasileiras
14-Crise fiscal e seus impactos nas relações Inter federativas: o caso
dos municípios fluminenses
15- Desafios do federalismo fiscal no brasil à luz de um modelo
democrático: comparação com o modelo americano

Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2021).

Quadro 2 – Consolidação final de artigos de acordo com o Qualis Capes.
ACHADOS
1- Crescimento econômico e taxa de inflação: implicações na receita

REVISTA

municipal e na despesa com saúde dos municípios de Pernambuco,
Brasil.
2- Crise e federalismo: tendências e padrões regionais das receitas e
despesas em saúde dos estados brasileiros.
3- A crise financeira e a saúde: o caso do município do Rio de Janeiro,
Brasil.

brasileiros.
6- A relação entre as transferências governamentais, a arrecadação

Rap – Revista de Administração Pública

tributária própria e o índice de educação dos municípios do estado de

FGV

Minas Gerais.
7- Demanda por gastos públicos locais: evidências dos efeitos de ilusão

Revista Estudos Econômicos

2016

B1

Revista Opinião Pública

2020

B1

Revista Sociologia e Politica

2017

B1

Revistas Novos Estudos - Cebrap

2017

B1

11 - Receita pública e bem-estar social nos municípios mineiros

Revista de Administração – Read ( Porto

2013

B1

emancipados no período de 1988 a 1997.

Alegre)

12 -Investimento na func¸ão desporto e lazer (FDL) dos municípios de

Revista Brasileira de ciências do esporte

2018

B1

Revista Economia Aplicada

2018

B1

fiscal no Brasil.
8- A politização dos desastres naturais: alinhamento partidário,
declarações de emergência e a alocação de recursos federais para os
municípios no Brasil.
9- Capacidade estatal, burocracia e tributação nos municípios
brasileiros.
10- Coordenação federativa e financiamento da política de saúde
mecanismos vigentes, mudanças sinalizadas e perspectivas para o
futuro.

Pernambuco no ano de 2013 por níveis de dependência do Fundo de
Participac¸ão dos Municípios (FPM).
13- Lei de wagner, ilusão fiscal e causalidade entre receitas e despesas:
uma análise das finanças públicas brasileiras.

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021)

3 RESULTADOS
Buscando ressaltar quais os periódicos que mais publicaram o tema das transferências
fiscais dentro do parâmetro Qualis, definido na metodologia deste trabalho, foi possível
identificar que a Revista Ciência e Saúde Coletiva, aparece em primeiro lugar, com 4
publicações, no período de 2016 a 2020, conforme evidencia a Figura 9, abaixo.
Figura 9 – Distribuição de publicações nos periódicos com o tema: Transferências Fiscais

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2021).

Outra observação que chamou a atenção na análise dos resultados é que não hà uma
dispersão das publicações entre os Qualis definidos na metodologia, e sim, uma concentração
delas nos qualis A2 e B1, como pode ser observado na figura 10, abaixo.
Figura 10 – Distribuição das publicações nos Qualis

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2021).

No âmbito nacional, os assuntos mais abordados acerca do tema Transferências Fiscais
foram aqueles relacionados com o Sistema Único de Saúde – SUS, que aparecem em 5
trabalhos, dos 13 analisados; e envolvem discussões sobre o financiamento governamental
dos gastos com a saúde; tendências e padrões das receitas do SUS; impactos da queda de
arrecadação em tempos de crise, no financiamento da saúde pública; e também traz uma
abordagem sobre o método de cáculo das transferências vinculadas de recursos para saúde.
Sobre os trabalhos que abordaram assuntos envolvendo as transferências
governamentais para o SUS, os resultados apontaram para discussões sobre governos com
menor capacidade de arrecadação que convivem com a alta dependência de recursos das
transferências, para atendimento às necessidades locais de saúde da população, e ainda,
estudos revelaram que o método de cálculo dos recursos vinculados do SUS, beneficia
municípios menores. É evidenciado também, que mesmo em épocas de crises, a despesa per
capita com saúde demonstrou tendência de crescimento e segue-se à este cenário uma redução
na arrecadação e por consequências nas transferências recebidas.

