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RESUMO 

 

Esta dissertação compara os indicadores do ranking de eficiência realizado 

pelo jornal Folha de São Paulo e os índices de eficiência não paramétrica mais 

comumente encontrados na literatura, obtidos pelo método de Análise Envoltória de 

Dados (DEA, do inglês, Data Envelopment Analysis). O ranking do jornal Folha de 

São Paulo, realizado juntamente com o instituto de pesquisas deste mesmo jornal, o 

DATAFOLHA, foi batizado de REM-F – Ranking de Eficiência dos Municípios, Folha. 

Neste ranking se empregou uma metodologia simples para a obtenção da eficiência, 

que foi obtida por meio de um índice ponderado com os produtos nas áreas de 

Educação, Saúde e Saneamento e apenas um único insumo, o índice da receita per 

capita dos municípios. Os dados são públicos e de fontes provenientes do IBGE, 

DATASUS, Tesouro Nacional (SINCOFI). Empregando os mesmos dados, esta 

dissertação reproduziu o método do REM-F e o comparou aos índices produzidos 

com a eficiência DEA. Os principais resultados encontrados indicam que o REM-F 

possui uma forte correlação com a eficiência DEA obtida por métodos que 

especificam fronteiras com Retornos Constantes de Escala. São apontadas ainda 

alguns pontos fracos e hipóteses implícitas dadas a partir do modelo escolhido pelo 

jornal, que não considera o conhecimento de economia da produção e nem mesmo 

técnicas para tratamento e análise de medidas influentes (os outliers), podendo, 

dessa forma, ser aperfeiçoado e ter mais indicativos para uma comparação mais 

profícua da eficiência entre os municípios. Espera-se, com este trabalho, auxiliar a 

gestão pública municipal para o entendimento da relação e uso de suas receitas 

com produtos importantes a serem entregues para seus cidadãos.  

Palavras-chave: eficiência, fronteiras não paramétricas, gestão municipal, 

DEA, REM-F, outliers. 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation compares the efficiency indexes performed by the newspaper 

Folha de São Paulo and the non-parametric efficiency indexes most commonly found 

in the literature, obtained by the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The 

ranking of the Folha de São Paulo newspaper, carried out together with the research 

institute of this same newspaper, the DATAFOLHA, was named as REM-F, in 

Portuguese Ranking de Eficiência Municipal Folha, translated as Efficiency Ranking 

of the Municipalities by Folha. In this ranking, a simple methodology was used to 

obtain efficiency, it was obtained by a weighted index with the products in the areas 

of Education, Health and Sanitation and only a single input, the per capita income 

index of the municipalities. The data are public and from sources of IBGE, 

DATASUS, National Treasury (SINCOFI). Using the same data, this dissertation 

reproduced the REM-F method and compared it to the indexes produced with the 

DEA efficiency. The main results indicate that the REM-F has a strong correlation 

with the DEA efficiency obtained by methods that specify Constant Returns of Scale. 

Some weaknesses and implicit hypotheses are also pointed out, based on the model 

chosen by the newspaper, which does not consider the knowledge of production 

economics, nor even techniques for the treatment and analysis of influential 

measures (the outliers). The REM-F can, by this way, be improved and have more 

indicatives for a more useful comparison of efficiency among municipalities. It is 

hoped, with this work, to assist municipal public management to understand the 

relationship and use of its revenues with important products to be delivered to its 

citizens. 

Keywords: efficiency, non-parametric frontiers, municipal management, DEA, 

REM-F, outliers. 
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1. INTRODUÇÃO 

Factualmente o Brasil possui um problema com a gestão orçamentária 

pública, principalmente nos setores de educação, saúde e saneamento. Melhorar a 

alocação de recursos financeiros no sistema público de tal maneira que se alcance 

resultados adequados para melhorar a eficiência, obtendo uma melhor alocação dos 

recursos financeiros dispostos para as áreas mencionadas é um dos objetivos para 

o país para conseguir alcançar uma melhora dos serviços prestados à população. O 

objeto geral de estudo deste trabalho consiste em analisar a gestão financeira dos 

municípios brasileiros para que sejam utilizados os recursos financeiros disponíveis 

de forma mais eficaz, isto é, prestar o melhor nível de serviços com os recursos já 

disponíveis. 

Uma das maneiras de acompanhar a eficiência dos recursos financeiros 

municipais é por meio da observação de como os recursos estão sendo aplicados. 

Por exemplo, o atendimento escolar das crianças e adolescentes, o percentual de 

domicílios que possuem coleta de lixo, o percentual de domicílios com acesso à rede 

geral de água e esgoto, o número de famílias atendidas pelo programa saúde da 

família, entre outras variáveis que podem ser utilizadas para o fim desta pesquisa. 

Segundo Queiroz (2012), é sabido que os estados e muitos municípios 

brasileiros estão endividados. A repactuação das dívidas dos estados e municípios 

brasileiros foi necessária para gerar um controle sobre os gastos públicos 

desnecessários, sendo criada a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei 

Complementar n.º 101, de 4/5/2000. 

 Queiroz (2012), enfatiza que “a LRF ditou não só o saneamento financeiro da 

União, dos Estados e dos municípios, mas também a manutenção do equilíbrio das 

contas do Tesouro público, indispensável ao crescimento econômico e ao bem-estar 

social”. Ainda segundo esse mesmo autor: “[a] responsabilidade fiscal significa a 

gestão financeira e patrimonial das entidades públicas, nos três níveis de governo e 

nos três Poderes, com observância dos preceitos legais que previnem o déficit nas 

contas públicas, contêm o processo de endividamento e vedam a assunção de 
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obrigações e encargos sem a correspondente fonte de receita ou redução da 

despesa”.  

Empregar com eficiência os recursos disponíveis proporciona ganhos 

positivos para as instituições públicas e para a sociedade. O jornal Folha de São 

Paulo elaborou um ranking de eficiência dos municípios brasileiros, chamado de 

REM-F (Ranking de Eficiência dos Municípios).1 Este ranking analisa indicadores de 

saúde, educação, saneamento e também a gestão orçamentária. 

Segundo Canzian (2016), esta ferramenta lançada pelo jornal, em conjunto 

com o seu instituto de pesquisa, o DATAFOLHA, mostra quais prefeituras entregam 

mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros. 

Também mostra o que pode ocorrer se não se obtiver uma aplicação correta dos 

recursos disponíveis. Esta aplicação incorreta pode acarretar, em tempos de crise 

do crescimento do gasto público, a dependência das verbas federais advindas de 

transferências, uma perda do dinamismo do município, da indústria ou do 

agronegócio. 

O conceito de eficiência será abordado no capítulo 3 e envolve trabalhar de 

forma a maximizar as variáveis de atendimento de acordo com os recursos 

disponíveis. O princípio de eficiência nos setores públicos envolve saber se tais 

recursos são aplicados em níveis adequados, sem gerar desperdícios de tempo e 

dinheiro para os atores envolvidos, isso é essencial em tempos de escassez de 

recursos. Pela metodologia adotada definiu-se esse nível de adequação da 

aplicação dos recursos públicos.  

O método a ser usado para diagnosticar a eficiência será o modelo não 

paramétrico de Data Envelopment Analysis (DEA), que auxilia averiguar em quais 

condições é possível gerir o orçamento e alcançar a efetividade final do produto, por 

exemplo, nas áreas de saúde, educação e saneamento, que serão enfoques desta 

                                            
1 REM-F: Canzian, F. (29 de Agosto de 2016). Ranking de Eficiência dos Municípios - Folha. São 
Paulo, São Paulo, Brasil. Fonte: Folha de São Paulo. 
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dissertação. Os dados de saúde são provenientes do DATASUS e do IBGE, os de 

educação e saneamento são do IBGE, obtidos através do sistema SIDRA.2 

Além das áreas mencionadas, obteve-se o indicador da receita per capita de 

cada município. Esse dado é fornecido pelo Tesouro Nacional e foi obtido por meio 

do SINCOFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 

Brasileiro.3 As receitas são de 2013 e o ano de referência para a maioria das 

informações do IBGE é 2010, dado que são informações do Censo Demográfico 

realizado naquele ano. Em relação ao banco de dados, o objetivo foi aproximarmo-

nos ao máximo do mesmo banco utilizado para a construção do REM-F para a 

comparação. 

De posse dessas informações, partiu-se para o objetivo específico deste 

estudo, que propôs comparar os índices de eficiência do REM-F com os índices de 

eficiência DEA. Os resultados indicam que existe um suporte de comparação entre 

as duas metodologias, em especial, quando se considera os modelos DEA com 

retornos constantes de escala. Como será abordado em maiores detalhes ao longo 

desta dissertação, o REM-F, ao não considerar diferença na escala dos municípios e 

tratá-lo todos como homogêneos, pode estar penalizando demasiadamente 

municípios de alta complexidade que necessitam entregar muitas funções aos seus 

cidadãos.  

  

                                            
2 DATASUS – Departamento de informática do Sistema Único de Saúde. SIDRA é o nome do 
Sistema IBGE de recuperação automática do IBGE – Instituto brasileiro de geografia e estatística, 
neste sistema se encontram várias estatísticas consolidadas do IBGE. 
3https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf;jsessionid=mjTV1NUlac35ox
zBVW4IxSJu.node1 

 

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf;jsessionid=mjTV1NUlac35oxzBVW4IxSJu.node1
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf;jsessionid=mjTV1NUlac35oxzBVW4IxSJu.node1
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Nos últimos anos, principalmente após a crise de 2008, várias discussões 

sobre a situação da política econômica, em especial o ajuste fiscal vem ganhando 

foco (SALTO & ALMEIDA, 2016). O desequilíbrio fiscal em um contexto de grave 

crise das finanças públicas e o estímulo fiscal em um ambiente de forte 

desaceleração econômica global evidencia a necessidade de se rever como os 

gastos públicos estão sendo geridos (BOUERI et. al., 2015). 

Segundo Boueri, Rocha, & Rodopoulos (2015), a demanda por serviços 

públicos vem crescendo e há um debate forte quando um aumento dos recursos 

financeiros se faz necessário para atender as necessidades da população. Enfatiza-

se que para ter uma demanda por bem públicos de qualidade é necessário maior 

quantidade de recursos. Considerando o contexto de crise e ajuste fiscal, faz-se 

necessário repensar as questões fundamentais, como a qualidade do gasto público 

e se o dinheiro está sendo bem versado. 

Neste enfoque, um aumento da demanda por serviços públicos leva ao 

aumento da necessidade de recursos financeiros para atender a população. Na 

maioria das vezes, o que se observa é que os gestores municipais só conseguem 

atender as necessidades da população em saúde, saneamento e educação quando 

obtêm ou solicitam uma maior verba financeira para isso. Essa é uma característica 

que faz parte do conflito federativo brasileiro, algumas obrigações são impostas aos 

municípios sem que se preveja a obtenção de recursos necessários. Mendes (2016, 

p. 292) coloca esse problema da seguinte maneira: 

Há abundantes exemplos de legislação recentemente 

aprovada no Congresso com essas características. Por 

exemplo, o piso nacional para a remuneração do magistério, 

a absorção dos agentes comunitários de saúde como 

servidores públicos com plenos direitos, as obrigações 

decorrentes da nova legislação de coleta e tratamento de 

lixo. 
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Ao longo deste capítulo abordaremos alguns eixos sobre gastos públicos, tais 

como:  

• Tamanho do gasto do Brasil; 

• A composição dos dispêndios e a esfera do governo que o executa; 

• A análise dos gastos públicos por meio da revisão da literatura DEA. 

O primeiro tópico trata de uma comparação internacional dos gastos públicos 

entre países em diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social. O 

segundo tópico trata de como os recursos são repassados para educação, saúde e 

saneamento e como são os gastos dos recursos financeiros nos âmbitos das esferas 

do governo federal, estadual e municipal. O terceiro tópico revisa a literatura da 

metodologia de análise envoltória de dados (DEA).  

A abordagem principal deste trabalho está no âmbito municipal. Pois como 

relatado em trabalhos recentes, como o da Folha de São Paulo, é preciso evidenciar 

com dados quais prefeituras podem estar mal geridas ou mesmo evidenciar como a 

falta de repasses orçamentários comprometem a conclusão de metas de educação, 

saúde e saneamento. 

 

2.1 REVISÃO LITERATURA INTERNACIONAL 

Os gastos públicos do Brasil em relação a outros países devem ser 

analisados por grupos de países, classificados de acordo com seu grau de 

desenvolvimento econômico e social. Neste capítulo, foi utilizada a estrutura de 

agrupamento de países feita pelo Fundo Monetário Internacional na publicação 

Fiscal Monitor (2013), com inclusão dos países nórdicos, que têm um padrão 

elevado de gastos públicos em razão do estado de bem-estar social que praticam 

em suas economias (BOUERI, ROCHA, & RODOPOULOS, 2015). 

