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RESUMO 

 

O presente estudo avalia a eficiência custo dos municípios do estado do Rio Grande do Norte 

na execução dos gastos no ensino fundamental realizados no ano de 2011, assim como, analisar 

os determinantes da ineficiência dos mesmos. Para tanto, empregou-se duas abordagens 

metodológicas (i) fronteira estocástica de custo, e (ii) analise envoltória de dados (DEA), a qual 

permite identificar a fronteira de eficiência dos municípios em análise de forma não 

paramétrica. Os resultados alcançados demonstram que os municípios em analise alcançaram 

baixos índices de eficiência na fronteira estocástica de custos, enquanto que no metodo DEA 

os mesmos alcançaram índices mais elevados, onde dezenove dentre estes alcançaram a 

eficiência plena. Os resultados sugerem que parte significativa dos municípios potiguares deve 

revisar suas práticas administrativas, em especial os meios de alocação dos recursos.  No que 

se refere aos determinantes da eficiência, observou-se resultados distintos por parte dos dois 

métodos. 

 
 

Palavras-chave. Fronteira estocástica de custos, DEA, municípios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

  ABSTRACT 

 

This study evaluates the cost effectiveness of municipalities in the state of Rio Grande do Norte 

in the execution of spending in basic education carried out in 2011, as well as analyze the 

determinants of the inefficiency of the same. For this, we used two methodological approaches 

(i) stochastic frontier cost, and (ii) analyze data envelopment (DEA), which allows to identify 

the efficient frontier of the municipalities analyzed non-parametrically. Results show that 

municipalities under review achieved low efficiency rates in the stochastic frontier cost, while 

the DEA method they achieved higher rates where nineteen among them reached full efficiency. 

The results suggest that a significant portion of the Potiguar municipalities should review its 

administrative practices, especially the means of allocation of resources. In regard to 

determining the efficiency observed distinct results by the two methods. 

 

Keywords. Stochastic frontier cost, DEA, municipalities. 
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 1 INTRODUÇÃO   

 

Nos últimos anos a literatura das finanças públicas, via de regras, tem se dedicado a 

análise do comportamento das despesas públicas. No Brasil, a discussão das despesas incide 

em sua maior parte sobre os resultados da efetuação dos mesmos, tendo em vista a baixa 

qualidade dos serviços públicos ofertados, frente a uma elevada carga tributária1 imposta à 

sociedade, elevando o interesse pela avaliação da eficiência nas mais variadas áreas do setor 

público.   

Segundo Afonso et al. (2003), as despesas públicas são consideradas como fator 

relevante na promoção do crescimento econômico e do bem-estar social. Neste contexto, o 

dispêndio público em educação destaca-se frente às demais despesas, visto que os 

investimentos em educação estão associados a um conjunto de benefícios econômicos e não 

econômicos, a exemplo da redução das desigualdades sociais, redução da concentração de 

renda e pobreza, bem como, eleva o nível de produtividade da mão de obra, constituindo, 

portanto, um importante instrumento para o desenvolvimento econômico e social de uma 

nação.  

No Brasil, nos últimos anos, os aportes de recursos destinados à educação elevaram-

se significativamente. Segundo informações do relatório da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE 2014)2, o Brasil, em 2011, apresentou um gasto 

público total em educação de 6,1% do PIB, ficando acima da média dos países da OCDE de 

5,6%. No entanto, quando se refere ao gasto por aluno, o valor investido foi de apenas US$ 

2.985, o que representa um terço da média dos países integrantes da OCDE, que foi de US$ 

8.952.   

A elevação dos aportes de recursos, é fruto dos esforços do poder público em 

assegurar a democratização e a universalização do ensino no País, bem como, viabilizar a 

formulação e implementação das políticas públicas educacionais. Dentre estes esforços, cabe 

destacar a criação de fundos multigovernamentais para o financiamento da educação básica. 

A criação dos referidos fundos teve início em 1996, quando instituído o Fundo de 

                                                           
1 No Brasil entre 2000 e 2014, a carga tributária ficou em torno de 33,37% em média (IBPT, 2015) 
2 O relatório “Education at a glance 2014” publicado pela OCDE em 2014. 
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Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(Fundef), o mesmo, tratava-se de um fundo de âmbito estadual, o qual buscava assegurar 

recursos para o ensino fundamental em especifico. 

 O Fundef, era constituído por percentuais fixos de impostos e transferências sob a 

jurisdição dos estados e municípios, e pela complementação da União, sendo os recursos 

distribuídos de acordo com a proporção de alunos matriculados nas redes de ensino estadual 

e municipal, de acordo com o valor aluno-mínimo pré-estabelecido, visando minimizar as 

distorções nas condições de oferta de ensino entre os entes federados. Neste sentido, o 

Fundef direcionou e concebeu racionalidade alocativa aos gastos em educação no Brasil, 

tornando-se uma política inovadora quanto à distribuição dos recursos.   

Em substituição ao Fundef, o governo federal em 2007, instituiu o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), 

tendo como objetivo a democratização e universalização da educação básica no País. O 

Fundeb, introduziu modificações na estrutura de financiamento da educação básica no 

Brasil, no tocante a ampliação de sua abrangência, passando a atender toda a educação 

básica3, assim como, pelo o acréscimo de novas receitas de impostos e transferências na 

composição do fundo e a progressiva elevação do valor vinculado das receitas de impostos 

e transferências. Contudo, vale destacar, que o mesmo apresenta semelhança em relação ao 

Fundef, quanto à lógica de funcionamento e na forma de gestão do fundo. Recentemente, o 

Plano Nacional de educação (PNE) 2011-2020, apresentado pela União, planeja ampliar de 

forma progressiva os gastos em educação até atingir, no mínimo 7% do PIB (MEC 2010).  

Entretanto, mesmo com a ampliação dos aportes de recursos destinados à educação, 

o Brasil ainda apresenta indicadores educacionais desfavoráveis em relação a outros países. 

No Program for International Student Assessment 2009 (PISA), o Brasil ocupa a colocação 

53ª no ranking geral, num total de 65 países que participaram do exame. Os alunos brasileiros 

ocuparam a colocação 53ª no ranking das médias de ciências e leitura, superando apenas a 

Argentina, Panamá e Peru na América Latina. Em Matemática, o país alcançou a colocação 

57ª no ranking da OCDE. 

                                                           
3 A educação básica compreende a Creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e educação de 

jovens e adultos. 
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             Neste cenário, chama-se atenção os baixos indicadores do ensino fundamental do 

estado do Rio Grande do Norte. O mesmo apresenta indicadores de desempenho e de 

qualidade do ensino abaixo dos resultados nacionais, bem como das metas projetas pelo 

Ministério da educação (MEC) nas últimas avaliações do ensino fundamental. Entre os 

indicadores de educação disponíveis destaca-se o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), o qual busca medir a qualidade do ensino no país. Em 2011, parcela 

significativa dos municípios do Rio Grande do Norte alcançaram índices inferiores abaixo 

das metas projetas pelo MEC, bem como inferiores ao resultado nacional.   

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anízio Teixeira 

(INEP), o resultado nacional para os anos inicias do ensino fundamental foi de 5,0 pontos, 

sendo que apenas cinco municípios potiguares alcançaram o resultado nacional, ficando os 

mesmos com uma média de 3,7 pontos.  Quanto aos anos finais do ensino fundamental, o 

resultado nacional foi de 4,1, onde apenas seis municípios potiguares alcançaram o resultado 

nacional, apresentando uma média de 3,0 pontos. 

Quando confrontado com os demais estados do Nordeste, o estado do Rio Grande 

do Norte apresentou o terceiro pior indicador do IDEB, ficando à frente apenas dos estados 

de Alagoas e de Sergipe. Por outro lado, ao analisar os valores destinados à educação, 

evidencia-se que não houve regresso dos valores dos recursos da educação, entre 2000 e 

2011, ao contrário, houver um crescimento médio de 77,28% dos recursos destinados à 

educação pelos municípios potiguares, acompanhando assim a ampliação da receita corrente 

dos municípios. 

Percebe-se, dessa análise, que apesar da ampliação dos recursos destinados à 

educação os indicadores alcançados pelo estado do Rio Grande do Norte estão aquém das 

metas estabelecidas pelo MEC, bem como estão abaixo dos resultados nacional, permitindo-

se a elaboração dos seguintes questionamentos: os municípios que recebem mais recursos - 

Fundeb e outras receitas - apresentam melhores indicadores educacionais? Isto é, os 

municípios que destinam maiores volumes dos recursos para o ensino fundamental são mais 

eficientes na sua aplicação? Os municípios do Rio Grande do Norte estão conseguindo 

minimizar os custo na oferta de ensino?  Que fatores poderiam explicar a ineficiência da 

gestão dos recursos destinados à educação nos municípios potiguares?  
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Posto isto, o presente estudo tem por objetivo geral, avaliar a eficiência custo dos 

municípios potiguares na realização dos gastos públicos no ensino fundamental, bem como, 

verificar os determinantes do nível de ineficiência alcançados pelos mesmos para o ano de 

2011. 

A literatura aponta determinados métodos que responde as questões acima 

apresentadas, entre estas destaca-se a Data Envelopment Analysis (DEA) - análise envoltória 

de dados e a Stochastic Frontier Analysis (SFA) - análise de fronteira estocástica. Os dois 

métodos visam estimar a eficiência de unidades produtivas, no entanto, os mesmos diferem 

nos pressupostos, apresentando algumas vantagens e limitações.  

O primeiro método constitui-se em um método não paramétrico, a qual emprega 

múltiplos produtos e insumos, para determinar a eficiência relativa de unidades produtivas. 

Por outro lado, a análise dos determinantes da eficiência é tratada em um segundo estágio, 

onde se aplica um modelo de regressão com variável dependente censurada (tobit), tendo 

como variáveis independente as variáveis não-discricionárias que expliquem o nível de 

eficiência alcançada pelas DMUs. 

A fronteira estocástica, constitui-se em um método paramétrico, o qual exige a 

priori o estabelecimento de uma relação funcional, bem como a distribuição do termo de 

erro seja previamente especificado, neste sentido, a fronteira assume mais hipótese que o 

método DEA. No referido método, as variáveis tratadas como determinantes da eficiência 

(variáveis não discricionárias) podem ser inclusas na própria fronteira estocástica, ou em um 

segundo estágio como no método DEA. 

A literatura a respeito dos métodos acima descritos, não aponta superioridade de 

um dos métodos, sendo a escolha realizada com base no tipo de análise que se deseja 

desenvolver. Entretanto, no presente trabalho, optou-se em aplicar os dois métodos acima 

descritos. Neste sentido, para mensura a eficiência custo será empregada a fronteira 

estocástica de custo e o metodo DEA será empregado para analisar a qualidade da oferta de 

ensino. Para investigar os fatores determinantes da eficiência dos municípios será utilizado 

o modelo de regressão tobit.   

No intuito de alcançar o objetivo geral, delimitam-se em termos específicos: 



15 
 

i) Verificar se há uma relação ente eficiência na aplicação dos recursos e o 

volume aplicado pelos municípios; 

ii) Verificar se há uma relação entre eficiência na aplicação dos recursos e os 

indicadores educacionais alcançados pelos municípios;  

iii) Verificar se os municípios do Rio grande do Norte alcançaram a 

minimização dos custos; e 

iv) Verificar quais os fatores estão associados com nível de ineficiência 

alcançados pelos municípios em análise.     

O presente estudo procura diferenciar-se dos trabalhos realizados por Dantas (2013) 

e Mariano e Almeida (2012), para os municípios do Rio Grande do Norte. O primeiro, 

elabora uma análise da eficiência na alocação dos recursos oriundos apenas do Fundeb para 

os anos de 2007 e 2011, mas não verifica os determinantes da eficiência.  

Por sua vez, Mariano e Almeida (2012), vai além da análise da eficiência, tendo em 

vista que os mesmos verificaram os determinantes da ineficiência dos municípios quanto a 

realização dos gastos no ensino fundamental, empregando para tanto, uma análise de 

segundo estágio, por meio do modelo de regressão com variável dependente censurada 

(tobit). Procurando diferenciar-se, o presente trabalho pretende realizar uma análise de 

eficiência de custo utilizando a abordagem paramétrica e não paramétrica.  

Após esses aspectos introdutórios, torna-se importante ressaltar que o estudo se 

encontra dividido em mais cinco itens. A seguir, será exposto um panorama da educação no 

Rio grande do Norte, apresentando indicadores financeiros e educacionais dos municípios 

potiguares. Na sequência, apresenta-se o sistema de financiamento da educação, assim como 

sua organização administrativa. Mais adiante, apresenta-se um capítulo que dimensiona uma 

revisão da literatura, na qual são apresentados trabalhos que já abordaram a eficiência do 

gasto em educação, empregando as duas abordagens metodológicas referidas anteriormente. 

Posteriormente, expõe-se o capítulo que discute os procedimentos metodológicos. Por fim, 

será discutido os resultados alcançados pelo presente trabalho.    
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2 A EDUCAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE  

 

O presente capítulo tem por escopo expor o quadro de financiamento da educação 

nos municípios potiguares, bem como os índices educacionais obtidos pelos mesmos nos 

últimos anos. Neste sentido, serão apresentados números, quanto aos recursos destinados à 

educação, assim como os principais indicadores educacionais disponíveis, a exemplo do 

IDEB e da prova Brasil. 

A princípio, entre os indicadores financeiros, a participação dos gastos realizados 

em educação sobre a receita corrente merece destaque, tendo em vista que o mesmo permite 

observar o cumprimento por parte dos entes federados (estados e municípios), quanto aos 

valores exigidos pela legislação na realização dos gastos em educação. 

A tabela 1 abaixo apresenta a receita corrente e os gastos realizados em educação, 

bem como a participação deste último na receita corrente dos municípios potiguares entre os 

anos 2000 e 2011. A priori, observando-se os valores da receita corrente, nota-se que os 

municípios do Rio Grande do Norte obtiveram elevação significativa na mesma (79,81%), 

o mesmo ocorrendo com os gastos realizados na educação, tendo este último um acréscimo 

de 77,28%. Neste sentido, os valores observados demonstram que a elevação dos aportes de 

recursos destinados à educação acompanhou o crescimento da receita corrente dos 

municípios potiguares no período analisado.  

Entretanto, no que se refere a participação do gasto em educação na receita corrente, 

observa-se que no período abordado não houve uma elevação significativa, mas um 

decréscimo da participação do gasto na receita corrente, passando de uma média de 28,4% 

em 2000, para 25,2% em 2011, permanecendo em torno do valor estabelecido pela 

constituição durante o período abordado4. 