Outra problemática discutida nos trabalhos analisados, que envolveram o tema da
saúde, foi a questão da desigualdade entre os governos no que tange à capacidade de
planejamento e operacionalização dos recursos que recebem.
As lacunas observadas nos estudos que envolvem transferências governamentais e
saúde, foram explicitadas em alguns trabalhos, como sugestões para pesquisas futuras, sendo
que, observa-se uma convergência para um desafio, que

foi muito bem sintetizado no

trabalho de Cantarato, Lima e Leal (2019) “[...] que é a implantação de um sistema de
transferências que diminua as desigualdades e estabeleça maior cooperação entre os entes, em
um contexto de austeridade e fortes restrições ao financiamento público da saúde no Brasil.
Em segundo lugar, dos assuntos mais abordados, está a Ilusão Fiscal, tema presente
em 2 artigos, que a discutem como importante estudo para explicar o crescimento dos gastos
públicos. Desta forma, Ilusão Fiscal facilita a manutenção de gastos improdutivos destinados
a grupos de interesse, que o pressionam para a ampliação do gasto público. Araújo e Siqueira
(2016) demonstram no resultado do seu trabalho, que a Ilusão Fiscal tem associação forte com
a estrutura tributária e com as transferências fiscais, de forma que podem contribuir para o
aumento de gasto dos governos.
Foram identificados, nos trabalhos que abordaram a Ilusão Fiscal, a necessidade de
estudos futuros sobre o assunto, que é tido como um problema no cenário das políticas
públicas, principalmente quando se discute ampliação de gastos do governo; ressaltando a
importância de fazer parte destas discussões, o que foi colocado por Araújo e Siqueira (2016)
em que se faz necessário estimular a arrecadação própria dos governos municipais, na
tentativa de reduzir a dependência às transferências fiscais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÃO DE ESTUDOS
Podemos concluir, que dos trabalhos publicados desde o ano de 2016 até a atualidade,
para o cenário brasileiro, envolvendo o tema das Transferências Governamentais, metade
deles (53%) tiveram como pano de fundo apenas dois assuntos: saúde pública (SUS) e
aumento do gasto público.
Os outros trabalhos, que fazem parte da análise deste estudo se dividiram entre temas
variados como: educação, desporto, desastres naturais, capacidade tributária, influência

partidária e bem estar social, todos fazendo uma relação com as transferências de recursos.
Analisando os assuntos e resultados destes trabalhos, pôde ser identificado uma preocupação
futura com discussões que têm como ponto central a influência político-partidária na intenção
de arrecadação municipal; qualidade do gasto e ainda, a necessidade de estudos mais
aprofundados sobre a relação das transferências governamentais e a arrecadação tributária
municipal.
Sobre as metodologias utilizadas nos trabalhos que foram analisados, podemos
concluir que, identifica-se uma preferência por revisões bibliográficas, pesquisas descritivas e
exploratórias; utilizando métodos de estatística descritiva e regressão linear múltipla, em sua
maioria. Modelos como índice de Herfindahl, Indíce de Gini, Modelo do eleitor mediano;
Teoria da Estruturação de Giddens e ainda, Modelo de regressão de poison. Retratar os
modelos utilizados nos trabalhos analisados, contribui para o conhecimento de pesquisadores
que futuramente venham abordar o tema das transferências governamentais em seus estudos.
Em face dos resultados obtidos nessa revisão sistemática de literatura, verifica-se que
a produção científica acerca do tema, transferências governamentais, se mostra pouco extensa,
e abre caminho para um vasto universo de estudos futuros. Este trabalho reforça a importância
de pesquisas sobre a relação das transferências na intenção de arrecadação municipal, haja
vista, ter sido identificado, como necessidade de estudos futuros ou como lacuna, dentre
outras, discussões do tema relacionados com a arrecadação tributária municipal. Pesquisas
futuras que abordem as transferências governamentais, com o viés da intenção de arrecadação
municipal, podem contribuir significativamente para a tomada de decisão de políticas públicas,
de forma a auxiliar no fortalecimento do cumprimento das competências tributárias
municipais e ainda apoiar os órgãos de controle no cumprimento da sua atribuição
fiscalizatória.
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