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PERSPECTIVA DE CONTROLE  

CF, Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 

e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 



PERSPECTIVA DE CONTROLE  

CF, Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 

e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Interpretação jurídica (lógica da CF com limites mínimos, LC 141 e LDB)  

 cumprimento da lei em vários momentos: 

LDO  LOA Gestão Relatórios  Prestação de contas Impacto da política 



PERSPECTIVA DE CONTROLE  

CF, Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 

e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Qualidade do que conforma com a razão, a equidade e a justiça 



PERSPECTIVA DE CONTROLE  

CF, Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 

e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Qualidade do que é econômico, envolvendo atos e comportamentos 

expressos como eficientes, produtivos, eficazes, rentáveis, ou ainda, noutro 

sentido, o oposto do "desperdício".  
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OBJETIVO   

• Avaliar a efetividade e a eficiência relativa do gasto público em 

educação e saúde no Brasil no período entre 2000 e 2010  

oferecer subsídios para orientar políticas públicas tanto no 

que se refere à alocação da despesa como à sua distribuição 

na Federação. 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

• Barrios e Schaechter (2008), para gasto público em educação 

nos países da União Europeia (UE). 

 

• regressão múltipla com estimativa robusta. 

• efetividade: relação direta entre o gasto público municipal em 

saúde e a variação no índice IDH – Expectativa de Vida e entre 

o gasto público municipal em educação e a variação no índice 

IDH-Educação 

• eficiência relativa: poderá ser utilizada em estudos futuros 

quando forem identificadas as causas de alta ou baixa 

eficiência encontradas. 

• Amostra: 5.504 municípios com dados de gasto público 

registrados na base do IPEA.  

MÉTODO   



JUSTIFICATIVA 

  
• Ideia de que a despesa com educação explica o crescimento 

econômico tem influenciado as políticas públicas em vários 

países.  

 

• Brasil: o gasto com educação tem crescido significativamente 

desde a década de 90 e há projetos para aumentar esse gasto 

para 10% do PIB  mas propostas não têm sido 

acompanhadas de nenhuma avaliação de qualidade do gasto 

nem de sua sustentabilidade vis a vis ao crescimento 

econômico gerado  preocupação com crescente 

endividamento público.  
 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

• Teorias que procuram explicar a relação entre gastos 

públicos e crescimento econômico:  

 

• 1) Keynes (1936): investimentos públicos devem ser 

utilizados em momentos de crise para compensar a falta de 

investimentos privados  crescimento econômico;  

 

• 2) Lei de Wagner: à medida que a economia cresce há maior 

demanda por bens públicos  aumento do Estado e dos 

gastos públicos (relação positiva com causalidade invertida);  

 

• 3) Barro (1990): (ideia da teoria da equivalência ricardiana) no 

longo prazo, o gasto público afeta negativamente o 

crescimento econômico, quando considerados os impactos 

do seu financiamento pelo aumento de dívida ou de carga 

tributária (relação negativa). 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
  

• Teoria do Capital Humano (Lucas (1988) e Romer (1990))  premissa 

de que, além do capital e do trabalho, o capital humano (qualificação 

gerada por educação, treinamento e experiência) é fator determinante 

para alavancar o crescimento econômico. 

  

• Hipótese: investimento em educação aumenta a produtividade. 

  

• Schultz (1973)  o meio de produção capital humano é produzido pelo 

próprio capital humano  quanto maior o investimento em educação, 

maior tende a ser o número de professores em potencial e de alunos, 

gerando uma tendência a redução de custos da educação num 

“círculo virtuoso”. 

 

• Externalidades positivas  gera benefícios coletivos até maiores que 

os individuais  renda per capita, expectativa de vida, mortalidade 

infantil, exportações  melhoria do padrão de vida da população. 



