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RESUMO 
 
 

EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS  
 DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS 

 
 

AUTORAS: Caroline Silva de Almeida e Francine Lehr 
ORIENTADOR: Robson Machado da Rosa 

 
 

Diante da importância da educação e da redução de recursos públicos nesta área é 
essencial uma gestão eficiente destes recursos. Por este motivo, o presente estudo 
apresenta como problemática a existência de relação entre eficiência e 
produtividade dos gastos públicos, nos anos iniciais das escolas municipais de 
Santa Maria/RS, no período de 2010 a 2014. Deste modo, objetivou-se analisar 
comparativamente a eficiência e a produtividade dos gastos públicos nesta etapa de 
ensino das escolas do município de Santa Maria/RS. No que diz respeito ao 
enquadramento metodológico esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, 
documental e qualitativa com dados de eficiência calculados através do método da 
análise envoltória de dados (DEA) e produtividade estabelecida pela nota do Índice 
Brasileiro de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A operacionalização dos 
dados deu-se pelo modelo BCC orientação output. Os resultados obtidos de 
eficiência padrão e eficiência composta normalizada demonstraram as escolas 
consideradas eficientes e ineficientes na alocação dos recursos, onde em 2010 sete 
escolas foram eficientes, no ano de 2012 oito escolas foram consideradas eficientes 
e em 2014 apenas cinco escolas. As escolas consideradas ineficientes tiveram seus 
respectivos alvos, para atingir a eficiência, apresentados pelo método DEA. Estes, 
em sua maioria, encontraram-se, nos três anos do estudo, acima em relação as 
metas estabelecidas pelo Governo Federal. Conclui-se que, não foi possível 
estabelecer para os anos estudados, relação entre eficiência e produtividade.   
.   
 
Palavras-chave: Eficiência. Analise Envoltória de Dados (DEA). Escolas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 

EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF PUBLIC SPENDING OF THE 
PRIMARY EDUCATION IN THE CITY OF SANTA MARIA/RS 

 
 

AUTHORS: Caroline Silva de Almeida and Francine Lehr 
ADVISOR: Robson Machado da Rosa 

 
 

Given the importance of education and the reduction of public resources in this area, 
the efficient management of these resources is essential. For this reason, the present 
study regards as problematic the existence of a relationship between efficiency and 
productivity of public spending, in the initial years of Santa Maria/RS municipal 
schools, in the period from 2010 to 2014. Thus, the objective was to analyze 
comparatively the efficiency and productivity of public expenditures at this stage of 
school education in the municipality of Santa Maria/RS. Regarding to the 
methodological framework, this research is characterized as descriptive, 
documentary and qualitative, with efficiency data calculated using the Data 
Envelopment Analysis (DEA) method and productivity established by the Brazilian 
Basic Development Index (IDEB). The operation of the data was given by BCC 
model output orientation. The results obtained from standard efficiency and 
normalized composite efficiency demonstrated the schools considered efficient and 
inefficient in the allocation of resources, whereas in 2010 seven schools were 
efficient, in 2012 eight schools were considered efficient and in 2014 only five 
schools. The schools considered inefficient had their respective targets, to achieve 
efficiency, presented by the DEA method. In the three years of the study, the majority 
of them were above the goals set by the Federal Government. It can be concluded 
that, for the years studied, it was not possible to establish a relationship between 
efficiency and productivity. 
 
 
Keywords: Efficiency. Data Envelopment Analysis (DEA). Schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, a introdução está subdividida em duas partes, quais sejam: 

apresentação do estudo e estrutura do mesmo. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO  

 

A educação, vista no artigo 6º da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (CF), como um dos direitos fundamentais à sociedade, é elemento 

responsável pelo desenvolvimento social da população, proporcionando 

conhecimento aos cidadãos e permitindo o desenvolvimento do capital humano. 

Barros e Mendonça (1997) denotam que tais incrementos podem ser observados no 

crescimento da renda per capita, redução do crescimento populacional e elevação 

dos indicadores de desempenho escolar, gerando, assim, benefícios ao 

desenvolvimento da economia no país. 

As escolas, parte integrante do sistema de administração pública, são meios 

essenciais para difusão da educação. Estas, por sua vez, beneficiam crianças e 

jovens, tornando-os mais democráticos, conscientes e preparados para 

desenvolverem sua formação profissional. Uma vez que, “nas sociedades modernas, 

o conhecimento escolar é quase uma condição para sobrevivência e bem-estar 

social” (GRACIANO, 2005, p. 11). 

Diante da importância da educação faz-se necessário que sejam 

desenvolvidos instrumentos para mensurar sua qualidade, objetivando produzir 

indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação de modo a 

subsidiar políticas de melhoria do ensino (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016).  

Com este intuito, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), avalia os estudantes dos países membros e convidados, dentre 

eles o Brasil, aplicando provas nas áreas de matemática, conhecimentos linguísticos 

e ciências, como parte Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA 

(Programme for International Student Assesssment). 

O Brasil, por sua vez, adota, desde 2007, o Índice Brasileiro de Educação 

Básica (IDEB), como forma de avaliar a evolução da aprendizagem no País. Esse 

índice é obtido através da aprovação escolar e da média de notas da Prova Brasil e 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
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Dentre os inúmeros fatores que influenciam na qualidade da educação 

ofertada à população, o recurso investido pelo governo pode ser citado como uma 

importante variável a ser analisada, pois uma escola com recursos escassos não 

remunera adequadamente seus docentes, não consegue oferecer um ambiente 

adequado à aprendizagem, dificultando assim o desenvolvimento de seus alunos. 

Os recursos são distribuídos às instituições de ensino. Os valores são 

limitados e para atender todas as demandas, se faz necessário uma avaliação para 

verificar se os recursos recebidos estão sendo empregados de maneira a trazer o 

melhor resultado possível.  

Dessa forma torna-se relevante para os gestores das escolas municipais a 

obtenção de informações úteis para que possam distribuir os recursos públicos de 

forma a alcançar todas as suas necessidades básicas. 

Dada a importância da educação e da gestão dos gastos públicos, o presente 

estudo delimita-se a análise comparativa entre a eficiência e a produtividade dos 

gastos públicos nos anos iniciais do ensino fundamental em escolas municipais de 

Santa Maria/RS, no período de 2010 a 2014. Para medir a eficiência será utilizada a 

técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA), e para medir a produtividade será 

utilizado a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Diante do exposto, este estudo busca responder a seguinte problemática: 

existe relação entre eficiência e produtividade dos gastos públicos, nos anos iniciais 

das escolas municipais na cidade de Santa Maria/RS, no período de 2010 a 2014?  

 Com este estudo objetivou-se realizar uma análise comparativa entre a 

eficiência e a produtividade dos gastos públicos nos anos iniciais do ensino 

fundamental em escolas municipais de Santa Maria/RS.  

A fim de consolidar o objetivo, especificamente estudar-se-á: (a) analisar os 

insumos (inputs) e dos produtos (outputs) utilizados no desenvolvimento da atividade 

no período em estudo; (b) definir as DMUs, o modelo e a orientação para o método 

DEA referente ao período em estudo; (c) calcular e analisar quais as escolas do 

município de Santa Maria/RS foram eficientes e quais foram ineficientes na alocação 

de recursos em educação no período em estudo; (d) analisar como as escolas 

ineficientes do município de Santa Maria/RS, do período em estudo, podem se 

tornar eficientes; e, (e) analisar a relação entre a eficiência e a produtividade das 

escolas municipais de Santa Maria/RS no período de estudo. 
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Salienta-se, como fundamentação deste estudo a importância do ensino 

fundamental, considerando-o como decisivo para a formação educacional. Ainda, os 

resultados apresentados nesta etapa de ensino carecem de atenção, pois, a média 

nacional obtida no IDEB, nos anos de 2013 e 2015, encontraram-se um pouco 

abaixo da meta, obtendo-se 4,2 e 4,5, respectivamente, com metas de 4,4 e 4,7 

(INEP, 2016).  

Atrelado ao exposto, Colucci e Salgado Junior (2015, p. 49) destacam que “no 

Brasil a rede pública municipal de ensino apresenta, infelizmente, um dos piores 

desempenhos educacionais quando comparada com as demais redes de ensino do 

País”. 

Corroborando com essa análise, ressalta-se que os investimentos em 

educação sofreram uma redução nos últimos anos, principalmente em 2015 e 2016. 

Nestes anos, observa-se pelo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento  

uma diminuição nos repasses de verbas ao Ministério da Educação, especialmente 

na função educação básica. A exemplo desta afirmativa tem-se na modalidade de 

recursos “Manutenção e Desenvolvimento de Ensino” os valores de R$ 

369.106.724,26, em 2015 e R$257.264.447,80, em 2016, acarretando uma redução 

de 30,30%. 

Além disso, fatos recentes podem acarretar diminuições nos investimentos 

em educação, com a aprovação da Emenda Constitucional n. 55 de 16/12/2016, 

mais conhecida como PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do teto dos gastos 

públicos que estabelece limites para as despesas com educação por vinte exercícios 

financeiros, fixando o valor a ser investido, para o exercício a partir de 2017, ao valor 

do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou de outro índice que vier 

a substituí-lo.  

Cumpre destacar que uma gestão eficiente dos recursos públicos, consiste no 

fato de que sem controle dos gastos pode se tornar insustentável manter as políticas 

públicas de educação, habitação e saúde no Brasil. 

Silva Filho et al., (2016) realizaram um estudo para avaliar a eficiência na 

alocação dos gastos públicos com educação nos Colégios Militares do Exército. 

Dentre os resultados da pesquisa destaca-se que para o ano de 2009 sete colégios 

(58,34%) foram considerados eficientes e, para o ano de 2011, apenas quatro 

unidades (30%), mediante o modelo DEA-BCC. 
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Por sua vez, Wilbert e D’Abreu (2013) objetivaram avaliar a eficiência dos 

gastos públicos com educação fundamental dos municípios alagoanos, identificando 

os municípios mais e menos eficientes, por meio da Análise Envoltória de Dados, 

para o período de 2007 a 2011. Obtiveram como um dos resultados que os 

municípios que foram classificados como eficientes foram aqueles com as piores 

condições de partida, em termos de riqueza média e nível educacional, e que 

gastaram pouco por aluno matriculado.  

 

1.2 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

O presente estudo divide-se em cinco capítulos: o primeiro, a introdução, 

contém a apresentação do estudo que consiste em delimitar o tema, a problemática, 

os objetivos geral e específicos e a justificativa para realização do estudo, além 

desta estrutura. 

O segundo capítulo consiste na revisão bibliográfica, a qual embasa 

teoricamente o estudo. Abordando a contabilidade pública quanto ao orçamento, 

gastos e despesas públicas, a educação e seus recursos recebidos e os conceitos 

de Data Envelopment Analysis (DEA) e seus modelos.  

No terceiro capítulo são apresentados os métodos e técnicas para sua 

realização, como o método de Análise Envoltória de Dados (DEA), os inputs e 

outputs utilizados e a nota do IDEB para medir a produtividade das escolas que 

fazem parte do estudo.  

Posteriormente, no capítulo quatro são demonstradas as análises dos 

resultados obtidos no estudo, após a aplicação do método utilizado. Por fim, no 

capítulo cinco apresentam-se as conclusões, limitações e sugestões para trabalhos 

futuros, bem como as referências e os apêndices.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste tópico são abordados assuntos pertinentes ao embasamento do tema 

da pesquisa. Sendo eles: a contabilidade e sua aplicação ao setor público, a 

educação e seus programas e a DEA. 

 

2.1  CONTABILIDADE 
 

A Contabilidade é um sistema de informações que é usado como ferramenta 

para resolver questões e gerir empresas públicas e privadas. Assim, ela tem como 

objetivo, segundo Hoss (2012, p. 11) “gerar e fornecer informações contábeis a 

respeito dos patrimônios das entidades de forma útil e relevante para que seus 

usuários possam tomar decisões”. Diante disso, entende-se   

 

Contabilidade como uma técnica capaz de produzir, com oportunidade e 
fidedignidade, relatórios que sirvam à administração no processo de tomada 
de decisões e de controle de seus atos, demonstrando, por fim, os efeitos 
produzidos por esses atos de gestão no patrimônio da entidade. (KOHAMA, 
2013, p. 25). 

 

Por conseguinte, a contabilidade pode se desdobrar em diversas 

particularizações, conforme o ramo de atividade. A exemplo, das ramificações cita-

se a Contabilidade Geral, a Contabilidade de Custos, a Contabilidade Rural, a 

Contabilidade Tributária, a Contabilidade Imobiliária, a Contabilidade Financeira, a 

Auditoria Contábil, a Perícia Contábil, e diversas outras ramificações que podem ser 

estudadas. Para este estudo, o enfoque será na Contabilidade Pública.  

 

2.1.1 Contabilidade pública 
 

A contabilidade pública, uma das ramificações existentes na contabilidade, 

deve basear-se em princípios e normas que orientam o estudo do objeto e a 

prestação de informações corretas, tempestivas e fidedignas a seus usuários.  

Assumpção (2007, p. 16)  

 

[...] define a contabilidade aplicada ao setor público como o ramo da ciência 
contábil que estuda, registra, interpreta e controla os atos e fatos da 
administração pública, tratando de informações relativas a previsão das 
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receitas, a fixação das despesas e a execução orçamentária, financeira e 
patrimonial nas três esferas de governo. 

 

De acordo com Araújo e Arruda (2009, p. 18) contabilidade pública é  

 

o ramo da Ciência Contábil voltado para o registro, o controle e a 
demonstração dos fatos mensuráveis em moeda que afetam o patrimônio 
da União, dos Estados e dos Municípios e suas respectivas autarquias e 
fundações, ou seja, as entidades de direito público interno.  

 

Os mesmos autores destacam que a contabilidade pública apresenta como 

finalidade  

 

[...] determinar procedimentos normativos para que os fatos decorrentes da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial das mesmas ‘realizem-se em 
perfeita ordem e sejam registrados sistematicamente, de modo a mostrar, 
em épocas prefixadas, os respectivos resultados’. (ARAÚJO; ARRUDA, 
2009, p. 18).  

 

A contabilidade pública objetiva aplicar os conceitos, princípios e normas 

contábeis na gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos Órgãos e Entidades 

da Administração Pública (LIMA; CASTRO, 2003). Por conseguinte, o objetivo 

principal da contabilidade pública é   

 

[...] contribuir para uma melhor accountability pública, pois todo 
administrador governamental tem a obrigação de prestar contas de como 
utiliza os recursos que lhe são confiados para serem administrados em 
favor da coletividade. Em essência, accountability é a relação em que o 
delegante transfere responsabilidade para o delegado, que a aceita, e 
assume o compromisso de informar ao delegante como ele — delegado — 
está desempenhando as ações inerentes à responsabilidade que lhe foi 
conferida. (ARAUJO; ARRUDA, 2009, p. 41).  

 

Para Assumpção (2007), o objeto da contabilidade pública é o patrimônio 

público e suas variações além do orçamento e das finanças. Silva (2011, p. 12), por 

sua vez, descreve que 

 

o patrimônio constitui o campo de aplicação da Contabilidade Pública e 
registra todos os fatos administrativos decorrentes da execução dos 
serviços públicos, tais como: previsão e arrecadação de receitas, 
autorização e realização de despesas e, principalmente, todos os 
movimentos que afetem o patrimônio público constituído pelos bens, direitos 
e obrigações. 
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Portanto, compreende-se que o objetivo e o objeto na contabilidade pública 

são os mesmos da contabilidade, isto é, o patrimônio da entidade pública. Onde as 

modificações do mesmo, tais como fatos decorrentes da execução dos serviços 

públicos, são registradas pela contabilidade pública. 

 

2.1.1.1 Orçamento 

 

O orçamento consiste em ser um instrumento, com várias funções dentre 

elas, destacam-se: a de planejamento, a contábil, a financeira e a de controle. Assim 

sendo, retratam-se as decisões políticas e ações prioritárias estabelecidas para o 

atendimento das demandas na sociedade.  

Assumpção (2007) destaca que o orçamento assemelha-se a um instrumento 

para o planejamento de ação do governo, onde as despesas são fixadas pelo Poder 

Legislativo e autorizadas pelo Poder Executivo e são realizadas durante um 

exercício financeiro, conforme a arrecadação suficiente das receitas. 

Assim, destaca-se que o orçamento pode ser considerado um instrumento de 

planejamento governamental, referente há um ano, podendo ser estudado sob o 

ponto de vista objetivo ou subjetivo.  

