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 CONCLUSÕES 

 

 Objetivando fornecer embasamento teórico e compatibilizar os dados da pesquisa, foi 

efetuada uma revisão bibliográfica detalhada envolvendo indicadores sociais, análise de 

balanços públicos e pesquisa operacional. Assim foi possível identificar importantes 

contribuições de estudos anteriores que possibilitaram a elaboração do Modelo para análise do 

desempenho da gestão municipal. 

Para realizar avaliações da eficiência dos municípios, os instrumentos destinados a 

esse propósito devem possibilitar analisar simultaneamente aspectos quantitativos e 

qualitativos ligados à gestão pública, vinculando assim o orçamento público à realidade social 

observada. Devem ainda possibilitar a identificação das melhores práticas a serem adotadas 

pelos gestores municipais, permitindo assim prever e impedir que fatores como diversidade de 

interesses, assimetria informacional e de conhecimento, partidarismos, propensões individuais 

e coletivas, ineficiências de mercado e segmentação econômico-social influenciem  os 

resultados das avaliações. 

Indicadores Sociais são instrumentos que servem para identificar e demonstrar 

aspectos da realidade social e as mudanças ocorridas em determinado período, entretanto são 

limitados quando se torna necessário mensurar e relacionar os investimentos realizados com 

determinado nível de desenvolvimento social alcançado. 

Assim, na elaboração do presente estudo, esses indicadores foram combinados a 

informações econômico-financeiras. 

Essa pesquisa focou-se na obtenção de um modelo de avaliação do desempenho da 

gestão dos municípios brasileiros, observando o cumprimento de suas metas sociais, além de 

aspectos relacionados ao grau de endividamento dos municípios, à preservação do patrimônio 

público municipal, e aos benefícios sociais disponibilizados aos munícipes. 

Essas avaliações demonstram ser de interesse para a sociedade, pois possibilitam 

monitoramento da gestão pública, permitindo também aos gestores públicos corrigir 

ineficiências  e promover  uma política de demonstração dos benefícios sociais oferecidos à 

população. 

Possibilitam ainda a configuração de um ambiente de competição entre os gestores 

municipais por meio dos relatórios de análises que são gerados, pois são providas informações 

que orientam a elaboração de políticas de estímulo ao planejamento e ao desenvolvimento 

econômico local. 
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Durante o desenvolvimento dessa pesquisa e a análise de seus resultados,  

possibilitaram obter algumas conclusões a seguir comentadas. 

Diante das dificuldades existentes para se mensurar e comparar o nível de 

desenvolvimento alcançado por um município em relação ao seu orçamento, as técnicas que 

possibilitam demonstrar a realidade social e aquelas que permitem apurar a situação 

econômico-financeira dos municípios devem estar combinadas em um único instrumento de 

avaliação. 

Inicialmente, durante a definição do grupo de municípios que participaram das 

análises, devem ser observadas suas características e considerado de que forma elas poderão 

influenciar os resultados.  

Recomenda-se assim a comparação entre municípios semelhantes, isto é, do mesmo 

porte, também inseridos dentro de uma mesma realidade social e se possível pertencentes a 

uma mesma região. 

Em seguida, a eficiência na gestão municipal deve ser observada a partir da adoção de 

rigorosos critérios para a obtenção dos indicadores destinados a compor as análises. Os 

indicadores sociais devem ser obtidos a partir de relatórios emitidos por Instituições 

detentoras de reconhecida credibilidade, e os dados econômico-financeiros devem ser 

fornecidos pelos órgãos governamentais  responsáveis pelo controle do patrimônio público. 

Esses indicadores devem inicialmente passar por um processo crítico de seleção, 

sendo previamente eliminados aqueles considerados redundantes, ou que simplesmente 

representam a forma inversa de outro indicador.  

Logo após a essa  seleção, objetivando a redução do número de variáveis que 

comporão as análises, os indicadores devem ser estatisticamente comparados em testes de 

correlação, permitindo assim o descarte das variáveis fortemente correlacionadas a outras de 

mesma natureza. 

As análises de correlação aplicadas aos municípios da Mesovales e às Capitais 

brasileiras demonstraram variações no tipo e na quantidade das variáveis sociais destinadas a 

compor o modelo, pois cada grupo de municípios pode pertencer a uma realidade social 

distinta. 

Assim, constata-se que o processo de seleção de variáveis destinadas a compor o 

Modelo proposto flexibiliza as avaliações, permitindo considerar características relevantes de 

um grupo de municípios, como por exemplo, a variável energia elétrica que pode representar 

um diferencial entre os municípios de menor desenvolvimento social. 
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A variável energia elétrica, como constatado nas avaliações da Mesovales, poderá 

indicar a ineficiência na atuação do gestor municipal nesse aspecto social, pois são afetadas as 

três dimensões do desenvolvimento humano.  

Afeta a longevidade, pois proporciona conforto, principalmente o doméstico, 

resultando em uma melhor qualidade de vida para o cidadão. 

Em municípios que tenham instalado recentemente esse recurso, o índice de 

longevidade deverá ser melhorado no decorrer dos próximos anos.  

Um exemplo desses benefícios é a possibilidade de armazenar vacinas e usar 

equipamentos cirúrgicos, o que certamente irá contribuir com a redução do número de mortes.  