 

 

 

                                                           
4 Segundo a constituição de 1988, os estados e municípios devem investir 25% de seu orçamento em educação. 
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Tabela 1- Participação das despesas em educação na receita corrente dos municípios 

potiguares 

Ano Receita Corrente Gasto em Educação Participação do gasto em 

educação na receita corrente 

2000 1.003.438.041,46 284.992.775,91 28,4 

2001 1.226.469.766,65 397.212.483,39 32,4 

2002 1.549.831.193,95 392.445.124,40 25,3 

2003 1.702.553.820,93 420.744.857,83 24,7 

2004 2.010.889.933,09 436.471.234,68 21,7 

2005 2.410.030.001,20 547.107.868,43 22,7 

2006 2.838.623.266,32 706.407.094,19 24,9 

2007 3.146.751.618,32 776.828.195,67 24,7 

2008 3.703.962.930,62 880.714.472,87 23,8 

2009 3.942.678.750,49 1.024.669.616,40 26,0 

2010 4.374.123.304,20 1.167.493.376,68 26,7 

2011 4.971.873.057,28 1.254.554.306,17 25,2 

Fonte: Elaborado com base no FIBRAN/STN. 

 

Ainda se referindo a participação dos gastos na receita corrente, em 2000, dos 167 

municípios potiguares, apenas dez investiram uma proporção inferior ao estabelecido pela 

constituição, o que foi reduzido em 2001, passando para sete municípios. Por outro lado, em 

2011, houve um aumento significativo no número de municípios (trinta e quatro) que não 

investiram na educação o mínimo estabelecido constitucionalmente. Ainda se observou uma 

característica importante, dentre os municípios que não cumpriram o percentual estabelecido 

pela constituição estão presentes os municípios com maior concentração populacional no 

Rio Grande do Norte, a exemplo de Natal (16,6%) e Mossoró (18,4%). 

O gasto por aluno constitui-se em outro importante indicador, para o mesmo, os 

municípios do Rio Grande do Norte apresentaram valores significativamente distintos entre 
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2000 e 2011. Em 2000, o valor médio foi de apenas R$1.040,03 por aluno, dez anos após, o 

valor médio do gasto por aluno dos municípios potiguares passou para R$3.102,83, 

observando-se uma elevação de 66,48% no período abordado. Vale ressaltar que os 

municípios potiguares apresentam significativa dispersão do gasto por aluno, demonstrando 

que mesmo após a implantação dos fundos multigovernamentais (Fundef/Fundeb) de 

financiamento da educação, os quais foram instituídos no intuito de minimizar as 

desigualdades entre os entes subnacionais, os municípios potiguares não apresentam 

condições equânime na oferta de ensino. 

Como apresentado acima, o Fundef/Fundeb são fundos criados no intuito de reduzir 

as desigualdades entre os entes federados. Atualmente os referidos fundos constituem-se na 

principal fonte de financiamento da educação no s municípios. Na tabela 2 abaixo, observa-

se que o Fundef/Fundeb apresentam significativa participação no financiamento dos gastos 

em educação nos municípios potiguares, havendo uma crescente participação do mesmo, 

esta constatação pode ser explicada pelo fato de que Fundeb ao contrário do Fundef, passou 

a financiar toda a educação básica e não apenas o ensino fundamental a partir de 2007, 

havendo desta forma a inclusão, no caso dos municípios, das matriculas realizadas no ensino 

infantil, bem como no Fundeb houve a inclusão de novas fontes de receitas. 

Nos pequenos municípios a participação do Fundef/Fundeb no financiamento dos 

gastos chega a ser superior a 80% em média, sendo de 19,58% a média de participação das 

demais fontes de financiamento, a exemplo do salário educação e os recursos próprios dos 

municípios. Neste contexto, pode-se concluir que nos últimos anos, para uma parcela 

significativa dos municípios do Rio Grande do Norte, a oferta de ensino só se tornou viável 

pela presença do Fundef/Fundeb no sistema de financiamento da educação, deixando 

evidente a grande importância dos referidos fundos no financiamento do setor educacional, 

principalmente dos pequenos municípios.             
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Tabela 2 - Participação do Fundef/Fundeb no gasto em educação dos municípios do Rio 

Grande do Norte 

Ano Fundef/Fundeb (a) Gasto em educação (b) (a)/(b) 

2000 112.466.115,75 284.992.775,91 0,39 

2001 148.237.643,26 397.212.483,39 0,37 

2002 161.619.432,40 392.445.124,40 0,41 

2003 214.772.178,03 420.744.857,83 0,51 

2004 239.563.886,82 436.471.234,68 0,55 

2005 297.441.412,40 547.107.868,43 0,54 

2006 358.401.404,09 706.407.094,19 0,51 

2007 436.784.397,16 776.828.195,67 0,56 

2008 518.518.674,92 880.714.472,87 0,59 

2009 610.096.575,09 1.024.669.616,40 0,60 

2010 677.540.796,24 1.167.493.376,68 0,58 

2011 777.413.803,90 1.254.554.306,17 0,62 

 Fonte: Elaborado com base no FIBRAN/STN. 

 

O sistema educacional brasileiro atualmente disponibiliza indicadores de 

desempenho, bem como da qualidade do ensino no país, dentre estes temos o IDEB e a prova 

Brasil. O IDEB tem por objetivo medir a qualidade do ensino e seus resultados são 

disponibilizados a cada dois anos a partir de 2005. Desde então, o Ministério da Educação 

estabeleceu metas para os municípios e estados, onde pretende-se alcançar os resultados 

correspondentes a qualidade de ensino de países integrantes da OCED. 

No caso dos municípios potiguares os resultados mostraram-se distintos entre os 

anos iniciais (5ª série/6º ano) e finais (8ª série/9º ano) do ensino fundamental. Entre os anos 

de 2005 e 2011 parte significativa dos municípios (86%) obtive melhorias no referido índice, 

isto é, os índices sofrerão acréscimos em seu valor. Entretanto, em 2011 os resultados para 

os anos finais do ensino fundamental não foram satisfatórios se comparados as metas, onde 
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apenas 35,11% dos municípios alcançaram a meta estabelecida pelo Ministério da educação. 

Por outro lado, os anos inicias do ensino fundamental apresentaram melhores resultados, 

onde 70,23% dos municípios alcançaram a meta proposta, tendo como destaque, os 

municípios de Ouro Branco e Rafael Godeiro com 4,5. 

Quanto aos indicadores de desempenho, representado pelo exame da prova Brasil, 

realizada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), os resultados não se 

mostraram satisfatórios, se comparado aos resultados nacionais, apresentando os municípios 

potiguares médias inferiores ao resultado nacional, tanto para a proficiência em língua 

portuguesa quanto para matemática para os anos finais e iniciais do ensino fundamental. 

Nos anos inicias (5ª série/6º ano), 96,40% dos municípios potiguares apresentaram 

notas inferiores à média nacional na proficiência em matemática, e apenas 5,98% dos 

municípios apresentaram notas em língua portuguesa superiores à média nacional. Nos anos 

finais (8ª série/9º ano) do ensino fundamental os resultados mostraram-se um pouco melhor 

comparados aos anos iniciais, onde 91,01% dos municípios apresentaram notas em 

matemática abaixo da média nacional, e 92,21% deles não alcançaram a média nacional da 

nota na proficiência de língua portuguesa. 

Entretanto, mesmo apresentando médias inferiores ao resultado nacional, deve-se 

destacar que entre 2001 e 2011, os municípios potiguares obtiveram acréscimos nas notas 

em língua portuguesa e matemática superiores aos acréscimos alcançados pelo resultado 

nacional. Vale destaca ainda, que entre o período mencionado, houve um decréscimo da nota 

média nacional em língua portuguesa e matemática para os anos finais (8º serie/9ª ano) como 

apresentado na tabela a seguir. 
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Tabela 3 - Notas médias da prova Brasil em língua português e matemática para o ano de 

2001 e 2011  

 4º serie/5ª ano 8º serie/9ª ano 4º serie/5ª ano 8º serie/9ª ano 

Brasil 2001 2011 

Língua Portuguesa 165,1 235,2 183,9 233,5 

Matemática 176,3 243,4 202,6 240,2 

Rio G. do Norte     

Língua Portuguesa  138,0 213,7 165,8 223,2 

Matemática 151,1 217,2 180,7 230,8 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no SAEB. 

 

Com a apresentação realizada acima buscou-se traçar um panorama do 

financiamento e do desempenho educacional nos municípios potiguares. Percebe-se, que 

mesmo com algumas melhorias nos indicadores, os municípios potiguares ainda apresentam 

resultados insatisfatórios, principalmente o IDEB, não acompanhado o crescimento dos 

gastos realizados na educação. Neste contexto, torna-se necessário a avaliação da eficiência 

na alocação dos recursos públicos destinados à educação, em especifico no ensino 

fundamental.     
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3 ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                   

       

O presente capítulo versa a respeito do ensino fundamental, apresentando às 

políticas públicas dirigidas a referida modalidade de ensino nas últimas décadas. Além disso, 

é apresentado o sistema de financiamento da educação brasileira em vigência, destacando-

se as fontes de financiamento e os critérios de distribuição dos recursos.  

 

3.1 O Ensino Fundamental no Brasil 

 

No Brasil, a garantia de acesso à educação, assegurada pela carta magna 

promulgada em 1988, constituindo-se em um direito social de todo cidadão, cujo objetivo é 

a minimização das desigualdades socioeconômicas presentes no país. O referido princípio é 

reafirmado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), promulgada em dezembro de 

1996, a qual afirma que a educação tem por finalidade o desenvolvimento do educando, 

sendo indispensável para o exercício da sua cidadania, bem como, para o progresso do 

mesmo no exercício de sua atividade trabalhista. 

O sistema de educação básica brasileiro é constituído por três modalidades de 

ensino, sendo estes: o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Entretanto, a 

priori, o ensino fundamental recebeu atenção frente às demais faixas de ensino, o que 

posteriormente foi superado. A obrigatoriedade do ensino fundamental estabelecida pela 

constituição, segundo Arelaro (2005), exige que o poder público seja responsabilizado pela 

sua oferta regular, atribuindo responsabilidade à autoridade competente seja estadual ou 

municipal, tendo em vista que o ensino fundamental é ofertado pelas duas esferas 

governamentais. É importante ressaltar que os sistemas de ensino municipal, estadual e da 

União, devem se organizar de forma colaborativa, onde este último tem a responsabilidade 

de organizar e coordenar a política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas de ensino, assim como, exercer as funções normativa, redistributiva e supletiva. 

Neste contexto, com a finalidade de assegura os objetivos da reforma educacional 

dirigida ao ensino fundamental, foram desenvolvidas e implantadas diversas políticas 

públicas em todas as esferas de governo. Dentre estas, pode-se citar a implantação do Fundo 
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de Manutenção e Desenvolvimento e Valorização do Magistério do Ensino Fundamental 

(Fundef), bem como, a implementação de um sistema de avaliação nacional do desempenho 

escolar no âmbito do ensino fundamental (prova Brasil de Língua Portuguesa e Matemática), 

e a implementação de programas de habilitação e capacitação dos docentes para atender à 

exigência estabelecida no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), de 1996. Essa política teve como resultado a elevação do número de professores com 

nível superior, elevando-se de 43,8% em 1996 para 67,19% em 2005. 

A instituição do Fundef por meio de emenda constitucional, tinha por finalidade o 

financiamento do ensino fundamental, o mesmo constituía-se em um fundo 

multigovernamental de âmbito estadual, o qual distribuía os recursos de forma proporcional 

entre estados e municípios, de acordo com o número de matrículas realizadas nas respectivas 

redes de ensino. A referida política de financiamento acelerou a municipalização do ensino 

fundamental5, tendo em vista a garantia de recursos para a prestação do ensino fundamental. 

Diante disto, Arelaro (2005), aponta que a municipalização do ensino fundamental foi 

significante após a implantação do Fundef, onde em alguns estados, 80% do atendimento do 

ensino fundamental é realizada pelos municípios. 

Por outro lado, também houve evolução no sistema de avaliação do ensino 

fundamental no país. Após 1990, foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), com a finalidade de avaliar a qualidade do ensino ofertado pelo 

sistema educacional brasileiro por meio de testes padronizados. O SAEB foi decomposto em 

duas modalidades a partir de 2005; i) Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), onde 

a mesma é realizada por amostragem das redes de ensino, em cada unidade da federação; ii) 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), essa referida avaliação tem como 

foco cada unidade escolar, recebendo o nome de prova Brasil. 

A prova Brasil corresponde a testes padronizados de língua portuguesa e 

matemática, aplicados a alunos do quinto e nono ano do ensino fundamental, em todo país, 

focalizando na leitura e na resolução de problemas matemáticos. Neste contexto, as 

informações produzidas pelo SAEB e pela prova Brasil, auxiliam o Ministério da Educação, 

como também, às secretarias estaduais e municipais de educação, na definição de ações 

                                                           
5A constituição e a LDB/96 estabelece que os municípios tenham como responsabilidade o atendimento 

prioritário do ensino infantil e do ensino fundamental. 
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voltadas ao aprimoramento do ensino e na redução das desigualdades existentes. Bem como, 

amparam na decisão e no direcionamento dos recursos técnicos e financeiros para áreas 

identificadas como prioritárias. 

Em 2007, foi instituído pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira), o Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), o qual, equilibra os resultados das duas avaliações mencionadas anteriormente. 

Neste sentido, o IDEB leva em consideração dois fatores: O rendimento escolar (taxa de 

aprovação, taxa de reprovação e abandono escolar), e as médias de desempenho da prova 

Brasil. Este método tem a finalidade de identificar possíveis diferenças entre as avaliações, 

pois, caso algum sistema de ensino retenha alunos mais fracos para obter notas maiores na 

prova Brasil, o fator fluxo irá reduzir o valor do IDEB. Por outro lado, caso haja uma 

aprovação de alunos sem qualidade, as notas da prova Brasil cairão, reduzindo o valor do 

IDEB e indicando a necessidade de melhoria no sistema de ensino. 

 

3.2 Financiamento do Sistema Educacional Brasileiro  

 

 O financiamento do sistema educacional brasileiro tornou-se item relevante no que 

concerne às políticas públicas de educação no país, dado que a oferta de ensino absorve 

significativa soma de recursos públicos. Nas últimas décadas, a política de financiamento da 

educação sofreu transformações significativas em sua estrutura, com inevitáveis impactos 

de longo prazo sobre as condições na oferta de ensino no país, tornando-se imprescindível a 

compreensão do financiamento da educação no país. 

No Brasil, o financiamento do sistema educacional, segundo as normas legais 

vigentes, deve ser realizado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, devendo ser 

pautado na colaboração e na ação supletiva e redistributiva da União, sendo observada a 

responsabilidade de cada esfera governamental, quanto às modalidades de ensino de sua 

competência. A referida estrutura de financiamento é fortemente baseada em tributos, isto é, 

significativa parcela dos recursos, sobretudo dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que 

procede da arrecadação tributária, essencialmente em razão da vinculação de impostos. 
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A princípio, a constituição de 1988, em seu artigo 212, instituiu a vinculação de 

recursos à educação, a qual determinava que 25% das receitas dos orçamentos dos 

municípios e estados, e 18% das receitas da União, deveriam ser obrigatoriamente aplicadas 

na manutenção e desenvolvimento do ensino, onde as receitas vinculadas incluem os 

impostos transferidos da União para os estados e municípios, e dos estados para os 

municípios. É importante destacar que a vinculação constitucional não se destinava ao 

financiamento especifico de uma modalidade de ensino, assim como, não havia regras claras 

quanto ao uso dos recursos vinculados. 