 

No aspecto objetivo, designa o ramo das Ciências das Finanças que estuda 
a Lei do Orçamento e o conjunto de normas que se referem a sua 
preparação, sanção legislativa, execução e controle, ou seja, considera a 
fase jurídica de todas as etapas do orçamento (preventiva, executiva e 
crítica).  
No aspecto subjetivo constitui a faculdade adquirida pelo povo de aprovar a 
priori, por seus representantes legitimamente eleitos, os gastos que o 
Estado, realizará durante o exercício. (SILVA, 2011, p. 172). 

 

A NBC TSP (Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), 

destaca que no Brasil a elaboração de orçamento anual é exigido pela Constituição 

Federal do Brasil (CF), devendo ser aprovado pelo Poder Legislativo e 

disponibilizado à sociedade. A legislação brasileira define o que o orçamento deve 

conter. A sociedade, por sua vez, é a responsável pela fiscalização da gestão nas 

entidades públicas diretamente, respaldada pela Constituição, ou indiretamente, por 

meio de representantes.  

Quando o orçamento é aprovado, ele é utilizado como base para definir os 

níveis de tributação e de outras receitas, compondo assim o processo de obtenção 

de autorização legislativa para realizar o gasto público.   
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Araújo e Arruda (2009, p. 57) definem o orçamento público como  

 

[...] a lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo, 
que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro, que, nos 
termos do art. 34 da Lei nº 4.340/64, coincidirá com o ano civil. Essa lei, 
deve ser elaborada por todas as esferas do governo em um exercício para, 
depois de devidamente aprovada, vigorar no exercício seguinte. Apesar de 
sua forma de lei, o orçamento, antes de tudo, é instrumento de 
planejamento que permite acompanhar, controlar e avaliar a administração 
da coisa pública. 

 

Assumpção (2007, p. 43), destaca ainda que atualmente, no Brasil, “adota-se 

o orçamento-programa, que tem como principal característica ser o elo entre as 

funções executivas da estrutura administrativa e a destinação dos recursos, com o 

objetivo do atingimento das metas propostas para a ação governamental”. Assim é 

por meio deste que o Estado projeta suas receitas e estima suas despesas. 

Conforme (Araujo et al., 2009, p. 2) 

 

O Orçamento Público, na concepção de Orçamento-Programa, pode ser 
definido, em sentido amplo, como o instrumento técnico-legal de 
explicitação da ação de planejamento do Estado, que articula as diretrizes e 
programas governamentais a objetivos, prioridades e metas, estabelecendo 
a previsão da receita a ser arrecadada (estimativa dos ingressos de 
recursos pertencentes ao Estado) e a fixação da despesa a ser realizada 
(autorização dos gastos a serem incorridos pelo Poder Público para atender 
ás necessidades coletivas). No Brasil, desde a Constituição Federal de 
1988, o Orçamento Público abrange o conjunto de elementos técnico-legais, 
norteadores, integradores e viabilizadores da função de planejamento das 
finanças públicas dos entes da Federação (União, estados, Distrito Federal 
e municípios), constituído dos planos plurianuais, das diretrizes 
orçamentárias e dos orçamentos anuais, estes englobando os orçamentos 
fiscal, da seguridade social e de investimentos. 

 

Finalmente, compreende-se que através do orçamento público, efetua-se o 

planejamento de aplicação dos recursos esperados e que no Brasil é adotado o 

orçamento-programa, o qual destaca as metas e as intenções do governo. 

 

2.1.1.2 Gastos públicos 
 

Os gastos públicos são aqueles desembolsos realizados pelas administrações 

públicas. Diante disso, Silva (2014, p. 365) define gasto como “o dispêndio de um 

ativo ou criação de um passivo para obtenção de um produto ou serviço”. Os gastos 

públicos são aqueles valores utilizados para custear os serviços prestados à 

sociedade, constituindo o instrumento de atuação do governo. Através deles, “[...] os 
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governos definem as prioridades em relação à prestação de serviços básicos e aos 

investimentos a serem realizados. Os gastos públicos são, portanto, a evidenciação 

das políticas de gestão efetuadas pelos governos” (RECH et al., 2014, p. 3). 

Conforme, Riani (2016, p. 73) o gasto público pode ser conceituado como “[...] 

uma escolha política dos governos no que se refere aos diversos serviços que eles 

prestam à sociedade. Representam o custo da quantidade e da qualidade dos 

serviços e bens oferecidos pelo governo”. Dias et al. (2014) corroboram 

descrevendo que gasto refere-se a todo dispêndio feito pelos entes públicos 

necessários para manter o bom funcionamento das atividades como saúde, 

educação e segurança.  

Os gastos efetuados pelas escolas, as quais recebem recursos públicos, 

devem seguir as normas da Lei de Licitações n.  8.666, de 21 de junho de 1993, 

assim como demais órgãos, explicitados no art. 118 desta lei, onde consta que “os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta 

deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei”. 

Em finanças públicas há uma diferença no termo gasto, pois este é dividido 

em gastos governamentais e gastos públicos. Segundo, Riani (2016, p. 73) os 

gastos governamentais são 

 

[...] apenas as despesas realizadas pelas unidades que compõem a 
administração governamental direta e indireta. Dessa forma, seriam 
englobados neste conceito apenas os gastos realizados pelas esferas de 
governo mais suas autarquias e fundações. 

 

De acordo com o autor, os gastos públicos são “[...] a totalidade dos gastos 

governamentais mais as despesas do governo com suas atividades econômicas 

produtivas, incluindo-se aí as empresas estatais” (RIANI, 2016, p. 73). 

Além disso, os gastos públicos podem ser considerados produtivos e 

improdutivos. Para Marques Jr. et al. (2006), o gasto público pode ser considerado 

improdutivo quando o setor público investe recursos em áreas que vão de encontro 

com o setor privado, não gerando benefícios adicionais para a sociedade, tal como 

na produção de bens e serviços.  E produtivo, desde que gere benefícios e seja útil 

aos consumidores. 

No Brasil, os gastos públicos são registrados na contabilidade, conforme 

regulamentação das leis e demais normas publicadas pela Secretaria do Tesouro 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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Nacional (STN), o que acarreta muitas vezes na confusão entre as expressões 

gastos públicos e despesas públicas, pois aparentemente apresentam o mesmo 

significado. No entanto, esta pode ser compreendida 

 

[...] como parte do orçamento, compreende as autorizações para gastos 
com as várias atribuições e funções governamentais. Em outras palavras, 
as despesas públicas correspondem à distribuição e emprego das receitas 
para custeio de diferentes setores da administração e para os 
investimentos. (CREPALDI, 2013, p. 81).  

 

Enquanto que a expressão gastos públicos é utilizado “[...] no sentido de 

despesas públicas ou despesas governamentais (todo e qualquer gasto 

independentemente do pagamento efetuado)” (CREPALDI, S.; CREPALDI, G, 2013, 

p. 81).  

De acordo com Zoghbi et al. (2009, p. 786) “os gastos em educação são 

geralmente considerados mais promotores de crescimento do que outros tipos de 

gasto”. Com isso, Macêdo e Beuren (2012, p. 3) destacam que “para fazer frente aos 

anseios e necessidades primárias e secundárias da população, os gastos devem ser 

realizados de modo eficiente, proporcionando a oferta, com qualidade e efetividade, 

de cada vez mais serviços”.  

Souza e Paulo (2016) complementam dizendo que sob a ótica de crescimento 

econômico, os governos podem conduzir os gastos à realização de adequações 

orçamentárias mais consistentes com os objetivos de longo prazo, e trazer uma 

alocação mais eficiente dos recursos disponíveis. Logo, os gastos públicos são 

desembolsos efetuados para gerenciar e garantir as políticas públicas e que 

deveriam ser utilizados de forma eficiente para promover o crescimento do país. 

 

2.1.1.3 Gestão pública 

 

Gestão significa gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, 

uma empresa, uma entidade social de pessoas, a ser gerida ou administrada. É um 

ramo das ciências humanas porque tratam com grupo de pessoas, procurando 

manter a sinergia entre elas, a estrutura da empresa e os recursos existentes. 

Conforme Nascimento (2010, p. 1)  

 

Gestão é a prática que deve ser aprimorada para o alcance de 
determinados fins: para reduzir a pobreza, para melhorar a educação, para 
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aumentar a competitividade da economia, para aumentar a conservação 
dos recursos naturais, pra preservar, estender e expandir a cultura. 

 

Diante disso, a gestão pública, para Martins (2005), é o termo que designa 

uma área de conhecimento (ou que integra uma área desta) e de trabalho 

relacionados às organizações que tem sua missão relacionada com o interesse 

público ou afete este. Ainda, de acordo com o referido autor, o termo indica 

utilização de novas práticas na administração do setor público, algumas importadas 

do setor privado, outras recuperadas na história, outras desenvolvidas nas últimas 

décadas. 

Destaca-se que o governo possui, instituídos através da CF art. 165, 

instrumentos de gestão financeira e orçamentária, quais sejam: 

 Plano plurianual (PPA) – “tem a função de estabelecer, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração para as 

despesas de capital e outras dela decorrentes, abrangendo um período 

de quatro anos” (NASCIMENTO, 2010, p. 108); 

 Lei orçamentária anual (LOA) – “[...] é o mais importante instrumento 

de gerenciamento orçamentário e financeiro da Administração Pública 

Federal, cujo principal finalidade é gerenciar o equilíbrio entre receitas 

e despesas públicas” (NASCIMENTO, 2010, p. 114). 

 Lei de diretrizes orçamentária (LDO), de acordo com Nascimento 

(2010, p. 112) “[...] deverá estabelecer os parâmetros necessários à 

alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir a 

realização das metas e objetivos contemplados no PPA”. 

 

A gestão fiscal, por sua vez, consiste em outra maneira de gerir os recursos 

pelo governo, onde a mesma tem como instrumento a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF).  Conforme Nascimento (2010, p. 209) 

 

[...] foi implementada pela Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000, 
visando regulamentar a Constituição Federal, no que diz respeito à 
Tributação e ao Orçamento, estabelece as normas gerais de finanças 
públicas a serem observadas pelos três níveis de governo: Federal, 
Estadual e Municipal, além do Distrito Federal. 
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Os instrumentos de gestão dos recursos públicos, tais como a LRF e a LDO, 

reforçam a importância da otimização dos gastos através de um planejamento 

adequado para dos recursos disponíveis. 

 

2.1.1.4 Despesas públicas 

 

Em contabilidade, o conceito de despesa está relacionado ao consumo de um 

bem ou serviço. Assim, Araújo e Arruda (2009, p. 100), definem despesa pública 

como  

 

[...] sendo o gasto ou o compromisso de gasto dos recursos 
governamentais, devidamente autorizados pelo poder competente, com o 
objetivo de atender às necessidades de interesse coletivo previstas na Lei 
do Orçamento, elaborada em conformidade com o plano plurianual de 
investimentos, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Em outras palavras, representa desembolso 
efetuado pelos agentes pagadores do Estado, ou mesmo a promessa desse 
pagamento, em face de serviço prestado ou bem consumido. 

 

Para Assumpção (2007, p. 74) a despesa pública é  

 

[...] todo e qualquer sacrifício financeiro realizado pela administração pública 
para o perfeito funcionamento da máquina administrativa. [...] portanto é por 
meio das despesas que o poder público vai dar consecução aos seus 
objetivos, que, em última análise, concorrem para a satisfação das 
necessidades da população. 

 

Ainda, Lima e Castro (2003, p. 58) a conceituam como  

 

[...] o conjunto de dispêndios do Estado, ou de outra pessoa de direito 
público, para o funcionamento dos serviços públicos. Nesse sentido, a 
despesa, como parte do orçamento, compreende as autorizações para 
gastos com as várias atribuições e funções governamentais. Em outras 
palavras, as despesas públicas correspondem a distribuição e emprego das 
receitas para o custeio de diferentes setores da Administração e para os 
investimentos.  

 

Slomski (2013, p. 34), por sua vez, define despesa pública como sendo “todo 

consumo de bens e direitos destinado à satisfação das necessidades públicas, 

distinguindo-se, no entanto, em despesa efetiva e não efetiva, vinculada e ordinária, 

em extraorçamentária, intraorçamentária e em despesa orçamentária”.  

Assim, perante a classificação das despesas públicas, a despesa 

orçamentária refere-se aos desembolsos, para o funcionamento dos serviços 
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públicos e atendimento de suas necessidades, ao reduzirem o saldo do patrimônio e 

dependerem de autorização legislativa. Complementarmente, Kohama (2013, p. 99) 

acrescenta que despesa orçamentária “é aquela cuja realização depende de 

autorização legislativa. Não pode se realizar sem crédito orçamentário 

correspondente; em outras palavras, é a que integra o orçamento, despesa 

discriminada e fixada no orçamento público”. 

 

2.2 EDUCAÇÃO 
 

O termo educação em sentido amplo, segundo Rech et al. (2014, p. 3) 

significa “[...] o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são 

transferidos de uma geração para a outra”. De acordo com os mesmos autores, 

educação em sentido técnico é “[...] o processo contínuo de desenvolvimento das 

faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar 

na sociedade ou no seu próprio grupo”. 

A educação é um elemento fundamental para viabilizar o crescimento 

econômico. Dessa forma, ela está relacionada 

 

[..] com a formação da cidadania civil e política, a preparação para o 
trabalho, a promoção de um futuro sustentável e a consecução do 
desenvolvimento humano alicerçado na liberdade individual e na equidade 
social. A educação deve, por tanto, ser a prioridade da política social; a 
prioridade na alocação do gasto público; a prioridade nas preocupações das 
instituições da sociedade civil organizada, em particular a família, a igreja e 
as múltiplas instâncias comunitárias dos movimentos sociais. (SANDER, 
2003). 

 

Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, em seu art. 1º abrange a educação como “[...] os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

Do mesmo modo, a educação escolar torna-se importante para o 

desenvolvimento da sociedade, pois acarreta no exercício consciente da cidadania e 

qualifica os indivíduos para o mundo do trabalho. 

Além disso, a educação, como um direito de todos, encontra-se assegurada 
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na CF de 1988, no art. 205, onde consta que:  

 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

 

Embora a necessidade do investimento em educação seja de conhecimento 

público, Sander (2003) destaca que 

 

[...] os dados revelam ainda que, em muitos casos, os recursos financeiros 
destinados à educação pública são escassos para enfrentar as dificuldades 
e necessidades educacionais e culturais da população. Em outros casos, os 
recursos disponíveis são inadequadamente distribuídos ou mal 
administrados. Finalmente, nos casos mais graves, os recursos para a 
educação são simultaneamente escassos, mal distribuídos e 
ineficientemente administrados. Falta vontade política e falha a focalização 
e a gestão. O diagnóstico revela ainda que, embora os professores 
ensinem, muitas vezes os alunos não aprendem. Não aprendem porque as 
escolas não oferecem condições propícias para a aprendizagem. Ao invés 
do tradicional modelo baseado no ensinar, a escola necessita adotar um 
paradigma pedagógico que enfatize o aprender sobre o ensinar, o fazer 
sobre o escutar, o pesquisar sobre o memorizar, o construir sobre o 
transmitir. 

 

Corroborando, Oliveira (2015, p. 30) destaca que a área de educação 

apresenta desperdícios de “[...] pelos menos 50%, ou seja, metade dos recursos são 

mal gastos ou desviados de sua finalidade”. Entretanto, Zoghbi et al. (2009, p. 787) 

destaca a importância de investimentos públicos na educação, pois “[...] levaria a um 

aumento no nível de capital humano, que por ser uma das principais fontes de 

crescimento econômico de longo prazo traria enormes benefícios para a economia”. 

Por fim, para propiciar uma educação de qualidade à sociedade é necessário 

que haja um investimento mínimo. Conforme, Savian e Bezerra (2013, p. 3) o artigo 

212 da Constituição Federal do Brasil, apresenta a definição de que “os Estados e 

Municípios são obrigados a aplicar na manutenção e desenvolvimento da educação 

no mínimo 25% de suas receitas de impostos e transferências, contra 18% da 

União”.  

Para garantir esses recursos foram criados programas governamentais, 

dentre estes o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) que foi instituído pela 

Emenda Constitucional n. 53/2006. 

 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=EMC&num_ato=00000053&seq_ato=000&vlr_ano=2006&sgl_orgao=NI
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2.2.1 Fontes dos recursos da educação  

 

Os recursos destinados à educação pública no Brasil são provenientes das 

esferas de governo federal, estadual e municipal.  

