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MODELO DE ANÁLISE DE EFICIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ESTUDO 

APLICADO ÀS PREFEITURAS BRASILEIRAS USANDO A ANÁLISE ENVOLTÓRIA 

DE DADOS 

 

 

INTRODUÇÃO  

  

Considerações gerais 

 

Estudos demonstram que desde a década de 1920 vem ocorrendo um extraordinário 

crescimento demográfico no mundo, cuja população era estimada em cerca de dois bilhões de 

pessoas naquele período. Esses estudos realizados pelo U.S. Census Bureau, projetam o 

número de sete bilhões de habitantes no planeta no ano de 2013 (ONUa, 2005).  

Atualmente a população mundial é incrementada em aproximadamente 76 milhões de 

pessoas a cada ano, devendo chegar a nove bilhões em 2050, segundo estimativas da Divisão 

de População das Nações Unidas – UNFPA.  

De acordo com esses estudos, o crescimento populacional alcançou seu ponto máximo 

em meados da década de 1990, quando apresentou um incremento em torno de 82 milhões de 

pessoas por ano.  

Após esse período, o crescimento passou a ser mais lento em função da diminuição 

nas taxas de natalidade, porém, países com população jovem deverão continuar crescendo nas 

próximas décadas, até que as famílias pequenas sejam predominantes. (UNFPA, 2004).       

            Esse ponto máximo pode ser observado na Figura 1, que ilustra a partir do ano de 

1804, a quantidade de anos necessária para que a população mundial aumente em um bilhão 

de pessoas, no qual o período de 12 anos registrado entre 1987 e 1999 foi o mais curto para se 

alcançar esse aumento. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas – ONU, outra significativa 

mudança que passa a ser observada em escala mundial é a previsão de crescimento do 

contingente de pessoas com idade superior a 65 anos. Esses estudos revelam que a expectativa 

média de vida ao nascer aumentou 20 anos desde 1950, passando para 66 anos nos dias atuais.  

Nos próximos anos é esperado um incremento de mais 10 anos na expectativa média 

de vida ao nascer (ONUa, 2005); neste período o número de pessoas com mais de 60 anos 

deverá passar dos atuais 600 milhões, para quase dois bilhões em 2050 (ONUb, 2005).  
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 Figura 1. Crescimento da população mundial por períodos.  

Fonte: ONUa (2005) 

 

 

Esse aumento na expectativa de vida média é resultante das constantes melhorias 

ocorridas na condição de vida da população, principalmente daquelas proporcionadas pelo 

setor público, como por exemplo, a adoção de campanhas de vacinação em massa. 

Dessa forma, também é esperado um crescimento da humanidade nos aspectos sociais, 

econômicos, políticos e culturais. Portanto, a tendência mundial é que as pessoas vivam cada 

vez mais e que nasçam menos crianças, fazendo com que essas mudanças representem um 

desafio a ser vencido, principalmente quando relacionadas a fatores sociais como desemprego 

e manutenção dos sistemas de previdência social. (ONUa, 2005) 

Para o Brasil, essas projeções da ONU indicam um incremento de aproximadamente 

27 milhões de habitantes até o final da próxima década, isto é, passando dos atuais 186 

milhões (IBGE, 2006), para 211 milhões em 2020, conforme ilustração apresentada na Tabela 

1. Nesse mesmo período, deverá ocorrer uma redução na taxa média de crescimento da 

população da ordem de 0,7%, baixando da taxa anual de 1,5% no ano de 2000, para 0,8% em 

2020. 
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Tabela 1 - Estimativa anual da população brasileira e taxa média de crescimento anual por período 

Ano População Período Taxa média de crescimento anual 
1950  53.443   
1960  71.695 1950-1960 2,9 
1970  95.684 1960-1970 2,9 
1980 122.958 1970-1980 2,5 
1990 151.084 1980-1990 2,1 
2000 175.553 1990-2000 1,5 
2010 195.580 2000-2010 1,1 
2020 211.508 2010-2020 0,8 
2030 222.838 2020-2030 0,5 
2040 228.454 2030-2040 0,2 
2050 228.427 2040-2050 0,0 

          

 Fonte: Adaptado de U.S. Census Bureau (2005) 

 

Estudos comparativos realizados pelo U.S. Census Bureau (2005) a partir dos dados 

demográficos projetados para os anos de 2005 e 2025, e apresentados na Tabela 2, indicam 

uma redução em quatro nascimentos, e o aumento em uma morte para cada grupo de 1000 

habitantes no Brasil. A expectativa de vida no Brasil deverá sofrer um incremento de 4,8 

anos, e passar dos atuais 71,7 em 2005 para 76,5 em 2025. 