Além da vinculação estabelecida pela constituição de 1988, o sistema educacional 

conta com as contribuições sociais, as quais são exigidas de grupos sociais, profissionais ou 

econômicos para o custeio de serviços públicos de interesse coletivo, a exemplo da educação. 

A principal contribuição social é o salário-educação6 criada em 1964 e reafirmada pela 

constituição de 1988, a qual se destina a gerar recursos adicionais para o financiamento do 

ensino fundamental. A mesma é oriunda da cobrança de 2,5% do valor total da folha de 

pagamento das empresas e de entidades públicas e privadas, vinculadas ao regime geral da 

previdência social. 

Em sua formulação inicial, o salário-educação era distribuído entre os estados e 

redistribuído em partes iguais entre os estados e seus respectivos municípios. Em 2003, a 

referida contribuição foi reformulada. Nesta nova formulação, a união passou a deter 1/3 do 

montante dos recursos, os quais são aplicados no financiamento de programas e projetos da 

educação básica, sendo vetado o seu uso como complementação financeira da União aos 

fundos (Fundef/Fundeb) estaduais7. A cota dos estados e municípios corresponde a 2/3 do 

montante dos recursos do salário-educação, sendo destinada às secretarias estaduais e 

municipais de educação para o financiamento de programas e projetos voltados a educação 

básica. Os recursos correspondentes à cota dos estados e municípios são redistribuídos entre 

os mesmos, de forma proporcional ao número de matrículas nas respectivas redes de ensino.  

As demais contribuições sociais destinadas ao financiamento do ensino 

correspondem a Contribuição de Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e o Fundo de 

                                                           
6 A contribuição do salário-educação está prevista no artigo 212 § 5º, da constituição federal, regulamentada 

pelas leis nº 9.424/96, 9.766/98, Decreto nº 6003/2006 e Lei nº 11.457/2007. 
7 De acordo com os critérios de distribuição dos recursos do Fundeb, os fundos estaduais que não alcançam o 

custo mínimo anual por aluno recebem complementação financeira por parte da União. 



26 
 

Amparo ao Trabalhador (FAT). Vale ressaltar, que as contribuições sociais mencionadas 

anteriormente, não estão inclusas na vinculação dos percentuais mínimos estabelecidos pela 

constituição para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. 

Diante dos avanços alcançados pela constituição de 1988, o Brasil ainda convive 

com acentuadas diferenças na capacidade de financiamento entre municípios e estados, onde 

muitos permaneceriam aquém do requerido para a prestação adequada do ensino (MENDES 

ET. AL. 2008). Diante desta constatação, o governo federal regulamentou e instituiu por 

meio de emenda8 constitucional o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), com a finalidade de dirimir as 

desigualdades tão presentes no país, permitindo uma equalização do serviço e uma igualdade 

de oportunidade entre os cidadãos independentemente de sua localização, cabendo à União 

a responsabilidade pela complementação financeira aos estados e municípios que não 

alcançassem o valor mínimo por aluno pré-estabelecido. Em suma, o Fundef assumiu um 

caráter eminentemente equalizador (MENDES ET. AL., 2008). 

O referido fundo tinha por finalidade o financiamento especifico do ensino 

fundamental, o qual recebia atenção especial por parte do poder público. Segundo Lima e 

Didonet (2006), a legislação, até então vigente, contribuiu em parte para uma segmentação 

das modalidades (etapas) de ensino, pois designava o ensino fundamental como obrigatório 

e prioritário, prejudicando as demais faixas de ensino, em específico a educação infantil, 

pois, a mesma sofreu revés nos primeiros anos de implantação do Fundef. As matrículas na 

pré-escola retrocederam, enquanto creches foram fechadas, uma vez que os municípios 

tiveram retido 15% das principais fontes de recursos (FPM e ICMS), para a formação do 

Fundef, inviabilizando deste modo, os investimentos no ensino infantil (LIMA E DIDONET, 

2006). Por outro lado, o ensino médio não foi tão prejudicado quanto à educação infantil, 

tendo em vista que esta modalidade de ensino é progressivamente obrigatória no país. 

O Fundef caracterizava-se como um fundo de âmbito estadual, formado por meio 

da vinculação de impostos e transferências dos municípios e estados. A vinculação das 

receitas de impostos e transferências dos municípios que compõem o Fundef era de 15%, 

sendo estes: o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto Sobre Circulação de 

                                                           
8 A emenda constitucional que instituiu o Fundef reafirmou a necessidade do comprimento por parte dos 

estados, Distrito Federal e municípios, em cumprir o dispositivo constitucional relativo à vinculação de 25% 

dos recursos de impostos e transferências para a manutenção e desenvolvimento do ensino. 
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Mercadoria e Serviço (ICMS), Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI). As receitas de 

impostos e transferências dos estados são originárias do Fundo de Participação dos Estados 

(FPE), do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), do Imposto sobre 

Produtos e Industrializados (IPI). Além desses recursos havia a vinculação de 15% do ICMS 

de desoneração de exportações. 

 

Tabela 4 - Formação do Fundef 

UF Origem dos recursos  Porcentagem  

Estados, Distrito Federal. FPE, ICMS, IPIexpt., ICMS 

desoneração de exportação. 

15% 

Municípios FPM, ICMS, IPI 15% 

União Complementação federal - 

Fonte: Elaborado com base no manual do Fundeb - 2008 

 

O critério de distribuição dos recursos do Fundef entre os municípios e estados 

considerava o número de alunos matriculados no ensino fundamental, na rede de ensino 

municipal e estadual, segundo o censo escolar do ano anterior. Destaca-se ainda, que os 

estados e municípios que não alcançassem o custo mínimo anual por aluno estabelecido pela 

União recebiam complementação financeira por parte da União, objetivando a equalização 

no acesso ao ensino fundamental. Segundo a LDB, o custo mínimo por aluno deve ser capaz 

de assegurar ensino de qualidade em todo o território nacional. 

Os recursos do Fundef eram empregados exclusivamente na manutenção e 

desenvolvimento do ensino fundamental, assim como, a valorização dos profissionais em 

educação, devendo ser subdividido em duas parcelas. A parcela mínima de 60% dos recursos 

do Fundef destinava-se a remuneração dos profissionais do ensino fundamental, tendo em 

vista que o mesmo tinha como um dos objetivos a valorização do magistério da referida faixa 

de ensino. A parcela mínima de 40% dos recursos do fundo destinava-se ao pagamento de 

despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.  

Diante disto, percebe-se que o desenho e a implantação do Fundef asseguraram não só a 
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prioridade legal, mas também a prevalência e a permanência de um núcleo privilegiado 

(ensino fundamental). 

O Fundef funcionou até 2006, tendo em vista que em 2007 o governo federal 

regulamentou e instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), buscando minimizar as desigualdades 

entre as etapas e modalidades que compõem o ensino básico no país, assim como, a equidade 

na distribuição dos recursos financeiros entre Estados, Municípios e o Distrito Federal. 

Fatores que não foram alcançados pelo Fundef. O Fundeb foi implantado em 1ͦ de janeiro de 

2007, sendo plenamente implantado em 2009, tendo sua vigência até 2020. O mesmo 

conservou algumas propriedades em relação ao fundo antecessor, mas também introduziu 

modificações. 

O Fundeb, assim como o Fundef, constitui-se em fundo de âmbito estadual e de 

natureza contábil, sendo formado por recursos financeiros da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, vinculados à educação básica. Dentre as modificações é 

possível citar as principais. A primeira diz respeito à inclusão do ensino infantil e do ensino 

médio no fundo, passando a assistir toda a educação básica, assim como, eliminando a 

segmentação implantada pelo Fundef. Neste sentido, os municípios e estados passaram a 

contabilizar as matrículas realizadas no ensino infantil e médio nas escolas públicas e 

conveniadas, segundo o censo escolar do ano anterior. O critério de distribuição dos recursos 

corresponde à competência de atuação de cada esfera de governo, como estabelecido pela 

constituição de 1998 e pela LDB/1996. 

A segunda modificação corresponde à inclusão de novas fontes de impostos a serem 

vinculados à formação do fundo, sendo que esta vinculação ocorreu de forma crescente 

(6,66% em 2007, 13,33% em 2008 e 20% a partir de 2009), assim como a elevação dos 

valores vinculados dos impostos que já componha o Fundef, passando de 16,66% em 2007 

para 20% a partir de 2009. Neste sentido, o acréscimo de modalidades de ensino assistido 

pelo Fundeb foi acompanhado pela ampliação dos recursos financeiros. Os novos tributos 

municipais inclusos na vinculação do novo fundo são: Imposto Sobre a Propriedade 

Territorial Rural (ITR), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os 

novos impostos dos estados inclusos para a formação do Fundeb são: Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA). Outra modificação diz respeito à complementação do Fundeb aos 
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estados e municípios que não alcançam o valor mínimo/aluno pré-estabelecido pela União. 

Diferentemente do fundo anterior, neste novo fundo a União é obrigada a fixar em 10% da 

contribuição total dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, os recursos destinados à 

complementação financeira. A tabela a seguir resume as modificações implantadas pelo 

Fundeb no que se refere aos recursos financeiros. 

 

Tabela 5 - Implantação Financeira do Fundeb 

UF Origem dos recursos  2007 2008 2009 2010-2020 

Estados, 

Distrito 

Federal e 

Municípios 

FPM, FPE, ICMS, IPIexpt. 16,66% 18,33% 20% 20% 

ITCMD, IPVA e ITRm 6,66% 13,33% 20% 20% 

União Complementação federal 

R$ 2 

bilh. 

R$ 3 

bilh. 

R$ 4,5 

bilh. 

10% da 

contribuição 

total de 

estados, DF e 

municípios 

Fonte: Elaborado com base no manual do Fundeb - 2008 

 

O critério de distribuição dos recursos do Fundeb emprega a mesma lógica do fundo 

antecessor, isto é, os recursos são distribuídos em cada estado, não havendo movimentação 

de recursos entre estados9, sendo considerado o número de matrículas na rede de ensino 

municipal e estadual. Entretanto, diferentemente do fundo anterior, o Fundeb considera as 

matrículas na distribuição dos recursos, obedecendo às diferenciações aplicadas ao custo 

mínimo anual por aluno de cada modalidade de ensino. Tais fatores10 são empregados para 

fins de ponderação do número de alunos, tomando como referência o valor/aluno dos anos 

                                                           
9 Diferentemente do FPM, o Fundeb não redistribui os recursos de forma nacional, mas apenas em âmbito 

estadual.  
10 Os fatores de ponderação dos recursos do Fundeb são apresentados no apêndice do presente trabalho. 
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iniciais do ensino fundamental urbano. Neste sentido, o valor aluno para cada estado é 

calculado empregando-se a seguinte fórmula:  

 

𝑉𝐴𝑖 =
𝐹𝑖

𝑁𝑃𝑖
                                                                             (1) 

 

Onde 𝑉𝐴𝑖 corresponde ao custo por aluno das séries iniciais do ensino fundamental 

urbano no estado i, 𝐹𝑖 é o total de recursos do fundo no estado i, sem incluir a 

complementação da União, 𝑁𝑃𝑖 é o número de matrículas do estado i, ponderadas pelos 

fatores de ponderação. O valor mínimo11 por aluno nacional representa o mínimo per capita 

a ser assegurado no ano, de forma que os recursos da complementação da União sejam 

repassados para os fundos estaduais cujo valor aluno seja inferior ao mínimo nacional, a fim 

de assegurar o valor mínimo pré-estabelecido pela União. No cálculo do valor mínimo 

nacional são consideradas as seguintes variáveis do fundo: o somatório das receitas previstas 

para o fundo no ano em exercício; o número de alunos matriculados por segmentos da 

educação básica; os fatores de diferenciação do valor por aluno/ano e o valor da 

complementação da União para o ano em exercício. 

Os coeficientes de distribuição dos recursos do Fundeb representam a participação 

de cada ente federado no montante de recursos do fundo no âmbito do estado de sua 

localização. Sendo considerado no seu cálculo, as seguintes variáveis e critérios: o valor da 

receita que compõe o fundo; o número de alunos matriculados; os fatores de ponderação 

definidos; a garantia do valor por aluno/ano verificado em cada estado e a garantia do valor 

mínimo nacional por aluno/ano. 

Neste sentido, o valor financeiro que cada ente governamental deverá receber do 

montante total do fundo do estado i, corresponde ao produto da multiplicação do coeficiente 

de distribuição pelo total de recursos do fundo de um determinado estado. Logo, o valor será 

cálculo como a seguir: 

 

                                                           
11 O valor mínimo é estabelecido anualmente. 
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𝐹𝑛𝑖 = 𝐶𝐷𝑛𝑖𝐹𝑖
∗                                                                         (2) 

 

Onde 𝐹𝑛𝑖 representa a receita do fundo para o ente governamental n, localizado no 

estado i, 𝐶𝐷𝑛𝑖 corresponde ao coeficiente de distribuição de recursos do ente governamental 

n, localizado no estado i, por fim 𝐹𝑖
∗ corresponde ao total de recursos do fundo no estado i, 

incluindo a complementação da União. 

Assim como o fundo antecessor, o Fundeb deve ser empregado exclusivamente na 

manutenção e desenvolvimento da educação básica, assim como a remuneração dos 

profissionais da educação básica. Neste sentido, 60% dos recursos do Fundeb são reservados 

à remuneração e a valorização dos profissionais do magistério da educação básica, não sendo 

mais exclusividade do ensino fundamental. Vale ressaltar que os profissionais do magistério 

não correspondem apenas aos professores, mas também os profissionais que exercem 

direção, planejamento, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional 

(MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO FUNDEB, 2008). Os demais 40% dos recursos 

destinam-se a despesas correspondentes a manutenção e desenvolvimento da educação 

básica12, como previstos no artigo 70 da Lei nº 9.394/96 da LDB. 

A utilização dos recursos do Fundeb está sujeita a determinadas restrições, dentre 

estás se pode citar: a não aplicação dos recursos no ensino superior, assim como em 

instituições de ensino com fins lucrativos ou que não sejam conveniadas com o poder 

público; os estados e munícipios só poderão dispender os recursos do Fundeb 

exclusivamente nas etapas da educação básica de sua competência, como estabelecido pela 

constituição de 1988 e pela LDB/96; por fim, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

não podem utilizar os recursos em despesas que não sejam caraterizadas como de 

manutenção e desenvolvimento da educação básica, como estabelecido na LDB/96. 