RESULTADOS EMPÍRICOS CONTRADITÓRIOS 
  

• Jiranyakul, K.; Brahmasrene, T.: Tailândia, causalidade positiva do 

gasto público para o crescimento econômico mas não do crescimento 

econômico para o gasto público.  

• Peter Sjöberg: Suécia, relação negativa, gasto público inibe o 

crescimento econômico.  

• António Afonso e Davide Furceri: países da OECD e da União 

Europeia, investimento público tem efeito negativo e estatisticamente 

significante sobre o crescimento econômico.  

• Sugata Ghosh e Andros Gregoriou: 15 países em desenvolvimento por 

28 anos, gasto corrente tem efeitos positivos sobre o crescimento 

econômico, enquanto gasto de capital tem efeitos negativos. 

• Loizides, J. e Vamvoukas, G.: Colômbia, gasto público pode contribuir 

de maneira positiva para crescimento econômico mas, se supera certo 

nível, sua contribuição se torna negativa.  

• Abu-Bader e Abu-Qarn: Egito, Israel e Síria em 30 anos, bi-causalidade 

para o gasto agregado e causalidade negativa do gasto militar para o 

crescimento e positiva do gasto civil para o crescimento.  



RESULTADOS EMPÍRICOS CONTRADITÓRIOS 
  

• Donath, Liliana; Milos, Marius Cristian and Milos, Laura Raisa: UME, 

alguns tipos de gasto estimulam e outros desincentivam o 

crescimento econômico, externalidades negativas relativas ao 

financiamento dos gastos (aumento de dívida ou de carga tributária) e 

um uso mais eficiente dos recursos podem explicar. 

• N. Gemmell, R. Kneller e I. Sanz: 17 países da OECD, realocação do 

gasto total em infraestrutura e educação é positiva para o crescimento 

de longo prazo.  

• A. Afonso e M. St. Aubyn: países da OCDE, investimento privado, tanto 

em termos físicos como de capital humano, são os determinantes mais 

importantes do crescimento econômico por trabalhador, enquanto o 

investimento público, embora positivo, nem sempre apresenta um 

coeficiente estatisticamente significante.  



RESULTADOS EMPÍRICOS CONTRADITÓRIOS 
  

• Minh Quang Dao: 28 países em desenvolvimento, crescimento 

econômico per capita é dependente do crescimento da participação 

dos gastos públicos em saúde e em educação per capita no PIB, do 

crescimento populacional, do crescimento da participação da despesa 

em saúde no PIB e da formação bruta de capital no PIB.  

• Rehmat Ullah Awan, Baha-uddin-Zakariya, Toseef Azid, Baha-uddin-

Zakariya e Falak Sher: Paquistão, despesas correntes produtivas 

(inclui saúde, educação e serviços) e os investimentos públicos 

determinam o crescimento real per capita, enquanto o restante das 

despesas correntes têm forte efeito negativo. 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA QUALIDADE DO GASTO 
  

• Os gastos não podem ser considerados apenas quantitativamente  a 

taxa de retorno da educação para o crescimento econômico precisa 

ser considerada  depende do tipo de gasto (educação básica x média 

x superior) e de sua capacidade de solucionar os problemas propostos 

com um custo razoável  construção de indicadores de eficácia, a 

eficiência e a efetividade das ações. 

 

• Caso não gere o impacto desejado no crescimento econômico, poderá 

tornar-se insustentável para as finanças públicas  relação custo-

benefício precisa ser considerada. 

 

• Salvador Barrios e Andrea Schaechter: definem melhor os efeitos que 

a composição e eficiência da despesa pública (investimentos em 

capital humano (educação)  crescimento econômico)  relação entre 

a quantidade de gastos e o crescimento depende da capacidade de 

alcançar os resultados previstos 



EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE  

 
• Eficácia  medida do grau em que o programa atinge os 

seus objetivos e metas 

• Eficiência  mede o resultado da meta considerando os 

recursos empregados (relação custo/benefício) 

• Efetividade (ou impacto)  mede o resultado da política, os 

efeitos (positivos) no ambiente externo em que interveio, 

em termos técnicos, econômicos, socioculturais, 

institucionais e ambientais 

 

 

Costa e Castanhar (2003), usando o manual da Unicef. 