 

Esses recursos originam-se de impostos, os quais segundo Abrahão (2005, p. 

843)  

 

[...] são recursos gerais tomados à sociedade. Isso significa que parcela 
expressiva dos recursos, principalmente de estados, Distrito Federal e 
municípios, é proveniente da arrecadação tributária, sobretudo em razão da 
vinculação de impostos. Essa forma de financiamento para a educação – 
reserva de determinado porcentual do valor arrecadado mediante impostos 
– tem sido uma das medidas políticas mais importantes para garantir a 
disponibilidade de recursos para o cumprimento do vasto rol de 
responsabilidades do Poder Público nessa área. 

 

Domiciano e Almeida (2015, p. 46) destacam que “o caminho para a 

distribuição dos recursos financeiros no Brasil referentes à educação básica deve 

ser observado na CF Brasileira de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de n. 9.394/96”. Diante disso, para fazer frente às despesas, as escolas dispõem de 

recursos advindos do Governo, como programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e de programas municipais.  

 

2.2.1.1 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 

 

Através da Emenda Constitucional n. 53/2006 foi criado o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, e regulamentado pela Lei n. 11.494/2007 e pelo Decreto 

n. 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, que vigorou de 

1998 a 2006. 

O FUNDEB consiste em um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito 

estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), 

formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e 

transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por 

força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=EMC&num_ato=00000053&seq_ato=000&vlr_ano=2006&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011494&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEC&num_ato=00006253&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEC&num_ato=00006253&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=CON&num_ato=00000000&seq_ato=000&vlr_ano=1988&sgl_orgao=NI
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compõe o FUNDEB, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, 

sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo 

definido nacionalmente (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO, 2016). 

Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para 

aplicação exclusiva na educação básica. “Os recursos do FUNDEB são distribuídos 

em cada unidade da federação com base nas matrículas dos alunos em todas as 

etapas e modalidades da educação básica, encontradas nas respectivas redes de 

ensino” (SAVIAN; BEZERRA, 2013, p. 3). Assim, o número de alunos, matriculados 

nas redes de educação básica pública, são verificados após fazer o censo escolar, 

acarretando em “ganhos” ou “perdas” das receitas com o FUNDEB de alguns 

municípios (SLOMSKI, 2013). 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2012, p. 6), o FUNDEB foi implementado em 1º de 

janeiro de 2007, de forma gradual, onde alcançou a plenitude em 2009, sendo que 

este fundo “[...] está funcionando com todo o universo de alunos da educação básica 

pública presencial no âmbito dos estados e municípios e os percentuais de receitas 

que o compõem terão alcançado o patamar de 20% de contribuição”.  

Ainda conforme o Manual (p. 6, 2012), os valores do FUNDEB serão 

repassados aos municípios  

 

[...] com base no número de alunos da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental e [...] a aplicação desses recursos pelos gestores municipais, 

deve ser direcionado levando-se em consideração a responsabilidade 

constitucional que delimita a atuação dos Estados e Municípios em relação 

à educação básica. 

 
 

O FUNDEB segundo o Ministério da Educação é uma estratégia para 

distribuir recursos pelo país, levando em consideração o desenvolvimento social e 

econômico das regiões a titulo de complementação do dinheiro aplicado pela União. 

Assim tem como principal objetivo promover a redistribuição dos recursos vinculados 

à educação. 

Os recursos que compõem o FUNDEB são apresentados, de forma a 

esclarecer como são distribuídos, no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Recursos que compõem o FUNDEB 

 

UNIÃO EXERCÍCIO 

  
2007 2008 2009 2010-2020 

Complementação ao FUNDEB: a 
União complementará os recursos 
dos fundos sempre que, no âmbito 

de cada Estado e do Distrito 
Federal, seu valor por aluno não 

alcançar o mínimo definido 
nacionalmente. 

R$ 2 
Bilhões 

R$ 3 
Bilhões 

R$ 4,5 
Bilhões 

10% do total 
dos recursos 
de impostos e 
transferências 
constitucionais 
destinados ao 

FUNDEB 

ESTADOS 

16,66% 18,33% 20% 20% 

ICMS 

Desoneração do ICMS (LC 87/96) 

FPE 

Cota- Parte IPI Exportação 

ITCD 
6,66% 13,33% 20% 20% 

IPVA 

MUNICIPIOS 

16,66% 18,33% 20% 20% 

Cota- Parte ICMS 

FPM 

Desoneração do ICMS (LC 87/96) 

Cota- Parte IPI Exportação 

Cota- Parte ITR 
6,66% 13,33% 20% 20% 

Cota - Parte IPVA 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2012, p. 7. 

 

Os recursos do FUNDEB devem ser aplicados exclusivamente na 

manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, principalmente na 

valorização do magistério, ou seja, deve ser utilizado para a educação infantil e para 

o ensino fundamental. No entanto, desses recursos, uma parcela mínima de 60% 

deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais do magistério em 

efetivo exercício na educação básica pública, com vínculo contratual em caráter 

permanente ou temporário e a parcela restante, de até 40% do total, seja aplicada 

nas demais ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, também da 

educação básica pública. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015). 

Os valores repassados do FUNDEB deverão ser utilizados durante o exercício 

em que forem creditados. Podem ser utilizados no primeiro trimestre do exercício 

subsequente, caso haja saldo (não comprometido), mediante abertura de crédito 
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adicional desde que não ultrapasse 5% do valor recebido durante o exercício, 

incluso o valor relativo a complementação da União (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 

2012).  

Ainda de acordo com o Manual, os recursos do fundo devem obrigatoriamente 

ser utilizados dentro do exercício em que forem creditados, bem como os mesmos  

 

[...] são distribuídos com base em estatísticas que apontam o valor mínimo 
necessário por aluno para que o objetivo do fundo seja alcançado dentro do 
exercício financeiro, não é recomendável o comprometimento do orçamento 
do ano seguinte com despesas realizadas sem recursos disponíveis. 
(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2012, p. 11-12). 

 

Portanto, os recursos do FUNDEB são essenciais para o financiamento da 

manutenção e do desenvolvimento da educação básica pública e principalmente 

voltado a valorização dos professores e àquelas despesas necessárias para a 

manutenção da educação nas escolas. 

 

2.2.1.2 Outras fontes de recursos das escolas 

 

A educação básica das escolas municipais recebem recursos provenientes do 

governo federal e, muitas vezes, do próprio município. Dentre os recursos 

repassados pelo governo federal, destacam-se os seguintes programas: PDDE 

(Programa Dinheiro Direto na Escola), PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola), 

PDDE Mais Educação (Programa Dinheiro Direto na Escola – Educação Integral), 

PDDE Estrutura, PDDE Qualidade e merenda escolar, conhecido pelo programa 

denominado PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Com relação aos 

recursos municipais, Santa Maria destaca-se pelo programa PRODAE (Programa de 

Desenvolvimento da Autonomia Financeira). 

O Programa Dinheiro Direto na Escola tem como “[...] finalidade prestar 

assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação 

básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal [...]”, englobando várias 

ações com o intuito de melhorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas, 

bem como dar um reforço à autogestão escolar para aumentar os índices de 

desempenho da educação básica (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO, 2017). Os recursos do PDDE são repassados anualmente, em 
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contas especificas das escolas, onde o valor transferido é de acordo com o número 

de alunos extraído do Censo Escolar do ano anterior ao do repasse. 

O PDE Escola é um programa criado pelo Ministério da Educação (MEC), 

cujos objetivos é melhorar a gestão escolar, a qualidade do ensino e manter as 

crianças na escola. É um programa que visa atender as escolas que apresentaram 

baixo rendimento no IDEB, atuando no planejamento estratégico e participativo, com 

o propósito de auxiliar as escola em sua gestão. Os seus recursos são repassados 

ás escolas conforme o número de matriculas do Censo Escolar do ano anterior 

(PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA, 2017). 

O Programa Mais Educação é ofertado às escolas públicas de ensino 

fundamental, visando o desenvolvimento de atividades de educação integral e 

ampliando oportunidades educativas aos estudantes. As atividades de educação 

integral compreendem estratégias para o acompanhamento pedagógico diário da 

aprendizagem dos estudantes e o desenvolvimento de atividades culturais. Seus 

recursos são transferidos de acordo com o número de alunos extraído do Censo 

Escolar do ano anterior ao do repasse (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, 2015). 

O PDDE Qualidade e o PDDE Estrutura são programas do FNDE, criado nos 

moldes do PDDE, mas com ações específicas. O PDDE Qualidade engloba três 

outros subprogramas o Atleta na Escola, o Mais Cultura e o Escola Sustentável. O 

PDDE Estrutura, por sua vez, engloba também três subprogramas o Escola 

Acessível, o Escola do Campo e o Água e Esgotamento Sanitário. Os valores 

desses programas são repassados às escolas conforme a necessidade dessa e de 

acordo com o número de alunos extraído do Censo Escolar do ano anterior ao do 

repasse.  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), também conhecido 

como merenda escolar, tem como objetivo contribuir para o crescimento, o 

desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a 

formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação 

escolar, e de ações de educação alimentar e nutricional. Neste programa são 

atendidos alunos da educação básica matriculados em escolas públicas, 

filantrópicas e em entidades comunitárias por meio da transferência de recursos 

financeiros. 

O valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para cada 

aluno define-se de acordo com a etapa e modalidade de ensino, onde para o ensino 
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fundamental, encontra-se o valor de R$ 0,36. Esse repasse é feito diretamente aos 

estados e municípios, com base no Censo Escolar realizado no ano anterior ao do 

atendimento. O Programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, 

por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), pelo FNDE, pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério 

Público (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 2017). 

O PRODAE, programa desenvolvido pelo município de Santa Maria, tem 

como objeto repassar recursos diretamente às escolas, em contas específicas, 

visando contribuir com a melhoria de suas infraestruturas físicas e pedagógicas e 

assegurando as condições indispensáveis ao bom funcionamento das mesmas. Os 

recursos são calculados com base no número de alunos do censo escolar do ano 

anterior multiplicado pelo valor, por aluno, determinado por decretos executivos. Os 

repasses são feitos bimestralmente, totalizando doze (12) parcelas no ano. 

 

2.2.2 Indicador de qualidade da educação 

 

O indicador de qualidade da educação é um instrumento utilizado pelo 

governo federal com o objetivo de medir a qualidade da educação no Brasil.  

 

2.2.2.1 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

 

O IDEB, conforme nota técnica disponibilizada pelo INEP (Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), é um indicador de qualidade 

educacional que combina informações de desempenho em exames padronizados 

(Prova Brasil ou Saeb) obtidos pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 

8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio), com informações sobre 

rendimento escolar (aprovação). Esse índice foi desenvolvido para ser um indicador 

que sintetiza informações de desempenho em exames padronizados com 

informações sobre rendimento escolar (taxa média de aprovação dos estudantes na 

etapa de ensino).  

Os resultados do IDEB são disponibilizados pelo INEP a cada biênio 

começando a partir de 2007 desde então foram criadas metas para os Estados, 

Municípios e para as escolas até 2021, no qual se pretende alcançar o índice 6, 
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resultado correspondente a qualidade de ensino dos países da OCDE (DANTAS, 

2013). 

Segundo o INEP (2011), o IDEB é um indicador estatístico, criado em 2007, 

variando em uma escala de zero a dez, onde são resumidos dois conceitos 

fundamentais para a qualidade da educação a aprovação e média de desempenho 

dos estudantes em língua portuguesa e matemática. Dantas (2013, p. 39), 

acrescenta dizendo que o IDEB  

 

[...] é calculado com base no desempenho dos estudantes em avaliações 
realizadas pelo INEP e em taxas de aprovação. Assim, para que o IDEB de 
uma escola ou rede de ensino cresça a cada período é necessário que o 
aluno tenha conhecimento dos assuntos estudados, não seja reprovado e 
frequente a sala de aula. 

 

O Plano de Desenvolvimento da Educação, elaborado pelo Ministério da 

Educação (2008, p. 4), destaca que o IDEB  

 

[...] permite realizar uma transparente prestação de contas para a sociedade 
de como está a educação em nossas escolas. Assim, a avaliação passa a 
ser a primeira ação concreta para se aderir às metas do Compromisso e 
receber o apoio técnico/financeiro do MEC, para que a educação brasileira 
dê um salto de qualidade.  

 

Logo, o IDEB é uma ferramenta importante para o acompanhamento das 

metas da educação e para a condução de políticas públicas em prol da qualidade da 

mesma.  

 

2.2.2.2 Cálculo do IDEB 

 

A forma geral do IDEB para ser calculado se dá através do uso de vários itens 

a serem dispostos na Fórmula 1, apresentada a seguir: 

 

𝐼𝐷𝐸𝐵 =  𝑁𝑗𝑖 𝑃𝑗𝑖 ;            0 ≤ 𝑁𝑗 ≤10; 0 ≤ 𝑃𝑗 ≤  1 e 0 ≤ 𝐼𝐷𝐸𝐵𝑗 ≤ 10            (1) 

 

em que, 

i = ano do exame (Saeb e Prova Brasil) e do Censo Escolar;  
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𝑁𝑗𝑖  = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para 

um indicador entre 0 e 10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição 

do exame realizado ao final da etapa de ensino;  

𝑃𝑗𝑖 = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos 

alunos da unidade j;  

Na Fórmula 1, a média de proficiência padronizada dos estudantes da 

unidade j, 𝑁𝑗𝑖 , é obtida a partir das proficiências médias em Língua Portuguesa e 

Matemática dos estudantes submetidos a determinada edição do exame realizado 

ao final da etapa educacional considerada (Prova Brasil ou Saeb). A proficiência 

média é padronizada para estar entre zero e dez, de modo que 0 ≤ IDEB ≤ 10. 𝑁𝑗𝑖  é 

obtida de acordo com a Fórmula 2. 

 

𝑁𝑗𝑖 =  
𝑛𝑗𝑖

𝑖𝑝
+ 𝑛𝑗𝑖

𝑚𝑎𝑡

2
    e     𝑛𝑗𝑖

𝛼 =  
𝑆𝑗𝑖

𝛼− 𝑆𝑖𝑛𝑓
𝛼

𝑆𝑠𝑢𝑝
𝛼 − 𝑆𝑖𝑛𝑓

𝛼 ∗ 10             (2) 

  

em que, 

𝑛𝑗𝑖 = proficiência na disciplina α, obtida pela unidade j, no ano i, padronizada para 

valores entre 0 e 10;  

α = disciplina (Matemática ou Língua Portuguesa);  

𝑆𝑗𝑖
𝛼 = proficiência média (em Língua Portuguesa ou Matemática), não padronizada, 

dos alunos da unidade j obtida no exame do ano i;  

𝑆𝑖𝑛𝑓
𝛼  = limite inferior da média de proficiência (Língua Portuguesa ou Matemática) do 

Saeb 1997;  

𝑆𝑠𝑢𝑝
𝛼  = limite superior da média de proficiência (Língua Portuguesa ou Matemática) 

do Saeb 1997. 

Para as unidades escolares (ou redes) que obtiverem  𝑆𝑗𝑖
𝛼 < 𝑆𝑖𝑛𝑓

𝛼
 , a 

proficiência média é fixada em 𝑆𝑖𝑛𝑓
𝛼

.. Por sua vez, aquelas unidades que obtiverem 

𝑆𝑖𝑛𝑓
𝛼

. >  𝑆𝑠𝑢𝑝
𝛼   têm o desempenho fixado em 𝑆𝑠𝑢𝑝

𝛼 .  

 

2.3 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS – DEA  
 

A Análise Envoltória de Dados (do inglês Data Envelopment Analysis – DEA) 

é uma ferramenta matemática que mede a eficiência de unidades produtivas 
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homogêneas, ou seja, uma metodologia não paramétrica que tem como objetivo 

avaliar a eficiência relativa. Por ser não paramétrica, segundo Rafaeli (2009, p. 49), 

“[...] a técnica não exige que se assuma uma forma funcional para a função 

produção, ou seja, para o relacionamento entre inputs e outputs, ou para a 

distribuição de escores de eficiência”.   

Para Cavalcante (2011, p. 74) o método de Análise Envoltória de Dados 

 

[...] é um método de fronteira, não paramétrico, que tem como objetivo 
avaliar a eficiência relativa, comparando o desempenho de uma unidade 
produtiva a um parceiro de excelência (benchmark), quando há múltiplos 
insumos e múltiplos produtos a serem considerados na análise do sistema 
produtivo. 