Os recursos do Fundeb são passíveis de fiscalização por parte da sociedade, tendo 

em vista a existência de conselhos de acompanhamento e fiscalização do uso dos recursos 

                                                           
12 As despesas correspondentes à manutenção e desenvolvimento da educação básica são: aperfeiçoamento do 

pessoal docente e dos profissionais em educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de 

instalações e de equipamentos necessários ao ensino; uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de 

ensino; levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade 

e à expansão do ensino; concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; aquisição de 

material didático-escolar e manutenção de transporte escolar. 
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do Fundeb. Os referidos conselhos são constituídos por representações sociais variadas, onde 

a indicação dos membros deve ser realizada pelos segmentos sociais. A atuação dos referidos 

conselhos deve se dar de forma autônoma em relação às administrações estaduais e 

municipais (MANUAL DO FUNDEB, 2008). Neste sentido, os conselhos não se constituem 

em órgão da administração local, mas sua atuação deve ser pautada no interesse público. É 

importante destacar que os conselhos municipais de educação não têm como atribuição a 

análise e o julgamento das contas, os mesmos apenas verificam a regularidade dos 

procedimentos adotados, encaminhando os problemas e irregularidades identificadas para as 

autoridades constituídas. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Nos últimos anos, é crescente o número de estudos acadêmicos dedicados à análise 

empírica da eficiência e do desempenho do setor público, em especial o setor educacional, 

sendo significativo o número de estudos que recorre aos métodos paramétricos e não 

paramétricos, tendo como destaque a fronteira estocástica e a análise envoltória de dados 

(DEA). Neste sentido, segue-se uma ampla literatura aplicada à referida área. 

 

4.1 Literatura Internacional  

 

A preocupação quanto ao desempenho e a eficiência educacional na literatura 

internacional remonta-se aos trabalhos desenvolvidos por Coleman et al. (1966). Os autores 

elaboraram uma fronteira de eficiência paramétrica para as escolas (fronteira de eficiência 

na educação), no intuito de evidenciarem que o baixo desempenho dos estudantes negros 

americanos era consequência da insuficiência de insumos nas suas escolas, incentivando a 

pesquisa sobre os insumos educacionais. 

Dentre os trabalhos que aplicaram a análise envoltória de dados no setor 

educacional, destaca-se Afonso e Aubyn (2005) e Wilson (2005), onde os mesmos inovaram 

na aplicação do método DEA, com o intuito de tornar robusta a análise da eficiência. Os 

referidos autores empregaram os resultados de exames de proficiência do Program for 

International Student Assessment (PISA), sendo também utilizados variáveis 

socioeconômicas e escolaridade dos pais. 

Wilson (2005) incorporou todas as variáveis em apenas uma estimação do DEA. 

Por outro lado, Afonso e Aubyn (2005) realizam uma análise em dois estágios. No primeiro 

momento foi estimado um DEA sendo incorporadas todas as variáveis em análise. No 

segundo estágio é empregado à análise de regressão dos índices de eficiência que foram 

obtidos para cada unidade escolar no primeiro estágio da análise. Neste estágio é possível 

identificar as variáveis que influência os níveis de eficiência das unidades escolares e que 

não estão sobre o controle da gestão escolar. 
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Por outro lado, dentre os primeiros trabalhos que empregaram a fronteira 

estocástica, destaca-se o estudo realizado por Cooper e Cohn (1997) para as escolas 

localizadas no estado da Carolina do Sul nos Estados Unidos. Os autores, elaboraram uma 

fronteira estocástica, e os comparou com os resultados de Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO). Na estimação da fronteira foram incluídas variáveis institucionais, de características 

familiar, variáveis relacionadas a tomada de decisão da escola e variáveis demográficas. 

Cooper e Cohn (1997) encontraram significância no termo que mede a ineficiência das 

escolas, indicando que as mesmas não estariam empregando os recursos disponíveis da 

melhor forma possível. Os demais resultados indicam também que as variáveis significantes 

que explicam o desempenho escolar são exógenas a decisão da escola, tais como o percentual 

dos alunos que recebem almoço gratuito e a participação dos professores em dois projetos 

de bonificação por desempenho. 

Ainda para os Estados Unidos, Conroy e Arguea (2008) aplicaram o método de 

fronteira estocástica para as escolas do estado da Flórida, por meio de dois estágios. No 

referido método, os autores estimaram no primeiro momento a fronteira estocástica 

encontrando-se o termo de ineficiência para cada unidade produtiva. Posteriormente, no 

segundo estágio, é empregado à análise de regressão dos índices de ineficiência que foram 

obtidos no primeiro momento através de um modelo tobit, no intuito de evidenciar os 

determinantes da ineficiência das referidas escolas, em que foram excluídas aquelas 

variáveis não relacionadas a tomada de decisão das escolas. Os autores evidenciaram que a 

ineficiência das escolas da Flórida se apresenta de maneira distinta entre as regiões do 

referido estado. No segundo estágio, os autores observaram maiores níveis de ineficiência 

para escolas com altos índices de reprovação e expulsão e com alta incidência de crimes e 

violência. O referido trabalho ainda mostrou que a presença dos pais na organização das 

escolas reduz a ineficiência das mesmas.  

Por outro lado, Gronberg et al. (2011), mensura a eficiência de escolas charter13 do 

estado americano do Texas entre 2005-2009, por meio da abordagem paramétrica de 

fronteira estocástica de custo. Os autores investigaram se as escolas charter são mais 

eficientes que as escolas públicas tradicionais. Na fronteira de custo Gronberg et al. (2011), 

empregaram como variável dependente o valor da despesa por aluno ano, como medidas de 

                                                           
13 São escola pública com maior autonomia, cuja gestão é compartilhada entre os setores público e privado. 
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produto os autores utilizaram o número de alunos e as notas de testes em leitura e matemática 

aplicados nas escolas do Texas, como preço, Gronberg et al. (2011), empregaram a média 

de salário dos professores das escolas charter e das escolas públicas tradicionais. A priori os 

resultados demonstram que os salários dos docentes, bem como as notas dos testes de leitura 

e matemática tem impacto positivo sobre os custos das escolas. Gronberg et al. (2011) 

constata ainda que as escolas charter são capazes de produzir resultados educacionais a um 

custo menor do que as escolas públicas tradicionais, os autores atrela o referido resultado ao 

fato das escolas charter enfrentarem menos regulamentos frente as escolas públicas 

tradicionais.     

Para a Europa temos os trabalhos elaborados por Pereira e Moreira (2007), 

Kirjavainen (2007) e Daghbashyan (2011). O primeiro aplica o método de fronteira 

estocástica para as escolas segundarias de Portugal. Pereira e Moreira (2007) segmentam os 

insumos em duas categorias: i) associados ao custo de produção dos estabelecimentos 

escolares e ii) variáveis ambientas, que não fazem parte dos custos da escola, mas influencia 

a produção. Os autores estimam três modelos. O primeiro não inclui variáveis ambientais na 

estimação da fronteira. Os demais modelos incluem variáveis ambientais na função de 

produção ou no termo que mede a ineficiência das escolas. 

A partir dos resultados alcançados, Pereira e Moreira (2007) evidenciaram que os 

estabelecimentos escolares em estudo obtêm um desempenho média equivalente a 90% do 

que seria possível com a quantidade de recursos disponíveis se elas estivessem operando na 

fronteira de produção. Os autores ainda observaram que a qualidade dos docentes, medida 

em anos de experiência, é mais importante do que a quantidade disponível de professores 

para desempenho dos alunos. O estudo ainda mostra que os municípios com melhores níveis 

de escolaridades e de condições de vida são mais eficiência, já que as escolas mais eficiências 

estão localizadas nesses municípios. A comparação entre escolas públicas e privadas 

também aparece na discussão, evidenciando-se que a rede de ensino privada é mais eficiente 

do que a pública. 

Kirjavainem (2007) estima a fronteira estocástica para um painel desbalanceado de 

cinco anos para as escolas da Finlândia, empregando cinco modelos distintos, a saber, 

pooled, efeito fixo, efeito aleatório, true fixed effects e true random effects. Os resultados 

alcançados por Kirjavainem (2007) demonstram que o desempenho os alunos dependem 

positivamente da escolaridade dos pais, da raça branca e do gênero feminino e negativamente 
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do tamanho da escola e dos gastos com professores (gasto com professor/ aluno). Quanto ao 

termo de ineficiência da fronteira, os modelos de efeito fixo e true fixed effects geram 

rankings de eficiência semelhantes entre eles. O mesmo ocorre para os modelos de efeitos 

aleatórios e true random effects, apesar dos dois grupos de modelos (efeitos fixos e 

aleatórios) apresentarem rankings de eficiência distintos. Assustar  

Por sua vez, Daghbashyan (2011) investiga a eficiência de 30 instituições de ensino 

superior (IES) suecas, bem como, os determinantes da ineficiência. A referida autora 

emprega a abordagem paramétrica por meio da fronteira estocástica de custo. Em sua função 

custo, Daghbashyan (2011) utiliza três medidas de produto, a saber: o número de alunos de 

graduação, o número de alunos de doutorado e os recursos empregados no financiamento de 

pesquisas. Como preço, a autora utiliza o salário médio dos docentes dos IES e o custo total 

dos IES como variável dependente. Em análise dos determinantes da ineficiência, 

Daghbashyan (2011), emprega variáveis especificas as instituições, aos funcionários e aos 

alunos. Os resultados sugerem que os IES não são idênticas na sua eficiência econômica, 

bem como, a maioria das intuições obtiveram um escore acima da média. Essa diferenciação 

é explicada pela influência conjunta de fatores específicos dos IES.     

Os trabalhos realizados não se restringem apenas a avaliações do setor educacional, 

dentre estes, destaca-se os trabalhos de Afonso e Aubyn (2005), Herrera e Pang (2005) e 

Pang (2005) que trabalham tanto com o método DEA quanto com a fronteira estocástica. 

Afonso e Aubyn (2005) constroem um score de eficiência de gastos realizados em educação 

e saúde para uma amostra de países integrante da OCDE e apresentam resultados de 

eficiência insumo e eficiência produto. Os resultados alcançados pelos autores indicam a 

existência de um cluster de países eficientes nos dois setores estudados. 

Herrera e Pang (2005) estimam a fronteira eficiente para vários indicadores de 

produtos do setor educacional e de saúde, para uma amostra de 140 países no período 1996-

2002, calculando ineficiências tanto de produto quanto de insumo e verifica as regularidades 

empíricas que explicam a variação de eficiência entre os países. Os resultados alcançados 

assinalam que países com altos níveis de gasto, com participação elevada dos gastos com 

salários no orçamento total, com altas taxas de financiamento público na provisão de 

serviços, apresentam baixos scores, isto é, são menos eficientes. 
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Por fim, Pang (2005) examina a eficiência dos gastos de governo de 140 países em 

desenvolvimento, entre 1996 e 2002, empregando o modelo de fronteira eficiente, para 

indicadores de saúde e educação. Os resultados alcançados apontam que países com maiores 

níveis de gastos e cujos os salários representam as maiores participações no gasto do governo 

registram os menores graus de eficiência. Similarmente, países com taxas maiores de 

financiamento público, em relação ao privado, de serviços de provisão e com maiores 

desigualdades de renda são menos eficientes.      

 

4.2 Literatura Nacional  

 

A literatura nacional, assim como a internacional, apresenta uma ampla literatura 

quanto à avaliação da eficiência no sistema educacional brasileiro, empregando-se analise 

envoltória de dados (DEA) e a fronteira estocástica. Dentre as aplicações DEA, destaca-se 

Delgado e Machado (2008), os quais elaboram uma análise da eficiência das escolas públicas 

estaduais mineiras nos níveis fundamental e médio, em dois estágios. No primeiro momento, 

os autores estimaram os escores de eficiência técnica por meio do método DEA, com 

correção de viés proposta por Simar e Wilson (2000). No segundo estágio, os autores 

confrontam os índices de eficiência estimados pelo DEA através da utilização da regressão 

com variáveis socioeconômicas, de infraestrutura e de dotação das escolas em análise. Os 

resultados demonstraram que as escolas classificadas como eficientes proveem ensino de 

qualidade, a um custo relativamente menor do que as ineficientes. Os autores ainda 

evidenciaram que há uma complementaridade dos insumos, dentro e fora da escola, 

possibilitando o melhor desempenho das unidades escolares. 

Empregando o mesmo método de Delgado e Machado (2008), Trompieri Neto et al. 

(2008), aplicaram a análise envoltória de dados na construção de índices de eficiência para 

os gastos em educação e Saúde dos municípios cearenses, sendo estes índices submetidos a 

correção de viés proposta por Simar e Wilsom (2000), construindo-se rankings robustos de 

eficiência. No primeiro momento da análise, os autores consideram como insumo os gastos 

realizados nas áreas da saúde e educação, e como produtos o número de médicos e unidades 

de saúde, o número de agentes de saúde, a taxa de cobertura do Programa Saúde da Família 

(PSF), e para a educação o número de professores, de salas de aula e de escolas da rede 
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municipal de ensino. No segundo estágio da análise, Trompieri Neto et al. (2008), aplicaram 

uma regressão com variável dependente censurada (tobit) com a finalidade de evidenciar o 

impacto de determinadas variáveis (IDH, densidade populacional, taxa de abandono e 

transferências constitucionais para a educação) sobre o índice de eficiência dos municípios 

cearenses, avaliando os determinantes da qualidade dos gastos públicos.  

Mariano e Almeida (2012), realiza uma análise de dois estágios para os gastos em 

educação dos municípios potiguares em 2005. Entretanto, os autores diferentemente dos dois 

trabalhos acima, aplica a análise envoltória de dados (DEA) e o método Free Disposal Hull 

(FDH) no primeiro estágio, bem como os mesmos não emprega a correção de viés proposta 

por Simar e Wilson (2000). Em um segundo momento, os autores elaboraram uma equação 

de ineficiência com a variável dependente censurada (tobit), no qual se empregou variáveis 

alusivas ao administrador do município e ao próprio município como variáveis explicativas. 

Neste sentido, os autores constataram uma baixa eficiência técnica do gasto público em 

educação nos municípios potiguares, assim como, constataram que o nível de reprovação 

poderia ser reduzido com o aumento da eficiência do gasto em educação. Quanto à equação 

de ineficiência, os autores evidenciaram que a escolaridade do administrador do município, 

assim como, a formação de conselhos municipais de educação podem reduzir o nível de 

ineficiência dos gastos em educação.    

Por sua vez, Zoghbi et al. (2011) na avaliação dos gastos no ensino fundamental dos 

municípios paulistas, empregaram índices e indicadores de resultado em uma análise de 

fronteira eficiente, sendo o referido trabalho o primeiro na literatura nacional a empregar 

indicadores de desempenho em uma análise de eficiência. Os citados indicadores 

correspondem às notas da prova Brasil e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) como medidas de produto. Outro aspecto inovador do referido trabalho refere-se à 

relação entre a eficiência e o grau de municipalização do ensino, onde se constatou que os 

municípios, os quais apresentam uma rede de ensino mais municipalizada, tendem a buscar 

excelência e eficiência em termos de desempenho dos alunos.   

Utilizando a metodologia de fronteira estocástica destaca-se o trabalho realizado 

por Alves Júnior e Souza (2012), os quais avaliam a eficiência das unidades federativas 

(estados e municípios) no emprego dos recursos destinados ao ensino fundamental e ensino 

médio entre 1995 a 2008. Os autores aplicaram a chamada abordagem de três estágios, que 

considera influências externas e ruídos estatísticos que possam afetar o desempenho das 
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unidades tomadoras de decisão, com base na análise envoltória de dados e de fronteira 

estocástica. Alves Júnior e Souza (2012) vão além da minimização de custos e maximização 

de resultados, colocando as unidades federativas em igual condições antes de avalia-las, 

considerando-se condições externas e outros fatores que possam favorecer ou prejudicar sua 

atuação e a medida da eficiência. Os resultados mostraram-se significativamente distintos 

entre o método DEA e a fronteira estocástica. Inúmeros municípios que foram considerados 

eficientes no método DEA, passaram a compor o grupo dos mais ineficientes, após 

considerarem fatores externos, que pudessem prejudicar ou facilitar a atuação dos gestores 

públicos no uso dos recursos aplicados na educação. Neste sentido, existem influencias de 

fatores externos na gestão eficiente dos insumos empregados pelos administradores públicos 

na área educacional. 