Nas comparações realizadas com outros países, foi adotado o conceito de 

governo geral, que abrange as empresas públicas e as administrações direta e 

indireta de todas as esferas governamentais. Assim, pôde-se relacionar a despesa 
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total, que é composta pelos gastos primários e juros nominais. Não serão utilizados 

na análise os gastos com investimentos públicos, pois o Fundo Monetário 

Internacional utiliza estes gastos como aquisição de patrimônio público. 

Como indicam Boueri, Rocha & Rodopoulos (2015), deve-se posicionar o 

Brasil sempre relativamente ao grupo de países de acordo com o grau de 

desenvolvimento econômico, sendo que é possível destacar os países de economia 

avançada, os de economia emergente e os grupos G-7 e G-20, conhecidos por 

reunirem as maiores economias do mundo.4  

Analisando o gráfico 1 vemos que, em 2012, o Brasil gastou 37% do Produto 

Interno Bruto (PIB) com despesas totais. Cinco pontos percentuais acima de países 

com economia emergente. Mas também se visualiza que os gastos públicos 

brasileiros estão acima dos considerados de menor grau de investimento, que são 

os demais países. 

Gráfico 1 – Despesa total do governo geral (%PIB) – desenvolvimento econômico, 2012 

 

Fonte: International Monetary Fund, Fiscal Monitor (2013). 

 

                                            
4 Veja a lista de países incluídos no Anexo 
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Em relação às economias avançadas e aos grupos das maiores economias 

mundiais, que estão dentro do G-7 e G-20, os gastos brasileiros estão abaixo. No 

gráfico 2 é possível visualizar a comparação com países europeus da Europa 

emergente, a Zona do Euro e os países nórdicos. Ainda segundo dados do Fiscal 

Monitor (2013), Alemanha, Canadá e Israel têm um gasto público de cerca de 40% 

do PIB, pouco acima do brasileiro, que foi de 37%. Os Estados Unidos possuem o 

mesmo patamar de gastos que o brasileiro, por volta dos 37% do PIB. O gasto 

público brasileiro, mesmo sendo inferior ao europeu, fica bem próximo de alguns 

países de economia avançada e também da ‘Europa Emergente’, que possui países 

como Rússia, Turquia, Ucrânia, Polônia e outros. 

Gráfico 2 – Despesa total do governo geral (% PIB) – padrão cultural/social 2012 

 

Fonte: International Monetary Fund, Fiscal Monitor (2013). 

O Brasil, comparado com outras nações emergentes, possui gasto público 

significativamente superior aos demais países de mesmo nível de desenvolvimento. 

Dos países sul-americanos e da América Central, o que mais se aproxima dos 

gastos brasileiros são Colômbia e Costa Rica, que possuem um gasto de 27% do 

PIB.  

Se compararmos com o BRICS (agrupamento que reúne Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul), em relação ao Brasil o gasto público é um pouco superior na 
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Rússia e na África do Sul. Comparados com a Índia e China, o gasto brasileiro e 

bastante superior, como podemos visualizar no gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Despesa total do governo geral – BRICS (%PIB), 2012 

 

Fonte: International Monetary Fund, Fiscal Monitor (2013). 

Segundo Boueri, Rocha, & Rodopoulos (2015, p. 28), “o tamanho do gasto 

público total no Brasil já apresenta um padrão elevado comparativamente ao padrão 

internacional. Caso haja condições econômicas para a elevação de gastos públicos 

no País, esse espaço é certamente reduzido. Nesse sentido, a elevação dos níveis 

dos serviços públicos ofertados pelo Estado brasileiro deve se dar por meio do 

aprimoramento da eficiência na aplicação dos recursos públicos.”  

Independente da porcentagem gasta do PIB, uma avaliação dos gastos 

públicos é de grande importância. Todos os países se interessam em saber se os 

recursos investidos para o desenvolvimento, seja social ou urbano, estão 

alcançando seus objetivos de forma efetiva e eficaz. A avaliação comparativa e os 

modelos de eficiência são uma das formas para saber se o retorno para a sociedade 

deste investimento está ocorrendo. 
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Realizar uma avaliação dos municípios brasileiros, que é o enfoque deste 

trabalho, auxilia a população a compreender se os gastos públicos nas áreas de 

interesse estão sendo entregues para os cidadãos de forma efetiva e eficaz.   

 

2.2 COMPOSIÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS 

A composição dos gastos públicos pode ser classificada da seguinte maneira: 

• Pela finalidade do gasto; 

• Pela natureza do dispêndio;  

• Por meio dos agentes encarregados da execução do gasto. 

 

Mostrar se os gastos públicos estão sendo aplicados de forma eficiente ou 

não depende também de entender como estão compostos estes dispêndios. O 

governo separa seus gastos por áreas de atuação governamental, exemplos: saúde, 

educação e saneamento, além de outros. 

A estrutura de classificação no Brasil é organizada em funções e subfunções, 

determinadas pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). A classificação foi instituída pela Portaria 

nº 42, de 14 de abril de 1999 do então Ministério do Orçamento e Gestão (MOG), 

que atualizou a regra que constava na Lei nº 4.320/1964. 

A portaria citada anteriormente relaciona as 28 funções de governo que são 

utilizadas para classificar o gasto público. Elas estão no quadro 1 a seguir, que 

mostra como são classificados os gastos públicos. Neste trabalho abordaremos 

apenas três funções: Educação; Saúde e Saneamento, números 10, 12 e 17 do 

quadro 1. 
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Quadro 1 - Classificação funcional do gasto público 

 

Fonte: Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999. 

Os percentuais gastos por estas funções estão no gráfico 4. São dados mais 

recentes do que à análise dos gráficos anteriores em relação ao PIB. Tais dados são 

relevantes para esta pesquisa, pois desenvolvemos metodologia para análise da 

eficiência dos indicadores de produto naquelas três áreas. Isto é, o que os 

municípios entregam aos seus cidadãos em termos de dispêndio para cumprir as 

funções de gastos públicos como saúde, educação e saneamento.  

No Gráfico 4, pode-se também visualizar que o perfil do gasto público por 

função mostra o quanto cada esfera governamental gasta para entregar as três 

áreas destacadas. Visualiza-se que as esferas municipais têm uma responsabilidade 

maior de gerir estes orçamentos, logo, os repasses feitos pela esfera federal e 

estadual vão para os gestores municipais, no caso os prefeitos. Destaca-se que os 

gastos com saneamento são bem inferiores quando comparados com os demais 

gastos do gráfico. 
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Gráfico 4 – Perfil do Gasto Público 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Balanço do Setor Público Nacional. 

Pode-se fazer um nexo entre o que é gasto nas esferas públicas no âmbito da 

saúde, educação e saneamento e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), indicador desenvolvido pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento que se baseia no IDH mundial, também da ONU.5 O conceito geral 

de IDHM, conforme o PNUD:  

é uma medida composta de indicadores de três dimensões 

do desenvolvimento humano: longevidade, educação e 

renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, 

maior o desenvolvimento humano. 

O IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH 

Global - longevidade, educação e renda, mas vai além: 

adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à 

disponibilidade de indicadores nacionais. Embora meçam os 

                                            
5Fonte: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html  

 

 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html
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mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no 

IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento 

dos municípios brasileiros. Assim, o IDHM - incluindo seus 

três componentes, IDHM Longevidade, IDHM Educação e 

IDHM Renda - conta um pouco da história dos municípios 

em três importantes dimensões do desenvolvimento 

humano, durantes duas décadas da história brasileira. 

(BRASIL, 2018) 

O trabalho realizado pelo jornal Folha de São Paulo, batizado de REM-F – 

Ranking de Eficiência dos Municípios – Folha, tem como propósito criar um ranking 

de efetividade dos municípios para auxiliar tanto os gestores quanto a população no 

conhecimento dos indicadores. O ranking trabalha com as dimensões de educação, 

saúde e saneamento, as mesmas escolhidas para apuração neste trabalho. Para 

verificar se os municípios são efetivos na entrega destes produtos, os mesmos 

devem cumprir suas obrigações com os menores gastos possíveis ou o menor 

volume financeiro.  

O IDHM, como citado anteriormente, não pode ser classificado como um 

índice de eficiência, pois os resultados apresentados em educação, longevidade e 

renda são apenas resultados que mostram como está a qualidade destes índices. 

Mostram o patamar alcançado pelos municípios. Logo, o IDHM não verifica se o um 

município está entregando os produtos com o menor gasto. 

Desta forma, as funções dos municípios brasileiros é entregar de forma 

correta e eficiente os itens anteriores, ou seja, desejamos aqui verificar se realmente 

os municípios estão cumprindo suas obrigações nas áreas mencionadas, se o 

repasse feito pelo ente federal está trazendo impactos positivos necessários para os 

cidadãos, como médicos nas unidades de atendimento, creches e coleta de lixo.  

O REM-F verificou também como os municípios estão em relação aos 

demais. Usando a metodologia do DEA (do inglês, Data Envelopment Analysis), que 

será explanada no próximo capítulo, faremos a comparação de um índice que usa 

fronteiras de produção e um que não as usa, pelo menos não explicitamente. Para a 
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melhor comparação, coletamos dados que poderiam possibilitar a melhor 

compatibilidade possível.  

Ao final, obtêm-se quais municípios estão entregando com maior eficiência os 

produtos nas áreas de saúde, educação e saneamento. Além disso, tiraremos lições 

das comparações entre as duas metodologias. 

 

2.3 REVISÃO DA LITERATURA DE EFICIÊNCIA TÉCNICA 

 

No Brasil os diversos trabalhos em eficiência que se utilizam DEA estão 

aumentando no contexto acadêmico. Alguns assuntos destinados a este método 

possuem um maior enfoque como a educação. Um dos primeiros trabalhos de 

eficiência realizado no Brasil foi o de Marinho, Resende e Façanha (1997), 

justamente abordando o tema de educação, que consistiu em mensurar a eficiência 

das universidades federais brasileiras. Outra abordagem que dá grande relevância o 

método de fronteiras não-paramétricas, são as mensurações dos municípios 

brasileiros em eficiência na entrega de produtos aos cidadãos, como dos serviços de 

bens públicos. 

Sousa & Ramos (1999) realizou a eficiência técnica e retornos de escala na 

produção para serviços públicos municipais no nordeste e sudeste. O intuito deste 

trabalho era saber se os gestores municipais entregavam com máxima eficiência os 

serviços públicos com um menor gasto possível.  Em educação, temos Gasparini & 

Ramos (2003) que foram os pioneiros no método DEA realizando um estudo como 

os estados brasileiros e o Distrito Federal, que consistiu em analisar o desempenho 

dos sistemas escolares. Em um contexto de educação temos muitos trabalhos o de 

Delgado & Machado (2008) realizou uma análise de eficiência das escolas da rede 

estadual de Minas Gerais, através do banco de dados SICA – Sistema Informacional 

Custo Aluno e do SIMAVE – Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública. 

Encontram-se trabalhos em outros setores também como o de Faria, Jannuzzi e 



24 

 

Silva (2008) que mensuram a eficiência dos gastos municipais em saúde e 

educação, no estado do Rio de Janeiro.  

Em um contexto mais recente tem-se o trabalho de Zoghbi et al. (2009) e  

Alves Júnior (2010) que utilizaram de métodos diferentes, mas com o mesmo 

produto. Zoghbi et al. (2009) utilizou do método de livre descarte (FDH). Alves Júnior 

utilizou do método paramétrico de fronteiras estocásticas (SFA). Outro autor que 

buscou medir a eficiência através do analise de fronteiras estocásticas foi (Trigo, 

2010), avaliando a eficiência técnica no ensino básico brasileiro. Trabalhos na área 

de saúde como o de (Marinho, 2003), avalia a eficiência técnica nos serviços de 

saúde nos municípios do estado do Rio de Janeiro, realizando uma avaliação dos 

serviços ambulatoriais. Gonçalves e França (2013) analisou a educação pública 

municipal, através de uma análise em três estágios dos municípios brasileiros. Nos 

três estágios foi usado o modelo SBM (slacks based measure) para o cálculo de 

eficiência no uso de insumos discricionários. 

Algumas precauções devem ser tomadas quando as unidades tomadoras de 

decisões forem muito grandes, como exemplo no caso de se tratar todos os 

municípios brasileiros assim como será descrito nesta dissertação. O pesquisador 

deve realizar testes para detecção de outliers, já que o método DEA é bastante 

sensível à presença deles.    