 

Assim, a técnica de DEA é “[...] uma ferramenta que pode combinar muitas 

medidas de desempenho em um índice significativo de produtividade e que pode 

auxiliar no gerenciamento das unidades organizacionais rumo ao cumprimento de 

seus objetivos” (RAFAELI, 2009, p. 51). 

Segundo Moraes e Klein (2014) a DEA, criada por Charnes, Cooper e Rhodes 

em 1978, tornou-se uma das técnicas mais utilizadas para calcular a eficiência. Isto, 

pois os resultados obtidos da mesma são bem detalhados, e servem de base e 

direcionadores gerenciais, além de contribuírem à tomada de decisão. 

No entanto, não se deve confundir eficiência com outros termos. Diante disso, 

faz-se necessário analisar os conceitos de eficácia, produtividade e eficiência, pois 

também apresentam definições importantes na utilização do método da DEA. 

 

2.3.1 Conceito de eficácia 
 

O conceito de eficácia, segundo Mello et. al. (2005, p. 2520) está atrelado a 

“[...] capacidade de uma unidade produtiva atingir a produção que tinha como meta”, 

ou seja, refere-se aos meios empregados. Moraes e Klein (2014, p. 16), por sua vez, 

e destacam que eficácia pode ser entendido como “[...] a possibilidade de se realizar 

algo previsto”. Como exemplo tem-se que, uma empresa é eficaz se alcança as suas 

metas estipuladas, como lucros maiores e aumento na participação no mercado.  

Logo, Mello et al. (2005, p. 2520) complementa que “a eficácia está ligada 

apenas ao que é produzido, sem levar em conta os recursos usados para a 

produção”.  
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Por sua vez, para Sander (1995), a eficácia 

 

[...] é o critério institucional que revela a capacidade administrativa para 
alcançar as metas estabelecidas ou os resultados propostos. No caso da 
educação, a eficácia da administração preocupa-se essencialmente com a 
consecução dos objetivos intrinsecamente educacionais, estando dessa 
forma estreitamente vinculada aos aspectos pedagógicos das escolas, 
universidades e sistemas de ensino.  

 

Assim, entende-se como eficácia a produção daquilo que se tinha como meta, 

sem considerar o que foi utilizado para o alcance da mesma. 

 

2.3.2 Conceito de produtividade 
 

A produtividade tem seu conceito ligado a utilização dos recursos para 

realizar a produção. Assim Mello et al. (2005, p. 2521) define produtividade como a  

  

[...] razão entre o que foi produzido e o que foi gasto para produzir, ao 
quociente entre essas duas quantidades chamamos produtividade. Como é 
o resultado da divisão de duas quantidades diferentes, a produtividade tem 
unidades de medida, diferentes para cada caso. 

 

Segundo Cavalcante (2011, p. 25) a produtividade 

 

está relacionada à forma de utilização dos recursos para realizar a produção 
e, assim, se expressa pelo quociente da produção pelo insumo empregado. 
O conceito de produtividade sugere que o insumo esteja sendo utilizado da 
melhor forma possível, ou seja, sem excesso. 

 

Logo, a produtividade está voltada a razão entre o que foi produzido e o que 

foi gasto dentro da unidade tomadora de decisão. 

 

2.3.3 Conceito de eficiência 

 

A eficiência, segundo Moraes e Klein (2014), significa atingir os objetivos com 

um mínimo de perda de recursos, isto é, maximizar a utilização dos recursos 

disponíveis sejam eles financeiros, materiais ou humanos. Perante isso, para Sander 

(1995) “a eficiência é um critério econômico, utilitário, que revela a capacidade 

administrativa de produzir o máximo de resultados com o mínimo de recursos, 

energia e tempo”. 



37 

 

 Por sua vez, Cavalcante (2011, p. 24) define eficiência como 

 

[...] à boa utilização dos recursos (financeiros, materiais e humanos) em 
relação às atividades e resultados atingidos, como, por exemplo, atividades 
planejadas versus realizadas. A eficiência indica a habilidade da 
administração institucional de transformar em resultados os recursos 
disponíveis, otimizando a relação custo-benefício. 

 

Cunha (2006, p. 8), no entanto, define eficiência como a “relação entre os 

custos e os benefícios, na qual se busca a minimização do custo total para uma 

quantidade de produto, ou a maximização do produto diante de um gasto total 

previamente fixado”. 

Entretanto, o termo eficiência, muitas vezes, é associado ao termo 

produtividade, mas isto não é correto, uma vez que são conceitos distintos. Diante 

disso, Tupy e Yamaguchi (1998) definem que a produtividade é a relação entre duas 

escalas, a das quantidades de produtos e da de insumos, onde a mesma pode variar 

devido a diferenças, por exemplo, de tecnologia, de produção e de eficiência num 

processo de produção de determinado produto. Quanto a eficiência, os autores 

(1998, p. 41) a entendem como 

 

[...] uma comparação entre valores observados e valores ótimos de insumos 
e produtos. Esta comparação pode assumir a forma de relação entre a 
quantidade do produto obtida e o seu nível máximo, dada a quantidade do 
insumo utilizada, ou a relação da quantidade de insumo utilizada e o seu 
mínimo requerido para produzir, dada a quantidade de produto obtida, ou 
alguma combinação dos dois. 

 

Assim, a produtividade é o quanto se produz em relação a cada um dos 

recursos empregados (insumos) e a eficiência é o quanto se produz em relação ao 

quanto se poderia produzir de determinado produto. 

Dessa forma, pode-se verificar na Figura 1 a relação entre produtividade e 

eficiência, na qual o eixo X representa os recursos, o Y representa a produção e a 

curva S é a fronteira de eficiência que, segundo Mello et al. (2005, p. 2522), “indica o 

máximo que foi produzido para cada nível de recurso”. 

 

 

 

 

 



38 

 

Figura 1 – Produtividade X Eficiência 

 

 

 
Fonte: MELLO et al., 2005, p. 2522. 

 

No entanto, dentre as unidades consideradas eficientes, há aquela unidade 

mais produtiva, onde na Figura 2 é demonstrada a diferença entre os conceitos de 

produtividade e eficiência.  

 

Figura 2 - Curva de um processo de produção  

 

 

 
Fonte: MELLO et al., 2005, p. 2522. 
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As unidades localizadas na fronteira de eficiência (curva S) são consideradas 

eficientes, sendo elas B e C e, quando se compara os coeficientes angulares das 

retas OC e OB verifica-se que a unidade C é a mais produtiva.  Assim, a unidade 

mais produtiva “[...] é aquela cuja reta que liga a origem tem o maior coeficiente 

angular possível” (MELLO et al., 2005, p. 2522). 

A unidade A, por sua vez, é simultaneamente uma unidade não produtiva e 

não eficiente. No entanto, há duas formas básicas que permitem a unidade tornar-se 

eficiente, onde Mello et al. (2005, p. 2522) destaca que a “primeira é reduzindo os 

recursos, mantendo constantes os produtos (orientação a inputs) e a segunda é 

fazendo o inverso (orientação a outputs)”. 

 

2.3.4 Pressupostos da DEA 

 

O modelo DEA apresenta dois pressupostos para a sua aplicação, quais 

sejam: a homogeneidade das unidades; e, o número de inputs e outputs utilizados 

deve corresponder ao mínimo de 1/3 das DMUs.  

No que diz respeito ao primeiro pressuposto, segundo Mello et al. (2005, p. 

2535), “o conjunto de DMUs utilizado em uma análise DEA deve ter em comum a 

utilização das mesmas entradas e saídas, ser homogêneo e ter autonomia na 

tomada de decisões”. Com relação às variáveis (input e output), cada uma destas 

deve operar na mesma unidade de medida em todas as DMUs (SOUZA; MACEDO, 

2008). Ainda segundo Kassai (2002, p. 81-82) “as unidades em análise devem ser 

comparáveis, devem atuar sobre a mesma condição e os fatores (insumos e 

produtos) devem ser os mesmos para cada unidade, diferenciando apenas na 

intensidade ou magnitude”.  

O segundo pressuposto consiste na condição de que o número de inputs e 

outputs utilizados deve corresponder ao mínimo de 1/3 das DMUs. Conforme 

Ghilardi (2006), os autores Banker, Charnes e Cooper (1984) elaboraram uma regra 

para este pressuposto, onde para o número de inputs e outputs que podem ser 

utilizados com relação à quantidade de DMUs a serem analisadas, deve se utilizar a 

seguinte regra: (inputs + outputs) ≤ (nº DMUs/3). 
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2.3.5 Conceito de DMU, inputs e outputs 

 

No processo de avaliação da eficiência relativa por DEA, as unidades que são 

avaliadas são chamadas de DMUs (Decision-Making Units). Onde, segundo Gomes 

(2010, p. 26) as DMUs são um “[...] termo utilizado no método DEA para referenciar 

unidades homogêneas que utilizam insumos semelhantes para produzir produtos 

semelhantes e, com autonomia para tomar decisões [...]”, a exemplo temos, de 

acordo com Kassai (2002, p. 81) “[...] grupos empresariais, empresas individuais, 

departamentos, divisões ou unidades administrativas”.  

Corroborando com a ideia Mello et al. (2005) destaca que as DMUs adotadas 

devem realizar as mesmas tarefas, com iguais objetivos e ter autonomia na tomada 

de decisões, bem como usar as mesmas entradas e saídas, mudando apenas a 

intensidade. 

Rech et al. (2014, p. 6), por sua vez, destacam que as DMUs, “[...] unidades 

produtoras tomadoras de decisão, que quando comparadas entre si geram o 

conceito de eficiência”. A eficiência será avaliada a partir das DMUs, pois a mesma, 

segundo Silva e Rossato (2016, p. 36) “[...] está ligada à comparação do que é 

produzido, com o que é gasto para produzir”. Então, entende-se como outputs 

(produtos), a saída, isto é, o resultado obtido das DMUs. Já, inputs são as entradas 

das DMUs, isto é, os insumos utilizados no processo. Fochezatto (2010) apresenta 

uma estrutura simplificada de uma unidade tomadora de decisão, aqui representada 

pela Figura 3. 

 

Figura 3 - Estrutura simplificada de uma DMU 

 

 

 
Fonte: FOCHEZATTO, 2010, p. 4. 

 

A técnica DEA, originou-se com o trabalho de Farrel (1957), onde ele propôs 

uma análise que fosse mais adequada à gestão de qualquer organização produtiva, 

permitindo o uso de medidas não monetárias para construção de inputs que são as 
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entradas do sistema, os recursos consumidos para a obtenção do produto e outputs 

que são as saídas do sistema, os produtos.  No entanto, somente era aplicado a 

casos de um único output. Mais tarde, em 1978, seu trabalho foi ampliado por 

Charnes, Cooper e Rhodes podendo analisar-se unidades que possuíam mais de 

um input ou output (COOPER et al., 2004 apud CAVALCANTE; MACEDO, 2011). 

A Análise Envoltória de Dados apresenta algumas características que são 

citadas por Lins e Angulo Meza (2000, apud CAVALCANTE e MACEDO, 2011, p. 

11): 

 

Não necessita da conversão das variáveis de inputs e outputs em valores 
monetários, o que a diferencia dos métodos baseados em avaliação 
puramente econômica; 
Os índices de eficiência são baseados em dados reais (e não em fórmulas 
teóricas); 
É uma alternativa e um complemento à análise de tendência central e à 
análise de custos; 
Considera a possibilidade de não se descartar os outliers como desvios em 
relação ao comportamento “médio”, pois estes podem ser modelos de 
eficiência a serem estudados pelas demais DMUs; 
Otimiza cada observação individual a fim de determinar uma fronteira por 
partes que compreende o conjunto de DMUs paretoeficientes, o que não 
ocorre nos modelos paramétricos tradicionais. 

 

Diante do exposto, Will (2014, p. 62) destaca que a DEA “[...] permite que 

cada DMU alcance o melhor resultado possível decorrente da combinação de seus 

insumos e resultados em comparação às demais DMUs”.  

Portanto, busca-se escolher o melhor conjunto de inputs e outputs, para que 

uma DMU seja considerada eficiente. Feito isso, deve se analisar e escolher o 

modelo mais adequado para o alcance dos objetivos da pesquisa. Dentre os quais 

destacam-se, o modelo CCR orientado a inputs ou orientado a outputs, e o modelo 

BCC orientado a inputs ou a outputs. 

 

2.3.6 Modelos CCR e BCC  

 

Conforme Mariano et al. (2006) “um modelo é uma simplificação da realidade 

sob o qual uma técnica precisa se apoiar para poder ser utilizada”. 

A ferramenta DEA utiliza dois modelos para calcular os dados, sendo eles: o 

modelo CCR (Charnes, Cooper e Rhodes) e o modelo BCC (Banker, Charnes e 

Cooper), cada um orientado a input e a output. 
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2.3.6.1 Modelo CCR 

 

Um dos modelos da DEA é denominado de CCR (CHARNES, COOPER e 

RHODES, 1978), também conhecido por CRS (Constant Returns to Scale), de 

acordo com Mello et al. (2005, p. 2525) “[...] constrói uma superfície linear por 

partes, não paramétrica, envolvendo os dados. Trabalha com retornos constantes de 

escala, isto é, qualquer variação nas entradas (inputs) produz variação proporcional 

nas saídas (outputs)”. Assim, “sua principal propriedade é a proporcionalidade entre 

inputs e outputs na fronteira” (SAVIAN; BEZERRA, 2013, p. 32). 

Por sua vez, Kaveski et al. (2015) destacam que este modelo de DEA avalia a 

eficiência total, determinando as DMUs de eficiência na fronteira de eficiência. 

Corroborando com essa ideia, Rech et al. (2014, p. 6), destacam que este modelo 

avalia através 

 

[...] de programação linear, onde as restrições representam o conjunto de 
possibilidades de produção e a função objetivo expressa a máxima 
contração dos recursos (modelo orientado a inputs) ou a máxima expansão 
do produto (modelo orientado as outputs). 

 

O modelo CCR pode ser usado para a maximização de outputs ou 

minimização dos inputs. Para um melhor entendimento serão apresentadas, a 

seguir, as orientações de input e output do modelo CCR.  

 

2.3.6.1.1 Modelo CCR orientado a inputs  
 

Uma das orientações apresentadas pelo modelo CCR é a orientação input, 

onde “[...] os outputs são mantidos e é buscada a minimização do nível de inputs 

[...]” (WILL, 2014, p. 63). Corroborando com a ideia, Gomes (2010, p. 27) destaca 

que “o objetivo é procurar a máxima redução possível nos insumos, mantendo o 

mesmo nível de produto”. 

 Este modelo, de acordo com Mello et al. (2005, p. 2525) “determina a 

eficiência pela otimização da divisão entre a soma ponderada das saídas (output 

virtual) e a soma ponderada das entradas (input virtual) [...]”.  Ou seja, se dá pela 

otimização da divisão entre a soma dos produtos e a soma dos insumos.   

Ainda, de acordo com os autores (p. 2525), “o modelo permite que cada DMU 

escolha os pesos para cada variável (entrada ou saída) da forma que lhe for mais 
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benevolente, desde que esses pesos aplicados às outras DMUs não gerem uma 

razão superior a 1”.  

A formulação matemática do Modelo CCR com orientação a inputs, segundo 

Kassai (2002, p. 74), está representada na Fórmula 3:  

 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ℎ𝑘 ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘

𝑆

𝑟=1

 

sujeito a 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗 

𝑚

𝑟=1

−  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗  

𝑛

𝑖=1

≤ 0 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘 

𝑛

𝑖=1

= 1 

𝑢𝑟, 𝑣𝑖 ≥ 0                    (3) 

 

Onde: 

y = produtos; x = insumos; u, v = pesos 

r = 1,..., m; i = 1,..., n; j = 1,..., N 

 

Segundo o autor, busca-se minimizar o consumo dos insumos (entradas) para 

produzir no mínimo o nível de produção dado, expresso pela maximização do 

somatório das quantidades produzidas y multiplicadas pelos pesos (preços) u 

(KASSAI, 2002). 

Logo, o modelo busca minimizar as entradas, isto é, o consumo de insumos, 

de forma a produzir o nível mínimo de produção dado. 

 

2.3.6.1.2 Modelo CCR orientado a outputs  

 

Outra orientação proposta pelo modelo CCR é a orientação a output, “[...] no 

qual os inputs são mantidos e é buscada a maximização do nível de outputs” (WILL, 

2014, p. 63). Ou seja, é uma orientação “que maximiza as saídas mantendo 

inalteradas as entradas” (MELLO et al., 2005, p. 2529). 