   As avaliações descritas acima divergem em alguns aspectos, como por exemplo, 

os objetivos e os insumos e produtos empregados em cada pesquisa, bem como o método de 

estimação empregado. entretanto, é comum a todos o objetivo de mensurar a eficiência. A 

realização de avaliações dessa natureza é fundamental, tendo em vista que os recursos 

públicos disponíveis são escassos, e devem por parte dos gestores públicos, serem utilizados 

de forma eficiente.    
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5 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo tem por escopo apresentar os procedimentos metodológicos a 

serem empregados na dissertação, com a finalidade de alcançar os objetivos propostos e 

especificados em seções anteriores. Para tanto, serão destacados aspectos relacionados à 

estratégia metodológica e ao instrumental metodológico proposto na introdução. 

 

5.1 Estratégia Metodológica e Base de Dados 

 

O presente trabalho almeja avaliar a eficiência de custo dos municípios potiguares 

na oferta do ensino fundamental em 2011, assim como analisar os determinantes da 

ineficiência dos municípios em estudo. Porém, antes de apresentar os métodos empregados 

no presente trabalho, é imprescindível descrever as fontes e o tratamento dos dados, tendo 

em vista estimativas consistentes. 

Neste sentido, para a execução da fronteira estocástica de custo e do modelo DEA, 

bem como, para avaliar os determinantes da ineficiência dos municípios em análise, serão 

empregados dados de origem secundária, sendo eles procedentes de fontes distintas. A 

primeira fonte de informações corresponde à base de dados do Ministério da Fazenda 

denominado “Finanças do Brasil” (FINBRA), o referido banco de dados, criado pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), 

disponibilizando informações contábeis, alusivas às finanças dos municípios brasileiros. 

Neste sentido, serão coletados dados referentes aos gastos no ensino fundamental realizados 

pelos municípios potiguares no ano de 2011. Todavia, a cobertura do FINBRA não é 

completa, tendo em vista a omissão de informações fiscais de alguns municípios junto à 

STN. Diante disto, apenas serão considerados na presente pesquisa os municípios que 

apresentam informações para o ano em análise. 

A segunda fonte de informações corresponde aos microdados do censo escolar. O 

referido censo fornece informações estatístico-educacionais de âmbito nacional, 

possibilitando um amplo panorama do sistema educacional brasileiro (INEP 2011). O censo 

coleta informações sobre estabelecimento, matrículas, funções docentes, movimento e 

rendimento escolar. 
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Assim, a fim de avaliar a eficiência dos municípios potiguares quanto a oferta de 

ensino fundamental, serão coletados dados referentes à referida modalidade de ensino. Neste 

sentido, serão coletados: o número de matriculas, o número de professores, o número de 

salas e o número de estabelecimentos de ensino. As referidas informações são 

disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).  As variáveis 

escolhidos buscam refletir a realização dos gastos no ensino fundamental, a qual consiste na 

contratação e aquisição dos recursos físicos e humanos necessários a oferta de ensino. 

Ainda será coletado informações sobre a média salarial dos professores do ensino 

fundamental dos municípios em análise, por meio do sistema de informações sobre 

orçamentos públicos em educação (SIOPE), bem como será coletado informação sobre as 

notas da Prova Brasil em língua portuguesa e matemática no Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB). 

As informações das demais variáveis não discricionárias empregadas como 

determinantes da ineficiência, serão coletadas em outras três fontes. A escolaridade (Dummy, 

1 possui ensino superior, 0 caso contrário), bem como a idade dos gestores públicos serão 

coletados no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O IDH–Educação serão coletados 

no site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Por fim, as 

informações quanto aos conselhos municipais de educação (Dummy, 1 o município possui 

conselho, 0 caso contrário) são provenientes do Ministério da Educação. A Tabela 6 

apresenta as estatísticas descritivas para cada variável empregada no presente estudo. 
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Tabela 6 - Estatística descritiva das variáveis empregadas na fronteira estocástica de custos 

e na análise envoltória de dados 

 Media Desvio padrão Mínimo Máximo 

Gasto por aluno  4.257,40 1.597,01 1.643,20 15.870,67 

Número de professores  317,31 881,80 9762 14 

Número de salas 74,17 119,25 12 1145 

Número de escolas   19,36 34,55 1 353 

Número de matriculas 1891,43 3893,99 39066 211 

Prova Brasil Matemática  177,83 16,21 223,44 143,70 

Prova Brasil Língua 

portuguesa 

169,76 13,70 208,36 140,11 

Variáveis não discricionárias  

IDH – educação  0,52 0,06 0,42 0,73 

Conselhos municipais de 

educação  

0,62 0,49 0,00 1,00 

Escolaridade do prefeito  0,52 0,50 0,00 1,00 

Idade do prefeito  48,69 9,58 25 79 

Fonte: Elaborado a parte de informações do censo escolar/INEP, FINBRA/STN, TRE e Ministério da 

educação. 

 

5.2 Considerações gerais  

 

Posteriormente as contribuições realizadas por Debreu (1951) e Farrel (1957), 

foram propostos alguns métodos para a estimação da medida de eficiência. Dentre as mais 

empregadas pela literatura, destacam-se a Data Envelopment Analysis (DEA) e a Fronteira 

estocástica. A primeira medida de eficiência, caracteriza-se como um método não 

paramétrico, a mesma foi desenvolvida inicialmente por Charnes, Cooper, Rhodes (1978), a 
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referida técnica mede o desempenho relativo de unidades produtivas tomadoras de decisão, 

conhecidas também como Decision Making Units (DMU), baseada em técnicas de 

programação linear, o mesmo assume poucas hipótese a respeito do comportamento das 

variáveis em análise, não exigindo a priori o estabelecimento de relações funcionais entre 

insumos e produtos, impondo apenas algumas restrições sobre a fronteira. Por outro lado, o 

método DEA, não distingue a ineficiência da DMU do erro amostral, podendo levar a uma 

superestimação da ineficiência (TRIGO, 2010). 

Por sua vez, a fronteira estocástica, foi proposta inicialmente e quase que 

simultaneamente por Aigner, Lovell e Schmidt (1977) e Meeusen e Broeck (1977), a mesma 

consiste em um método paramétrico (econométrico), neste sentido, sua estimação exige o 

estabelecimento de uma forma funcional entre insumos e produtos, bem como, a distribuição 

do termo de erro seja previamente especificado. Neste contexto, a fronteira demanda mais 

hipóteses frente ao método DEA.   

A literatura apresenta alguns trabalhos empíricos que confrontaram os métodos 

acima citados, não assinalando a superioridade de um dos métodos. Trabalhos desenvolvidos 

por Ray e Mukherjee (1995) e Murillo-Zamorano e Vega-Cervera (2001) para o setor 

elétrico americano, concluíram que os resultados apresentados pelo DEA e pela da fronteira 

estocástica são análogos. Por sua vez, Ruggiero (1999) realizando um estudo sobre a rede 

pública de ensino de Nova York, conclui que os rankings gerados pelo DEA e pela fronteira 

estocástica se assemelham. Por outro lado, Bauer et al. (1998) alcança resultados distintos 

entre os dois métodos para o setor bancário norte-americano. Neste contexto, a escolha do 

método a ser empregado limita-se a especificidades da base de dados a qual será empregada 

e do tipo de análise que se deseja desenvolver. Entretanto, no presente trabalho optou-se em 

empregar os dois instrumentais metodológicos.  

 

5.3 A abordagem paramétrica  

 

5.3.1 Fronteira estocástica de produção  

 

Os estudos pioneiros quanto à análise de eficiência tiveram início com Farrell 

(1957), por meio de seu papear seminal na Royal Statistical Society, cujo autor propôs uma 
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medida de eficiência técnica das firmas e indústrias, sendo este trabalho a base para o 

desenvolvimento da análise da eficiência, o mesmo decompõe a eficiência econômica em 

duas partes: i) eficiência técnica (TE), a qual reflete a habilidade da unidade produtiva em 

obter o máximo de produto dado um conjunto de insumos. ii) eficiência alocativa (EA), a 

qual reflete a habilidade da firma em utilizar os insumos em proporções ótimas, dado os 

respectivos preços e a tecnologia de produção empregada. 

Por sua vez, Aigner, Lovell e Schmidt (1977) e Meeusen e Broeck (1977) foram os 

primeiros a desenvolverem um tratamento econométrico para funções de fronteira 

estocástica com erro composto, tendo em vista que os mesmos reconheceram que os desvios 

em relação a fronteira estocástica podem ter origem na ineficiência dos produtores, bem 

como por choques aleatórios fora do controle do produtor. Sendo especificado a seguinte 

fronteira estocástica, inicialmente orientada para a produção:  

 

𝑦𝑖 = 𝑇𝐸𝑖. 𝑓(𝑿𝒊, 𝜷)𝑒𝑣𝑖                                                           (3) 

 

onde 𝑦𝑖 é o produto observado da i-ésima firma; 𝑿𝒊 é um vetor de insumos utilizados 

no processo de produção pela i-ésima firma; 𝜷 é um vetor de parâmetros desconhecidos e 𝑣𝑖 

uma variável aleatória irrestrita. 

A fronteira estocástica é composta por duas partes: o primeiro componente é a 

fronteira determinística 𝑓(𝑿𝒊, 𝜷), sendo a mesma comum a todas as unidades produtivas, o 

segundo é o termo 𝑒𝑣𝑖, cuja finalidade é capturar o efeito de choques aleatórios que afeta 

especificamente o i-ésima produtor (ZANINI, p. 47, 2004)    

Neste sentido, tem-se que a medida de eficiência técnica do i-ésimo produtor é 

definida pela razão entre a produção observada e a máxima produção possível, especificada 

pela fronteira estocástica de produção como abaixo: 

 

𝑇𝐸𝑖 =
𝑦𝑖

𝑓(𝑥𝑖, 𝛽)𝑒𝑣𝑖
                                                                    (4) 
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O índice de eficiência acima variará entre 0 e 1, assim as unidades produtivas 

consideradas tecnicamente eficientes assumiram valores iguais a um (𝑇𝐸𝑖=1), por outro lado, 

caso a firma seja ineficiente, o valor do referido índice se encontrara dentro do intervalo 

(𝑇𝐸𝑖1 ≤ 0). 

Para ser que seja viável a medida de eficiência por meio da fronteira estocástica, 

admite-se que o termo aleatório 𝑣𝑖 possui distribuição normal independente e identicamente 

distribuída, com média 0 e variância 𝜎2
𝑣 (i.i.d) e distribuído independentemente de 𝑢𝑖.  

O componente 𝑢𝑖 é uma variável aleatória estritamente não negativa relacionada às 

ineficiências na produção, a mesma pode assumir as distribuições, exponencial, normal 

truncada e a Half-normal. No modelo da fronteira de produção estocástica o erro assume 

𝑢𝑖 < 0, e no modelo da fronteira de custo o 𝑢𝑖 > 0. 

                

5.3.2 Fronteira estocástica de custos 

  

Uma representação alternativa da tecnologia de produção é a função custo. Schmidt 

e Lovell (1979) consideram que a firma procura minimizar o custo de produzir um desejado 

nível de produto y, a partir dos insumos disponíveis, e de um dado vetor de preços w. Neste 

contexto, a função estocástica de custos fornece o custo mínimo de produção. Ressalta-se 

ainda que a função custo pode incorporar múltiplos produtos. Neste sentido, se o produtor 

for ineficiente, então seus custos de produção excede o custo mínimo necessário para 

produzir um dado nível de produto. 

Entretanto, ao contrário do que ocorre com estimativas de produção, o termo de 

ineficiência 𝑢𝑖 em fronteiras estocásticas de custo capta efeitos relacionados tanto à 

otimização técnica quanto alocativa, de forma que um produtor que parece estar operando 

eficientemente por uma medida da função de produção pode, ainda, parecer ineficiente vis-

à-vis uma função de custo. 

Seguindo a especificação para a função de fronteira estocástica de custo descrita 

por Coelli (1996, p. 8), temos:  
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                                                            𝑦𝑖 = 𝐶(𝑿𝒊, 𝜷)𝑒𝑣𝑖+𝑢𝑖                                                       (5) 

 

Onde 𝑦𝑖 representa o custo de produção da i-ésima firma;  𝑿𝒊 é um vetor dos preços 

dos insumos e do(s) produto(s) da i-ésima firma e β é um vetor de parâmetros desconhecidos, 

𝐶(𝑿𝒊, 𝜷)𝑒𝑣𝑖 representa a fronteira estocástica de custos. Com relação ao termo de erro, 𝑣𝑖, 

assim como na fronteira estocástica de produção, representa a parcela aleatória, assumida 

como i.i.d 𝑁 = (0, 𝜎2
𝑣) e independente de 𝑢𝑖, que, por sua vez, é uma variável aleatória 

estritamente não negativa relacionada às ineficiências presentes no custo de produção e 

obtida pelo truncamento (em zero) da distribuição 𝑁 = (0, 𝜎2
𝑣). 

O modelo para os efeitos de ineficiência pode ser especificado da seguinte forma:   

 

                                                                    𝜇𝑖 = 𝒛𝒊𝛿                                                                   (6) 

 

De acordo com a equação acima, os efeitos da ineficiência (𝜇𝑖) são expressos como 

função explícita de um vetor de variáveis específicas (ambientais) de cada unidade produtiva 

(𝒛𝒊) e um vetor de parâmetros δ a ser estimado. 

A medida de eficiência econômica do i-ésimo produtor é a razão entre o custo 

mínimo possível, especificado pela fronteira estocástica de custos, e o custo efetivo do i-

ésimo produtor:     

 

𝐸𝐸𝑖 =
𝐶(𝑿𝒊, 𝜷)𝑒𝑣𝑖

𝑦𝐼
                                                       (7) 

 

A partir das duas últimas equações anteriores podemos perceber que a eficiência 

econômica do i-ésimo é dada por:   



47 
 

 

                                                                     𝐸𝐸𝑖 = 𝑒−𝑢𝑖                                                          (8) 

 

O índice de eficiência em custos variará entre 1 e infinito, com a firma na primeira 

situação tendo ineficiência zero, pois estará operando exatamente na fronteira e minimizando 

custos. Por outro lado, em todos os demais resultados haverá possibilidade de ganhos de 

eficiência por parte da firma. 

No presente trabalho se fara uso de modelos de fronteira com equação única, 

baseada no custo total, na quantidades de outputs. Tais modelos não permitem decompor a 

medida de eficiência econômica nos componentes alocativa e técnica (Kumbhakar e Lovell, 

2000). 