 

Tabela 2 - Indicadores demográficos brasileiros para 2005 e 2025 

2005 2025 
Nascimentos por 1000 habitantes 17 13 
Mortes por 1000 habitantes 6 7 
Taxa de crescimento natural (por cento) 1,1 0,5 
Taxa de crescimento anual (por cento)  1,1 0,5 
Expectativa de vida ao nascer (anos) 71,7 76,5 
Mortalidade infantil por 1000 nascimentos vivos 30 15 
Taxa de fertilidade total (por mulher) 1,9 1,7 

  

 Fonte: Adaptado de U.S. Census Bureau (2005) 

  

Os efeitos da redefinição das faixas etárias na pirâmide populacional do Brasil em função 

desse envelhecimento previsto podem ser mais bem compreendidos mediante a comparação 

da Figura 2; que demonstra a pirâmide de idades de homens e mulheres entre zero e mais de 

80 anos no ano 2000; com a ilustração apresentada na Figura 3, que é a projeção da mesma 

pirâmide para o ano 2025, que demonstra uma maioria composta por pessoas mais idosas. 
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 Figura 2. Pirâmide da faixa etária no Brasil em 2000. 

 Fonte: Adaptado de U.S. Census Bureau (2005). 

 

 Figura 3. Pirâmide da faixa etária no Brasil em 2025. 

 Fonte: Adaptado de U.S. Census Bureau (2005). 

  

 Essas modificações que estão ocorrendo no perfil demográfico da população, aliadas 

ao aprofundamento da democracia brasileira, conduzem o cidadão a pressionar o gestor 

público a intervir de forma mais efetiva no provimento dos serviços destinados ao 

atendimento das necessidades relacionadas à qualidade de vida da população, promovendo 

assim, o bem-estar social. 

Assim, a gestão pública passa a atrair o interesse de diversos segmentos da sociedade, 

e de forma mais acentuada a gestão pública municipal, pois esse fato é decorrente do atual 

processo de descentralização do governo brasileiro que atribui aos municípios maior 
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autonomia e descentraliza o provimento de bens e serviços públicos. Em função dessas 

ocorrências, os municípios sofrem constantes aumentos de gastos em seus orçamentos. Isso 

incentiva o desenvolvimento de instrumentos de análises que permitam aferir a eficiência dos 

gestores em relação à correta adoção de planos de desenvolvimento, além de possibilitar a 

apuração e comparação do desempenho de cada governo municipal em relação a outros de 

características semelhantes. 

Nesse sentido, compreender, analisar e interpretar as informações oriundas dos 

diversos mecanismos de controle das instituições públicas configura-se em uma atividade 

essencial para a sociedade, pois serve para a orientação de políticos, tribunais de contas, 

comunidade internacional e órgãos de imprensa. 

 

Relevância do tema 

 

A mensuração da eficiência na gestão dos municípios brasileiros tornou-se 

essencialmente útil e necessária a diversos segmentos da sociedade, principalmente após a 

promulgação da Constituição de 1988, que concedeu aos Municípios o “status” de membro da 

Federação.  Em maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) passou a oferecer o 

mesmo tratamento dado à União também aos Estados e Municípios, sendo exigido o 

equilíbrio das contas públicas; tendo por premissa básica o planejamento, o controle, a 

transparência, a responsabilização, o incentivo na geração de receitas próprias, além da 

elaboração de planejamento que possa definir a melhor forma de alocação dos recursos 

públicos.  

Atualmente, muitas iniciativas no sentido de estimular e desenvolver as 

potencialidades dos municípios encontram-se em desenvolvimento, como por exemplo, os 

estudos realizados pelo Programa de Qualidade no Serviço Público – PQSP, cujo objetivo é: 

periodicamente avaliar o grau de alinhamento das estratégias, dos planos e resultados da 

organização com os macro-objetivos e planos de governo; medir a qualidade de gestão e a 

melhoria dos resultados; incentivar a implantação da gestão por resultados, e auxiliar as 

organizações públicas a se transformarem em organizações de “classe mundial” 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2004). 

Por sua vez, no Núcleo de Gestão Municipal do Instituto Polis foi desenvolvida uma 

aplicação voltada ao conceito de indicadores de desempenho de gestão municipal, que 

resultou na criação de um índice de qualidade, ou o ISM – Índice Social Municipal, que é 

formado por dezesseis indicadores sociais agrupados em seis índices sintéticos relacionados à 
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qualida0de de vida dos munícipes e às ações de outras esferas de governo (INSTITUTO 

POLIS, 2005). 