Nesse modelo, de acordo com Will (2014, p. 63) “[...] a eficiência é calculada 

de forma inversa, e o objetivo é minimizar a soma ponderada dos inputs dividida 
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pela soma ponderada dos outputs”. Segundo o autor, pode-se usar as mesmas 

variáveis do modelo orientado a inputs, porém o quociente (eficiência = 1/E) obtido 

deve ser maior ou igual a 1. 

Diante disso, a formulação matemática do Modelo CCR com orientação a 

output, segundo Kassai (2002, p. 75), está representada na Fórmula 4:  

 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ℎ𝑘 ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

 

sujeito a 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗 

𝑚

𝑟=1

−  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗  

𝑛

𝑖=1

≤ 0 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘 

𝑚

𝑟=1

= 1 

                                        𝑢𝑟, 𝑣𝑖 ≥ 0                               (4) 

 

Onde: 

y = produtos; x = insumos; u, v = pesos 

r = 1,..., m; i = 1,..., n; j = 1,..., N 

 

O modelo apresentado busca maximizar o produto (saída), dado o mesmo 

nível de insumos (entradas). 

 

2.3.6.2 Modelo BCC 

 

O modelo BCC foi criado no ano de 1984, por Banker, Chanes e Cooper, 

razão da sigla BCC, também conhecido como VRS (Variable Returns to Scale). 

Conforme Souza e Macedo (2008, p. 91) “o modelo BCC, utiliza uma 

formulação que permite a projeção de cada DMU ineficiente sobre a superfície de 

fronteira (envoltória) determinada pelas DMUs eficientes de tamanho compatível”. 

De acordo com Benicio e Mello (2014, p. 45)  

 

O modelo BCC, apresentou uma alteração na formulação do CCR, 
interpretando o fato de que, em diferentes escalas, as DMUs poderiam 
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apresentar parâmetros diferentes de eficiência, já que, as condições que 

influenciam a produtividade da produção, também são diversas. 
 

Ainda conforme Mariano et al. (2006) 

 

O modelo BCC propõe comparar apenas DMUs que operem em escala 
semelhante. Assim, a eficiência de uma DMU é obtida dividindo-se sua 
produtividade pela maior produtividade dentre as DMUs que apresentam o 
mesmo tipo de retorno a escala. Assim, a fronteira BCC apresenta retas de 
ângulos variados o que caracteriza uma fronteira linear por partes. 

 

Segundo Benicio e Mello (2014, p. 907), o modelo BCC “busca agregar valor 

interpretativo ao modelo DEA ao possibilitar que a tecnologia exiba propriedades de 

retorno à escala diferentes ao longo de sua fronteira, ou seja, permite que a 

produtividade máxima varie ao longo de sua fronteira”. Logo, esse modelo não 

assume proporcionalidade entre inputs e outputs. 

 

2.3.6.2.1 Modelo BCC orientado a inputs  

 

O modelo BCC orientado a inputs, segundo Morais (2009, p. 42) “tem como 

foco encontrar a combinação ótima que minimiza nível insumos, dado o nível de 

produtos”. 

Ainda conforme Mariano et al. (2006) no caso da orientação ser para 

minimização dos inputs, o modelo busca responder a seguinte indagação: dado o 

nível de produtos que uma unidade produz qual a redução que pode ocorrer nos 

insumos de modo a manter o mesmo nível de produtos. 

A formulação matemática do modelo BCC com orientação a input, segundo 

Kassai (2002, p. 76), está representada na Fórmula 5:  

 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑘 − 𝑈𝑘,

𝑚

𝑟=1

 

sujeito a 

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑘 = 1

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑗 − 

𝑛

𝑟=1

∑ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗 − 𝑈𝑘 ≤ 0 

𝑛

𝑟=1

 

           𝑈𝑟, 𝑉𝑖 ≥ 0                                                 (5) 
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Onde: 

y = produtos; x = insumos; u, v = pesos 

r = 1,..., m; i = 1,..., n; j = 1,..., N 

 

Logo, o modelo BCC orientação input busca minimizar os insumos, mantendo 

inalterados os valores dos produtos.  

 

2.3.6.2.2 Modelo BCC orientado a outputs 
 

Segundo Morais (2009, p. 42) esse modelo “consiste na combinação ótima 

que maximiza o nível de produtos, dado o nível de insumos”. 

A formulação matemática do Modelo BCC com orientação a output, segundo 

Kassai (2002, p. 76), está representada a seguir na Fórmula 6: 

 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ 𝑉𝑖𝑋𝑘𝑖 + 𝑉𝑘,

𝑛

𝑖=1

 

sujeito a 

∑ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑘 = 1

𝑚

𝑟=1

 

∑ 𝑈𝑟𝑦𝑗𝑟 −   ∑ 𝑉𝑖𝑋𝑗𝑖 − 𝑉𝑘 ≤

𝑛

𝑖=1

 

𝑚

𝑟=1

 

𝑈𝑟, 𝑉𝑖 ≥ 0                                                          (6) 

 

Onde: 

y = produtos; x = insumos; u,v = pesos  

 

Assim, o modelo BCC orientação output busca maximizar os produtos, 

mantendo inalterados os valores dos insumos. 

 

2.3.7 Fronteira invertida e eficiência composta 

 

Os modelos DEA até então descritos constroem uma fronteira composto pelas 

DMUs com os melhores resultados, conhecida como fronteira eficiente. Esta, através 
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do método DEA tem a característica de otimizar individualmente cada uma das 

proposições, considerando eficiente todas as unidades que se encontram sobre ela. 

Nesse sentido, Mello et al. (2005, p. 2538) destaca que “essa característica dos 

modelos DEA faz com que ocorram empates para as unidades 100% eficientes, o 

que provoca uma baixa discriminação entre as DMUs”. 

Para solucionar este impasse, foi criado o conceito de fronteira invertida que, 

segundo Mello et al. (2005, p. 2538) “[...] é uma avaliação pessimista das DMUs [...]”, 

onde troca-se os inputs e outputs do modelo tradicional. Esta fronteira, de acordo 

com os autores é “[...] composta pelas DMUs com as piores práticas gerenciais (e 

podemos chamá-la de fronteira ineficiente)”. A Figura 4 mostra a fronteira eficiente e 

a invertida (ineficiente), para o caso DEA BCC.  

 

Figura 4 - Fronteiras DEA BCC eficiente e invertida 

 

 

 
Fonte: MELLO et al., 2005, p. 2539. 

 

Na figura 4, observa-se que as DMUs eficientes são aquelas que se 

encontram sobre a fronteira da eficiência, ou seja, as DMUs A e B e como DMU 

ineficiente temos a DMU C, pois se encontra sobre a fronteira invertida ou 

ineficiente. 

Assim, como pode haver muitas DMUs ditas como eficientes, devido a 

encontrarem-se sobre a fronteira eficiente, deve-se analisar qual é a dita mais 

eficiente. Para tal, Silva e Rossato (2016) destacam que se pode elaborar um 
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ranking de eficiência das DMUs ditas eficientes. Entretanto, para esta análise é 

necessário o cálculo da eficiência composta, que conforme Moraes e Klein (2014, p. 

41) é feito por meio “[...] da junção do índice de eficiência padrão com o índice de 

eficiência invertida. Já a eficiência composta normalizada atribui nota 1 a DMU com 

maior nota na eficiência composta e faz-se um cálculo proporcional para as outras 

DMU’s”. Complementando este conceito, Rosa (2007) destaca que cálculo irá 

considerar a DMU mais eficiente aquela mais afastada da fronteira invertida.   

Diante disso, a eficiência composta pode ser calculada conforme a Fórmula 7. 

 

Eficiência composta=
eficiência otimista−eficiência pessimista+100

2
      (7) 

 

Portanto, a fronteira invertida (ineficiente) é calculada pela inversão dos inputs 

(insumos) por outputs (produtos). 

 

2.3.8 Trabalhos anteriores que utilizaram a Análise Envoltória de Dados 
voltados à área da educação 

 

A ferramenta DEA tem sido utilizada por alguns autores para analisar a 

eficiência dos gastos públicos na educação. Consta no Quadro 2, alguns exemplos 

de pesquisas que utilizaram esta ferramenta com tal enfoque. 

 

Quadro 2 – Pesquisas voltadas a eficiência do gasto público 

                                                                                    (continua) 

Autores Insumos – Inputs Produtos - Outputs 
Ferramenta/ 
Modelo 

Filho et al. 
(2016) 

- a despesa com ensino 
fundamental; 

- número de alunos 
matriculados no 
Sistema Colégio Militar do 
Brasil; 
- número de professores das 
unidades. 

IDEB 8ª série – atual 
9º ano 

DEA/ Modelos: 
BCC e CCR 
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Quadro 2 – Pesquisas voltadas a eficiência do gasto público 

                                                      (conclusão) 

Autores Insumos – Inputs Produtos - Outputs 
Ferramenta/ 
Modelo 

Savian e 
Bezerra (2013) 

- PIB per capita municipal; 
- despesa por aluno 
matriculado no ensino 
fundamental; 
- número de escolas 
municipais de ensino 
fundamental; 
- número de matrículas no 
ensino fundamental em 
escolas municipais; 
- número de docentes de 
cada município- (relação 
Aluno/Professor). 

IDEB 
DEA/ 
Modelo CCR 

Santos  
et al. (2015) 

- gasto per capita com 
educação e cultura dos 
municípios (gastos das 
contas municipais com 
ensino fundamental, 
educação infantil e outras 
despesas na função 
educação); 
- rendimento médio mensal 
dos responsáveis pelos 
domicílios particulares 
permanentes (Renda) de 
cada município. 

- taxa de atendimento 
às crianças de 0 a 5 
anos de cada 
município; 
- taxa de atendimento 
às crianças de 5 a 6 
anos; 
- taxa de atendimento 
às crianças de 7 a 14 
anos; 
- taxa de 
alfabetização de 
crianças de 11 a 14 
anos. 

DEA/ 
Modelo BCC 
(VRS) 

Rodrigues  
et al. (2015) 

- gasto médio por aluno do 
ensino fundamental, 
calculado a partir da razão 
entre o total das despesas; 
- número de alunos 
matriculados na rede 
municipal; 
- percentual de docentes com 
curso superior. 

- IDEB; 
- complemento da 
Taxa de Distorção 
Idade-Série, ambos 
referentes aos anos 
iniciais do ensino 
fundamental. 

DEA/ 
Modelo BCC 

Wilbert e 
D’Abreu 
(2013) 
 

Gastos com educação per 
capita dos municípios. 
 

IDEB para a 4ª e 8ª 
série do ensino 
fundamental em 
escolas municipais. 

DEA/ 
Modelo BCC 

 
Fonte: Autoras. 

 

 

 

 

 



50 

 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

Neste tópico são abordados, para o desenvolvimento do estudo, a 

classificação metodológica da pesquisa e a forma de aplicação do método DEA 

neste estudo. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO METODOLÓGICA 

 

A metodologia científica como o “conjunto de procedimentos aceitos e 

validados por determinada comunidade científica que irá assegurar a qualidade e a 

fidedignidade do conhecimento gerado” (APPOLINÁRIO, 2011, p. 123), estuda os 

métodos científicos existentes e os caminhos para atingir o objetivo da pesquisa.  

De acordo com Santos et al. (2015, p. 191) a metodologia científica “[...] surge 

como instrumento de apoio técnico, teórico e metodológico[...]” para ser executado 

no trabalho de pesquisa desejado. Deve-se escolher o método mais apropriado ao 

objeto de estudo e à abordagem aplicada. Diante disso, como o presente estudo 

investiga a relação entre eficiência e produtividade dos gastos públicos nos anos 

iniciais das escolas municipais de Santa Maria caracteriza-se tal como aplicada, pois 

segundo Pereira (2012) na pesquisa aplicada os conhecimentos obtidos são usados 

para aplicação prática e voltados para a solução de problemas. 

Quanto a abordagem do problema a pesquisa classifica-se como qualitativa, 

pois segundo Michel (2009, p. 37) “a pesquisa qualitativa se propõe a colher e 

analisar dados descritivos, obtidos diretamente da situação estudada [...], verificando 

a realidade em seu contexto natural e procurando dar sentido aos fenômenos ou 

interpretá-los trazendo diferentes representações sobre o assunto em estudo. Assim, 

o estudo busca analisar a relação entre a eficiência e a produtividade nos gastos 

públicos nos anos iniciais da educação fundamental através da utilização do método 

da Análise Envoltória de Dados (do inglês Data Envelopment Analysis – DEA), que é 

uma ferramenta matemática e  

 

“[...] não paramétrica, que utiliza programação linear para fazer 
comparações sobre a eficiência de unidades produtivas, chamadas de 
DMUs (Decision Making Units), que empregam processos similares para a 
transformação de múltiplos insumos em múltiplos produtos”. (WILL, 2014, p. 
58). 
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Com relação aos objetivos classifica-se o estudo em uma pesquisa descritiva, 

pois conforme destaca Gil (2010, p. 27), “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população. Podem ser 

elaboradas também com a finalidade de identificar possíveis relações entre 

variáveis”, neste caso analisar as relações das variáveis do método DEA. 

Quanto ao método de abordagem, essa pesquisa caracteriza-se como 

dedutiva. Conforme Gil (2008, p. 28) “[...] é o método que parte do geral e, a seguir, 

desce ao particular”. Andrade (2010, p. 119), por sua vez, destaca que “A dedução é 

o caminho das consequências, pois uma cadeia de raciocínio em conexão 

descendente, isto é, do geral para o particular, leva à conclusão”. Deste modo, 

utilizou-se tal classificação nesta pesquisa, pois foram apresentadas conclusões 

sobre as escolas analisadas quanto à relação entre a eficiência e a produtividade 

destas. 

No que diz respeito aos procedimentos técnicos, isto é, o meio de obtenção 

das informações, o estudo caracteriza-se como pesquisa documental, pois o mesmo 

foi elaborado com base em relatórios e documentos informativos não avaliados 

anteriormente, obtidos na Prefeitura Municipal de Santa Maria, por meio das 

Secretarias de Educação e de Gestão e Modernização Administrativa. Conforme Gil 

(2010, p. 30) “a pesquisa documental vale-se de toda sorte de documentos, 

elaborados com finalidades diversas, tais como assentamento, autorização, 

comunicação etc”. Martins e Theóphilo (2007), por sua vez, destacam que a 

pesquisa documental serve como fonte de dados e informações para auxiliar no 

entendimento de outras formas de obtenção de dados, possibilitando a credibilidade 

do encontrado. 

O programa utilizado para operacionalizar o modelo DEA, isto é, calcular os 

resultados dos modelos DEA clássicos (eficiência, pesos, alvos, benchmarks e 

folgas), foi o Sistema Integrado de Apoio à Decisão (SIAD), criado por Angulo Meza, 

Biondi Neto, Mello e Gomes.  

Apresentada a classificação metodológica do estudo, os próximos itens 

esclarecem como foram escolhidas as variáveis utilizadas na ferramenta matemática 

DEA. 
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3.2  APLICAÇÃO – MÉTODO DEA  

 

A técnica DEA pode ser aplicada em várias áreas. Entretanto, se destaca em 

estudos da área de educação que objetivam medir a eficiência. Seu surgimento 

segundo Silva, M. (2014, p. 64) “se deu a partir de um trabalho desenvolvido por 

Charnes; Cooper; Rhodes (1978), mas com base no trabalho de M. J. Farrel (1975)”.  

O primeiro trabalho desenvolvido na área de educação, usando o método 

DEA, tinha como objetivo “[...] avaliar os resultados de um programa de 

acompanhamento de estudantes carentes, instituído em escolas públicas 

americanas, como apoio do governo federal” (CASA NOVA; SANTOS, 2008, p. 135). 

Então, para a utilização da técnica DEA faz-se necessário a delimitação das 

DMUs, inputs e outputs, com fins de estabelecer o modelo e a orientação escolhida. 

Diante disso, como Unidades Tomadoras de Decisão foram escolhidas vinte e 

quatro escolas. Tal escolha deve se ao fato, da rede municipal de ensino de Santa 

Maria contar com um total de 50 escolas. Entretanto para este estudo foram 

escolhidas, somente, as escolas que igualmente tiveram, nos anos inicias (1º ao 5º), 

as notas do IDEB referente às três últimas edições divulgadas pelo INEP.  