Quanto ao termo aleatório, o mesmo pode assumir qual valor, é comum assumir 

que este termo segue uma distribuição normal 𝑣𝑖~𝑁(0, 𝜎2
𝑣), ou seja, a função densidade do 

termo de aleatório é dado por:  

 

𝑓(𝑣) =  
1

(2𝜋𝜎𝑣)
1

2⁄
. 𝑒𝑥 𝑝 (−

𝑣2

2𝜎𝑣
2

)                                       (9) 

 

Quanto ao termo que mensura a ineficiência, a qual não pode ser negativo, existem 

diversas distribuições que satisfazem esta restrição, entre elas a half-normal, a mais 

empregado pela literatura para descrever o comportamento de 𝑢𝑖, assim 𝑢𝑖~𝑁+(𝜇, 𝜎2
𝑢) e a 

função densidade é dada por:  

 

𝑓(𝑣) =  
2

(2𝜋𝜎𝑢)
1

2⁄
. 𝑒𝑥 𝑝 (−

𝑢2

2𝜎𝑢
2

)                                     (10) 
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Dada a hipótese da independência entre o termo aleatório e a ineficiência a função 

densidade conjunta é dada pelo produto das densidades individuais, ou seja:  

 

𝑓(𝑢, 𝑣) =  
2

(2𝜋𝜎𝑢𝜎𝑣)
. 𝑒𝑥 𝑝 (−

𝑢2

2𝜎𝑢
2

−
𝑣2

2𝜎𝑣
2

)                         (11) 

 

E a função densidade conjunto do termo ineficiência u e do erro composto 휀, 

lembrando que 휀 = 𝑣 − 𝑢, é dado por:   

 

𝑓(𝑢, 휀) =  
2

(2𝜋𝜎𝑢𝜎𝑣)
. 𝑒𝑥 𝑝 (−

𝑢2

2𝜎𝑢
2

−
(휀 + 𝑢)2

2𝜎𝑣
2

)                                (12) 

 

A estimação por Máxima verossimilhança consiste em construir uma fronteira que 

produza o maior ajuste possível, produzindo então o menor erro composto 휀. Assim a função 

de verossimilhança será a densidade marginal do erro composto, que nada mais é do que a 

integral da equação (12) com relação ao termo de ineficiência 𝑢. Aplicando o logaritmo na 

função de verossimilhança, temos: 

 

𝑙𝑛𝐿 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑙𝑛(𝜎𝑢
2 + 𝜎𝑣

2)
1

2⁄ + ∑ 𝑙𝑛 ∅(
𝜀𝑖𝜆

(𝜎𝑢
2+𝜎𝑣

2)
1

2⁄
−

1

2(𝜎𝑢
2+𝜎𝑣

2)
1

2⁄𝑖 ) ∑ 휀𝑖
2

𝑖 (13)      

 

Na qual ∅(. ) é a distribuição cumulativa da normal padrão e 𝜆 =  𝜎𝑢 𝜎𝑣⁄ , este 

último mede a importância relativa da eficiência técnica  em relação ao termo de erro 

idiossincrático. Caso 𝜆 seja significativo e diferente de zero, há ineficiência no modelo. 

Na seção posterior será descrito a especificação do modelo econométrico 

empregado no presente trabalho.    
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5.4 Modelo econométrico da fronteira estocástica de custo e variáveis não 

discricionárias  

 

O presente trabalho se propõe a testar seis especificações, no intuito de verificar 

qual melhor especificação para a fronteira de custo. Considerou-se inicialmente uma 

especificação da função custo, sem incorporar variáveis discricionárias, como apresentado 

abaixo: 

 

ln 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑚𝑒𝑑𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖 +  𝛽2 ln 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑖 +

𝛽3 ln 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑖 + 𝛽4 ln 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑖 + 𝑣𝑖 + 𝑢𝑖                                                                (14)  

 

O subscrito i refere-se a cada município da amostra analisada, ln representa a 

transformação pelo logaritmo natural das variáveis empregadas na fronteira de custo, onde 

na mesma empregou-se como variável independente o gasto por aluno, o qual representa o 

custo da oferta de ensino fundamental em cada município na analisado, por outro lado, as 

variáveis empregadas como regressores foram as razões: professor por aluno, sala por aluno, 

número de estabelecimentos escolares por aluno, estas variáveis buscam refletir os principais 

gastos na oferta de ensino, sendo que as mesmas já foram empregados em trabalhos como o 

de Tromprieri Neto et al. (2008), Mariano e Almeida (2012) e Dantas (2013). Como preço 

é empregado o salário médio dos professores, a exemplo dos trabalhos de Gronberg et al. 

(2011) e Daghbashyan (2011), onde assume-se que os professores são os principais 

componentes na oferta de ensino. 

Posteriormente, na segunda especificação será introduzido na função (14) as médias 

das notas da prova Brasil de língua portuguesa e matemática alcançadas pelos municípios 

em analise, no intuito de verificar a relação entre o custo da educação, representado pelo 

gasto/aluno e o desempenho dos municípios nas respectivas avaliações. Nas demais 

especificações será incorporado as variáveis não discricionárias, por meio de um modelo de 

ineficiência. 
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Como visto na seção anterior o método da fronteira de custos estocástica 

compreende dois aspectos. O primeiro refere-se ao custo eficiência apresentado por cada 

unidade produtiva. O segundo compreende a incorporação de variáveis não discricionárias, 

isto é, variáveis que não estão no controle do produtor, na tentativa de explicar a ineficiência 

das unidades produtivas (os municípios). As referidas variáveis caracterizam o ambiente em 

que se desenvolve a produção, essas variáveis não influenciam a localização da fronteira, 

mas determina a que distância os produtores se encontra da mesma. 

Neste contexto, a equação de ineficiência para os municípios potiguares assumira a 

seguinte especificação:   

 

𝑢𝑖 = 𝛿0 + 𝛿1𝐼𝐷𝐻_𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜 +  𝛿2𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 + 𝛿3𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑙ℎ𝑜

+  𝛿3𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 휀𝑖                                                                     (15) 

 

Onde 𝑢𝑖 representa o nível ineficiência alcançada pelos municípios em análise. As 

variáveis empregadas na tentativa de explicar o nível de ineficiência dos municípios serão 

respectivamente: IDH-educação14, a idade do gestor do município, conselho municipal de 

educação (variável dummy, sendo 1 para os municípios que possuem conselhos de educação 

e 0 caso contrário), e a escolaridade do prefeito (variável dummy, sendo 1 caso o gestor 

público possui ensino superior e 0 caso contrário). A escolha das variáveis acima escolhidas 

busca refletir características inerentes aos municípios em análise. 

A princípio, o IDH-Educação será empregado como proxy do nível de instrução da 

população. Neste sentido, espera-se que com o aumento do referido índice haja elevação do 

nível de instrução dos munícipes, com isto, hipoteticamente uma população mais 

escolarizada terá maior capacidade de monitorar as ações dos gestores municipais quanto as 

políticas públicas, refletindo no desempenho dos mesmos (AFONSO et al. 2006).   

                                                           
14 O IDH – Educação considera dois indicadores. O primeiro corresponde a taxa de alfabetização de pessoas 

com quinze ou mais de idade. O segundo corresponde a taxa de escolarização.  
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Por sua vez, a idade do gestor municipal será introduzida no modelo, no intuito de 

captar a experiência do mesmo, tendo como reflexo um melhor desempenho na gestão do 

município, consequentemente na gestão dos recursos destinados ao ensino fundamental. 

A priori, acredita-se que um gestor público mais qualificado tenha melhores 

condições de tomar decisão quanto as políticas públicas municipais, dentre estas a 

educacional, definindo as ações e prioridades, tendo como reflexo um melhor desempenho 

administrativo. 

Os conselhos municipais de educação foram empregados como variável não 

discricionária, na tentativa de captar a transparência na política educacional dos munícipios, 

já que os conselhos têm a participação da comunidade. Neste sentido, espera-se que a 

presença de conselhos municipais de educação aumente o controle e a fiscalização dos 

recursos empregados no ensino, tendo como reflexo o melhor desempenho dos municípios. 

 

5.5 A abordagem não paramétrica 

   

 5.5.1 Análise Envoltória de Dados (DEA) 

 

Como visto anteriormente, as medidas de eficiência podem ser alcançadas por 

distintos métodos paramétricos e não paramétricos. Na abordagem paramétrica, por meio 

dos modelos econométricos se constrói uma fronteira de produção, a qual se caracteriza pela 

transformação eficiente de insumos em produtos. Entretanto, para estimar a função de 

produção é necessário estabelecer uma relação funcional entre os insumos e produtos, sendo 

este processo mais complexo para processos de produção que envolva múltiplos insumos e 

produtos.  

Dentre os métodos não paramétricos, o presente estudo empregara a Data 

Envelopment Analysis (DEA), a referida técnica mede o desempenho relativo de unidades 

produtivas tomadoras de decisão, conhecidas também como Decision Making Units (DMU), 

baseada em técnicas de programação linear, possibilitando a utilização de múltiplos insumos 

e produtos, caracterizando-se em uma análise multidimensional. A referida técnica assume 

poucas hipóteses a respeito do comportamento das variáveis em análise, não exigindo a 
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priori o estabelecimento de relações funcionais entre os insumos e produtos para descrever 

a fronteira eficiente ou superfície envoltória, impondo apenas algumas restrições sobre a 

fronteira.   

Os estudos pioneiros quanto à análise de eficiência tiveram início com Farrell 

(1957), por meio de seu papear seminal na Royal Statistical Society, cujo autor propôs uma 

medida de eficiência técnica das firmas e indústrias, sendo este trabalho a base para o 

desenvolvimento da Data Envelopment Analysis (DEA), ou análise envoltória de dados 

desenvolvida por Charnes, Cooper e Rhodes (1978). Os próprios desenvolveram o primeiro 

modelo matemático para a metodologia DEA denominado de CCR.   

No modelo CCR também conhecido como CRS (Constant Returns to Scale), 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978) assumem uma tecnologia com retornos constantes de 

escala, sendo a mesma especificada por um conjunto de restrições. Neste sentido, o referido 

modelo desconsidera ganhos de escala no cálculo da eficiência, o que supõe que variações 

no nível de insumos (inputs) implicam em variações proporcionais no nível de produto 

(output).  

Neste contexto, no modelo CRS, o nível de eficiência de cada DMU é determinado 

pela otimização da razão entre a soma ponderada do nível de produto e a soma ponderada 

dos insumos empregados, sujeito a condição de que a proporção seja menor ou igual a 

unidade, cuja solução implica na obtenção dos valores de 𝑣𝑖 e 𝑢𝑟, que representam os pesos 

ou a importância relativa de cada insumo e produto, sendo que os mesmos não são 

conhecidos previamente. Neste sentido, o modelo CCR capta a combinação de insumos e 

produtos que gerem a melhor alternativa produtiva para a DMU avaliada. Formalmente a 

eficiência da i-ésima DMU possui a seguinte forma:     

 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓𝑓0 = ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0

𝑠

𝑗=1

∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

⁄ 𝑥𝑖0                                                          

 

Sujeito a:  
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       ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0

𝑠

𝑗=1

∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

⁄ 𝑥𝑖𝑗    ≤ 1,       𝑗 = 1, … , 𝑚                                      (16) 

𝑢𝑟𝑣𝑖 ≥ 0                     𝑟 = 1, … , 𝑠                  𝑖 = 1, … , 𝑚 

 

O problema apresentado acima é de programação fracionária, o qual deverá ser 

resolvido para cada DMU. No entanto, a forma fracionária possui infinitas soluções 

possíveis, sendo necessária a transformação em um problema de programação linear com 

solução única. A forma linearizada é a seguinte:   

 

𝑀𝑎𝑥𝜙𝜆 𝜙 

𝑥𝑖0 − ∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

≥ 0  

∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

−  𝑦𝑟0 ≥ 0 

𝜆𝑗 = 0                                                                        (17) 

 

Onde 𝜙 representa a medida de eficiência da i-ésima DMU, a qual mostra a 

distância exigida para que a DMU esteja situada na fronteira de eficiência. O valor ótimo da 

referida medida deve estar entre 0 e 1, sendo a sua diferença marcada pela proporção na qual 

os produtos poderiam ser acrescidos, mantendo-se inalterado os insumos empregados. Neste 

sentido, se o valor de 𝜙 for igual a um, a DMU será considerada eficiente, caso a DMU seja 

ineficiente o valor de 𝜙 será menor que um. O parâmetro 𝜆𝑗 representa o vetor dos pesos, os 

quais serão iguais a zero caso a DMU seja eficiente. Caso contrário, os valores de 𝜆𝑗 serão 

os pesos empregados na combinação linear das DMUs eficientes, influenciando as DMUs 

ineficientes a alcançar a fronteira.      Esqueceram                          
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Como apontado à cima, o modelo DEA proposto por Farrrel em 1957 e expandido 

por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), foi elaborado para uma análise da eficiência produtiva 

com retornos constantes à escala. Posteriormente, o mesmo foi estendido por Banker, 

Charnes e Cooper (1984), de modo a incluir a hipótese de retornos variáveis de escala.  

A abordagem com retornos variáveis à escala (Variant Returns to Scale – VRS ou 

BCC) proposta inicialmente por Banker, Charnes e Cooper (1984), introduz a restrição de 

convexidade ao modelo CCR em substituição ao axioma da proporcionalidade entre insumos 

e produtos. Desta forma, a fronteira de possibilidade de produção torna-se convexa, 

apresentando retas de ângulos variados caracterizando uma fronteira linear por partes, 

permitindo que as DMUs que operam com baixo nível de insumos, apresentem retornos 

crescentes de escala, e as que operam com alto nível de insumos, exibam retornos 

decrescentes de escala. O modelo BCC com orientação a produto pode ser representado por 

meio da solução de programação linear: 

 

𝑀𝑎𝑥𝜙𝜆 =  𝜙 

𝑥𝑖0 − ∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

≥ 0 

∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

−  𝜙𝑦𝑟0 ≥ 0 

∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1; 𝜆𝑗 ≥ 0                                                          (18) 

                                                                                                                               

Onde ∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1 de ordem (Nx1) corresponde à restrição de convexidade imposta 

ao modelo CCR, sendo o mesmo interpretado como fator de escala do modelo VRS.  

Na abordagem BCC, a fronteira de eficiência forma uma superfície convexa por meio 

da intercepção de pontos, sendo uma superfície mais compacta do que a superfície formada 

pelo modelo com retornos constantes. Neste sentido, os escores de eficiência alcançados por 
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meio do modelo com retornos variáveis de escala, são superiores aos escores obtidos pela 

abordagem com retornos constantes. No entanto, a eficiência de uma DMU em um modelo 

com retornos constantes também implica em eficiência na abordagem com retornos 

variáveis.  

No presente trabalho, pretende-se empregar a abordagem BCC, tendo em vista que a 

teoria econômica da produção visa que as unidades econômicas de dimensões distintas 

podem apresentar rendimentos de escala variados. A variação de escala poderá está 

relacionada aos fatores econômicos e físicos (FERREIRA E GOMES 2009), a exemplo dos 

municípios em análise que apresentam significativas diferenças quanto aos recursos 

empregados no ensino fundamental e a sua dimensão.  