Esta dissertação tem o intuito de comparar os resultados encontrados pelo 

REM-F com método não paramétrico DEA, usando das mesmas variáveis para 

mensuração dos resultados tanto de insumo e produtos. O insumo em análise será a 

receita per capita e os produtos a serem entregues serão saúde, educação e 

saneamento. Na análise do resultado será utilizado DEA com retornos constantes de 

escala e com retornos variáveis de escala. Como a amostra trabalhada serão todos 

os municípios brasileiros, serão realizados testes de outliers do (Simar, 2003) e do 

(Sousa & Stosic, 2005), para identificação de dados influentes. 

Após os cálculos de mensuração e detecção dos dados influentes, será 

realizada a comparação dos resultados do REM-F e dos métodos de fronteiras não 

paramétrica, buscando evidenciar qual a metodologia utilizada mais adequada para 



25 

 

medir eficiência das variáveis utilizadas neste trabalho. Neste contexto busca-se 

uma melhor maneira de gerir melhor os recursos que cada município tem em mãos. 
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3. MÉTODOS 

3.1 ECONOMIA DA PRODUÇÃO 

 

As análises de eficiência têm como arcabouço teórico a Economia da 

Produção. Nesta seção, serão revisados alguns conceitos básicos da teoria da 

produção, tais conceitos são de extrema importância para averiguar, com 

fundamentos microeconômicos, a existência de eficiência ou ineficiência por parte 

das unidades produtoras. Os elementos básicos que serão abordados pela Teoria 

da Produção são: 

• Função de produção; 

• As produtividades médias e marginais; 

• Isoquantas; 

• Taxa Marginal de Substituição Técnica; 

• Curva de Possibilidades de Produção; 

• Taxa Marginal de Transformação; e  

• Retornos de escala. 

Esta é uma abordagem que procura maximizar a produção dada uma 

determinada tecnologia ou, alternativamente, minimizar o desperdício de insumos 

dado um nível de produção fixado. O primeiro caso é chamado de método de 

eficiência ‘orientado para os produtos' e o segundo é chamado de método ‘orientado 

para os insumos’. A notação desta seção segue a fornecida por Mattos & Terra 

(2015). 
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3.1.1 FUNÇÃO DE PRODUÇÃO 

 

A principal função de uma firma é transformar insumos em produtos. Na teoria 

econômica essa transformação de insumos em produtos depende de uma tecnologia 

de produção.  E essa função pode ser denominada da seguinte forma:  

𝑞 = 𝑓(𝑥) 

Em que q representa os bens produzidos pela firma e x representa os 

insumos utilizados. Temos que f(x) é a tecnologia de produção. Essa relação de 

transformação entre insumos e tecnologia é conhecida como função de produção. 

 

3.1.2 PRODUTIVIDADES MARGINAIS E MÉDIA 

 

A produtividade marginal de um insumo é dada pelo acréscimo no produto q, 

resultante de uma variação de uma unidade de insumo, com a quantidade dos 

demais insumos mantidos constantes. 

O produto marginal do produto j e insumo i (PMgi) é tal que: 

𝑃𝑀𝑔𝑖 =  
𝜕𝑞𝑗

𝜕𝑥𝑖
= 𝑓′ 

A produtividade marginal de um dado insumo pode ser crescente ou 

decrescente, mas é por hipótese sempre positiva (ou nula) se supusermos que pode 

haver livre descarte dos insumos. A produtividade marginal será crescente se: 

 

𝑃𝑀𝑔𝑖 =
𝜕𝑞

𝑗

𝜕𝑥𝑖
 = 𝑓′ > 0 

𝜕𝑃𝑀𝑔
𝑖

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕2𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑚)

𝜕𝑥𝑖
2

= 𝑓′′ > 0 
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Temos que ela será decrescente se: 

𝜕𝑃𝑀𝑔
𝑖

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕2𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑚)

𝜕𝑥𝑖
2

= 𝑓′′ < 0 

 

Como ressaltado por Mattos & Terra (2015, p. 237), “a produtividade média 

(PMe) é a medida mais comum e simples usada para mensurar eficiência. No 

entanto, é uma medida imprecisa, pois não leva em consideração o formato da 

função de produção ou se os retornos à escala são constantes ou variáveis”. Tal 

medida é dada pela razão entre o produto e o total de insumos utilizados na 

produção, na caso, escolhendo-se apenas um insumo (xi) temos a seguinte 

definição:  

𝑃𝑀𝑒𝑖 =
𝑞𝑗

𝑥𝑖
=

𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑚) 

𝑥𝑖
 

A produtividade média  calcula dessa forma o que é produzido a partir de uma 

função de produção mais geral com m insumos e divide este resultado pela 

quantidade insumos utilizados na atividade de produção. Como ressaltam ainda 

Mattos & Terra (2015, p. 237), “pode-se medir a produtividade média em relação ao 

total de insumos de todos os tipos. No entanto, para agregar os insumos, é 

necessário trazê-los antes a uma mesma base”. Como será abordado mais a frente, 

o REM-F faz isso e o índice da Folha de São Paulo pode ser visto como uma 

produtividade média geral do município para entregar produtos nas áreas 

abrangidas e considerando como insumo seu índice de receita. Trata-se de uma 

produtividade da receita ou, melhor dizendo, do seu índice.  

 

3.1.3 ISOQUANTAS 

 

As isoquantas são curvas de nível para uma determinada quantidade de 

produto tida como fixa, elas “consistem em um modo conveniente de representar as 
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combinações de insumo que geram determinado nível de produto”. (MATTOS & 

TERRA, 2015, p. 237) 

Considerando-se dois insumos, 𝑥1 e 𝑥2, as isoquantas podem ser 

representadas no plano dos insumos, ou seja, no ℛ². Matematicamente, para um 

nível de produto q0, a isoquanta é dada pela equação abaixo: 

𝑓(𝑥1𝑥2) = 𝑞0 

Para cada nível de produção q0, é possível obter uma curva que relaciona os 

insumos x1 e x2. Assumindo-se que a produção é positiva para um número real 

qualquer onde x1 > 0 e x2 > 0 e que há monotonicidade da função de produção e 

ainda que a função de produção é côncava6, então, a isoquanta será convexa em 

relação à origem tal como representado no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Mapa de Isoquantas 

 

Fonte: Elaboração do autor adaptado de Mattos e Terra (2015). 

 

                                            
6 Isto é, em termos matemáticos, o seguinte: 𝑓(𝛼𝑥1, (1 − 𝛼)𝑥2) ≥  𝛼𝑓(𝑥1) +  (1 − 𝛼)𝑓(𝑥2), é 

valido para qualquer α entre 0 e 1 (0 ≤ 𝛼 ≤ 1). 
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Analisando o Gráfico 5, diferentes combinações de insumo denotam que uma 

mesma quantidade de produto q0 pode ser obtida de mais de uma maneira. No 

ponto A é empregada uma combinação de insumos (𝑥1𝐴, 𝑥2𝐴) que gera o nível de 

produto q0. No ponto B, a combinação de insumos utilizada na produção é (𝑥1𝐵 , 𝑥2𝐵) 

e o nível de produto é o mesmo q0.  

Um exemplo para essa utilização de insumos e produtos tem-se quando se 

considera que x1 é o número de computadores, por exemplo, nas escolas A e B. E o 

insumo x2 é a quantidade de professores. Com isso, podemos interpretar os 

resultados da seguinte forma, a escola A entrega o mesmo nível de educação com 

menos computadores e mais professores, já a escola B entrega o mesmo nível de 

educação com uma relação inversa, usando mais computadores e menos 

professores. O gráfico mostra ainda que a produção da firma (escola) é maior 

quanto mais distante está a isoquanta da origem, caso em que ela dispõe mais dos 

dois insumos. 

 

3.1.4 TAXA MARGINAL DE SUBSTITUIÇÃO TÉCNICA 

 

Ao longo da isoquanta temos diferentes inclinações que de denotam a taxa de 

troca entre os insumos, no caso x1 e x2. Essa inclinação é chamada de Taxa 

Marginal Substituição Técnica (TMST). No ponto A do gráfico 5, a firma pode abrir 

mão de uma quantidade maior de x1 em troca de x2, sem perder, assim, a 

quantidade produzida q0. No ponto B ocorre o inverso. Ao longo da isoquanta, q = q0, 

temos a seguinte TMST: 

𝑇𝑀𝑆𝑇12 = −
ⅆ𝑥2

ⅆ𝑥1
|
𝑞=𝑞0

 

Conforme Mattos & Terra (2015, p. 239), “o valor dessa taxa de troca entre 

insumos depende da quantidade de insumos utilizada na produção de 𝑞. Além disso, 

a 𝑇𝑀𝑆𝑇12 é dada pela razão entre as produtividades marginais dos insumos 𝑥1 e 𝑥2”. 
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Sendo assim, temos a interessante equação obtida ao se diferencial totalmente a 

produção q da firma: 

 

ⅆ𝑞 = 𝑃𝑀𝑔1ⅆ𝑥1 + 𝑃𝑀𝑔2ⅆ𝑥2 

 

Observe-se que para dq = 0, ou seja, quando não se tem variação na 

quantidade produzida temos que a TMST pode ser escrita como a relação das 

produtividades marginais em relação a cada um dos insumos. Como novamente 

bem colocam Mattos & Terra (2015, p. 239): “o ganho de produto auferido em virtude 

do aumento do insumo x1 é anulado pela perda de produto em virtude da redução 

em x2”. A TMST pode ser escrita como a relação das produtividades marginais dos 

fatores: 

 

−
ⅆ𝑥2

ⅆ𝑥1
|

𝑞=𝑞0

= 𝑇𝑀𝑆𝑇12 =
𝑃𝑀𝑔1

𝑃𝑀𝑔2
 

 

Equação útil por resumir a TMST apenas por meio das produtividades, 

medida que é mais facilmente calcula quando se observa incrementos de produção 

e incremento dos insumos. Lembrando que para a obtenção correta da TMST é 

preciso compensar o aumento da produção de modo que q permaneça em um nível 

q0 pré-estabelecido. 

 

3.1.5 FRONTEIRA DE POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO 

 

O conceito reverso ao da isoquanta é o da fronteira de possibilidades de 

produção (FPP). Em particular, ao se considerar metodologias multi-produto, como é 
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o caso da DEA, tal fronteira é muito útil, pois denota qual a troca entre os produtos 

uma firma pode realizar. No caso dos municípios que trataremos são três produtos: 

indicador de saúde, educação e saneamento, o município pode enfrentar um trade-

off ao ter de produzir mais de um deles, acarretando na redução da produção de 

outros. 

O gráfico 6 apresenta uma fronteira de produção para uma firma multiproduto 

que produz q1 e q2 que é tipicamente côncava em relação a origem. Como colocam 

Mattos & Terra (2015, p. 246) “A concavidade da FPP advém do custo de 

oportunidade crescente de se aumentar a produção de um dos bens”. Pode-se 

acrescentar ainda que tal concavidade é consequência da disputa por um ou mais 

insumos comuns para a produção de bens com rendimentos decrescentes cada um. 

Gráfico 6 – Fronteira de Possibilidades de Produção 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Em uma Fronteira de Possibilidades de produção a quantidade de insumos 

utilizada é constante, x = x0. De maneira análoga à TMST, temos que a TMT é dada 

por: 
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𝑇𝑀𝑇12 = −
ⅆ𝑞

2

ⅆ𝑞
1

|
𝑥=𝑥0

 

A perspectiva importante no caso da TMT é que os custos de produção de 

dois bens diferentes, C(q1, q2), não podem mudar. Então, para um dado custo fixo, 

c, termos que para dc = 0 nos fornece: 

 

ⅆ𝑐 = 𝐶𝑀𝑔1ⅆ𝑞1 + 𝐶𝑀𝑔2ⅆ𝑞2 

 

Onde CMg1 é o custo marginal de se aumentar a produção de q1 e CMg2 é o 

custo marginal de se aumentar a produção de q2. Considerando as informações 

dadas, temos: 

 

−
ⅆ𝑞2

ⅆ𝑞1
|

𝑥=𝑥0

= 𝑇𝑀𝑇12 =
𝐶𝑀𝑔1

𝐶𝑀𝑔2
 

 

O que é também uma medida também extremamente útil dado que os custos 

marginais de produção de uma mercadoria em particular podem ser obtidos 

empiricamente. 