Também foi publicado pelo Instituto Polis um estudo sobre o IGM – Índice de Gestão 

Municipal, que é um indicador usado para comparar o impacto das ações do governo 

municipal sobre a qualidade de vida dos munícipes. Na formulação do IGM são consideradas 

apenas as atribuições de competência exclusiva do governo municipal, como saneamento e 

pré-escola. Uma avaliação sobre a eficácia da gestão municipal pode ser obtida mediante uma 

comparação dos índices IGM e ISM, que resulta no IEM – Índice de Eficácia Municipal, que 

demonstra a influência das ações da gestão municipal na qualidade de vida dos munícipes. 

Constatam-se ainda iniciativas tomadas por legisladores que têm por objetivo 

promover e incentivar a gestão municipal eficiente; como é o caso do Projeto de Lei 

apresentado pela Deputada Juíza Denise Frossard em 2003, que estabelece vinculação das 

transferências orçamentárias aos municípios, mediante o cumprimento de metas sociais 

relacionadas ao IDH – Índice de Desenvolvimento Humano (CÂMARA, 2005). 

Em âmbito internacional, autoridades governamentais desenvolvem atividades 

destinadas à modernização da Administração Pública. Nesses esforços incluem-se os estudos 

realizados no Centro Latino Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD), 

sendo este responsável pela reforma do Estado em 25 países membros dessa entidade. O 

CLAD possui a missão de colaborar para promover o debate e a difusão das idéias práticas 

sobre a reforma do Estado, particularmente da Administração Pública, além de oferecer as 

melhores respostas aos desafios econômicos, sociais e políticos presentes na América Latina 

(CLAD, 1998).  

 

Problema estudado 

 

A obtenção de instrumentos de avaliação de eficiência do setor público que possuam a 

capacidade de analisar simultaneamente aspectos quantitativos e qualitativos, isto é, vincular 

gastos públicos com a realidade social, além indicar as melhores práticas a serem adotadas, é 

atualmente um desafio para os gestores públicos e sociedade em geral.  

Esses instrumentos devem permitir prever e impedir que fatores como diversidade de 

interesses, diferenças de informação e de conhecimento, partidarismos, propensões 

individuais e coletivas, ineficiências de mercado e segmentação econômico-social possam 

influenciar os resultados das avaliações.  
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No presente estudo são observadas duas grandes áreas do conhecimento que são fontes 

de informações para análises: a Contabilidade Pública e os Indicadores Sociais.  

A contabilidade pública é um ramo das Ciências Contábeis que provê basicamente 

dados econômicos e financeiros como custos e orçamentos para a tomada de decisões 

estratégicas. Ela distingue-se dos demais ramos da contabilidade por não ter por objetivo a 

avaliação do lucro, mas sim a avaliação do desempenho na prestação dos serviços públicos.  

Por sua vez, os Indicadores Sociais são instrumentos que identificam e demonstram 

aspectos da realidade social e suas mudanças. Entretanto, esses instrumentos enfrentam 

dificuldades para mensurar e relacionar os investimentos realizados com determinado nível de 

desenvolvimento social alcançado.  

Assim, o problema de pesquisa da presente Tese é a obtenção de um modelo de 

avaliação do desempenho da gestão pública nos municípios brasileiros, sob a ótica da 

alocação de recursos financeiros e não financeiros destinados ao cumprimento das metas 

sociais, e considerando para tanto aspectos como: 

a) grau de endividamento dos municípios; 

b) preservação do patrimônio público municipal;  

c) benefícios sociais oferecidos aos munícipes. 

 

Justificativa 

 

A relevância do problema ora apresentado e a importância do seu monitoramento pela 

sociedade, particularmente a brasileira, demonstram a necessidade de criação e 

desenvolvimento de instrumentos destinados a analisar os resultados apresentados pela gestão 

pública. Essa medida possibilitará a correção de ineficiências, fornecendo um modelo de 

referência aos municípios que apresentarem um desempenho inferior ao de outros 

considerados eficientes. 

Além de atender a essas finalidades, esses instrumentos também deverão servir de 

auxílio aos gestores das esferas estadual e federal, permitindo promover uma política de 

demonstração dos benefícios oferecidos aos munícipes, e implementar mecanismos de 

controle sobre as atividades das prefeituras. Essas medidas poderão proporcionar ainda a 

geração de um modelo de competição entre os gestores municipais, servindo de orientação 

para a elaboração de políticas de estímulo ao planejamento e ao desenvolvimento local. 
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Objetivos 

Objetivos gerais 

 

O objetivo geral da presente tese é prover um modelo de análise de eficiência na 

gestão pública, focado no desempenho econômico e social das prefeituras brasileiras. 