Wholey et al. (1994)* apud Frasson (2001) 

*Handbook of Practical Program Evaluation 
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EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA 

(BARRIOS & SCHAETER, 2008) 



DETERMINAÇÃO DA FRONTEIRA DE EFICIÊNCIA 



PRINCIPAIS FONTES DOS DADOS 

• Atlas de Desenvolvimento Humano do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2003 e 

2013) 

• IPEADATA (IPEA, 2013) 

• Relatório do Ministério da Educação (MEC) do INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais) de 2007 

• Relatório do Ministério da Saúde (CNES)  



IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

Índice de Expectativa de Vida (IEV) =
Expectativa de vida − 20

83,2 − 20
  

Índice de Educação (IE)=
𝐼𝐴𝑀𝐸 𝑥 𝐼𝐴𝐸𝐸

2
−0

0,951−0
  

Índice de Anos Médios de Estudo (IAME) = 
𝐴𝑀𝐸 − 0

13,2 − 0
 

Índice de Anos Esperados de Escolaridade (IAEE)=
𝐴𝐸𝐸 − 0

20,6 − 0
 

Índice de Renda (IR)=
ln PIBpc −ln (163)

ln 108,211 −ln (163)
  

 

𝐼𝐷𝐻 = 𝐼𝐸𝑉 𝑥 𝐼𝐸 𝑥 𝐼𝑅
3

  
 



PRECEDENTES DO USO DO IDH 

• Yavas em 1998: “Does too much government 

investment retard the economic development of a 

country” 

• Davies e Quinlivan em 2006: “A Panel Data Analysis of 

the Impact of Trade on Human Development” 

• Davies em 2009: “Human Development and the 

Optimal Size of Government” 

• De acordo com Amartya Sen, um dos responsáveis 

pela criação do índice, o IDH é “... a medida mais 

amplamente aceita de comparação do bem estar 

internacional” (WALLACE, 2004) 



CONCEITOS OPERACIONAIS:  

EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO 

• Efetividade do gasto público é representada pelo 

coeficiente beta (inclinação) da variável constituída a 

partir da soma dos gastos públicos em uma análise de 

regressão múltipla cuja variável dependente é a 

variação do IDH de cada município 

• Eficiência é obtida pelo cálculo da diferença 

percentual entre o valor predito da variação do IDH e o 

valor observado da variação do IDH em cada 

município 



EQUAÇÕES EMPREGADAS 

∆𝐼𝐷𝐻𝐸𝑑𝑢=
 𝐺𝑚𝑡
2009
𝑡=2000

𝑃𝑜𝑝2000
+
 𝐺𝑒𝑡
2009
𝑡=2000

𝑃𝑜𝑝2000
+ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝐶𝑎𝑝𝑈𝐹 

+
𝑃𝑜𝑝𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙2000

𝑃𝑜𝑝2000
+
𝑄𝑡𝑑𝐹𝑢𝑛𝐹𝑒𝑑𝐸𝑑𝑢

𝑃𝑜𝑝2000
+ 𝐼𝐷𝐻𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙2000 + 𝜀  

 

∆𝐼𝐷𝐻𝑆𝑎𝑢𝑑𝑒=
 𝐺𝑚𝑡
2009
𝑡=2000

𝑃𝑜𝑝2000
+
 𝐺𝑒𝑡
2009
𝑡=2000

𝑃𝑜𝑝2000
+ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝐶𝑎𝑝𝑈𝐹 

+
𝑃𝑜𝑝𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙2000

𝑃𝑜𝑝2000
+
𝑄𝑡𝑑𝐹𝑢𝑛𝐹𝑒𝑑𝑆𝑎𝑢

𝑃𝑜𝑝2000
+ 𝐼𝐷𝐻𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙2000 + 𝜀  

 