Ocorre que algumas escolas não têm suas notas no IDEB divulgadas, pois o 

número de participantes na Prova Brasil foi insuficiente para que os resultados 

sejam divulgados, sem média na Prova Brasil 2015 e a escola não participou ou não 

atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado. Não foram 

utilizados, neste estudo, os anos finais, pois iria de encontro ao pressuposto 

anteriormente citado, que o número de inputs e outputs utilizados deve corresponder 

no mínimo a 1/3 das DMUs, pois a relação entre inputs, outputs e DMUs a serem 

utilizadas não obedeceria a essa regra. 

A escolha dos anos de 2010, 2012 e 2014, para o estudo, dá-se pelo fato de o 

IDEB ser divulgado em anos ímpares, escolhendo-se assim os anos imediatamente 

anteriores para a análise.  

Para definição dos inputs e outputs, tomou-se como base os trabalhos 

constantes no Quadro 2 apresentado. Analisando-se os estudos percebe-se que 

estes utilizaram a DEA voltados para a educação como fonte de pesquisa. Então, 

como output (produto do sistema) utilizou-se a nota no IDEB para os anos iniciais 

das escolas em estudo.  
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No que tange os inputs (insumos), tendo por referência as possíveis 

alternativas encontradas em trabalhos anteriores (Quadro 2), optou-se pela 

utilização das seguintes variáveis: número de alunos; recurso gasto; e, número de 

professores. 

Com relação ao input recurso gasto para chegar ao valor utilizado no estudo, 

multiplicou-se o valor total dos recursos recebidos, sendo eles: merenda escolar 

(PNAE, PNAP, PNAC); recursos federais (PDDE, PDE Escola, PDDE Educação 

Integral, PDDE Qualidade e PDDE Estrutura) e PRODAE, pela porcentagem de 

alunos correspondentes aos anos iniciais mais o valor corresponde do FUNDEB, 

cálculo explicado na Fórmula 8: 
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     (8) 

 

Os valores dos insumos e produtos foram coletados por meio de relatórios e 

documentos informativos obtidos via requerimento encaminhado à Prefeitura 

Municipal de Santa Maria/RS, através das Secretarias de Educação e de Gestão e 

Modernização Administrativa, bem como através do site do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas (INEP).  

Uma vez definidos as DMUs, os inputs e outputs e os conceitos de cada 

modelo utilizado pelo método DEA na revisão bibliográfica deste estudo no item 

2.3.6, esta pesquisa utilizou, para o cálculo da eficiência, o modelo BCC orientado a 

output, devido ao fato deste considerar retornos variáveis de escala. Santos et al. 

(2009), complementa dizendo que quando as DMUs não operaram em escala de 

produção ótima, isto é, de retorno constante, devido a competição imperfeita, 

restrições financeiras, dentre outras causas, o modelo BCC é o mais indicado para o 

cálculo de eficiência.  

A orientação é a output, pois não seria viável efetuar alterações nos inputs 

escolhidos. Assim, para os anos iniciais de uma escola fundamental se tornar 

eficiente ela não precisaria receber menos recurso, já os mesmos são limitados pela 

constituição. Contudo, é possível aumentar a nota do IDEB nos anos inicias das 

escolas fundamentais.  
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Para a operacionalização dos dados e cálculo da eficiência, através do 

método DEA utilizou-se o programa chamado Sistema Integrado de Apoio à Decisão 

(SIAD), criado por Mello, Meza, Gomes e Biondi Neto. Este sistema, segundo Silva e 

Rossato (2016, p. 52-53) “[...] permite a seu usuário a inserção das variáveis 

analisadas de duas maneiras: ou de forma manual diretamente no sistema, ou 

através de um arquivo em formato de texto sem formatação (txt).” Depois de 

inseridos os dados, escolhe-se o modelo, a orientação e o peso de cada variável 

(opcional), para então calcular os resultados. 

Para medir a eficiência aplicou-se a técnica de Análise Envoltória de Dados 

(DEA), e para medir a produtividade utilizou-se a nota do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB).  

Portanto, para analisar a relação entre a eficiência e a produtividade das 

escolas municipais efetuou-se um ranking das escolas eficientes e comparou-se 

com as notas obtidas no IDEB. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos acerca do estudo por 

meio da aplicação do método DEA. 

 

4.1 DADOS UTILIZADOS E ANÁLISE DA EFICIÊNCIA 

 

Para atender aos dois primeiros objetivos específicos deste estudo foram 

analisados e determinados, em capitulo anterior, os inputs e outputs, o modelo e a 

orientação do método DEA (BCC orientação output), bem como o sistema 

operacionalizador (SIAD). 

Na obtenção do valor do insumo (input), recurso gasto pelas escolas, colhido 

junto a Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS, por meio de relatórios internos, foi 

necessário realizar operações para se chegar aos dados apresentados. 

Primeiramente foi necessário multiplicar o valor gasto nas escolas pela porcentagem 

referente ao número de alunos correspondentes aos anos iniciais e em seguida 

adicionar ao cálculo o valor do FUNDEB (vide Fórmula 8). A resultante consiste na 

base do input desse estudo, composto pelos anos de 2010, 2012 e 2014. Os dados 

referentes aos gastos das escolas, utilizados para o cálculo encontram-se dispostos, 

respectivamente nos Apêndices A a C. 

Os demais inputs utilizados no estudo, número de professores e número de 

alunos, foram obtidos da Secretária de Educação do município de Santa Maria/RS. 

No que diz respeito ao número de professores foi utilizado os boletins mensais do 

movimento escolar. Por sua vez, o número de alunos foi obtido através de relatórios 

do censo escolar. 

Para o produto (output) utilizou-se a nota do IDEB, divulgada somente em 

anos ímpares. Sendo assim, foram utilizadas as notas dos anos de 2011, 2013 e 

2015, disponíveis no site do INEP. 

Conforme as considerações referidas, para a apresentação dos resultados, 

cabe a apresentação dos dados utilizados referentes aos valores dos insumos 

(recurso gasto pelas escolas, número de professores e número de alunos) e do 

produto (nota do IDEB), nas Tabelas 1, 2 e 3. 

A Tabela 1 apresenta os dados utilizados dos valores dos insumos (inputs), 

para o ano de 2010 e do produto (output) do ano de 2011, conforme já estabelecido. 
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Tabela 1 – Variáveis utilizadas no método DEA referentes ao ano de 2010 

 

 
Inputs Output 

DMUs Número de professores Número de alunos Recursos gastos IDEB 

A 10 209 R$ 270.641,76 6.4 

B 11 233 R$ 334.291,50 4.2 

C 13 213 R$ 581.288,24 3.1 

D 7 123 R$ 198.888,70 4.6 

E 7 106 R$ 224.134,20 5.4 

F 14 257 R$ 327.902,93 5.7 

G 10 190 R$ 291.893,56 4.3 

H 13 349 R$ 315.853,84 5.5 

I 8 112 R$ 157.113,91 5.7 

J 26 463 R$ 397.585,31 4.5 

K 7 199 R$ 298.891,72 4 

L 6 103 R$ 111.508,05 5.3 

M 13 225 R$ 460.845,15 5.1 

N 12 172 R$ 335.094,43 4.2 

O 7 137 R$ 166.018,75 6 

P 13 268 R$ 347.743,14 4.5 

Q 20 339 R$ 662.962,14 4.5 

R 7 175 R$ 168.861,90 5.3 

S 7 130 R$ 110.574,82 4.8 

T 11 288 R$ 174.362,85 4.3 

U 10 199 R$   48.144,03 4.6 

V 13 224 R$ 311.308,75 7.2 

X 4 212 R$ 332.866,22 5.2 

Z 5 147 R$ 162.090,41 4.3 

 
Fonte: Autoras. 

 

Do mesmo modo, a Tabela 2 expõe os dados utilizados dos valores dos 

insumos (inputs), para o ano de 2012 e do produto (output) do ano de 2013. 

 

Tabela 2 – Variáveis utilizadas no método DEA referentes ao ano de 2012 

(continua) 

 
Inputs Output 

DMUs Número de professores Número de Alunos Recursos Gastos IDEB 

A 14 215 R$ 370.215,80 6.2 

B 11 241 R$ 564.877,03 5.1 

C 13 236 R$ 917.187,05 4.8 

D 10 124 R$ 304.669,51 5.5 

E 7 109 R$ 377.618,35 5.4 

F 16 265 R$ 538.990,58 6.6 

G 13 219 R$ 513.901,82 5.1 

H 11 286 R$ 482.236,08 5.6 
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Tabela 2 – Variáveis utilizadas no método DEA referentes ao ano de 2012 

(conclusão) 

 
Inputs Output 

DMUs Número de professores Número de Alunos Recursos Gastos IDEB 

I 8 74 R$ 202.840,22 5.8 

J 26 499 R$ 620.090,78 4.4 

K 8 165 R$ 423.190,15 5.1 

L 6 113 R$ 186.555,00 4.9 

M 13 215 R$ 790.436,31 5.5 

N 10 159 R$ 472.726,49 4.3 

O 10 143 R$ 245.014,99 7.1 

P 13 242 R$ 570.746,21 4.4 

Q 19 346 R$ 866.410,26 4.2 

R 7 211 R$ 270.285,87 5.2 

S 7 129 R$ 159.308,81 5.5 

T 8 243 R$ 243.850,94 4.7 

U 10 164 R$ 71.553,49 5.6 

V 13 223 R$ 447.944,02 7.4 

X 4 192 R$ 425.613,99 5.5 

Z 5 145 R$ 282.628,33 4.5 

 
Fonte: Autoras. 

 

A Tabela 3 demonstra os dados referentes aos valores dos insumos (inputs), 

para o ano de 2014 e do produto (output) do ano de 2015. 

 

Tabela 3 – Variáveis utilizadas no método DEA referentes ao ano de 2014 

(continua) 

 
Inputs Output 

DMUs Número de professores Número de Alunos Recursos Gastos IDEB 

A 10 215 R$ 410.841,67 6.3 

B 9 213 R$ 605.088,80 6.1 

C 14 274 R$ 988.524,95 4.5 

D 7 129 R$ 310.879,47 4.8 

E 8 123 R$ 407.636,87 4.6 

F 15 280 R$ 757.189,37 6.2 

G 16 243 R$ 506.064,12 5 

H 9 173 R$ 592.110,13 6 

I 5 65 R$ 237.930,33 4.7 

J 24 461 R$ 599.500,63 4.9 

K 4 170 R$ 537.898,45 5.1 

L 8 104 R$ 197.308,36 4.4 

M 9 217 R$ 577.375,08 5.6 

N 12 170 R$ 666.032,12 5.3 
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Tabela 3 – Variáveis utilizadas no método DEA referentes ao ano de 2014 

(conclusão) 

 
Inputs Output 

DMUs Número de professores Número de Alunos Recursos Gastos IDEB 

O 7 138 R$ 269.477,89 5.9 

P 12 229 R$ 664.583,44 5.8 

Q 12 236 R$ 979.780,73 4 

R 7 181 R$ 303.117,75 5.6 

S 7 116 R$ 293.127,05 4.7 

T 13 231 R$ 327.637,71 4.2 

U 5 156 R$ 84.050,43 4.7 

V 11 236 R$ 549.188,22 7.5 

X 10 190 R$ 402.818,76 4.9 

Z 6 142 R$ 326.244,43 4.5 

 
Fonte: Autoras. 

 

Feita a apresentação dos dados, nas Tabelas 1, 2 e 3, consta a aplicação do 

método DEA, modelo BCC orientação output para a obtenção dos resultados por 

meio programa SIAD. Inserindo os dados no sistema, foram obtidos os resultados, 

para cada período analisado, conforme demonstrado nas Tabelas 4 a 15. 

A Tabela 4 demonstra as saídas resultantes do método DEA, modelo BCC 

orientação output, para os valores dos insumos (inputs), no ano de 2010 e do 

produto (output) do ano de 2011. 

 

Tabela 4 – Resultado da DEA, modelo BCC orientação output – 2010 

(continua) 

DMUs Padrão Invertida Composta Composta Normalizada 

A 0,969697 0,484375 0,742661 0,951587 

B 0,617647 0,764762 0,426443 0,54641 

C 0,439549 1 0,219775 0,281602 

D 0,798235 0,673913 0,562161 0,720309 

E 0,993865 0,574074 0,709895 0,909604 

F 0,791667 0,587088 0,602289 0,771726 

G 0,651515 0,72093 0,465292 0,596189 

H 0,763889 0,702109 0,53089 0,68024 

I 1 0,54386 0,72807 0,932892 

J 0,625 1 0,3125 0,400413 

K 0,666667 0,775 0,445833 0,571256 

L 1 0,584906 0,707547 0,906595 

M 0,708333 0,62102 0,543657 0,696599 

N 0,645799 0,738095 0,453852 0,58153 

O 1 0,516667 0,741667 0,950313 
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Tabela 4 – Resultado da DEA, modelo BCC orientação output – 2010 

(conclusão) 

DMUs Padrão Invertida Composta Composta Normalizada 

P 0,625 0,757333 0,433833 0,55588 

Q 0,625 1 0,3125 0,400413 

R 0,883333 0,584906 0,649214 0,831851 

S 0,903884 0,645833 0,629025 0,805984 

T 0,708528 0,818605 0,444962 0,570139 

U 1 0,673913 0,663043 0,849572 

V 1 0,439111 0,780444 1 

X 1 0,596154 0,701923 0,899389 

Z 1 0,72093 0,639535 0,81945 

 
Fonte: Autoras. 

 

Após operacionalizar os dados no programa SIAD, no modelo BCC orientado 

a output, observa-se, inicialmente, que são demonstrados os resultados de eficiência 

segundo a eficiência padrão, a fronteira invertida, a eficiência composta e a 

eficiência normalizada, para todas as DMUs. Pode-se verificar que as DMUs 

eficientes, de acordo com o resultado da eficiência padrão, foram as que obtiveram 

resultado igual a 1. 

As DMUs eficientes, para o ano de 2010, de acordo com o resultado da 

eficiência padrão, encontram-se pormenorizadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – DMUs consideradas eficientes, modelo BCC orientação output – 2010 

 

DMUs Padrão Invertida Composta Composta Normalizada 

I 1 0,54386 0,72807 0,932892 

L 1 0,584906 0,707547 0,906595 

O 1 0,516667 0,741667 0,950313 

U 1 0,673913 0,663043 0,849572 

V 1 0,439111 0,780444 1 

X 1 0,596154 0,701923 0,899389 

Z 1 0,72093 0,639535 0,81945 

 
Fonte: Autoras. 

 

Verifica-se na Tabela 5 que dentre as vinte e quatro escolas (DMUs) 

analisadas para o ano de 2010, sete foram consideradas eficientes na alocação de 

recursos em educação. No entanto, para encontrar a DMU considerada mais 
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eficiente faz-se necessário analisar a eficiência composta normalizada de cada 

unidade tomadora de decisão considerada eficiente.  

A eficiência composta normalizada é obtida a partir de um cálculo 

proporcional para as DMUs, atribuindo valor 1 à DMU com maior valor na eficiência 

composta. A eficiência composta, entretanto, é calculada pela junção entre os 

valores das eficiências padrão e eficiência invertida (vide Fórmula 8), onde esta 

pode ser obtida pela inversão dos valores de inputs e outputs. Diante disso, torna-se 

possível elaborar através do valor da eficiência composta normalizada um ranking 

de eficiência com as DMUs analisadas. 

Para o ano de 2010 o referido ranking encontra-se apresentado em ordem 

decrescente, das escolas consideradas mais eficientes na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Ranking das escolas mais eficientes, modelo BCC orientação output – 
2010 
 

 DMUs Padrão Invertida Composta Composta Normalizada 

1º V 1 0,439111 0,780444 1 

2º O 1 0,516667 0,741667 0,950313 

3º I 1 0,54386 0,72807 0,932892 

4º L 1 0,584906 0,707547 0,906595 

5º X 1 0,596154 0,701923 0,899389 

6º U 1 0,673913 0,663043 0,849572 

7º Z 1 0,72093 0,639535 0,81945 

 
Fonte: Autoras. 

 

Observa-se na Tabela 6 que a escola mais eficiente na alocação de recursos 

em educação no ano de 2010 foi a escola V, pois seu valor de eficiência composta 

normalizada correspondeu a 1.  

As DMUs ineficientes, no entanto, consistem naquelas que não obtiveram o 

resultado igual a 1. 