A energia elétrica afeta a dimensão renda, pois a sua disponibilidade permite o 

desenvolvimento do comércio e produção local, além de gerar tributos.  

Afeta a educação, pois permite funcionamento de escolas no horário noturno e 

proporciona o acesso ao mundo virtual por meio da Internet. 

Como a realidade social dos municípios se altera no decorrer dos anos, torna-se 

necessário realizar testes estatísticos a cada nova avaliação, pois as variáveis sociais podem 

sofrer alterações em sua representatividade. Observa-se, portanto, que isso prejudicará a 

comparação entre avaliações realizadas em épocas distintas. 

Um aspecto observado durante a realização desse estudo, foi que é necessário 

normalizar as dados econômico-financeiros proporcionalmente ao número de habitantes de 

cada município por meio do rateio, permitindo assim a comparabilidade entre os municípios. 

Mesmo que fossem estratificados por faixas de população, isso causaria distorções nos 

resultados, pois o orçamento de cada município é elaborado de acordo com o número de seus 

habitantes. 

Objetivando possibilitar a comparabilidade dos resultados das análises entre vários 

grupos de municípios, e entre períodos de análises distintos, buscou-se a elaboração de um 

modelo mais sintético, isto é, que contemplasse variáveis comuns a todos os municípios, sem 

que isso causasse significativas alterações nos resultados demonstrados pelas análises. 

Para esse propósito foi aplicada a Análise Multivariada mediante o teste de 

“Componentes Principais”, o que possibilitou identificar os fatores sociais que descrevem a 

maior parte das variações, e  assim configurar um modelo mais Sintético, isto é, formado por 

apenas dois fatores de input e cinco fatores de output, como segue: 

 

 

 



 

 

180 

a)  Fatores de input: 

• “Passivo Financeiro / População”  

• “Despesa Orçamentária / População”.   

 

b)  Fatores de output: 

• “Ativo Financeiro / População” 

•  “Receita Orçamentária / População” 

•  “IDH-M Educação” 

•  “IDH-M Longevidade” 

•  “IDH-M Renda”. 

 

No desenvolvimento do Modelo Proposto, também foram observados aspectos 

relacionados a retornos de escala envolvendo a variável IDH-M Longevidade, ou seja, trata-se 

de uma variável que não apresenta linearidade com o volume de recursos empregados pelos 

municípios, pois está limitada a um determinado valor máximo de expectativa de vida. 

Neste caso, é recomendada a aplicação da tecnologia que contempla retornos variáveis 

escala – VRS (ou BCC), com orientação a output ao Modelo Proposto. 

Para a generalização do Modelo Proposto, todas as fases do processo de análise foram 

também aplicadas ao conjunto de municípios representado pelas Capitais dos Estados 

brasileiros, observando-se  assim a sua validade conforme relatórios gerados. 

 

 

LIMITAÇÕES  

 

Uma das preocupações ligadas às avaliações baseadas em DEA, relaciona-se à questão 

da comparabilidade entre as DMUs. Em função da homogeneidade recomendada, devem ser 

considerados no grupo de municípios destinados à avaliação, apenas os de características 

similares. 

As informações econômico-financeiras obtidas a partir dos balanços públicos podem 

obedecer a diferentes critérios de registro das operações contábeis, sendo aconselhável 

assegurar a consistência dos dados comparados mediante a obtenção de balanços previamente 

auditados para essa finalidade. 
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O Modelo Proposto baseia-se em técnicas não paramétricas, portanto poderão ocorrer 

casos em que todo o grupo de municípios analisados esteja operando em uma escala de 

ineficiência. Neste caso o Modelo Proposto tenderá a apontar como eficientes, ou que 

determinam a fronteira de eficiência, os municípios menos ineficientes. 

Caso sejam realizadas avaliações de um grupo de municípios em épocas distintas, a 

comparabilidade entre elas poderá estar prejudicada por prováveis alterações ocorridas na 

composição das variáveis sociais obtidas por meio de testes de correlação. 

Assim, para efeito de comparação entre períodos distintos, recomenda-se aplicar o 

Modelo Sintético, pois provavelmente não ocorrerão mudanças em suas variáveis. 

As conclusões obtidas neste estudo não poderão ser extrapoladas, pois se trata da 

aplicação de uma técnica não paramétrica, sendo, portanto, restritas aos municípios e aos 

fatores analisados. 

 

 

SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

Sugere-se a elaboração de estudos visando comparar a eficiência dos municípios entre 

micro-regiões, observando as principais causas das eficiências/ineficiências nesses 

municípios. 

Também é sugerida a elaboração de uma avaliação abordando-se períodos distintos 

para as análises. 

Em estudos futuros poderão ser considerados no Modelo Proposto fatores que 

contemplem a preservação ambiental, incluindo nível de poluição, percentual de consumo de 

energia proveniente de fontes renováveis, e a preservação de áreas florestais dos municípios, 

pois além de terem seus efeitos relacionados com a dimensão longevidade, esses fatores 

também definem a qualidade de vida dos munícipes. 

Sugere-se ainda a elaboração de estudos de simulação entre os resultados DEA e as 

práticas de gestão pública adotadas pelos municípios e descritas pelo IBGE. 

 