VARIÁVEIS EMPREGADAS NO ESTUDO DA QUALIDADE 

DO GASTO EM EDUCAÇÃO 

Variável Descrição Nome 

Dependente Variação do IDH-Educação entre 2000 e 2010 D_E_2010_2000 

Independente Soma do gasto público municipal em educação entre 2000 e 

2009 por habitante em 2000 

EduPop 

Independente Soma do gasto público estadual em educação entre 2000 e 2009 

por habitante em 2000 

EduEstPop 

Interveniente Distância em km entre o município e a capital do estado DistCapUf 

Interveniente Percentual da população na zona rural dos municípios em 2000 PercPopRural 

Interveniente Quantidade de funcionários públicos federais na educação por 

habitante em 2007* 

EduFedPop 

Interveniente Condições de renda, saúde e educação precedentes aos gastos 

(IDH geral em 2000) 

IDH2000 

* Fonte: MEC/INEP 



VARIÁVEIS EMPREGADAS NO ESTUDO DA QUALIDADE 

DO GASTO EM SAÚDE 

Variável Descrição Nome 

Dependente Variação do IDH-Longevidade entre 2000 e 2010 D_L_2010_2000 

Independente Soma do gasto público municipal em saúde entre 2000 e 2009 

por habitante em 2000 

SauPop 

Independente Soma do gasto público estadual em saúde entre 2000 e 2009 

por habitante em 2000 

SauEstPop 

Interveniente Distância em km entre o município e a capital do estado DistCapUf 

Interveniente Percentual da população na zona rural dos municípios em 2000 PercPopRural 

Interveniente Quantidade de funcionários públicos federais na saúde por 

habitante em 2007* 

SauFedPop 

Interveniente Condições de renda, saúde e educação precedentes aos gastos 

(IDH geral em 2000) 

IDH2000 

* Fonte: CNES 



RESULTADOS 1: DIAGNÓSTICOS DE HETEROCEDASTICIDADE 

• Educação: 

– chi2(1) = 58.20 

– Prob > chi2 = 0.0000 

• Saúde: 

– chi2(1) = 69.80 

– Prob > chi2 = 0.0000 

• Com este resultado, foi empregada a análise 

de regressão robusta, para minimizar os 

efeitos da heterocedasticidade 



RESULTADOS 2: DIAGNÓSTICOS DE COLINEARIDADE 

Conforme referência na literatura 

(NETER et al, 1996 e HAIR et al, 

1994), não existem indícios de 

problemas de colinearidade (VIF 

inferior a 8) 



RESULTADOS 3: EFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO 



RESULTADOS 4: EFETIVIDADE NA SAÚDE 



Variação IDH-Educação:  

Observado x Predito 
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Variação IDH-Saúde:  

Observado x Predito 
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RESULTADOS 5: MUNICÍPIOS MAIOR EFICIÊNCIA 