 Demonstra-se, na Tabela 7, a situação atual das escolas e os alvos a serem 

atingidos para tornarem-se eficientes. 
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Tabela 7 – Alvos para atingir a eficiência e meta governamental – 2010 

 

DMUs Nota atual Alvo Variação – nota atual/alvo (%) Meta do governo 

A 6,4 6,6 3,13 5,3 

B 4,2 6,8 61,90 4,3 

C 3,1 7,052679 127,51 4,6 

D 4,6 5,762712 25,28 4,4 

E 5,4 5,433333 0,62 5,5 

F 5,7 7,2 26,32 5,5 

G 4,3 6,6 53,49 4,6 

H 5,5 7,2 30,91 5,2 

J 4,5 7,2 60,00 4,2 

K 4 6 50,00 3,9 

M 5,1 7,2 41,18 4,9 

N 4,2 6,503571 54,85 4,8 

P 4,5 7,2 60,00 5,2 

Q 4,5 7,2 60,00 3,9 

R 5,3 6 13,21 4,7 

S 4,8 5,310416 10,63 4,1 

T 4,3 6,068917 41,14 4,6 

 
Fonte: Autoras. 

 

Na Tabela 7, estão apresentados os alvos para as dezessete escolas 

consideradas ineficientes na alocação de recursos em educação, conforme cálculo 

da eficiência (Tabela 4). Além dos alvos, que consistem nas metas das quais as 

DMUs ineficientes deveriam atingir para que fossem consideradas eficientes, consta 

também a nota atual do IDEB para cada escola.  

Para melhor visualizar a situação da escola estabeleceu-se a variação (em 

percentual) entre a diferença da nota atual e o alvo a ser obtido por cada escola. 

Esta variação dimensiona o tamanho dos esforços que cada escola deverá realizar 

para atingir suas metas.  

Além dos alvos estabelecidos pelo método DEA, também existem, e são 

apresentadas na Tabela 7, as metas que o governo estipula para as escolas no 

IDEB. Por exemplo, a escola C que tem como nota atual no IDEB 3,1, tem como 

meta governamental 4,6, essa escola para ser considerada eficiente pelo método 

DEA deve atingir a nota de aproximadamente 7,05. Isso demonstra que a escola 

pode atingir a meta estipulada pelo governo e ainda assim ser considerada 

ineficiente pelo método DEA. Dessa forma, as escolas estão sendo eficazes ao 

atingirem as metas estipuladas, no entanto, não sendo eficientes quanto à alocação 
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dos recursos públicos para atingirem suas metas. Cabe observar que nenhum alvo 

estabelecido pela DEA encontra-se abaixo das metas do governo. 

A Tabela 8 apresenta os resultados do método DEA, modelo BCC orientação 

output, para os insumos (inputs), do ano de 2012 e do produto (output) do ano de 

2013. 

 

Tabela 8 – Resultado da DEA, modelo BCC orientação output – 2012 

 

DMUs Padrão Invertida Composta Composta Normalizada 

A 0,851053 0,697581 0,576736 0,814384 

B 0,708333 0,842363 0,432985 0,611399 

C 0,648649 1 0,324324 0,457964 

D 0,815778 0,781818 0,51698 0,730004 

E 0,93516 0,777778 0,578691 0,817144 

F 0,891892 0,656359 0,617767 0,87232 

G 0,690589 0,845479 0,422555 0,596671 

H 0,777778 0,774527 0,501625 0,708323 

I 1 0,741379 0,62931 0,888621 

J 0,594595 1 0,297297 0,4198 

K 0,77665 0,823529 0,47656 0,672929 

L 1 0,877551 0,561224 0,79248 

M 0,746269 0,763636 0,491316 0,693766 

N 0,605634 0,976744 0,314445 0,444013 

O 1 0,605634 0,697183 0,984461 

P 0,594595 0,97583 0,309382 0,436865 

Q 0,567568 1 0,283784 0,400718 

R 0,866028 0,829864 0,518082 0,73156 

S 1 0,781818 0,609091 0,86007 

T 0,747485 0,92015 0,413668 0,584121 

U 1 0,76812 0,61594 0,869741 

V 1 0,583625 0,708188 1 

X 1 0,783583 0,608209 0,858824 

Z 1 0,955556 0,522222 0,737407 

 
Fonte: Autoras. 

 

Pode-se observar, de acordo com a Tabela 8, que no ano de 2012, para o 

modelo BCC orientação output, as escolas consideradas eficientes foram: I; L; O; S; 

U; V; X e Z, pois apresentaram valor de eficiência padrão igual a 1. 

As DMUs eficientes, para o ano de 2012, de acordo com o resultado da 

eficiência padrão, encontram-se destacadas na Tabela 9. 
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Tabela 9 – DMUs consideradas eficientes, modelo BCC orientação output – 2012 
 

DMUs Padrão Invertida Composta Composta Normalizada 

I 1 0,741379 0,62931 0,888621 

L 1 0,877551 0,561224 0,79248 

O 1 0,605634 0,697183 0,984461 

S 1 0,781818 0,609091 0,86007 

U 1 0,76812 0,61594 0,869741 

V 1 0,583625 0,708188 1 

X 1 0,783583 0,608209 0,858824 

Z 1 0,955556 0,522222 0,737407 

 
Fonte: Autoras. 

 

Por meio da Tabela 9, observa-se que foram consideradas oito escolas 

eficientes na alocação de recursos em educação. Diante disso, e do valor da 

eficiência composta normalizada obtida por cada DMU, elaborou-se um ranking com 

as mesmas em ordem decrescente de eficiência, conforme Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Ranking das escolas mais eficientes, modelo BCC orientação output –
2012 
 

 DMUs Padrão Invertida Composta Composta Normalizada 

1º V 1 0,583625 0,708188 1 

2º O 1 0,605634 0,697183 0,984461 

3º I 1 0,741379 0,62931 0,888621 

4º U 1 0,76812 0,61594 0,869741 

5º S 1 0,781818 0,609091 0,86007 

6º X 1 0,783583 0,608209 0,858824 

7º L 1 0,877551 0,561224 0,79248 

8º Z 1 0,955556 0,522222 0,737407 

 
Fonte: Autoras. 

 

Em análise à Tabela 10, verifica-se que a escola mais eficiente na alocação 

de recursos em educação no ano de 2012 é a escola V, pois apresentou o valor 1 de 

eficiência composta normalizada.  

No que diz respeito às DMUs analisadas no ano de 2012, consideram-se 

ineficientes as que não alcançaram resultado igual a 1 (vide Tabela 8). A orientação 

operacionalizada refere-se ao output. Para tornarem-se eficientes, as unidades 
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tomadoras de decisão devem alcançar os alvos referentes às notas do IDEB, 

conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Alvos para atingir a eficiência e meta governamental – 2012 

 

DMUs Nota atual Alvo Variação – nota atual/alvo (%) Meta do governo 

A 6,2 7,285091 17,50 5,6 

B 5,1 7,2 41,18 4,6 

C 4,8 7,4 54,17 4,9 

D 5,5 6,742029 22,58 4,6 

E 5,4 5,774414 6,93 5,7 

F 6,6 7,4 12,12 5,7 

G 5,1 7,385 44,80 4,9 

H 5,6 7,2 28,57 5,5 

J 4,4 7,4 68,18 4,5 

K 5,1 6,566667 28,76 4,2 

M 5,5 7,37 34,00 5,2 

N 4,3 7,1 65,12 5,1 

P 4,4 7,4 68,18 5,5 

Q 4,2 7,4 76,19 4,2 

R 5,2 6,004425 15,47 5,0 

T 4,7 6,28775 33,78 4,9 

 
Fonte: Autoras. 

 

Visualiza-se na Tabela 11, a nota atual no IDEB de cada uma das dezesseis 

escolas consideradas ineficientes, em comparação com o seu alvo. Salienta-se que 

a nota máxima no IDEB que uma escola pode obter é 10. Por exemplo, a DMU A 

obteve no ano de 2013, nota igual a 6,2, sendo que para atingir o alvo estabelecido 

pelo método DEA, deve aumentar percentualmente sua nota em 17,50%, ou seja, 

evoluindo para aproximadamente 7,3. 

Com relação às metas estabelecidas pelo governo observou-se que nenhuma 

escola teve seu alvo pelo método DEA menor que a sua respectiva meta definida 

pelo governo. Isso demonstra que as escolas estão sendo eficazes quanto a meta 

do governo, entretanto quando analisadas pelo método DEA não podem ser 

consideradas eficientes, pois deveriam atingir um resultado superior com a mesma 

quantidade de insumos. 

A Tabela 12 apresenta as saídas do DEA, modelo BCC orientação output, dos 

dados utilizados como insumos (inputs), para o ano de 2014 e do produto (output) do 

ano de 2015. 
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Tabela 12 – Resultado da DEA, modelo BCC orientação output – 2014 

 

DMUs Padrão Invertida Composta Composta Normalizada 

A 0,939089 0,662616 0,638236 0,881818 

B 0,897246 0,674576 0,611335 0,844651 

C 0,600000 1,000000 0,300000 0,414494 

D 0,834484 0,875000 0,479742 0,662835 

E 0,867925 0,907710 0,480107 0,663339 

F 0,826667 0,685595 0,570536 0,788280 

G 0,689339 0,873980 0,407680 0,563270 

H 0,927152 0,686482 0,620335 0,857085 

I 1,000000 0,893617 0,553191 0,764316 

J 0,653333 1,000000 0,326667 0,451338 

K 1,000000 0,810886 0,594557 0,821469 

L 0,898676 0,954545 0,472065 0,652228 

M 0,823529 0,736323 0,543603 0,751068 

N 0,825230 0,772872 0,526179 0,726995 

O 1,000000 0,711864 0,644068 0,889875 

P 0,785300 0,706322 0,539489 0,745384 

Q 0,533333 1,000000 0,266667 0,368440 

R 0,944647 0,750000 0,597324 0,825291 

S 0,886792 0,851064 0,517864 0,715506 

T 0,673867 1,000000 0,336933 0,465523 

U 1,000000 0,893617 0,553191 0,764316 

V 1,000000 0,552454 0,723773 1,000000 

X 0,735434 0,852437 0,441498 0,609995 

Z 0,810213 0,933333 0,438440 0,605770 

 
Fonte: Autoras. 

 

No ano de 2014, verifica-se para o modelo BCC orientação output, conforme 

Tabela 12, que das vinte e quatro escolas analisadas, apenas cinco escolas 

apresentaram valor de eficiência padrão igual a 1, caracterizando-as como 

eficientes. 

As DMUs eficientes, para o ano de 2014, de acordo com o resultado da 

eficiência padrão, encontram-se dispostas na Tabela 13. 
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Tabela 13 – DMUs consideradas eficientes, modelo BCC orientação output – 2014 
            

DMUs Padrão Invertida Composta Composta Normalizada 

I 1 0,893617 0,553191 0,764316 

K 1 0,810886 0,594557 0,821469 

O 1 0,711864 0,644068 0,889875 

U 1 0,893617 0,553191 0,764316 

V 1 0,552454 0,723773 1 

 
Fonte: Autoras. 

 

Através da Tabela 13, observa-se que as cinco escolas consideradas 

eficientes na alocação de recursos em educação foram: I; K; O; U e V. No entanto, 

dentre tais escolas, para encontrar a mais eficiente, deve-se analisar o valor da 

eficiência composta normalizada de cada escola considerada eficiente. 

Deste modo, com o resultado obtido para a eficiência composta normalizada 

elaborou-se um ranking de eficiência das escolas em ordem decrescente, conforme 

Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Ranking das escolas mais eficientes, modelo BCC orientação output –
2014 
 

 DMUs Padrão Invertida Composta Composta Normalizada 

1º V 1 0,552454 0,723773 1 

2º O 1 0,711864 0,644068 0,889875 

3º K 1 0,810886 0,594557 0,821469 

4º I 1 0,893617 0,553191 0,764316 

5º U 1 0,893617 0,553191 0,764316 

 
Fonte: Autoras. 

 

Verifica-se através do valor apresentado na eficiência composta normalizada, 

que a escola mais eficiente na alocação de recursos em educação no ano de 2014 é 

a escola V, uma vez que a mesma apresentou valor igual a 1, ou seja uma relação 

ótima entre o produto (nota do IDEB) e os insumos.  

Ao se proceder a análise das DMUs ineficientes, para o ano de 2014, modelo 

BCC orientação output, demonstra-se na Tabela 15 as escolas consideradas 

ineficientes, bem como as metas a serem atingidas para que estas tornem-se 

eficientes. 
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Tabela 15 – Alvos para atingir a eficiência e meta governamental – 2014 

 

DMUs Nota atual Alvo Variação – nota atual/alvo (%) Meta do governo 

A 6,3 6,708630 6,49 % 5,8 

B 6,1 6,798578 11,45 % 4,9 

C 4,5 7,5 66,67 % 5,2 

D 4,8 5,752055 19,83 % 4,9 

E 4,6 5,300000 15,22 % 6,0 

F 6,2 7,5 20,97 % 6,0 

G 5 7,253321 45,07 % 5,1 

H 6 6,471429 7,86 % 5,7 

J 4,9 7,5 53,06 % 4,7 

L 4,4 4,896090 11,27 % 5,9 

M 5,6 6,8 21,43 % 5,4 

N 5,3 6,422449 21,18 % 5,4 

P 5,8 7,385714 27,34 % 5,7 

Q 4 7,5 87,50 % 4,5 

R 5,6 5,928139 5,86 % 5,3 

S 4,7 5,3 12,77 % 4,7 

T 4,2 6,232686 48,40 % 5,1 

X 4,9 6,662737 35,97 % 4,9 

Z 4,5 5,554092 23,42 % 5,2 

 
Fonte: Autoras. 

 

Verifica-se na Tabela 15, ema nota-alvo, o alvo que as escolas deveriam 

atingir para se tornarem eficientes. Destaca-se a escola Q, onde esta deveria 

aumentar a nota do IDEB, mantendo os insumos atuais inalterados, em 87,50%. Por 

outro lado, a escola R encontra-se mais próxima de atingir a meta para tornar-se 

eficiente, pois apresenta uma nota no IDEB de 5,6 e deveria atingir 

aproximadamente 5,9, representando um aumento de apenas 5,86%. 

Com relação às metas estabelecidas pelo governo observou-se que a maioria 

das escolas teve seu alvo pelo método DEA maior que a sua respectiva meta 

definida pelo governo. Excetuando-se as escolas E e L, onde o método DEA 

resultou em alvos menores que a meta estabelecida pelo governo. 

 

4.2 RELAÇÃO ENTRE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE 

 

Para analisar a existência ou não de relação entre a eficiência e a 

produtividade na alocação dos gastos públicos nos anos iniciais do ensino 

fundamental em escolas municipais de Santa Maria/RS, com fins de atender ao 
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objetivo deste estudo, calculou-se a eficiência pelo modelo BCC orientação output 

que definiu as escolas (DMUs) eficientes e ineficientes na alocação dos gastos 

públicos, nos referidos anos do estudo. A variável produtividade, por sua vez, foi 

representada pela nota obtida, por cada escola, no IDEB.  

Dada a eficiência calculada para o ano de 2010 (Tabela 16) especifica-se um 

ranking das escolas analisadas de acordo com a nota do IDEB. Atribui-se “E” para 

classificar as escolas como eficientes na alocação de recursos em educação e “I” 

para as ineficientes. 

 

Tabela 16 – Ranking das escolas analisadas de acordo com a nota do IDEB – 2010 

 

 
DMUs IDEB E/I 

1º V 7.2 E 

2 º A 6.4 I 

3 º O 6.0 E 

4 º I 5.7 E 

5 º F 5.7 I 

6 º H 5.5 I 

7 º E 5.4 I 

8 º L 5.3 I 

9 º R 5.3 I 

10 º X 5.2 E 

11 º M 5.1 I 

12 º S 4.8 I 

13 º D 4.6 I 

14 º U 4.6 E 

15 º Q 4.5 I 

16 º J 4.5 E 

17 º P 4.5 I 

18 º T 4.3 I 

19 º G 4.3 I 

20 º Z 4.3 E 

21 º N 4.2 I 

22 º B 4.2 I 

23 º K 4.0 I 

24 º C 3.1 I 

 
Fonte: Autoras. 

 

Ao analisar o ranking estabelecido na Tabela 16, com a amostra das cinco 

primeiras escolas, observa-se que 60% podem ser consideradas eficientes na 
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alocação dos recursos públicos em educação. Ao se expandir a análise para as dez 

primeiras escolas, somente 40% podem ser consideradas eficientes.  