Neste sentido, na expressão 18, para o i-ésimo município, 𝑥𝑖 representa o número de 

professores por aluno, o número de salas por aluno e o número de estabelecimentos escolares 

por aluno, 𝑦𝑖 representa o resultado da utilização dos insumos empregados, ou seja, as notas 

da prova Brasil de língua portuguesa e matemática. O parâmetro 𝜆𝑗 é um vetor de pesos e 𝜙 

é um escalar. A expressão ∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1 permite que o i-ésimo município alcance no máximo, 

a fronteira de eficiência. 

O escore de eficiência de cada município será obtido por meio da inversão do valor 

de 𝜙, isto é, 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1/𝜙. O referido valor indica o desempenho dos municípios 

quanto ao uso dos insumos destinados ao ensino fundamental, sendo que o seu valor varia 

no intervalo de zero a um. Neste sentido, quando o índice de eficiência for igual a um, o 

município apresentara eficiência plena e estará sobre a fronteira. Por outro lado, quanto mais 

próximo de zero for o escore, mais ineficiente será o município na alocação dos recursos do 

ensino fundamental.  

 

5.5.2 Determinantes da ineficiência - DEA  

 

No segundo estágio da análise de eficiência, pretende-se verificar os determinantes 

da ineficiência dos municípios potiguares para o ano de 2011. A análise envoltória de dados 

(DEA) leva em consideração apenas variáveis discricionárias, isto é, variáveis que podem 

ser alteradas pelas unidades tomadoras de decisão (DMU). Neste sentido, quando se refere 
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a serviços públicos, há variáveis que estão fora do controle dos gestores públicos municipais 

a curto e médio prazo. 

Neste contexto, torna-se importante investigar os fatores exógenos relacionados aos 

escores de ineficiência, afim de que os mesmos sejam corrigidos, levando em conta tais 

fatores exógenos, tendo em vista que parte da ineficiência de uma unidade produtiva está 

relacionada a fatores não discricionários, que são desconsiderados no computo do escore de 

eficiência.  

Recentemente, estudos empíricos vêm empregando o procedimento de segundo 

estágio para investigar os determinantes da ineficiência (eficiência) de escolas e dos gastos 

públicos em educação a exemplo de Afonso e Aubyn (2005), Delgado e Machado (2008), 

Agasiste (2014), Wolszczak-Derlacz (2014). Na referida abordagem, os escores de eficiência 

são estimados pelo método DEA na primeira etapa. No segundo estágio, os escores obtidos 

pelo método DEA serão regredidos em relação ás variáveis ambientais, por meio do seguinte 

modelo de regressão:  

 

                                                  𝜃𝑖 =  𝑋𝑖𝛽 + 휀𝑖                                                               (21) 

 

Onde 𝜃𝑖 é o escore de ineficiência fornecido pelo método DEA, 𝑋𝑖 é o vetor (1xr) 

das variáveis não discricionárias, 𝛽 é o vetor (rx1) de parâmetros a serem estimados; e 휀𝑖 é 

o termo de erros, sendo estes normalmente distribuídos, com média zero e variância 

constante. Como os escores de eficiência estão censurados ao valor máximo de 1, torna-se 

adequado a aplicação do método clássico dos mínimos quadrados ordinários (MQO). Neste 

sentido, o modelo de regressão tobit terna-se o mais adequando. De acordo com Greene 

(1997) esse modelo na forma geral é estruturado na forma de uma função índice: 

 

𝑌𝑖
∗ = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 휀𝑖                                                 (22) 

𝑌𝑖 = 0  se 𝑌𝑖
∗ ≤ 0,   𝑌𝑖 = 𝑌𝑖

∗  se  𝑌𝑖
∗ > 0 
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  Os efeitos marginais no modelo tobit são obtidos por  

 

𝜕𝐸{𝑌𝑖
∗|𝑋𝑖}

𝜕𝑋𝑖
= 𝛽∅ (

𝛽′𝑋𝑖

𝜎
)                                                  (23) 

 

Os efeitos marginais das variáveis binarias são obtidos aplicando-se a equação 

abaixo: 

  

𝐸{𝑌𝑖|𝑋𝑖} = Φ (
𝛽′𝑋𝑖

𝜎
) (𝛽′𝑋𝑖 + 𝜎

∅(𝛽′𝑋𝑖 𝜎⁄ )

Φ (𝛽′𝑋𝑖 𝜎⁄ )
)                             (24) 

 

 Diante disto, a função de ineficiência toma a forma a seguir: 

 

𝜃𝑖 =  𝛽1 +  𝛽2(𝐼𝐷𝐸𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜) + 𝛽3(𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜) +

𝛽4𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑙ℎ𝑜 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜) + 𝛽5𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦(𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜) + 휀𝑖         (25)  

 

As variáveis não discricionárias serão as mesmas empregadas na fronteira 

estocástica sendo estas: IDH-educação, a idade do gestor do município, conselho municipal 

de educação (variável dummy, sendo 1 para os municípios que possuem conselhos de 

educação e 0 caso contrário), e a escolaridade do prefeito (variável dummy, sendo 1 caso o 

gestor público possui ensino superior e 0 caso contrário). 

A princípio, espera-se que todas as variáveis impactem positivamente sobre os 

índices de eficiências pelos motivos já explicitados no subcapítulo 5.4.1.    
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6 - ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

No presente capítulo são apresentados os resultados obtidos com a estimação da 

fronteira estocástica de custo e da análise envoltória de dados, bem como é analisado os 

determinantes da ineficiência dos municípios potiguares nas duas abordagens 

metodológicas.   

 

6.1 Fronteira estocástica de custo  

 

As tabelas 2 e 3 a seguir apresentam os resultados das estimações das funções 

fronteira estocástica de custo. Inicialmente, as duas primeiras especificações presentes na 

tabela 2, tratam, apenas, das estimações das funções de custo, sem considerar as variáveis 

discricionárias que impactam na ineficiência da gestão dos recursos destinados à educação. 

Na primeira especificação, as variáveis consideradas como produtos na função de custo estão 

divididas pelo número de alunos matriculados. 

A priori, pode-se observar que em todas as especificações presentes na tabela 2, 

apenas a razão professor por aluno (lnprofalu) não apresentou uma relação estatisticamente 

significativa com o custo por aluno. A princípio, esperava-se que a referida variável elevasse 

o custo do setor educacional, tendo em vista que, para haver expansão na oferta de ensino é 

necessário a ampliação do corpo docente. 

Na primeira especificação, incluiu-se o salário médio dos professores do ensino 

fundamental (lnSalárioMédioProf), considerando essa variável como o preço do insumo ou 

preço do trabalho dos docentes. A partir do resultado apresentado, pode-se observar que a 

função custo é crescente no preço do insumo. Neste sentido, como esperado, acréscimos na 

média salarial dos professores elevará o custo dos municípios na gestão educacional, em 

específico no ensino fundamental. O referido resultado assemelha-se ao alcançado por 

Gronberg et al. (2011) para escolas charter do Texas, onde os mesmos constataram que os 

salários dos professores elevaria os custos das referidas escolas.  
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Tabela 7- Estimativas da função fronteira estocástica de custo 

 Especificação 1 Especificação 2 Especificação 3 

Constante 9.00*** 4.511 11.10*** 

 (0.000) (0.147) (0.000) 

lnEsc/aluno 0.218* 0.204** 0.226** 

 (0.055) (0.047) (0.045) 

lnSala/aluno -1.498*** -1.490*** -1.59*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) 

lnProf/aluno 0.168 0.072 0.058 

 (0.301) (0.586) (0.725) 

lnSalárioMédioProf 0.307*   

 (0,072)   

Determinantes da ineficiência 

Constante   -10.48*** 

   (0.001) 

Idade   0.009 

   (0.697) 

Escolaridade   1.16** 

   (0.031) 

IDH-Educação   12.87*** 

   (0.006) 

Conselho Educação   1.45** 

   (0.044) 

Log likelihood   -119.08154 

sigma_v   0.471 

lnsig2v   -1.501631 

Número de 

observações 

/  139 

Fonte: Resultado da Fronteira estocástica de custo. Obs.: Os valores entre parênteses referem-se ao p-valor. 
Coeficientes significativos a 10% (*), a 5% (**) e a 1% (***).  

 

 

Por outro lado, atendendo as expectativas nas especificações 1 e 2, a elevação na 

relação número de escolas por alunos promove o aumento nos custos com o ensino 
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fundamental. No entanto, a ampliação do número de salas por aluno interfere negativamente 

nos custos do ensino fundamental dos municípios, ou seja, o crescimento de 1% do número 

de sala por aluno, promoveria uma queda de 1.49% nas despesas do setor educacional. Neste 

sentido, depreende-se a partir do resultado acima, que os municípios em análise, ao ampliar 

sua oferta de ensino, devem realizar por meio da ampliação dos estabelecimentos escolares 

já existentes.     

Nas especificações 3, 4, 5 e 6 foram inseridas as variáveis que podem interferir 

sobre a ineficiência na gestão dos recursos do ensino municipal, e que não são variáveis de 

controle dos gestores públicos municipais. Na terceira especificação considerou-se apenas o 

número de escolas, de salas e de professores como produtos da função custo. Os resultados 

dessa estimação mostraram que os municípios que são geridos por prefeitos que possuem 

cursos superiores, podem reduzir seus níveis de eficiência na gestão dos recursos destinados 

à educação, apresentando um resultado inesperado, pois, entende-se que o desempenho de 

um município está associado ao grau de escolaridade do prefeito. Neste sentido, a partir do 

resultado apresentado, percebe-se que os municípios que são administrados por gestores com 

nível superior, mesmo sendo administrados por indivíduos mais preparados, com bom nível 

de conhecimento não alcançaram necessariamente um melhor desempenho na alocação dos 

recursos da educação. Entretanto, na administração pública a qualificação é um fator 

importante na tomada de decisões, quanto as políticas públicas, projetos e execução de suas 

funções a partir do grau de conhecimento atribuído aos gestores públicos.  

Observou-se ainda, que os municípios que possuem conselhos municipais de 

educação não elevarão a eficiência na gestão dos recursos destinados ao ensino fundamental. 

O referido resultado não atende as expectativas, uma vez que os conselhos municipais de 

educação exercem papel de articuladores e mediadores das demandas educacionais junto aos 

gestores municipais, e desempenham funções normativas, consultivas, mobilizadoras e 

fiscalizadoras, isto é, os conselhos participam da formulação, implementação e 

monitoramento das políticas públicas educacionais dos municípios. Os resultados 

alcançados fronteira de custo, sugerem que os conselhos municipais de educação podem não 

está desempenhando seu papel e suas funções de forma satisfatória ou de acordo com a 

legislação que rege o funcionamento dos mesmos, refletindo de forma negativa sobre o 

desempenho dos municípios em análise. Os resultados quanto a escolaridade do prefeito e 
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os conselhos de educação, vão de encontro aos resultados alcançados por Mariano e Almeida 

(2012) para os municípios do Rio Grande do Norte.     

Observou-se ainda, que o crescimento do IDH-Educação não provoca aumentos na 

eficiência dos recursos na educação, não atendendo a expectativa quanto a este resultado, 

tendo em vista que uma população com maior nível de educação e instrução teria, pelo menos 

em tese, material humano com maior capacidade de monitorar as ações dos gestores 

municipais. Dessa forma, os munícipes teriam condições mais favoráveis de compreender 

os assuntos relacionados a gestão da política educacional, bem como dos recursos, refletindo 

de forma positiva no desempenho dos municípios.  

As especificações 4 e 5 da função custo são semelhantes as especificações 1 e 2, 

acrescentando-se apenas, as variáveis discricionárias que se relacionam com a eficiência da 

gestão dos recursos da educação municipal. Depreende-se dos resultados, que apenas as 

variáveis: escolaridade do prefeito e o nível de IDH-Educação mostraram-se significativas 

na explicação dos níveis de eficiência na gestão dos recursos da educação municipal. 

Entretanto, os resultados não atende as expectativas, pois ambas as variáveis impactam 

negativamente o nível de eficiência dos municípios no custo com a educação. Neste 

contexto, evidencia-se a partir desse resultado, que municípios administrados por gestores 

mais qualificados, e que têm uma população possuidora de um elevado nível de educação, 

necessariamente não apresentaram melhores desempenhos na alocação dos recursos. 

Na especificação 5, além das variáveis escolaridade do prefeito e o nível de IDH-

Educação, a existência de conselhos municipais de educação também não contribui para 

aumentar a eficiência na gestão dos recursos educacionais, resultado semelhante ao obtido 

na primeira especificação. 
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Tabela 8 - Estimativas da função fronteira estocástica de custo 

 Especificação 4 Especificação 5 Especificação 6 

Constante 9.731*** 11.359*** 13.69*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) 

LnEsc/aluno 0.216* 0.220* 0.148* 

 (0.058) (0.059) (0.057) 

LnSala/aluno -1.63*** -1.58*** -0.20 

 (0.000) (0.000) (0.171) 

LnProf/aluno 0.133 0.054  

 (0.469) (0.746)  

LnSaláriMedProf 0.197   

 (0.287)   

LnAlun/SalProf   0.723*** 

   (0.000) 

Determinantes da Ineficiência  

Constante -12.39* -10.74** -5.36** 

 (0.08) (0.002) (0.005) 

Idade 0.007 0.008 -0.01 

 (0.82) (0.735) (0.378) 

Escolaridade 1.31* 1.210** 0.738** 

 (0.09) (0.031) (0.038) 

IDH-Educação 15.11* 13.231** 6.81** 

 (0.08) (0.007) (0.035) 

Conselho Educação 1.80 1.493* 0.740* 

 (0.22) (0.050) (0.053) 

Log likelihood -119.081 -119.04569 -53.060 

lnsig2v -1.501 -1.485 -2.837 

sigma_v 0.471 -10.74 0.241 

Numero de 

observação  
139 139 139 

Fonte: Resultado da Fronteira estocástica de custo. Obs.: Os valores entre parênteses referem-se ao p-valor. 
Coeficientes significativos a 10% (*), a 5% (**) e a 1% (***). 
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A especificação 6, inclui entre as variáveis da função custo, o salário dos 

professores, sendo esta variável mensurada com uma razão entre o número de matrículas e 

o custo médio dos docentes. Como previsto, o custo com os professores pressiona os custos 

com educação dos municípios em analise, tendo em vista que o corpo docente constitui-se 

no principal insumo do setor educacional. Os resultados da estimação desse modelo ainda 

demonstraram que, além da variável citada, o número de escolas por número de matrículas 

contribuiu para elevar os custos na educação municipal. Os resultados da função de 

ineficiência nessa especificação, também mostram que os municípios que têm como 

características: prefeitos com curso superior, elevado IDH-Educação e existência de 

conselhos municipais de educação, não apresentaram crescimento nos níveis de eficiência 

na gestão dos recursos do ensino fundamental, indo de encontro as expectativas quanto aos 

resultados mencionados. 