Estado Municipio Eficiência Relativa* 

SC Maracajá 77,2% 

SC Piratuba 71,4% 

RS Itaara 68,9% 

GO Diorama 68,8% 

GO Ouro Verde de Goiás 65,8% 

SC Santa Rosa de Lima 64,3% 

SC Treviso 64,0% 

GO Barro Alto 63,2% 

RS Lagoa dos Três Cantos 63,0% 

SP Taquaral 62,9% 

RS Montauri 62,6% 

GO Palestina de Goiás 62,5% 

CE Jijoca de Jericoacoara 62,4% 

SC Chapadão do Lageado 62,3% 

SC Garuva 62,0% 

SC Irani 61,3% 

MT Tabaporã 58,8% 

RS Presidente Lucena 57,3% 

MG Guaraciama 56,4% 

GO Ceres 55,4% 

TO Sucupira 53,9% 

MG Bandeira do Sul 53,7% 

CE Sobral 53,2% 

SP Taquarivaí 53,0% 

SP Cândido Rodrigues 53,0% 

SC Braço do Trombudo 52,0% 

RS Barra do Rio Azul 52,0% 

MT Sinop 52,0% 

SC Rio Fortuna 51,9% 

TO Porto Nacional 51,6% 

Estado Municipio Eficiência Relativa* 

SC Lindóia do Sul 150% 

SC Cordilheira Alta 146% 

SC Iomerê 140% 

PR Quatro Pontes 123% 

RS São João do Polêsine 120% 

MG Itajubá 113% 

ES Vitória 111% 

RS Victor Graeff 110% 

SP Mirandópolis 110% 

SC Pinheiro Preto 108% 

RS Anta Gorda 107% 

RS Ivorá 105% 

SP Guaratinguetá 105% 

PR Nova Aurora 105% 

SP Andradina 104% 

SC Rio do Sul 104% 

SP Suzano 102% 

SC Balneário Camboriú 96% 

SP Santa Rita do Passa Quatro 96% 

MA Paço do Lumiar 94% 

RS Barão de Cotegipe 94% 

SC Alto Bela Vista 94% 

PR Cafelândia 93% 

SC Siderópolis 92% 

SP Cruzália 92% 

SC Erval Velho 91% 

RS Pejuçara 89% 

SC Arabutã 89% 

MA São José de Ribamar 88% 

SC Porto União 88% 

Educação Saúde 



RESULTADOS 6: EFICIÊNCIA (CAPITAIS) 

Educação 

Estado Municipio 
Eficiência 

Relativa* 

PI Teresina 36,0% 

SC Florianópolis 31,0% 

SE Aracaju 22,6% 

MS Campo Grande 19,8% 

GO Goiânia 17,0% 

AL Maceió 14,9% 

PB João Pessoa 11,2% 

PE Recife 11,0% 

MT Cuiabá 8,4% 

CE Fortaleza 6,6% 

BA Salvador 5,9% 

RN Natal 0,1% 

MG Belo Horizonte -0,8% 

PR Curitiba -1,2% 

ES Vitória -7,4% 

SP São Paulo -14,0% 

RJ Rio de Janeiro -14,3% 

RS Porto Alegre -21,4% 

Saude 

Estado Municipio 
Eficiência 

Relativa* 

ES Vitória 111% 

PB João Pessoa 71% 

AL Maceió 68% 

RJ Rio de Janeiro 68% 

PE Recife 61% 

MG Belo Horizonte 46% 

SE Aracaju 45% 

BA Salvador 44% 

MS Campo Grande 44% 

SP São Paulo 41% 

PR Curitiba 35% 

MT Cuiabá 32% 

RN Natal 31% 

CE Fortaleza 27% 

PI Teresina 27% 

SC Florianópolis 21% 

RS Porto Alegre -14% 

GO Goiânia -17% 



CONCLUSÃO 

• É razoável supor que a relação entre gasto público e crescimento 
dependa do tipo de gasto realizado e de seu montante. 

• O artigo desenvolve metodologia para aferir eficiência relativa dos 
gastos com saúde e educação nos municípios brasileiros. 

• O passo seguinte seria explicar as diferenças entre as eficiências 
relativas dos municípios, o que pode ser feito de duas formas, não 
excludentes: 

 Aprofundamento do estudo, cruzando indicadores de resultado 
das áreas de saúde e educação com a eficiência relativa observada. 
Por exemplo, na educação, o que explica o resultado: adoção de 
regime integral (X parcial),  diferenças na grade curricular, 
qualificação de professores, presença de comunidade de risco? 

 Auditoria in loco: os municípios com baixa eficiência relativa são 
fortes candidatos à amostra 

• Essas questões são fundamentais, principalmente em face dos 
últimos resultados do IDEB. É preciso diagnosticar melhor o 
problema. 
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