 

3.1.6 TAXA MARGINAL DE TRANSFORMAÇÃO 

 

A Taxa Marginal de Transformação (TMT) é o conceito análogo ao da Taxa 

Marginal de Substituição como demonstrado na subseção anterior. Nesta seção 

cabe apenas destacar que, no gráfico 6, a tangente no ponto A denota a TMT em 

um ponto onde a troca é mais favorável ao produto q2. No ponto B, ocorreria o 

contrário, a taxa marginal de transformação seria mais favorável ao produto q2. 
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Por fim, em um mercado de concorrência perfeita, sem falhas de mercado, 

dado o resultado geral em que p = CMg, costuma a se representar a TMT como 

igual à relação de preços das mercadorias q1 e q2 no mercado. Denotando como p1 

e p2 o preço de venda dos bens 1 e 2 respectivamente, temos: 

 

𝑇𝑀𝑇12 =
𝐶𝑀𝑔

1

𝐶𝑀𝑔
2

=
𝑝1

𝑝2
 

 

3.1.7 RETORNOS DE ESCALA 

 

Quando se altera o nível do insumo em uma mesma proporção tem-se um 

acréscimo no produto final que pode ser na mesma proporção, em proporção maior 

ou em proporção menor do que o insumo acrescido. Isto nos remete ao conceito de 

retornos de escala. Uma determinada firma pode apresentar tecnologia de produção 

que seja constante, crescente ou decrescente em escala.  

Se aumentarmos um insumo em uma determinada proporção e o produto final 

aumentar em igual proporção, estamos tratando de retornos constantes de escala. 

Se aumentarmos o insumo em uma determinada proporção e o produto final 

aumentar em proporções maiores do que a que foi invertida, estamos tratando de 

retornos crescentes de escala. E, por fim, se aumentarmos o insumo em uma 

determinada proporção e não houver alteração no produto final, ou ele se alterar em 

proporção bem menor do que a quantidade determinada aumentada de insumos, 

nós estaremos tratando de retornos decrescentes de escala. 

Para uma função de produção mais geral dada por q = f(x1, ... , xm), um 

aumento proporcional na utilização do insumo igual a k, produz a seguinte alteração 

na função de produção: 

 

𝑞 = 𝑓(𝑘𝑥1, … , 𝑘𝑥𝑚) =  𝑘𝛼𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑚). 
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“Se 𝛼 = 1, a função de produção apresenta retornos constantes à escala; 

se 𝛼 < 1 os retornos são decrescentes; e se  𝛼 > 1, os retornos são crescentes”. 

(MATTOS & TERRA, 2015, p. 240) 

 

3.1.8 MAXIMIZAÇÃO DOS LUCROS E MINIMIZAÇÃO DE CUSTOS 

 

Apresentados os elementos básicos da teoria da produção, um dos objetivos 

da firma se resume na maximização dos ganhos, que pode ser traduzido como um 

problema da maximização dos lucros, em que a firma deve gerar a maior receita 

para maximizar a diferença com seus custos.  

Muitas vezes também se traduz o problema acima como uma minimização 

dos custos e, nesse caso, a firma escolhe o montante de insumos que reduz os 

custos para um determinado nível de produção. Os problemas são distintos, mas a 

escolha ótima deve ser a mesma. 

Mattos & Terra (2015, p. 242) destacam que “os custos para uma empresa, 

do ponto de vista econômico, referem-se à melhor remuneração que os insumos 

deveriam receber no mercado, o que está relacionado à questão de custos de 

oportunidade”. 

É usual representarmos a função de custo de uma firma da seguinte maneira: 

 

𝐶 = 𝑤1𝑥1 + ⋯ + 𝑤𝑚𝑥𝑚  

 

Em que {𝑥1, … , 𝑥𝑚} são os insumos utilizados na produção, e {𝑤1, … , 𝑤𝑚} são 

os preços destes insumos. O problema da firma é o de minimização dos custos 

sujeitos à sua tecnologia. De acordo com a teoria da firma, a empresa deve escolher 
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a quantidade de insumos que possibilita produzir q0 unidades do bem de forma tal 

que seus custos sejam minimizados. 

A função de custo total é expressa em função da quantidade total de produto 

produzido C(q). Para obter os custos em função de q, basta determinar a escolha 

ótima dos insumos e substituí-la na função de produção. Como colocado por Mattos 

& Terra (2015m p. 244), “com isso, pode-se obter a utilização ótima de insumos em 

termos de unidades de produto q”.  

Após isso é preciso substituir as expressões dos insumos na função de custo 

para assim obtemos a função custo total quer será dada tanto em termos de q 

quanto de W: 

𝐶 = 𝐶(𝑊, 𝑞) 

 

Donde sabemos que 𝑊 = {𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛} são os preços dos insumos 

conforme acima já mencionado. 

Quando a firma objetiva maximizar os lucros, ela está planejando nada mais 

do que fazer uma escolha ótima do nível de produção, para a qual ela irá obter um 

lucro que seja máximo. A função lucro é definida da seguinte maneira: 

 

𝜋 = 𝑅(𝑞) − 𝐶(𝑞). 

 

Onde R(q) é a receita de uma dada produção q. Uma condição suficiente e 

muito conhecida para a existência de um ponto de máximo na função lucro é a de 

que a receita marginal se iguale ao custo marginal. Ou seja, derivando-se a equação 

acima e igualando seu resultado, temos: 
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𝜕𝜋

𝜕𝑞
= 𝑅′(𝑞) − 𝐶′(𝑞) = 0 

 

Ou de outra forma, que no ponto ótimo (q*): 

 

𝑅𝑀𝑔(𝑞∗) = 𝐶𝑀𝑔(𝑞∗) 

 

O lucro marginal deve ser crescente para q < q* e decrescente para q > q*.  

A maximização é um paradigma comparativo e que pode ser feito sob a 

análise DEA quando se possui preços, no entanto, nesse trabalho nos focaremos 

mais na construção da fronteira de possibilidades de produção. Em outras palavras, 

estamos mais preocupados com a maximização da produção técnica, sem 

considerar preços, dado que colocar preços de mercado para os serviços públicos 

de saúde, educação e saneamento é reconhecidamente difícil. Na próxima seção 

será abordada a metodologia DEA, que parte dos preceitos da microeconomia, 

tendo forte embasamento na teoria da produção. 

 

3.2 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA) 

 

O método sobre o qual versa este trabalho é conhecido como Teoria da 

Fronteira de Eficiência ou Análise Envoltória de Dados, DEA (sigla do inglês para 

Data Envelopment Analysis). O método se baseia em modelos não paramétricos, 

isto é, ele não utiliza inferências estatísticas de tendência central, testes para 

coeficientes ou análises de regressões (Pereira & Gomes, 2009). 

Farrel (1957) praticamente construiu o novo método não-paramétrico da DEA, 

embora o termo Data Envelopment Analysis tenha sido cunhado por Charnes, 
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Cooper e Rhodes (1978). Estes últimos autores restabeleceram o uso empírico do 

método, aplicando-o à análise de eficiência de recursos públicos. 

Para entendermos o modelo DEA temos que abordar alguns conceitos como 

eficiência técnica, produtividade e eficácia. Estes conceitos tem semelhanças entre 

si, mas também diferenças que abordaremos a seguir: 

Eficácia: relacionado ao atendimento do objetivo que visa atingir, sem levar 

em conta os recursos utilizados. 

Produtividade: relacionado à forma de utilização dos recursos para realizar a 

produção, pode ser demonstrada através do quociente da produção e pelo insumo 

do empregado: 

𝑃𝑟𝑜ⅆ𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖ⅆ𝑎ⅆ𝑒 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
. 

Esta definição sugere que, para a maior produtividade, o insumo esteja sendo 

aplicado da melhor forma possível, sem desperdicios de recursos. 

Eficiência técnica (ET): segundo Pereira & Gomes (2009) este é um 

conceito relativo que compara o que foi produzido por unidade de insumo utilizado 

com o que poderia ser produzido de acordo com uma referência, que pode ser 

relacionada do seguinte modo:  

 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
 realizado comparado com o 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
  mais adequado. 

Eficiência Alocativa (EA): segundo Farrel (1957) seria o que reflete a 

capacidade de uma empresa usar os insumos em proporções ótimas, considerando 

os respectivos preços e a tecnologia de produção com menor custo. 

Eficiência Econômica (EE): vem do pressuposto de maximização dos lucros 

e minimização dos custos, fazendo com que a uma firma seja economicamente 

eficiente, quando alcança estes pontos em equilibrio. Segundo  Pereira & Gomes 

(2009) as duas medidas de eficiências a alocativa e a técnica são combinadas para 

obter a eficiência econômica. Pode ser visualizada com a seguinte notação: 
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EE = ET x EA 

 

O DEA procura traçar a melhor curva de eficiência com determinados 

produtos (outputs) e insumos (inputs), observando as unidades tomadoras de 

decisão DMUs (do inglês, Decision Making Unit). Neste trabalho as DMUs serão os 

municípios. A DMU possui entrada de insumos utilizados no processo produtivo e 

saídas que se referem à produção final, ela deve ser pensada como uma unidade de 

gestão que transforma insumos em produtos e pode ser pensada como a firma da 

Teoria da Produção. 

Podemos entender que eficiência é alcançar o melhor resultado com o menos 

tempo, dinheiro e desperdício.  

Essas curvas de eficiência têm como base a microeconomia, remetem às 

curvas de produção e visam definir uma relação entre produtos e insumos. Sendo 

assim, em relação às tecnologias de produção e escala, podemos distinguir as 

curvas de produção entre produtos e insumos como: 

• Retornos constantes de escala  

Figura 1 – Retornos constantes de escala 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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• Retornos crescentes de escala ou economias de escala          

Figura 2 - Retornos crescentes de escala 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

• Retornos decrescentes de escala. 

Figura 3 – Retorno decrescentes de escala 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Pode-se utilizar o método DEA para avaliação de eficiência de alguns setores 

sendo públicos ou privados, escolas, hospitais, departamentos, etc. Tal método 

possibilita a identificação das melhores práticas com os recursos disponíveis. O 

método DEA procura sempre captar a melhor prática existente e fornece uma 

referência (benchmark) para os setores ou instituições analisadas.   

A elaboração dos índices é feita radialmente com base na origem e em 

relação à fronteira. Temos duas formas de análise de eficiência possíveis: 

• Input-oriented 

• Output-oriented. 

O DEA visa medir a eficiência produtiva individual de uma determinada DMU 

em relação aos insumos aplicados e os produtos obtidos. A partir deste resultado, 

cria-se uma fronteira de eficiência com os mais eficientes. Em seguida, mede-se a 

eficiência dos que estão abaixo da fronteira de eficiência. Lembrando que as 

unidades produtivas devem ser do mesmo grupo ou com as mesmas características. 

Podemos citar algumas características importantes do modelo DEA segundo 

Lins & Meza (2000), apud Ferreira & Gomes (2009, p. 83-84) 

• Diferem dos métodos baseados em avaliação puramente econômica, 

que necessitam converter todos os insumos e produtos em unidades 

monetárias; 

• Os índices de eficiência desse método são baseados em dados reais 

e não em fórmulas teóricas; 

• Generalizam o método de Farrel, construindo um único produto virtual 

e um único insumo virtual; 

• Constituem uma alternativa e um complemento aos métodos da 

análise de tendência central e custo benefício; 

• Consideram a possibilidade de que os dados outliers (fora do 

esperado) não representem apenas desvios em relação ao 
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comportamento médio, mas possíveis benchmarks a serem estudados 

pelas demais DMUs; 

• Ao contrário das abordagens paramétricas (baseadas em parâmetros 

estatísticos tradicionais), os modelos de Análise Envoltória de Dados 

otimizam cada observação individual com o objetivo de determinar 

uma fronteira linear por partes (piecewise linear) que compreende o 

conjunto de DMUs Pareto-eficientes. 

As notações matemáticas que são utilizadas para representar o DEA não 

seguem um determinado padrão. Mas a seguindo a notação de Pereira & Gomes, 

(2009) temos três notações dos modelos de DEA, utilizando o modelo CCR/CRS:7 

1. Max μ,ν    (
𝝁´𝒚𝒊

𝝂´𝒙𝒊
) 

s.a.              
𝜇´𝑦𝑗

𝜈´𝑥𝑗
≤ 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠, 1, 2, … , 𝑁.  