 

Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos desta tese são: a) identificar fatores sociais e econômico-

financeiros relevantes para mensuração da eficiência na gestão pública municipal; b) com 

base nos fatores relevantes identificados, prover um modelo de avaliação não paramétrico, 

que possibilite a criação de um “ranking” de eficiências das prefeituras brasileiras, e c) obter 

um referencial de metas a serem cumpridas para cada gestão pública municipal, mediante a 

observação das eficiências alcançadas por outros Municípios. 

 

Bases teóricas 

 

O presente estudo, segundo sua tipologia é classificado como uma pesquisa teórico-

metodológica, pois se destina a indagar ou produzir técnicas de representação da realidade 

social, mediante o uso de coleta, tratamento e análise de dados quantitativos. Por focar um 

determinado assunto, buscando maiores informações com o objetivo de formular problemas e 

levantar hipóteses para futuros estudos, esse estudo se reveste de características exploratórias. 

Apóia-se também, em pesquisas de material bibliográfico já produzido, como livros e artigos. 

Em função de seus objetivos, a presente pesquisa possui enfoque multidisciplinar, pois 

envolve áreas como Administração, Contabilidade, Engenharia, Matemática e Estatística. As 

bases teóricas que ofereceram suporte ao desenvolvimento do instrumento de avaliação de 

eficiência na gestão pública proposto neste trabalho, basicamente encontram-se contidas nas 

áreas de pesquisa mostradas a seguir. 

 

a) Indicadores Sociais 

 

A formulação de estratégias sociais deve estar amparada em avaliações dos resultados 

alcançados e do desempenho obtido. Assim, torna-se necessária a adoção de medidas de 
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desempenho destinadas à formulação e à correta mensuração do cumprimento da missão e das 

metas organizacionais.  

Medidas de desempenho são indicadores úteis para a realização de comparações entre 

organizações que possuam os mesmos objetivos. Assim, essas avaliações devem ser 

revestidas de objetividade e os seus resultados expressos de forma quantitativa, de acordo 

com padrões técnicos previamente estabelecidos.  

 

b) Contabilidade Pública 

 

A contabilidade pública é o principal instrumento de controle e fiscalização a 

disposição do governo. Ela visa o acompanhamento e controle dos sistemas orçamentário, 

financeiro e patrimonial, ramificando-se conforme a sua área de abrangência em Federal, 

Estadual, Municipal e Autarquias. A Contabilidade Pública registra, controla e demonstra a 

execução dos orçamentos, atos e fatos da fazenda pública, do patrimônio público e suas 

variações. Tem por objetivo fornecer aos gestores informações úteis, atualizadas e exatas para 

subsidiar tomada de decisões, apresentar aos órgãos de controle interno e externo informações 

que permitam a verificação do cumprimento da legislação, além de prover dados para 

elaboração de estatísticas para instituições governamentais e particulares. 

 

c) Pesquisa Operacional 

 

No desenvolvimento do modelo proposto no presente trabalho são aplicados conceitos 

e técnicas relacionadas ao campo de estudo da Pesquisa Operacional, que é uma disciplina 

científica amplamente utilizada em praticamente todos os setores da atividade humana como 

as engenharias, economia, contabilidade, administração, computação e outras, especialmente 

usada para resolver, de forma eficiente, problemas de administração nas organizações. 

A Pesquisa Operacional foca a obtenção do melhor uso técnico, econômico, social e 

político de recursos geralmente escassos, onde emprega métodos científicos que objetivam 

obter maior satisfação do usuário de um produto ou serviço.  

Assim, a Pesquisa Operacional coloca à disposição dos analistas uma ampla gama de 

ferramentas quantitativas que se destinam a prestar auxílio em processos que envolvam 

tomadas de decisões.  
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No desenvolvimento do modelo matemático-computacional proposto serão adotadas 

técnicas ligadas à Programação Linear, que é uma ferramenta de planejamento destinada à 

maximização dos resultados e/ou minimização dos custos. 

Nos domínios da Programação Linear encontra-se a Análise Envoltória de Dados 

(Data Envelopment Analysis – DEA), que é uma ferramenta analítica destinada a fornecer a 

identificação das melhores práticas no uso de insumos, sendo no presente estudo, 

representados pelos recursos colocados à disposição dos gestores públicos. DEA é uma 

técnica que pode simultaneamente identificar a possível fronteira de eficiência de um grupo 

de entidades que possuam as mesmas características. Para esta finalidade, DEA é aplicada no 

presente trabalho para efetuar comparações entre os resultados sociais produzidos e os 

recursos usados por cada Município. 