Nas escolas, em sua totalidade, verifica-se que não há possibilidade para 

estabelecer, no ano de 2010, relação entre a eficiência e a produtividade, uma vez 

que dentre as escolas mais produtivas (com maior nota no IDEB), existem escolas 

que foram anteriormente consideradas ineficientes pelo cálculo da eficiência 

composta normalizada.  

Para o ano de 2012, efetuou-se a mesma análise de relação entre eficiência e 

produtividade das escolas analisadas, conforme Tabela 17. Estabeleceu-se a 

mesma classificação “E” e “I”. 

 

Tabela 17 – Ranking das escolas analisadas de acordo com a nota do IDEB – 2012 

 

 DMUs IDEB E/I 

1º V 7.4 E 

2º O 7.1 E 

3º F 6.6 I 

4º A 6.2 I 

5º I 5.8 E 

6º H 5.6 I 

7º U 5.6 E 

8º S 5.5 E 

9º D 5.5 I 

10º M 5.5 I 

11º X 5.5 E 

12º E 5.4 I 

13º R 5.2 I 

14º B 5.1 I 

15º G 5.1 I 

16º K 5.1 I 

17º L 4.9 E 

18º C 4.8 I 

19º T 4.7 I 

20º Z 4.5 E 

21º P 4.4 I 

22º J 4.4 I 

23º N 4.3 I 

24º Q 4.2 I 

 
Fonte: Autoras. 
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Ao analisar a Tabela 17, observa-se que ao efetuar uma redução da 

população para uma amostra das cinco primeiras escolas, pode-se considerar que 

60% são eficientes na alocação dos recursos em educação, no ano de 2012. 

Ampliando a análise para as dez primeiras escolas, apenas 50% podem ser 

consideradas eficientes.  

Em sua totalidade, as escolas em estudo não apresentaram, para o ano de 

2012, relação entre a eficiência e a produtividade pelo método DEA.  

Na Tabela 18 são apresentados os dados referentes aos resultados obtidos 

em 2014 quanto à eficiência, bem como o IDEB de 2015 para as escolas analisadas. 

 

Tabela 18 – Ranking das escolas analisadas de acordo com a nota do IDEB – 2014 

 

 DMUs IDEB E/I 

1º V 7.5 E 

2º A 6.3 I 

3º F 6.2 I 

4º B 6.1 I 

5º H 6.0 I 

6º O 5.9 E 

7º P 5.8 I 

8º M 5.6 I 

9º R 5.6 I 

10º N 5.3 I 

11º K 5.1 E 

12º G 5.0 I 

13º J 4.9 E 

14º X 4.9 I 

15º D 4.8 I 

16º I 4.7 I 

17º S 4.7 I 

18º U 4.7 E 

19º E 4.6 I 

20º C 4.5 I 

21º Z 4.5 I 

22º L 4.4 I 

23º T 4.2 I 

24º Q 4.0 I 

 
Fonte: Autoras. 

 

Nas cinco primeiras escolas, pode-se considerar que somente 20% foram 

eficientes quanto a alocação dos recursos públicos em educação. Expandindo a 



71 

 

análise para as dez primeiras escolas podem ser consideradas eficientes, 20% 

(Tabela 18).  

Ao todo, verificou-se que não é possível estabelecer, para o ano de 2014, 

relação entre a eficiência e a produtividade das escolas consideradas neste estudo 

pelo método DEA, haja vista que as escolas com melhor IDEB, não foram em sua 

totalidade consideradas eficientes.  

Constatou-se que nos três períodos, objeto deste estudo, não houve relação 

entre a eficiência (método DEA) e a produtividade (IDEB) nas escolas analisadas.  

No entanto, a DMU V contraria essa relação, pois se mostrou como a mais eficiente 

e ao mesmo tempo com a maior nota obtida no IDEB. 

Com o objetivo de visualizar a evolução das posições das escolas analisadas 

nos três anos do estudo, elaborou-se uma tabela demonstrativa com as notas no 

IDEB (Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Evolução da posição das escolas analisadas para o período em estudo 

                                           (continua) 

DMUs 2010 2012 2014 

A 2º 4º 2º 

B 22º 14º 4º 

C 24º 18º 20º 

D 13º 9º 15º 

E 7º 12º 19º 

F 5º 3º 3º 

G 19º 15º 12º 

H 6º 6º 5º 

I 4º 5º 16º 

J 16º 22º 13º 

K 23º 16º 11º 

L 8º 17º 22º 

M 11º 10º 8º 

N 21º 23º 10º 

O 3º 2º 6º 

P 17º 21º 7º 

Q 15º 24º 24º 

R 9º 13º 9º 

S 12º 8º 17º 

T 18º 19º 23º 

U 14º 7º 18º 

V 1º 1º 1º 
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Tabela 19 – Evolução da posição das escolas analisadas para o período em estudo 

                                          (conclusão) 

DMUs 2010 2012 2014 

X 10º 11º 14º 

Z 20º 20º 21º 

 
Fonte: Autoras. 

 

Na análise da Tabela 19, verifica-se que a escola V manteve-se na primeira 

posição no ranking de eficiência, em todo o período em estudo (2010-2014).  

Dentre as escolas analisadas destaca-se a B, a qual apresentou uma 

evolução considerada significativa, passando da 22ª posição em 2010 para o 4º 

lugar em 2014. Outra escola que elevou consideravelmente, sua posição no ranking 

foi a P que em 2010 estava na 17ª posição, sendo que em 2014 passou para a 7ª 

posição. Entretanto as escolas E e L apresentaram um declínio constante caindo da 

7ª posição em 2010, para a 19ª posição em 2014 e do 8º lugar para o 22º, 

respectivamente.     

Corroborando com os resultados encontrados nesse estudo, onde se verificou 

que nem todas as escolas produtivas foram consideradas eficientes, Savian e 

Bezerra (2013) concluíram que os gastos com educação nos anos iniciais do ensino 

fundamental foi ineficiente e que nem sempre os melhores resultados implicam em 

ser o mais eficiente. Todavia, Rodrigues et al (2015), constataram que os resultados 

mesmo sendo classificadas como eficientes devem aprimorar seus processos de 

gestão, conduzindo com eficiência os recursos sob suas responsabilidades. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre a eficiência e a 

produtividade dos gastos públicos nos anos iniciais das escolas municipais de Santa 

Maria/RS, através do uso do método DEA para calcular as escolas consideradas 

eficientes. Para medir a produtividade utilizou-se a nota do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Primeiramente, para definir as variáveis utilizadas no método DEA, efetuou-se 

uma análise em estudos anteriores, que abordaram esta sistemática na área de 

educação. Após, definiram-se as DMUs, os inputs e output, bem como o modelo e a 

orientação utilizadas no presente trabalho. Foram considerados como insumos o 

número de professores, o número de alunos e os recursos gastos, nos anos iniciais 

das escolas fundamentais, para os anos de 2010, 2012 e 2014. E como produto, o 

IDEB das mesmas, para os anos de 2011, 2013 e 2015, uma vez que este é 

divulgado em anos impares.  

Em relação às DMUs escolheram-se vinte e quatro escolas da rede municipal 

de ensino do município de Santa Maria/RS, somente considerando seus anos 

iniciais. Quanto ao modelo e a orientação optou-se pelo BCC orientação output.  

Mediante tais definições e de acordo com os objetivos do estudo, foram 

realizados, para o período analisado, os cálculos da eficiência padrão para encontrar 

as escolas consideradas eficientes e ineficientes na alocação de recursos em 

educação, bem como o cálculo da fronteira invertida, da eficiência composta e da 

eficiência composta normalizada, que possibilitou a elaboração de rankings das 

escolas mais eficientes.  

Para as escolas consideradas ineficientes, foram apresentadas as metas a 

serem atingidas para que possam tornar-se escolas eficientes quanto à alocação 

dos recursos públicos em cada ano analisado. Verificou-se que a maioria das 

escolas nos três anos em estudo atingiu a meta estabelecida pelo governo. 

Entretanto, os alvos estabelecidos pelo método DEA, em sua maioria, 

apresentaram-se maiores do que as metas governamentais no IDEB. Sendo 

consideradas eficazes, pois atingiram a meta, porém não podem ser consideradas 

eficientes, pois utilizaram mais insumos que as escolas eficientes. 

Conclui-se que pelo modelo BCC orientado a output das vinte quatro escolas 

da rede municipal de Santa Maria/RS analisadas em 2010, sete escolas foram 
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consideradas eficientes. Em 2012, oito foram consideradas eficientes, e em 2014 

apenas cinco. 

Para a análise da relação entre eficiência e produtividade dos gastos públicos 

das escolas municipais de Santa Maria/RS foram utilizados os resultados da 

fronteira padrão para definição das escolas consideradas eficientes e ineficientes. 

Após, elaborou-se um ranking relacionando tais resultados com as notas obtidas no 

IDEB. Por conseguinte, constatou-se que nos três anos objeto do estudo, não houve 

relação entre a escola ser eficiente na alocação dos recursos públicos e sua 

respectiva nota no IDEB, exceção feita à escola V, uma vez que nos três anos 

sagrou-se a mais eficiente na alocação dos recursos públicos e apresentou a maior 

nota no IDEB. Essa mesma relação não foi observada nas demais escolas. 

Com base nas constatações resultantes deste trabalho apresentam-se 

algumas recomendações que poderão colaborar para o aprimoramento de 

pesquisas futuras. Sugere-se a utilização do ensino fundamental em sua totalidade 

ao se considerar os anos iniciais e finais; fazer uso de outras variáveis como inputs e 

outputs; comparar as escolas de municípios semelhantes quanto aos recursos 

aplicados em educação; e, investigar a evolução e o declínio das escolas estudadas.  

A pesquisa apresentou como fator limitador a quantidade de variáveis 

consideradas como insumos e a utilização de apenas o ano inicial do ensino 

fundamental, não podendo o resultado ser estendido a outras escolas do município 

de Santa Maria/RS. 

No que tange a colaboração do presente estudo, este se apresenta como 

uma ferramenta a ser apresentada para a gestão pública do Município, pois através 

desse levantamento, pode-se avaliar a alocação de recursos nas escolas que ainda 

não atingiram a sua eficiência, e ainda promover instrução para os gestores das 

escolas com a finalidade de capacitá-los com fins de otimizar os recursos recebidos 

e atingir as metas definidas. 

Por fim, cabe ressaltar que a técnica da Análise Envoltória de Dados (DEA) 

em conjunto com a contabilidade pública se apresenta como um ótimo ferramental 

de análise e tomada de decisão para a alocação dos recursos públicos para as 

entidades que estão atreladas ao Município. Assim, o presente estudo é de grande 

valia, deixando sua contribuição para próximos estudos e para uma possível 

divulgação junto aos responsáveis do poder público. 
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APÊNDICE A – VALORES GASTOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA 
MARIA/RS – 2010 

 

ESCOLA 
MERENDA 
ESCOLAR 

TOTAL (R$) 

PRODAE 
TOTAL (R$) 

RECURSOS 
 FEDERAIS 
TOTAIS (R$) 

FUNDEB ANOS 
INICIAIS 

(R$) 

A 37.740,00 22.572,00 42.497,76 213.189,25 

B 24.000,00 14.472,00 16.339,31 303.665,52 

C 27.529,95 16.524,00 22.873,10 544.356,99 

D 13.860,00 8.388,00 15.762,00 178.201,84 

E 22.200,00 13.464,00 17.085,60 202.461,88 

F 32.089,10 24.912,00 16.327,89 291.380,55 

G 24.999,90 15.300,00 6.552,16 266.090,98 

H 52.680,50 31.680,00 6.733,40 268.118,45 

I 23.340,00 14.220,00 3.279,60 137.482,86 

J 54.300,00 32.652,00 22.796,08 332.356,35 

K 25.920,00 15.876,00 1.038,06 273.672,85 

L 15.060,51 9.036,00 500,00 99.886,76 

M 27.380,00 16.200,00 17.555,06 428.016,06 

N 18.960,00 11.376,00 9.474,31 312.421,01 

O 14.340,00 8.604,00 2.404,54 153.060,73 

P 33.246,56 20.196,00 15.728,41 308.216,87 

Q 44.940,00 26.940,00 25.131,40 590.203,59 

R 23.345,00 14.004,00 20.617,68 142.096,28 

S 13.176,00 11.088,00 2.943,24 96.019,51 

T 29.645,61 17.964,00 20.833,15 135.330,15 

U 25.380,20 15.228,00 3.501,13 26.838,80 

V 26.156,00 15.660,00 3.505,04 287.754,43 

X 20.647,20 12.384,00 3.151,13 311.734,94 

Z 9.977,61 5.940,00 1.256,31 144.916,49 
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APÊNDICE B – VALORES GASTOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA 
MARIA/RS – 2012 

 

ESCOLA 
MERENDA 
ESCOLAR 

TOTAL (R$) 

PRODAE  
TOTAL(R$) 

RECURSOS 
 FEDERAIS 
TOTAIS (R$) 

FUNDEB ANOS 
INICIAIS 

(R$) 

A 29.950,36 42.264,00 29.950,36 310.338,70 

B 36.044,78 29.310,44 36.044,78 516.614,86 

C 34.910,21 33.484,90 34.910,21 866.835,32 

D 74.358,54 17.801,72 74.358,54 241.232,05 

E 45.304,50 28.248,41 45.304,50 338.108,05 

F 25.459,74 48.987,64 25.459,74 490.479,50 

G 34.251,11 32.911,38 34.251,11 463.808,74 

H 70.337,81 57.528,00 70.337,81 399.888,02 

I 40.102,05 27.450,07 40.102,05 167.057,39 

J 54.871,70 70.272,00 54.871,70 516.028,73 

K 33.739,27 26.217,11 33.739,27 384.210,85 

L 5.013,06 14.646,57 5.013,06 173.403,16 

M 63.387,62 29.535,84 63.387,62 733.097,70 

N 20.896,97 23.472,00 20.896,97 440.027,30 

O 5.265,06 22.464,00 5.265,06 225.522,59 

P 79.596,52 44.153,14 79.596,52 492.460,96 

Q 14.129,84 50.712,00 14.129,84 799.600,05 

R 14.819,07 26.064,00 14.819,07 242.810,39 

S 20.534,60 16.932,84 20.534,60 133.084,22 

T 25.162,52 35.294,93 25.162,52 200.539,36 

U 36.647,15 26.293,60 36.647,15 36.295,75 

V 2.046,30 29.808,00 2.046,30 422.543,23 

X 3.019,20 23.549,30 3.019,20 403.235,59 

Z 41.030,82 12.384,00 41.030,82 232.880,31 
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APÊNDICE C – VALORES GASTOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA 
MARIA/RS – 2014 

 

ESCOLA 
MERENDA 
ESCOLAR 

TOTAL (R$) 

PRODAE  
TOTAL(R$) 

RECURSOS 
 FEDERAIS 
TOTAIS (R$) 

FUNDEB ANOS 
INICIAIS 

(R$) 

A 42.018,20 46.788,00 40.884,10 332.517,47 

B 25.599,00 27.792,00 36.162,35 554.759,34 

C 26.566,35 37.872,00 28.009,32 929.341,16 

D 22.440,90 12.210,95 40.874,15 264.484,93 

E 29.244,60 28.392,38 37.863,81 357.437,74 

F 38.330,60 46.704,00 61.576,23 677.167,86 

G 23.704,32 31.192,55 40.963,49 453.243,11 

H 39.434,00 39.684,17 62.031,20 530.601,71 

I 23.352,61 19.474,94 50.688,33 196.859,17 

J 54.747,01 60.696,00 42.939,54 499.890,32 

K 22.544,20 23.981,00 37.763,98 487.265,37 

L 11.488,60 16.373,11 3.141,40 179.973,29 

M 23.318,40 27.864,00 39.642,17 528.711,05 

N 17.498,60 27.482,82 42.640,52 607.155,72 

O 13.685,00 22.680,00 3.686,74 248.854,23 

P 25.170,99 40.968,00 40.001,57 609.839,77 

Q 39.363,80 45.412,61 6.559,67 911.996,72 

R 16.429,00 26.746,56 4.234,83 280.111,64 

S 15.611,40 14.483,03 39.403,28 251.995,75 

T 19.955,02 35.735,57 40.841,89 267.854,86 

U 19.706,40 26.781,71 34.250,10 47.005,84 

V 17.990,00 30.600,00 6.248,15 518.300,86 

X 14.750,40 23.544,00 3.951,58 380.144,36 

Z 15.243,20 11.952,00 26.298,10 272.751,13 

 