                 𝜇, 𝜈 ≥ 0 

2. Max μ,ν    (𝝁´𝒚𝒊), 

s.a.           𝜈´𝑥𝑖 = 1 

                 𝜇´𝑦𝑖 −  𝜈´𝑥𝑗 ≤ 0 

                 𝜇, 𝜈 ≥ 0 

3. Min 𝜽, 𝝀   𝜽, 

st               Y𝜆 −  𝑦𝑖 ≥ 0, 

                  𝜃𝑥𝑖 – X𝜆 ≥ 0, 

                  𝜆 ≥ 0, 

Em que N é o número de DMUs; Y é uma matriz de produtos MxN; e X é uma 

matriz de insumos KxN; θ é um escalar que representa a medida de eficiência 

técnica; e λ é um vetor de constantes, ou seja, pesos, de dimensão Nx1. 

                                            
7 Modelo CCR que vem de Charnes, Cooper & Rhodes (1978) ou também chamado de CRS, 

do inglês, Constant Return Scale (CRS), retornos constantes de escala. 
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Todos os três conjuntos acima representam a mesma programação linear, 

porém escrita de diferentes maneiras. Coelli, Rao, & Battese, (1999) sustentam que 

a última notação utilizada é a mais econômica, pois utiliza menos restrições para 

realização da mensuração da eficiência para o modelo DEA-C. A implicação do 

modelo parte de um problema dual da microeconomia, que parte da maximização 

dos lucros e da minimização dos custos, considerando a metodologia no auxílio da 

mensuração de eficiência.  

   

3.2.1 MODELOS DEA 

 

O modelo DEA pode ser dividido em retornos constante de escala (CCR) 

orientado ao insumo ou ao produto. E também existe o DEA com retornos variáveis 

de escala (BCC)8 orientado ao insumo ou ao produto. Uma esquematização disso 

pode ser visualizada na figura 4 a seguir: 

Figura 4 – Tipos de Modelos DEA 

 

Fonte: (Kassai, 2002) 

                                            
8 De Banker, Charnes & Cooper (1984), representa o modelo de retornos variáveis de escala, 

com partes crescentes, constantes e decrescentes de escala em uma mesma fronteira. 
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3.2.2 MODELO CCR 

 

O modelo CCR de Charnes et. al. (1978), utiliza-se de retornos constantes de 

escala. Se os inputs aumentam ou diminuem, isso ocasiona uma alteração nos 

outputs na mesma proporção. O modelo CCR deriva seu nome dos três autores 

originais do trabalho: Charnes, Cooper e Rhodes. Ele pode ser também ser 

chamado de modelo CRS, que vem do inglês, Constant Return Scale – CRS. O 

modelo CCR, também chamado de DEA-C, pode tanto ser orientado a produto 

(outputs) como a insumo (inputs), os problemas lineares para obtenção da fronteira 

DEA-CRS por insumos foram apresentados no início deste capítulo. 

 

 

3.2.3 MODELO CCR ORIENTADO A INPUTS 

 

Este modelo determina a eficiência pela otimização da divisão entre a soma 

ponderada das saídas (output virtual) e a soma ponderada das entradas (input 

virtual) generalizando, assim, a definição de Farrel (1957). “O modelo permite que 

cada DMU “escolha” os pesos para cada variável (entrada ou saída) da forma que 

lhe for mais benevolente, desde que esses pesos aplicados às outras DMUs não 

gerem uma razão superior a 1”. (MELLO et. al. 2005) 

 

3.2.4 MODELO CCR ORIENTADO A OUTPUTS 

 

Segundo Kassai (2002), o objetivo é a maximização do nível de produção 

utilizando o mínimo de insumos possíveis para a função de produção em análise. Os 

modelos orientados a insumos ou produtos são equivalentes sob a hipótese de 

retornos constantes de escala, não importando, nesse caso, a forma obtida e sendo 
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a escolha entre eles sendo apenas uma questão de conveniência para o 

pesquisador. 

 

3.2.5 MODELO BCC 

 

O modelo BCC considera retornos variáveis de escala, isto é, substitui o 

axioma da proporcionalidade entre inputs e outputs, que é o mais forte, pelo axioma 

da convexidade, que é mais geral. Por isso, esse modelo também é conhecido como 

VRS – Variable Returns to Scale e também chamado de DEA-V. O BCC deve seu 

nome também aos três autores que primeiro propuseram esse tipo de fronteira: 

Banker, Charnes & Cooper (1984). Ao obrigar que a fronteira seja convexa, mas 

sem a suposição obrigatória de retornos constantes de escala, o modelo BCC 

permite que DMUs que operam com baixos valores de inputs tenham retornos 

crescentes de escala e as que operam com altos valores tenham retornos 

decrescentes de escala.  

Seguindo a notação matemática utilizada por Pereira & Gomes (2009), o 

DEA-VRS, ou BCC, orientado a insumos é dado pelo seguinte problema de 

programação linear: 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓0

(𝜇, 𝑣)
=  ∑ 𝑢𝑖𝑦𝑗0 + 𝜇0

𝑚

𝑗=1

  

 

Sujeito a: 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0 = 1

𝑟

𝑖=1

 

∑ 𝜇𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑦
𝑗𝑘 

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑟

𝑖=1

+ 𝜇0 

≤ 0, ∀ 𝑘 
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𝜇𝑗, 𝑣𝑖  ≥ 0 (𝜀), ∀ 𝑖, 𝑗 

A formulação acima é interessante por permitir visualizar todos os problemas 

possíveis em um único modelo, apenas mudando o vetor de ‘folga’ (slack), aqui 

denominado por μ0. Quando μ0 = 0 tem-se o CCR, quando μ0 é livre nós temos 

retornos variáveis de escala, ou seja, o BCC. Ainda há dois casos úteis para a 

análise de escala de DMUs que são μ0 ≥ 0, que denota rendimentos crescentes de 

escala e μ0 ≤ 0, que serve para rendimento não crescentes de escala 

(decrescentes). 

 

3.2.6 MODELO FDH 

 

Segundo Deprins, Simar, & Tulkens, (1984), o modelo FDH pressupõe uma 

menor restrição, o que quebra o pressuposto de convexidade dos outros modelos 

DEA. Eles não aceitam a existência das DMUs virtuais, que são combinações 

lineares convexas das DMUs eficientes. Sem a restrição de convexidade, propõem 

um modelo misto, os retorno de escala variam ao longo de todo o conjunto de 

produção, sendo que  as fronteiras assumem forma de escada. 

Segundo Pereira & Gomes (2009), o modelo FDH não impõe restrições a 

tecnologia tendo um aspecto diferente dos outros modelos de DEA que assumem 

restrições mais fortes. Com isso, as DMUs que eram consideradas antes 

ineficientes, podem passar a ser eficientes, devido a essa menor restrição.  

Pode-se comparar o modelo FDH com a propriedade do free disposal (livre 

descarte) da economia de produção (ver, por exemplo, Mas-Colell, Whinston & 

Green, 1995). Esta propriedade intuitivamente explica que de qualquer adição de 

insumo é possível gerar o produto com menos perda possível ou, de outra forma, 

que se podem discartar insumos sem custos, sem perder produção.  
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Figura 5 – Exemplo da Fronteira FDH - Free disposal Hull 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Um exemplo prático para analisar o free disposal  seria pensar em uma 

empresa que pode produzir sem realizar decartes de excesso de produção. Assim, a 

função de produção de uma empresa nunca será descrescente, uma vez que não há 

penalidades por terem mais insumos do que o necessário.  

A figura 5 anterior retrata bem o exemplo, nela uma empresa E é eficiente em 

insumos (𝑋𝐸). Já a empresa I é ineficiente em insumos, mas produz a mesma 

quantidade de produto que a empresa E. Supondo que a empresa I  tenha um 

excesso de insumo (𝑋𝐼) e com isso fosse utilizado o free diposal, a empresa deixaria 

de ter esta ineficiência ao ‘largar’ seus insumos sem custos e passaria a ser eficiente 

em insumos como a empresa E. 

Trazendo o exemplo anterior para este trabalho em eficiência municipal, 

podemos realizar a seguinte comparação com dois municípios que entregam 

educação (produto), no mesmo nível que 𝑌𝐸,𝐼. No entanto, os municípios possuem 

receitas per capita diferentes (𝑋𝐸,𝑋𝐼). Isso mostra que o município 𝐸 entrega 

educação com menos receita per capita e o município 𝐼 entrega educação no 

mesmo nível, porém gastando mais da receita per capita. Isso faz com que o 

município 𝐸, seja mais eficiente do que o município 𝐼, pois ele entrega seu produto 
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final gastando menos e ou até com receita per capita menor. Esta diferença 

ocasionada pelas receitas não seria uma penalidade para eficiência se o município 

pudesse livremente dispor de suas receitas. 

Os modelos DEA também possuem a hipótese de livre disponibilidade, 

basicamente o que alguns municípios ineficientes devem fazer é abrir mão dos seus 

excessos de insumos ou, com aqueles mesmos insumos, aumentarem sua 

produção. O que ocorre que é no DEA há hipóteses a mais como a convexidade 

pairwise e as retrições de escala em alguns casos. 

Fizemos os cálculos do FDH à titulo de conferência e checkagem do modelo, 

porem não nos concentraremos em sua análise, pois enfocaremos os modelos DEA 

e a sua comparação com o REM-F, já suficientes para a análise de eficiência. 

 

3.3 RANKING DE EFICIÊNCIA DOS MUNICÍPIOS FOLHA (REM-F)  

 

O trabalho de eficiência realizado pela Folha de São Paulo pode ser 

detalhado de acordo com a matéria do ranking escrita por Canzian (2016): 

O Ranking de Eficiência dos Municípios - Folha é uma 
ferramenta que mostra quais municípios brasileiros 
entregam mais serviços básicos à população usando menor 
volume de recursos financeiros. 

[Ele] leva em conta indicadores de saúde, educação e 
saneamento para calcular a eficiência da gestão e apresenta 
dados de 5.281 municípios, ou 95% do total de 5.569. 

Numa escala de 0 a 1, só 24% das cidades ultrapassam 
0,50 e, por isso, podem ser consideradas eficientes. 
Pesquisa nacional do Datafolha mostra que só 26% dos 
brasileiros aprovam a gestão de suas prefeituras. 

No topo do ranking está Cachoeira da Prata (MG), com 
3.727 habitantes e heranças deixadas pelo passado 
industrial forte. Na rabeira estão cidades do Norte, Centro-
Oeste e o Rio Grande do Sul. 

O levantamento revela que nos 5% menos eficientes, com 
índice de até 0,30, o funcionalismo cresceu 67% entre 2004 
e 2014, em média. A população aumentou 12% no período. 
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Em crise, os municípios espelham também alguns dos 
principais desafios do país, como o crescimento do gasto 
público, a dependência de verbas federais, a perda da 
dinâmica da indústria e a ascensão do agronegócio. 

  

A definição do modelo do REM-F de acordo com Janoni & Nunes (2016) leva 

em consideração não apenas um indicador representativo, mas também de fácil 

compreensão.  

Segundo ainda Janoni & Nunes (2016), para combinar os parâmetros das 

variáveis em análise, foi utilizado a padronização por escore, o mesmo que é 

utilizado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Foram atribuídos pesos nas 

variáveis de produtos: 

Para o cálculo de eficiência, atribui-se peso dois à educação 
e saúde porque ambos os setores têm despesas vinculadas 
às receitas dos municípios, o que torna o investimento uma 
obrigação constitucional. O resultado final é o quociente 
entre a média ponderada dos escores obtidos pelo 
município nas três categorias (saúde, educação e 
saneamento) e o escore de receita per capita. 

O índice de eficiência varia de 0 a 1 – quanto mais próximo 
de 1, mais eficiente é o município no alcance de metas 
básicas. De acordo com os escores obtidos, os municípios 
são alocados em quatro subgrupos: ineficientes, cidades 
com pouca eficiência, com alguma eficiência e os eficientes. 

 

Dessa maneira, o trabalho do REM-F mede a eficiência dos municípios 

brasileiros de maneira que quanto mais próximo de 1, mais eficiente será o 

município e, no caso contrário, quanto mais perto de 0, mais ineficiente será. 

   

3.3.1 DEFINIÇÃO DO MODELO REM-F 

 

A definição de eficiência está relacionada a uma melhor utilização dos 

recursos disponíveis. Para obter um cálculo de eficiência confiável é necessário 
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empregar os indicadores de forma correta em busca de um resultado dentro das 

características dos municípios. 

A partir dos nossos insumos e produtos e realizando o comparativo da 

formulação de eficiência do REM-F. A fórmula de análise de eficiência do REM-F foi 

feito nos seguintes moldes: 

 

𝑅𝐸𝑀𝐹 =  

[2(𝐸ⅆ𝑢𝑐) +  2(𝑆𝑎úⅆ𝑒) +  1(𝑆𝑎𝑛𝑒)]
5

⁄

1 + 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎
 

 

Em que Educ, Saúde e Sane são índices de zero a um, utilizados para os 

produtos entregues pelos municípios. E Receita é também um índice de zero a um 

para a receita per capita dos municípios. No capítulo a seguir detalharemos mais as 

fontes de dados. A soma de 1 no denominador faz com que se evite a divisão por 

zero, pois o município de menor receita per capita receberá esse valor. 