 

Contribuição Original do presente estudo 

 

A produção de informações que possibilitem mensurar a gestão pública em relação ao 

desempenho social e orçamentário é tema recorrente entre as principais discussões 

acadêmicas ao longo do tempo. Nesse sentido, Feijó et al. (2001, p.18) comenta: 

 
O início dos anos 70 marca o reconhecimento, por parte dos meios acadêmicos e 
das instituições voltadas para o financiamento do desenvolvimento, de que as 
questões básicas relativas a desigualdades sociais e pobreza não estavam sendo 
equacionadas como resultado do crescimento econômico. (FEIJÓ et al., 2001, 
p.18).     

  

Assim, na atualidade são encontradas na literatura inúmeras técnicas destinadas a 

mensurar a eficiência no setor público. Basicamente essas técnicas podem ser agrupadas em 

duas modalidades: uma centrada na área contábil, pois trata de explicar as operações 

relacionadas às mutações patrimoniais e financeiras das entidades públicas, e outra que se 

ocupa em mensurar e explicar os fenômenos ligados ao desenvolvimento humano e social.  

No campo das pesquisas são encontrados estudos que buscam relacionar essas duas 

áreas mediante aplicação de uma abordagem parcial sobre o desempenho da gestão pública, 

isto é, geralmente focando apenas um setor ou serviço público sem a adequada mensuração 

econômico-financeira. Em muitos desses estudos, a mensuração da eficiência econômica e 

financeira voltada ao desenvolvimento humano é realizada de forma marginal ou 

complementar às demais análises, não focando diretamente a amplitude dessas dimensões.    
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Neste cenário, o presente estudo contribui com o desenvolvimento social e humano ao 

prover um modelo abrangente de análise e comparação da eficiência na gestão pública, onde é 

avaliado o desempenho dos municípios brasileiros, no âmbito do provimento da qualidade de 

vida ao cidadão.  

A originalidade do presente estudo reside em criar um modelo de análises não 

paramétricas a respeito da eficiência econômico-financeira de um grupo de municípios, 

considerando fatores relevantes como o endividamento público e tornando o desenvolvimento 

social e humano do munícipe foco das análises. Esse modelo caracteriza-se pela amplitude 

das análises aplicadas aos municípios, isto é, considera-se a totalidade das atividades 

desenvolvidas na gestão pública. Adicionalmente são fornecidos subsídios para a 

identificação e monitoramento de práticas de gestão pública adotadas pelos municípios mais 

eficientes. 

Desta forma, a eficiência na gestão pública, que é objeto da presente pesquisa, pode 

ser representada na ilustração da Figura 4, relativa à área de intersecção dos três ramos do 

conhecimento pesquisados, Contabilidade Pública, Indicadores Sociais e Pesquisa 

Operacional.   

 

 

 

 

          Figura 4. A avaliação da eficiência na gestão pública. 

 

 

Estrutura desse trabalho 

 

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, que por sua vez estão subdivididos em 

seções que abordam os temas necessários para dar sustentação teórica à pesquisa. Aspectos 
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relacionados à mensuração da eficiência na gestão das prefeituras brasileiras são apresentados 

no Capítulo 1. 

O segundo capítulo trata da revisão do referencial bibliográfico do presente estudo, 

onde a Seção 2.1 apresenta um amplo levantamento de trabalhos relacionados à temática deste 

estudo. A Seção 2.2 é dedicada aos indicadores sociais em uso no Brasil e os métodos pelos 

quais são formulados.  

Os Balanços Públicos, sua interpretação e respectivas análises são discutidas na Seção 

2.3, onde são comentados aspectos relacionados às interpretações de indicadores contábeis 

aplicáveis às prefeituras brasileiras.  

Na Seção 2.4, são apresentados conceitos de produtividade e eficiência, além de 

técnicas relacionadas à Pesquisa Operacional (PO), Programação Linear (PL) e Análise 

Envoltória de Dados ou Data Envelopment Analysis (DEA). 

No Capítulo 3 abordam-se aspectos conceituais e os fatores decisivos para a escolha 

dos métodos desta pesquisa como: a justificativa da escolha dos métodos; a definição dos 

conjuntos de municípios para análise, a seleção dos fatores de avaliação; o estudo preliminar 

com municípios do Estado de São Paulo, e outro envolvendo os municípios do Estado do 

Acre; os meios para obtenção dos dados, os critérios para elaboração do modelo proposto, e 

os critérios para a tabulação e análise dos resultados da pesquisa. 

Os resultados da pesquisa são ilustrados e apresentados no Capítulo 4, seguido das 

conclusões e das sugestões para novos estudos. 

Encerram este trabalho as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos.  

 

 