 

6.2 Analise Envoltória de Dados  

 

No presente subcapítulo, será abordada a questão da eficiência dos municípios 

potiguares, empregando o método de análise envoltória de dados (DEA), sendo está 

estimação orientada a produto com retornos variáveis de escala (BCC), tendo em vista que 

as unidades de dimensões distintas podem apresentar rendimentos de escala variados. A 

exemplo dos municípios em análise, que apresentam significativas diferenças quanto aos 

insumos alocados no ensino fundamental, bem como na estrutura das redes de ensinos 

municipais. 

 Na estimação do referido modelo empregamos como produtos: as notas da prova 

Brasil de língua portuguesa e matemática, e como medida de insumo, o número de 

professores por aluno, sala por aluno e o número de estabelecimentos escolares por aluno, 

que foram utilizados na fronteira estocástica de custo como produto. O Gráfico 1 abaixo 

apresenta a distribuição dos escores de eficiência dos municípios do Rio Grande do Norte.  

De modo geral, pode-se observar que parcela significativa dos municípios em análise 

alcançaram índices fraco de ineficiência, bem como é perceptível que não há uma 

significativa dispersão dos índices alcançados. A pesar que, parcela significativa dos 

municípios em analise obtiveram escores de eficiência acima de 0,80, apenas dezenove 

alcançaram a eficiência plena. Neste sentido, um número significativo dos municípios 
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potiguares ainda tem espaço para melhorar seu desempenho na alocação dos insumos do 

setor educacional.  

 

 

Gráfico 1 - Escores de eficiência dos gastos em ensino fundamental dos municípios 

potiguares 2011 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

A distribuição percentual e as escalas de eficiência são apresentadas na tabela 9 a 

seguir, sendo estes, classificados como eficiente; ineficiência fraca; ineficiência moderada e 

ineficiência forte. A princípio, pode-se observar que dos 139 municípios em analise nenhum 

alcançou um índice de eficiência abaixo de 0,6, isto é, não houve municípios que apresentam 

forte ineficiência. Por outro lado, apenas 13,66% dos municípios alcançaram a eficiência 

plena e assim estão sobre a fronteira e são referências (benchmarking) para os demais 

municípios. Ainda vale destacar que parte significativa (79,85%) dos municípios em análise 

concentra-se na faixa de ineficiência fraca.  
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Tabela 9 - Distribuição dos níveis de eficiência no método DEA  

Níveis de eficiência  Porcentagem Eficiência Média 

Eficientes (𝜃 = 1)  13,66% 1 

Ineficiência Fraca (0,8 ≤ 𝜃 < 1) 79,85% 0,89 

Ineficiência Moderada (0,6 ≤ 𝜃 < 0,8) 6,47% 0,76 

Ineficiência Forte (𝜃 < 0,6) 0% 0 

Média  0,88 

Fonte: Resultado da pesquisa.  

  

Na tabela 10, é apresentado o valor médio das notas da prova Brasil de língua 

portuguesa e matemática de cada nível de eficiência alcançado pelos municípios em análise, 

buscando visualizar a relação entre as notas das referidas proficiências e as estimativas dos 

níveis eficiência. É notório que não há uma significativa diferença entre os valores 

apresentados pelos diferentes níveis de eficiência, quanto a média das notas alcançadas pelos 

municípios, principalmente as notas médias de língua portuguesa. Entretanto, percebe-se que 

há uma relação direta entre as notas alcançadas nas duas proficiências e o nível de eficiência 

obtido pelos municípios. Em 2011, a média das notas de matemática e língua portuguesa dos 

municípios eficientes (𝜃 = 1) foram respectivamente 191,83 e 183,15, ficando acima da média, 

enquanto os municípios fortemente moderada (𝜃 < 0,6)  a média foi respectivamente de 

158,35 e 150,35, ficando os mesmos abaixo da média geral.  

Diante disto, o resultado acima, sugere que o desempenho dos municípios em 

análise nas avaliações da prova Brasil em língua portuguesa e matemática, está ligado 

diretamente ao seu despenho na oferta de ensino, isto na alocação dos insumos disponíveis 

para o setor educacional. 

 

 

 



66 
 

Tabela 10 - Eficiência e gasto por aluno 

Níveis de eficiência  Matemática Português  Eficiência Média  

Eficientes (𝜃 = 1)  191,83 183,15 1 

Ineficiência Fraca (0,8 ≤ 𝜃 < 1) 177,02 169,05 0,89 

Ineficiência Moderada (0,6 ≤ 𝜃 < 0,8) 158,35 150,35 0,76 

Ineficiência Forte (𝜃 < 0,6) 0 0 0 

Média 177,79 169,72 0,88 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Por sua vez, os municípios que alcançaram a eficiência plena, apresentam uma 

relação professor por aluno de 0,20 em média, frente aos municípios que alcançaram 

ineficiência moderada que apresentaram uma média de 0,13, corroborando com a hipótese 

que salas de aulas não muito lotadas são mais adequadas para o aprendizado dos alunos, o 

que pode proporcionar um melhor desempenho dos mesmos.    

A evidencia acima é corroborada quando comparado os níveis de eficiência 

alcançados pelos municípios e a razão sala por aluno, os resultados demonstram que parte 

significativa dos municípios de ineficiência moderada (0,6 ≤ 𝜃 < 0,8), apresentou uma 

relação de sala por aluno de 0,047 em média, por  outro lado, a média alcançada pelos 

municípios eficientes foi de 0,051. Diante disto, os municípios que apresentam os melhores 

desempenhos disponibilizam um maior número de professores por sala. 

Entretanto, quando confrontado os níveis de eficiência e a razão escola por alunos, 

os municípios que alcançaram a eficiência plena apresentaram uma relação de 0,009, 

enquanto os municípios de ineficiência moderada, apresentaram uma razão escola por aluno 

de 0,013 em média. Neste sentido, os resultados indicam que a rede de ensino dos municípios 

eficientes é composta por um número menor de estabelecimentos escolas em relação aos 

demais municípios.  

 Calculados os índices de eficiência pelo método DEA para o ensino fundamental, 

num segundo estágio, tenta-se analisar o comportamento de determinadas variáveis sobre o 
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nível de ineficiências, através da análise de regressão. Dado que a variável dependente é o 

índice de ineficiência no qual apresenta valor entre zero e um, torna-se problemática a 

aplicação de modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários. Neste caso empregara 

no presente trabalho uma regressão censurada do tipo tobit. 

 

Tabela 11 – Determinantes da ineficiência – Segundo estágio do método DEA 

Variável Coeficiente P-valor 

Constante 0,3214*** 0,0000 

IDH-E -0,4188*** 0,0000 

Idade 0,0001 0,8729 

Escolaridadedop 0,0062 0,6418 

Conselhomunicip -0,0037 0,7784 

Log likelihood 122.2097  

LR 𝑥2 14.22  

Prob 𝑥2 0.0066  

Pseudo 𝑅2       -0.2123  

Fonte: Resultado da estimação do modelo Tobit. Coeficientes significativos a 10% (*), a 5% (**) e a 1% (***). 

 

De acordo com os resultados alcançados pelo modelo tobit, percebe-se que apenas 

o índice de IDH-educação apresentou significância estatística. Por outro lado, as demais 

variáveis empregadas no modelo acima não apresentaram significância estatística, não 

contribuindo, portanto para a elevação do nível de eficiência dos municípios na alocação dos 

recursos da educação. 

Por sua vez, o índice de IDH-educação apresentou o resultado esperando, uma vez 

que uma população com maior nível de educação instrução terá maior capacidade de 

monitora as ações dos gestores públicos, tendo como reflexo o melhor desempenho dos 

municípios. Diante disto, acréscimos no IDH-educação pode provocar redução no nível de 

ineficiência dos municípios.     

Os resultados alcançados pelo segundo estágio da análise DEA, ressalta a 

importância da educação, tendo em vista que uma população mais instruída poderá ter um 
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reflexo positivo no desempenho dos municípios quanto a alocação dos recursos destinados 

à educação e por consequente como visto acima, poderá ter reflexos positivos no 

desempenho dos municípios nas avaliações da prova Brasil de língua portuguesa e 

matemática.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo teve por objetivo mensurar a eficiência de custo dos municípios 

potiguares quanto ao setor educacional, bem como analisar os determinantes da ineficiência 

dos mesmos. Para este fim, empregou-se duas abordagens metodológicas: a fronteira 

estocástica de custo e a análise envoltória de dados. A referida iniciativa surge da observação 

de índices educacionais insatisfatórios por parte dos municípios potiguares frente a elevações 

nos recursos destinados à educação, assim como, no avanço da garantia de financiamento 

por meio dos fundos multigovernamentais (Fundef/Fundeb).  

No que se refere ao método de fronteira estocástica de custo, pode-se notar que em 

todas especificações estimadas, confirma-se a semelhança dos impactos das variáveis sobre 

o custo por aluno. Entretanto, deve-se destacar alguns resultados. A priori, observa-se que a 

razão professor por aluno não influência no custo por aluno nos municípios em análise, 

considerando que em nenhuma especificação a referida variável mostrou-se estatisticamente 

significativa, indo de encontro ao resultado esperado, pois espera-se que para haver elevação 

na oferta de ensino, deva-se elevar o corpo docente. Por outro lado, a variável sala por aluno 

apresentou impacto negativo sobre o custo por aluno, neste sentido, o aumento na oferta de 

ensino não elevara o custo por aluno. 

As demais especificações incluem a equação de ineficiência com o intuito de 

evidenciar os determinantes da ineficiência dos municípios na alocação dos recursos 

destinados à educação. Em todas as especificações, observou-se que, apenas a idade dos 

gestores municipais não apresentou significativa estatística, indo de encontro ao resultado 

previsto, pois acredita-se que quanto maior for a idade do gestor maior será a experiência do 

mesmo, influenciando de forma positiva o desempenho dos municípios na gestão dos 

recursos destinados à educação. 

Por sua vez, a escolaridade dos gestores públicos municipais, apresentou um 

impacto positivo sobre o nível de ineficiência dos municípios em análise, não corroborando 

com o resultado esperado, pois entende-se que municípios administrados por gestores com 

maior nível de escolaridade ou instrução, são geridos por indivíduos mais preparados com 

bom nível de conhecimento. 
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Por outro lado, o índice IDH-Educação impacta de forma positiva o nível de 

ineficiência dos municípios analisados em todas as especificações. Diante disto, evidencia-

se que municípios com população mais escolarizada ou instruída não apresentara melhor 

desempenho na alocação dos recursos da educação frente aos demais. Tal constatação, vai 

de encontro ao resultado esperado, uma vez que uma população mais instruída, teria em tese, 

maior capacidade de fiscalizar e monitorar as ações dos gestores na execução dos gastos 

públicos, tendo como reflexo um melhor desempenho por parte dos municípios.  

No que se refere a presença dos conselhos municipais de educação, certifica-se que 

os mesmos apresentam um efeito positivo sobre os níveis de ineficiência dos municípios 

potiguares, indo de encontro ao resultado esperado. Porquanto, entende-se que os conselhos 

municipais de educação ao desempenharem suas funções e atribuições de controle e 

fiscalização no uso dos recursos, induzem os gestores públicos a utilizarem de forma 

adequada os recursos destinados à educação. Neste contexto, os resultados alcançados pela 

fronteira sugerem que os conselhos municipais de educação não estão desempenhando de 

forma adequada e de acordo com a legislação que rege os mesmos. 

Em face dessa realidade, pode-se concluir que os municípios potiguares não 

apresentam possibilidades de alcançar melhor desempenho na gestão dos recursos da 

educação, a partir da escolha dos gestores públicos municipais por parte da população. Por 

outro lado, uma população mais instruída, a qual teria em tese capacidade de monitorar as 

ações dos gestores públicos, impacta negativamente sobre o nível de eficiência. Por fim, o 

resultado alcançado demonstra que a presença de conselhos municipais de educação nos 

municípios em analise são irrelevantes para o desempenho dos municípios na alocação dos 

recursos destinados à educação.     

Por conseguinte, os resultados alcançados pelo método DEA, demonstra a princípio 

que apenas dezenove municípios em análise alcançam eficiência plena. Também foi possível 

verificar que parte significativa dos municípios em análise alcançaram um escore de 

eficiência acima de 0,8, isto é, os mesmos apresentaram ineficiência fraca. Entretanto, o 

referido resultado sugere que sejam realizadas ações e esforços, buscando melhorias na 

alocação dos recursos destinados ao ensino fundamental, para melhorar os níveis de 

eficiência dos municípios. 
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Desse modo, os dois métodos apontam na necessidade que sejam revisadas as 

práticas de gestão de parte significativa dos municípios do Rio Grande do Norte, por meio 

de melhorias nos métodos empregados e uma ação mais efetiva por parte do poder executivo 

municipal. Com isso, torna-se possível um melhor aproveitamento dos gastos em educação 

nos municípios potiguares, por intermédio de alocações eficientes, podendo também ofertar 

à população, uma educação básica que atenda às necessidades essenciais, promovendo 

igualdade de oportunidade.  

Por fim, assim como realizado na fronteira estocástica de custo, também se analisou 

os determinantes da ineficiência dos municípios pelo método DEA, por meio do segundo 

estágio. Os resultados alcançados demostram que entre as variáveis empregadas no modelo, 

apenas o IDH-educação contribui na melhora do nível de eficiência dos municípios do Rio 

Grande do Norte. Neste sentido, municípios que possuem uma população mais instruída, 

alcançaram melhor desempenho na alocação dos recursos da educação, frente aos demais 

municípios, este resultado sugere que uma população mais instruída terá maior capacidade 

de fiscalizar as ações dos gestores públicos quanto a política educacional. Por sua vez, a 

idade do gestor pública contribui de forma negativa no desempenho dos municípios, indo de 

encontro ao resultado esperado, mas corroborando com o resultado alcançado pela fronteira 

estocástica de custo. Por outro lado, as demais variáveis não contribuíram na melhora dos 

desempenhos dos municípios em análise.  
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APÊNDICE 1 

 

Tabela 12 -  Fundeb – Fatores de Ponderação 

Modalidade de ensino  Fatores 

Creche pública em tempo integral 1,10 

Creche pública em tempo parcial 0,80 

Creche conveniada em tempo integral 0,95 

Creche conveniada em tempo parcial  0,80 

Pré-escola em tempo integral 1,15 

Pré-escola em tempo parcial  0,90 

Anos iniciais do ensino fundamental urbano - 1ͣ  à 5ͣ Ano  1,00 

Anos iniciais do ensino fundamental no campo - 1ͣ  à 5ͣ Ano 1,05 

Anos finais do ensino fundamental urbano - 6ͣ  à 9ͣ Ano 1,10 

Anos finais do ensino fundamental no campo - 6ͣ  à 9ͣ Ano 1,15 

Ensino fundamental em tempo integral 1,25 

Ensino médio urbano 1,20 

Ensino médio no campo 1,25 

Ensino médio em tempo integral 1,30 

Ensino médio integrado à educação profissional 1,30 

Educação especial 1,20 

Educação indígena e quilombola 1,20 

Educação de jovens e adultos com avaliação no processo 0,70 

Educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio, 

com avaliação no processo 

0,70 

Fonte: Elaborada a partir do manual de orientação. 