Com exceção de receita, que possui uma correção à mais, cada um dos 

índices foi obtido da seguinte maneira: 

 

𝐼𝑛ⅆ𝑖𝑐𝑒 =  
(𝑥 − min (𝑥))

(max(𝑥) −  min (𝑥))
 

 

Como será explicado no capítulo 4, cada um dos índices tem mais de um 

indicador. Educação possui dois indicadores, Saúde possui dois indicadores e 

Saneamento possui três indicadores, todos detalhados no próximo capítulo. 

No caso da receita percapita é sabido que a distribuição de indicadores desse 

tipo é muito assimétrica à direita. A matéria do jornal não detalha com precisão que 

tipo de tratamento foi feito para essa variável mas decidimos construir um índice da 
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seguinte maneira, que pareceu se adequar a metodologia que foi seguida no 

trabalho da folha: 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 =  
(log (𝑦) − log (min (𝑦)))

(log (max(�̅�)) − log (min (𝑦)))
 

Em que os valores máximo �̅� e mínimo 𝑦 da receita per capita municipal foram 

censurados em R$ 400.000 e R$ 1.000 respectivamente. Com os logaritmos na 

base natural. Essa forma de calcular o índice de receita se aproximou bastante do 

que pode ter sido usado pela Folha, mas talvez outros valores para os limites 

possam ter sido empregados. 

Na seção seguinte discorreremos sobre as hipóteses envolvidas na escolha 

do REM-F em fazer um índice de Eficiência da maneira proposta na sua equação 

definidora, que é a média ponderada de produtos dados por índices e a receita. 

Como abordado em 3.1.2, trata-se de um indicador da produtividade média do índice 

da receita per capita mais 1. 

 

3.3.2 HIPÓTESES DO REM-F 

 

O REM-F sugere algumas hipóteses, sendo algumas explícitas e outras 

implícitas. Explicitar todas elas nos ajuda na interpretação dos resultados 

encontrados. As hipóteses explícitas são as seguintes: 

 

• As dimensões saúde e educação são duas vezes mais importantes do 

que a de saneamento. Com isso os pesos do REM-F são rígidos.  

• As dimensões saúde, educação e saneamento resumem bem os 

produtos que a gestão municipal deve entregar a seus concidadãos. 

• A receita per capita resume bem os recursos (insumos) disponíveis 

para o município. 
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As hipóteses implícitas podem ser elencadas como as seguintes: 

 

• Um município de eficiência igual a um precisa ter todas as dimensões 

de produto mais altas (Educ = Saude = Sane = 1) e a melhor receita 

per capita (Rec = 0 + 1). Assim, o modelo do REM-F não possui 

municípios de referência (Benchmarking), apenas um hipotético 

município em que todos os indicadores são os melhores possíveis.  

• Os municípios possuem retornos constantes de escala. 

• Os dados da receita são importantes para a função de produção do 

município e para os indicadores de produto escolhidos. Supõe que 

existe causalidade entre o índice de receita e os produtos.9 

 

3.4 TRATAMENTO DE OUTLIERS 

 

Um problema em fronteiras não-paramétricas e de grande importância para 

análise dos resultados é a detecção de outliers, que podem ser resumidos como 

dados que influenciam fortemente os resultados e distorcem os verdadeiros valores 

estatísticos. Alguns autores já propuseram testes para detecção de outliers como 

Wilson (1995) que aplicou o teste de Andrews e Pregibon (1978), trata-se do 

primeiro teste de detecção de outliers em conjuntos convexos de fronteiras não-

paramétricas. Surgiram outros métodos com o passar dos anos, mas vale destacar, 

para este trabalho, os seguintes métodos para detecção de outliers: Simar (2003) e 

Sousa e Stosic (2005). Não abordaremos o método de Wilson (1995) em detalhes, 

dado que os trabalhos de Delgado & Souza (2012) e Rocha (2015) parecem indicar 

que tal método tem maior viés na captação de pequenas DMUs (nível de insumos e 

produtos baixo). 

                                            
9 Uma ideia importante que será explorada mais a frente é a de que as receitas devem ser estar 

relacionadas com os produtos medidos, mas que essa relação pode se manifestar em prazos diferentes e por 
variáveis diferentes. 
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3.4.1 MÉTODO DE SAMPAIO-STŎSIC (SS) 

 

O método proposto por Sousa & Stosic (2005) busca detectar e excluir 

informações que alteram os resultados da fronteira, podendo, com essa percepção, 

aplicar uma correção de outliers para amostras muito grandes. 

Para detectarmos um outlier no modelo, primeiramente, temos que definir o 

conceito de alavancagem, lj, onde j representa a j-ésima DMU. Essa medida 

corresponde ao desvio padrão das medidas de eficiência após a sua remoção em 

relação às medidas antes da sua retirada. Matematicamente, ela pode ser expressa 

da seguinte maneira, onde n é o número de DMUs da amostra: 

𝑙𝑗 =  √
∑ (𝜃𝑘𝑗

∗𝑛
𝑘=1;𝑘≠𝑗 − 𝜃𝑘)2

𝑛 − 1
 

Nesse procedimento, os escores de eficiência {𝜃𝑘|𝑘 = 1, … , 𝑛} são obtidos 

utilizando-se o conjunto de dados original; em seguida, remove-se uma DMU por vez 

e recalculam-se os escores, {𝜃𝑘𝑗
∗ |𝑘 = 1, … , 𝑛; 𝑘 ≠ 𝑗}. Então 𝜃𝑘𝑗

∗
 é o escore de 

eficiência da DMU k quando este é calculado sem a presença da DMU j. 

O problema do uso do método Jacknife, nesse contexto, advém do fato de ele 

ser computacionalmente intensivo. Mais especificamente, para retirar cada DMU e 

realizar (n-1) cálculos de DEA, exige-se a resolução de n(n-1) problemas de 

programação linear, dificultando a sua execução em grandes bancos de dados, 

mesmo com as atuais disponibilidades computacionais. Sousa & Stosic (2005) 

contornaram em parte esse problema adotando um procedimento de amostragem 

nos dados originais. A fronteira seria calculada com B amostras dos dados originais. 

Isso aumenta o número de passos do método para detecção de outliers mas, em 

compensação, reduz o tempo computacional para os cálculos. Essa parte no 

procedimento não foi empregada neste trabalho, obtivemos as fronteiras 

determinísticas e a influência de cada observação sobre elas. 
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3.4.2 MÉTODO DO SIMAR (ST) 

 

O método do Simar (ST) é descrito por Cazals, Florens & Simar (2002) e 

Simar (2003). Ele aborda uma fronteira construída pela esperança de um 

subconjunto obtido dos mínimos da amostra. Apesar de esse procedimento ser a 

obtenção da esperança estatística, o método ainda é não-paramétrico. Trata-se de 

uma fronteira mais robusta do que a fronteira determinística, uma vez que a fronteira 

não é mais determinada pelo mínimo de insumos com o máximo de produtos, mas 

sim com a esperança dos mínimos de insumos dados de um determinado nível de 

produto yi ≥ y. 

A abordagem do teste segue o princípio de trimming parameter, que é a 

construção de fronteiras de eficiências mais internas, isso mostra que, na presença 

de um outlier, a primeira fronteira a ser analisada estará mais distante das demais 

observações.  

Segundo Rocha (2015): “o método de Simar parte da distribuição conjunta de 

inputs e outputs para analisar a eficiência por meio de uma função de sobrevivência 

𝑆(𝑥, 𝑦)”. A notação matemática para o modelo segue a dada pela fórmula abaixo: 

 

𝑆𝑐(𝑥|𝑦) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑿 ≥ 𝑥|𝒀 ≥ 𝑦) =
𝑆(𝑥, 𝑦)

𝑆𝑦(𝑦)
 

 

Tendo em vista que S(x, y) é a distribuição de probabilidade não-condicionada 

de 𝑥  e de 𝑦 . Temos ainda que 𝑆(𝑥|𝑦) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑿 ≥ 𝑥|𝒀 ≥ 𝑦) e 𝑆𝑦(𝑦) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝒀 ≥ 𝑦) é 

a probabilidade marginal quando 𝑥 = 0. 

Dado um 𝑦 qualquer, o método ST obtém várias sub amostras para 𝑿 

condicionada em 𝒀 ≥ 𝑦. Estas amostras estão numeradas de 1 até B. De cada uma 

destas sub amostras se retira a esperança dos mínimos: 
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𝜑(𝑦) = 𝐸(min(𝑋1, … , 𝑋𝐵)) 

 

Com o resultado do cálculo acima, obtêm-se uma fronteira que será mais 

interna, do que a calculada pelo método DEA. Esta fronteira serve como referência 

para detecção de outliers, sendo que os pontos que estão acima dela são 

identificados como outliers, e os que estão abaixo não. 

Segundo Rocha (2015), “o método de Simar permite os índices de eficiência 

(𝜃) ser maiores do que um (𝜃 > 1), isso devido à ocorrência de pontos ‘acima’ da 

fronteira”. Sendo assim, os candidatos mais apropriados para a função de outliers 

possuem um θ superior ou muito superior a um. 
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4. BASE SE DADOS 

 

Neste capítulo serão abordadas as escolhas dos indicadores para a análise 

de eficiência do modelo proposto no trabalho. Indicaremos as variáveis de insumo e 

produto, sempre tendo por base um comparativo com trabalho do REM-F realizado 

pela Folha de São Paulo. Após as estimações e composição do modelo, será 

realizada a análise dos resultados encontrados e uma comparação do que foi 

encontrado com os diferentes métodos. 

 

4.1 OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados são todos de fontes públicas e de fácil acesso. Isso permitiu o 

trabalho de comparação dessa dissertação. Os dados da área de saúde são 

provenientes do DATASUS10 e IBGE11, os de educação e saneamento são do IBGE, 

obtidos através do sistema SIDRA.12 

Além das áreas mencionadas, obteve-se o indicador da receita per capita de 

cada município. Esse dado é fornecido pelo Tesouro Nacional e foi obtido por meio 

do SINCOFI.13 As receitas são de 2013. O ano de referência para a maioria das 

informações do IBGE é 2010, pois são informações do Censo Demográfico realizado 

naquele ano. 

As variáveis para análise de eficiência foram obtidas no mesmo padrão, do 

trabalho do REM-F, para que o comparativo da medição de eficiência seja com 

pesos iguais. 

Dessa forma, maioria dos dados retirados do IBGE, DATASUS, SINCOFI. O 

anexo B fornece mais informações e para visualizar os endereços eletrônicos dos 

dados. 

                                            
10 DATASUS – Departamento de informática do Sistema Único de Saúde. 
11 IBGE – Instituto brasileiro de geografia e estatística. 
12 SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação Automática. 
13 SINCOFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. 
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4.2 ESCOLHA DAS DMUS 

 

Para o cálculo de eficiência dos municípios brasileiros, mostrando quem é 

mais efetivo na sua gestão nos indicadores de educação, saúde e saneamento. As 

DMUs serão todos os municípios brasileiros. As variáveis de análise tanto de insumo 

e produtos seguem o trabalho do REM-F e são explanadas a seguir. 

Antes do tratamento das informações a base continha 5.570 municípios. No 

entanto, algumas informações foram perdidas após a retirada de municípios que não 

tinham algumas das informações nas variáveis de produtos ou de insumos. Após 

essa retirada, a amostra ficou com 5.223 municípios, uma perda de 347 (6,2%). 

A informação sobre a Rede de Esgoto (da categoria Saneamento) era a 

variável de receita municipal que continha o maior número de missings, 118. 

Seguida de Receita Municipal, com 113 municípios. Um desses casos foi o 

município de Brasília, por exemplo, que não tem propriamente uma receita 

municipal, dado que faz parte do Governo do Distrito Federal. 

A terceira variável com maior grupo de faltantes era a porcentagem de 

crianças de 0 a 3 anos nas creches (da categoria Educação) com 107 municípios 

sem informações. As demais variáveis possuíam número de missings baixo. 

Note-se que alguns municípios possuem missings em mais de uma variável, 

resultando na perda de 347 municípios mencionada. O trabalho da Folha de São 

Paulo para o REM-F parece ter realizado algumas buscas de informações para 

alguns municípios, seja buscando em demais anos, seja buscando em fontes 

complementares. Porém esse trabalho não ficou muito bem detalhado pelo jornal, 

sendo que optamos por não inserir novas informações em nosso banco.14 

  

 

                                            
14 No trabalho do REM-F consta 5281 municípios, 58 a mais que o banco de dados empregado nessa 

dissertação. 
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4.2.1 VARIÁVEIS DE PRODUTO (OUTPUT) 

 

Os indicadores de produto para a análise de eficiência estão ligados à 

educação, à saúde e ao saneamento. As variáveis citadas levam em consideração a 

taxa de cobertura das políticas que são de extrema relevância para os municípios. 

Separaram-se os indicadores por áreas, em cada um deles foi feito um índice tal 

como descrito na seção 3.3.1. Depois, dentro de cada área e para cada município, 

foi feita a média dos índices. Os índices médios finais de cada área passaram por 

padronização novamente, tal como a descrita, e ao final, com valores de 0 e 1, 

entraram na composição do índice REM-F.  

Os indicadores da área de educação são: 

• Porcentagem de crianças na creche de 0 a 3 anos. 

• Porcentagem de crianças na escola de 4 a 5 anos;  

Obtidos a partir do Censo Demográfico do IBGE de 2010, conforme 

mencionado na introdução deste capítulo. 

Os indicadores da área de saúde são: 

• Cobertura de equipes de atenção básica; 

• Médicos para cada mil habitantes. 

Os dados para médicos e população são do IBGE, também do Censo 

Demográfico IBGE 2010. O indicador de cobertura de equipes da atenção básica é a 

‘Porcentagem de domicílios atendidos pelas equipes de atenção básica’ do 

DATASUS, 2013. 

Os indicadores da área de saneamento são: 

• Atendimento de água; 

• Coleta de lixo domiciliar; 

• Cobertura de esgoto. 
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Obtidos também pelo Censo Demográfico do IBGE de 2010. 

 

4.2.2 VARIÁVEL DE INSUMO (INPUT) 

 

O nosso indicador de insumo para a análise de eficiência será a receita 

municipal total arrecadada no ano de 2013. Essa informação é do Tesouro Nacional 

e foi retirada do site SINCOFI.15  A população de 2013 foi obtida pelo site do IBGE 

pelas projeções oficiais também para o ano de 2013. 

Conforme já indicado na seção 3.3.1, os dados de receitas são assimétricos à 

direita. Para isso fez um escore padronizado após a logaritmização deste indicador. 

E valores censurados de 1.000 reais para o mínimo e 400 mil reais para o máximo 

foram estipulados. Um histograma dos dados de receita per capita antes desse 

tratamento se encontram no gráfico 7 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Histograma da receita municipal per capita 

                                            
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf;jsessionid=mjTV1NUlac35oxz
BVW4IxSJu.node1 

 

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf;jsessionid=mjTV1NUlac35oxzBVW4IxSJu.node1
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf;jsessionid=mjTV1NUlac35oxzBVW4IxSJu.node1
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do SINCOFI, 2013. 

 

A tabela 1 apresenta um resumo descritivo dos dados de receita per capita 

dos municípios.  

Tabela 1 – Dados descritivos para a Receita per capita dos municípios 

Min 1º Quartil Mediana Média 3º Quartil Max Desvio-padrão NAs 

0.00 1.821 2.316 2.716 3.132 27.726 1.417,27 113 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do SINCOFI, 2013. 
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5. RESULTADOS 

5.1 ESTIMAÇÃO DA EFICIÊNCIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Como resultado, obteve-se as eficiências dos municípios brasileiros em 

relação ao insumo (índice de receita per capita) e aos produtos escolhidos (índices 

de educação, saúde e saneamento). Pode-se, portanto, averiguar quais municípios 

entregam melhor eficiência no atendimento ao público para as áreas mencionadas 

nos produtos com uma menor necessidade de arrecadação ou com menor 

desperdício da receita disponível. As estimações foram realizadas por meio de 

rotinas elaboradas na linguagem do R por meio do pacote “Benchmarking” e 

realizou-se um comparativo entre os resultados de eficiência não paramétricos com 

os resultados do REM-F. 

 

5.2 RESULTADOS DEA-C E DEA-V 

 

Os resultados encontrados para a eficiência dos municípios, obtidos através 

das mesmas variáveis de insumo e produto utilizadas no REM-F, serão descritos 

neste capítulo com o método DEA, nossa principal ferramenta de análise. 

Em primeira análise, o DEA-C será comparado com o REM-F por meio da 

correlação entre os dois índices, a eficiência técnica com retornos constantes de 

escala e a eficiência do REM-F. Tais resultados podem ser analisados a partir do 

gráfico 8 que apresenta a correlação entre o DEA-C e o REM-F: 
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Gráfico 8 – Correlação entre Eficiência DEA-C e o REM-F 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico 8 mostra que há uma forte correlação positiva entre a análise de 

eficiência do DEA-C com os resultados do REM-F. Os resultados de correlação e do 

r.squared foi de 0.926 e 0.858, respectivamente. É, portanto, forte o indicativo de 

que o REM-F assume implicitamente retornos constantes de escala. Acrescenta-se 

que todas as observações estão abaixo da reta pontilhada, diagonal que liga os 

pontos (0,0) e (1,1), apresentando que o DEA-C tende ter valores de eficiência mais 

altos do que o índice do REM-F. 

Como abordado no capítulo sobre a análise envoltória de dados, o mesmo 

que discute o índice REM-F, o índice da Folha nada mais é do que uma razão 
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similar àquela da função objetivo presente na programação linear dos modelos não 

paramétricos. A diferença entre os modelos é a ponderação de seus pesos, que no 

DEA-C é livre, desde que positivos, e no REM-F é rígida. Isto explica os resultados 

acima observados. 

Não apresentaremos os resultados aqui, mas quando realizamos o DEA de 

apenas uma dimensão, a correlação com o REM-F também de apenas uma 

dimensão é perfeita, pois os pesos passam a não ser preponderantes. 

A análise dos resultados para o DEA-V está no gráfico 9 de correlação entre o 

DEA-V e o REM-F: 

 

Gráfico 9 – Correlação entre Eficiência DEA-V e o REM-F 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No gráfico 9, observa-se a correlação positiva, porém, os municípios estão 

mais concentrados em uma região da eficiência DEA. Condicionado ao DEA-V, 

observa-se também que a dispersão do REM-F é maior, ou seja, um município que 

estava com indicador muito bom no DEA-V pode ter ficado relativamente pior no 

REM-F, e o contrário também acontece, embora com menor dispersão, municípios 

que não estavam tão bem no REM-F, mas ficam muito melhor no DEA-V. Note-se 

que agora o modelo considera sua escala mais adequadamente.  .  

Os resultados de correlação e do r.squared foram de 0.274 e 0.075 

respectivamente. Isso mostra que no DEA-V temos uma correlação menor entre a 

eficiência e o REM-F, e vemos ainda que a dispersão para os valores condicionados 

do DEA-V são maiores e por isso o r.squared ajustado tão mais baixo. A baixa 

correlação entre os dois modelos já era esperada, confirmando que o REM-F não 

permite retornos variáveis de escala para os municípios, isso tem consequências de 

interpretação que serão mais adiante exploradas. 

A diferença nos dois modelos do DEA faz com que, em retornos constantes 

de escala, tenhamos uma quantidade menor de municípios eficientes em relação 

aos nossos produtos (saúde, educação e saneamento). Já no DEA com retornos 

variáveis de escala, a fronteira de eficiência é muito mais ajustada, de modo que os 

municípios são praticamente todos eficientes em relação aos nossos produtos 

(saúde, educação e saneamento). Em outras palavras, tenham menor variabilidade 

na escala de eficiência, nenhuma DMU no DEA-V tem eficiência menor do que 0.6, 

por exemplo.  

Em comparação com resultado do REM-F, a tabela 1 a seguir compara o 

resultado dos três modelos: REM-F, DEA-C e DEA-V resumindo as informações de 

resultado obtidas e de acordo com a escala proposta pelo o REM-F adaptada: 
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Tabela 2 – Resultados dos três modelos de acordo com faixas de eficiência 

Intervalos REM_F DEA_C DEA_V 

(0,0.2] 28 0 0 

(0.2,0.4] 1496 44 0 

(0.4,0.6] 3687 521 0 

(0.6,0.8] 12 2886 313 

(0.8,1] 0 1772 4910 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na tabela 2 notam-se algumas informações sobre a eficiência dos métodos 

DEA-C e DEA-V com relação ao REM-F. Primeiro, observa-se que, para o REM-F, 

os municípios que foram considerados eficazes, ou seja, entregando saúde, 

educação e saneamento com utilização de menor renda per capita, não alcançaram 

um escore de eficiência de nota 1, nem mesmo maior do que 0.8. Sendo assim, para 

o REM-F, os municípios considerados eficientes estão na faixa de 0.6 a 0.8, que no 

caso foram apenas 12 municípios eficientes.  

Com o método de análise do DEA-C é possível alcançar um resultado mais 

satisfatório de eficiência, pois se pode obter notas superiores de eficiência, entre 0.8 

e 1. Nesta faixa tem-se 1772 municípios eficientes. Considerando o padrão de 

eficiência do DEA-V este número de municípios sobe. A faixa de eficiência também 

aumenta. Neste caso, tem-se 4910 municípios com eficiência na faixa de 0.8 a 1.0.      

A tabela 3 resume o número de eficientes em cada um dos modelos para 

informar e resumir os municípios com eficiência exata e igual a 1, ou seja, aqueles 

que estão na fronteira. Como já argumentado, o REM-F não encontra município com 

eficiência exatamente igual a 1.0, dado que isso é extremamente improvável. O 

DEA-C tem um número de DMUs eficientes menor do que o DEA-V, resultado que é 

obtido por construção. 
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Tabela 3 - – Número de Municípios eficientes nos três modelos 

Índice Eficientes (θ = 1.0) 

REM-F 0 

DEA-C 8 

DEA-V 42 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Um importante detalhe a ser lembrado é que no modelo do REM-F foram 

dados pesos para os produtos saúde e educação (Saude = Educ = 2) e saneamento 

ficou com peso um (Sane = 1). Nos métodos DEA, os produtos e insumos se 

ajustam buscando a melhor forma para favorecer a programação linear de um dado 

município, o método busca atingir uma melhor eficiência para cada DMU em todos 

os resultados e com as restrições propostas. 

Inserindo-se no modelo um município artificial, intencionalmente inserido para 

ser o município eficiente no insumo (REC = 0 + 1) e nos produtos (índices Saude = 

Educ = Sanea = 1) podemos observar o impacto total de um referencial como este 

nos demais. 

Os resultados encontrados para um DEA-C com o município artificial podem 

ser visualizados no gráfico 10. O gráfico possui uma correlação positiva. Porém 

relacionando-o com o gráfico 8, que realiza a mesma análise sem o município 

artificial, nota-se que a nuvem de dispersão dos municípios se deslocou para 

esquerda e fica mais próxima da diagonal. Essa análise tem a vantagem de deixar o 

DEA-C de alguns municípios iguais ao REM-F, porém, a um custo de ineficiência 

total do modelo ajustado. Um município tal como o artificial desloca toda a fronteira 

para longe das demais observações. Note que agora apenas esse município artificial 

possui eficiência DEA-C igual a um, no gráfico é o ponto isolado em (1,1).  

O município artificial está sobre a linha tracejada em azul no canto superior 

direito do gráfico. Neste ponto visualiza-se que os outros municípios que estão 

abaixo dele seriam ineficientes. A correlação e o r.squared  foram de 0.717  e 0.514 
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respectivamente. Comparando anteriormente com do gráfico 8, houve uma queda na 

correlação entre a eficiência e o REM-F, bem como uma queda no ajuste. Conclui-se 

que comparar o DEA-C sem o município artificial com o REM-F é melhor do que 

comparar com a inclusão deste município fictício, ainda que ele ajude alguns 

municípios ficarem com valores similares ao REM-F, pois ele não faz isso para 

todos. 

 

Gráfico 10 – Correlação entre a eficiência DEA-C e o REM-F com município artificial 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Fazendo a mesma análise para o DEA-V com um município artificial, foi 

gerado o gráfico 11. Neste gráfico, fazendo a comparação com o gráfico 9, podemos 

visualizar dois pontos importantes, o primeiro que continua com uma correlação 
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positiva, porém agora ainda menos forte. O segundo é de os municípios se 

encontram ainda mais dispersos do que no modelo DEA-V sem o município artificial, 

isso é bem mais do que qualquer um do modelo de retornos constantes de escala.  

 

Gráfico 11 – Correlação entre a eficiência DEA-V e o REM-F com o município artificial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com a inclusão do município artificial, que é o ponto (1,1) visualizado no lugar 

em que a linha tracejada azul o toca, os municípios se tornam mais ineficientes. A 

correlação e o r.squared  foram de 0.05 e 0.003 respectivamente. Fazendo-se o 

mesmo comparativo com o gráfico 9, mostra-se que a correlação com retornos 

variáveis de escala com o município artificial, diminuiu significativamente e a 

explicação do quadrado dos resíduos (r.squared) se tornou ainda mais baixa. 
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O gráfico 12 coloca os gráficos 9 e 11 lado a lado. Nele nota-se que o 

município artificial ajuda a ‘nuvem’ de DMUs estar mais próxima da linha diagonal , 

colocando alguns municípios mais próximos. Isso indica que alguns municípios 

obtiveram seu DEA-V um tanto mais próximo do REM-F desse modo. No entanto, 

esse ganho é irrelevante ao se considerar a perda maior da tendência e a queda de 

eficiência desse modelo. 

  

Gráfico 12– Correlação do DEA-V com o REM-F sem e com município artificial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com a inclusão do município artificial, podemos comparar o resultado com os 

modelos de DEA-C e DEA-V na tabela 3 a seguir. Realizando a análise da tabela, 

observamos alterações no grau de eficiência dos municípios com e sem a inclusão 
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do município fictício que é o maior outlier do modelo. Como de se esperar, com a 

inclusão do município fictício no REM-F houve apenas o aumento de um município 

eficiente na faixa (0.8, 1], isso não muda os demais municípios pois a ‘fronteira’ do 

REM-F é fixa, tal como se supusesse o município artificial implicitamente, ver seção 

3.3.2. 

Tabela 3 – Resultados dos três modelos de acordo com faixas de eficiência, sem e com 

o município artificial 

 
Sem o município artificial Com município artificial 

Intervalos REM_F DEA_C DEA_V REM_F DEA_C DEA_V 

(0,0.2] 28 0 0 28 6 0 

(0.2,0.4] 1496 44 0 1496 283 0 

(0.4,0.6] 3687 521 0 3687 3081 0 

(0.6,0.8] 12 2886 313 12 1584 456 

(0.8,1] 0 1772 4910 1 270 4768 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao observarmos o DEA-C após a mudança, nota-se uma alteração 

principalmente para os municípios que estavam mais próximos de 1, pois como a 

metodologia DEA tenta ajustar todos os produtos e insumos como forma de alcançar 

o melhor resultado, estes se deslocaram para uma faixa abaixo, perdem eficiência 

por conta de toda a fronteira ter se deslocado. O número de municípios eficientes 

mantendo a faixa de 0.8 a 1, anteriormente era de 1772 municípios, depois da 

inclusão do município artificial foi para 270, queda relevante.  

No DEA-V repetiu-se a situação do DEA-C, deslocando municípios para uma 

faixa diferente de eficiência, intervalo (0.6, 0.8]. A média de eficiência geral caiu, 

mas continua mais alta do que em relação aos demais modelos. A queda de 

eficiência é, entretanto, menos dramática, dado que essa fronteira tenta ‘envolver’ 

todos os dados de maneira mais próxima e o município artificial, apresar de deslocar 

um tanto a fronteira, o desloca menos do que nos casos de retornos constantes. 

Salienta-se que a ideia do município artificial é mostrar como um outlier 

discrepante impacta no resultado do DEA e não influencia no resultado do REM-F, 

devido suas metodologias de eficiências diferentes. O REM-F, de certa maneira, 
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trata como se esse município existisse e por isso sua fronteira fica rígida, pois só 

seria alterada por impactos nos valores de máximo de cada produto da amostra e de 

mínimo nos insumos.  

Com a devida importância para o município artificial (considerando-o como 

um outlier), ele deveria sofrer um tratamento correto para que não impactasse no 

resultado final. Em verdade, mais do que isso, é preciso também verificar não 

apenas esse caso extremo, mas o caso em que municípios outliers podem surgir da 

própria amostra de municípios. Os resultados desta análise de outliers segue no 

próximo tópico. 

 

5.2.1 RESULTADOS OUTLIERS 

 

Neste tópico serão mostrados os resultados de outliers encontrados, através 

das metodologias proposta neste trabalho, destacadamente o método de Simar 

(2003) e Sousa & Stosic (2005). 

Como não se possui uma regra específica de qual porcentagem se deve 

utilizar para a mensuração de um outlier, será adotada uma porcentagem de dez 

porcento da amostra total de 5223 em que possam ocorrer municípios considerados 

outliers. Com a realização dos testes foram encontrados 522 municípios 

considerados outliers. Neste caso, foram retirados estes municípios e realizado um 

novo DEA-C, para averiguar se eles estavam causando alguma influência no 

resultado esperado. O gráfico 13 a seguir descreve esse resultado. 
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Gráfico 13 – Correlação entre DEA-C e REM-F no modelo com correção de outliers 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A análise do gráfico 13 mostra que o modelo sem os outliers ainda possui 

uma correlação forte e positiva entre os dados, sua correlação e seu r.squared  

foram de 0.932 e 0.869, respectivamente. Realizando um paralelo com o modelo do 

gráfico 8, nota-se um pequeno reforço para mais das duas medidas que indicam o 

ajuste entre os dados, embora a mudança não tenha sido tão grande.  

Realizando uma análise para mostrar como foi pouca a alteração de eficiência 

após a retirada dos municípios considerados outliers, o gráfico 14 de densidade 

explicita o deslocamento da distribuição de eficiência dos municípios.  
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Gráfico 14 – Gráfico de densidade de outliers 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No gráfico 14 a concentração dos municípios comparados com e sem outliers 

pode ser visualizada na distribuição da linha preta e contínua. Nota-se que houve 

um deslocamento para a direita em comparação com a curva tracejada, 

ocasionando uma concentração de municípios eficientes na faixa de 0.6 a 0.8. Os 

resultados dos DEA com e sem outliers estão descritos na tabela 4 abaixo: 

Tabela 4  - Tabela com resultados dos outliers para o teste de Simar (2003) 

Intervalos REM_F DEA_C DEA_V DEA_C correção de Outliers 

(0,0.2] 28 1 0 0 

(0.2,0.4] 1586 42 0 35 

(0.4,0.6] 3676 519 0 388 

(0.6,0.8] 16 3259 405 2217 

(0.8,1] 0 1485 4901 2061 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O que se visualiza na tabela 4 reforça a hipótese que no REM-F, mesmo que 

aconteça um outlier, não haverá mudança no comportamento dos resultados de 

eficiência devido a utilização de escore das variáveis e não de um ajuste entre elas. 

E tendo em vista o método DEA pode-se encontrar uma pequena melhora no DEA 

sem outliers, o que nos deixa como relevância o tratamento dos dados de uma 

forma mais fina. 

Mais detalhes sobre os municípios considerados outliers pelo método do 

Simar (2003) estão no anexo C. Para detalhes do método de detecção de outliers 

Sousa & Stosic (2005), consultar o anexo D. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nesta dissertação foram empregados dados municipais do IBGE e DATASUS 

para as dimensões de educação (porcentagem de crianças na creche de 0 a 3 anos 

e porcentagem de crianças na escola 4 a 5 anos); saúde (número de médicos por 

mil habitantes e porcentagem da população coberta por equipes de atenção básica); 

e saneamento (atendimento de água, coleta de lixo domiciliar e serviço de coleta de 

esgoto). Ademais, foram utilizados dados do SINCOFI para obtenção das receitas 

dos municípios. Por meio desses dados, compararam-se indicadores de eficiência 

obtidos pelo método DEA, com o indicador mais simples realizado pelo jornal Folha 

de São Paulo, batizado de REM-F (Ranking de Eficiência dos Municípios – Folha). 

O REM-F é um índice ponderado, trata-se da razão entre os indicadores 

padronizados de educação, saúde e saneamento (no numerador) e um índice 

também padronizado para o indicador de receita (no denominador).16 O trabalho do 

jornal Folha de São Paulo denominou este índice como um resultado de eficiência, 

pois se trata da obtenção de mais produtos com a menor receita possível. No 

entanto, apesar da vantagem da sua simplicidade, este indicador deixa subjacentes 

as hipóteses acerca da eficiência medida. Em resumo, assume-se que os retornos 

são constantes para todos os municípios, não se admitindo rendimentos 

decrescentes. Além disso, outra hipótese implícita é a de que existe um município 

onde todas as dimensões são as mais altas possíveis e a receita per capita é a mais 

baixa. Um município com tais características seria o único com o REM-F igual a um, 

fato que não foi observado. 

Ao não explicitar uma fronteira, o REM-F deixa em aberto quais são as 

referências a serem utilizadas pelos municípios que não ficaram tão bem em seu 

indicador. Ou seja, tal modelo não possui benchmarkings. Os pesos utilizados no 

                                            
16 O REM-F calculado nesta dissertação não é idêntico ao divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, 

pois o tratamento das variáveis não foi exatamente o mesmo. As fontes de dados utilizadas são as mesmas 
indicadas pelo jornal, entretanto, não havia orientação mais detalhada para o tratamento das informações 
faltantes e para a padronização de variáveis. Buscou-se a obtenção de um REM-F que fosse o mais próximo do 
indicador da Folha com os dados disponíveis, mas a checagem completa não pôde ser feita. O autor entrou em 
contato com o Jornal para o fornecimento dos dados completos, para fins de comparação, e não obteve 
resposta até a edição final deste trabalho, em 26 de Março de 2018.   
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REM-F são rígidos, as dimensões de saúde e educação foram consideradas duas 

vezes mais importantes do que a de saneamento. 

O principal produto dessa dissertação foi comparar o método do REM-F com 

o método de fronteiras não-paramétricas (DEA), que academicamente é mais 

rigoroso, pois explicita melhor suas hipóteses e utiliza os conhecimentos de 

economia da produção.  

Da comparação entre o índice de eficiência DEA com retornos constantes de 

escala e o REM-F, obteve-se forte correlação entre os indicadores (0.932). Para o 

REM-F bidimensional (um produto e um insumo) e o índice DEA bidimensional 

(também um produto e um insumo) obteve-se a correlação perfeita, como o 

esperado. Nesta comparação os pesos de agregação das variáveis perdem sua 

importância.  

Indicadores para auxiliar a gestão municipal na entrega de produtos para os 

seus cidadãos são relevantes, principalmente ao se considerar a situação de crise 

fiscal em que o país se encontra. O indicador REM-F assumiu que os produtos de 

maior importância a serem entregues pela gestão municipal estão nos setores de 

educação, saúde e saneamento, deixando outros produtos fora da análise de 

eficiência, tais como segurança pública, urbanização, transporte e habitação. Como 

a ideia deste trabalho é realizar uma comparação metodológica, adotamos os 

mesmos produtos e insumos. 

      O único insumo utilizado foi a receita per capita. Entre a receita per capita 

e o gasto per capita existe uma grande diferença não considerada pelo trabalho do 

jornal. Portanto, existe a hipótese de que a receita per capita resume bem os 

recursos disponíveis para o município. Os dados de receita per capita indicam uma 

variação muito grande (média igual R$ 2.716 e desvio-padrão de R$ 1.417,27), 

configurando-se uma distribuição assimétrica a direita (mediana de R$ 2.316). Por 

conta disso, a receita per capita foi logaritmizada e os escores padronizados obtidos 

após esse tratamento. O trabalho do jornal Folha de São Paulo assumiu que 

nenhum outro tratamento se mostrou necessário para essa variável.  
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Um índice tal como o REM-F é importante por aliar produtos e insumos em 

um mesmo indicador. Além disso, possui a vantagem de ser de fácil divulgação e 

entendimento pela sociedade civil, podendo se apropriado por gestores e cidadãos 

interessados em acompanhar o desempenho do seu município. A divulgação de um 

ranking, no entanto, não é a forma saudável de divulgar tal trabalho, pois simula a 

competição entre os municípios (ficar nas primeiras colocações é o mais importante), 

descartando certa subjetividade das posições relativas.  

O método DEA utiliza apenas as informações disponíveis para construir seu 

conjunto de produção. Mais importante do que a posição relativa, nele é relevante a 

distância que cada município possui em relação à fronteira. No DEA, um município 

muito grande ou muito pequeno não é penalizado em relação aos demais, caso 

esteja fazendo o melhor possível em comparação com seus pares. Municípios de 

escala muito diferentes não são comparados entre si, ou seja, não são homogêneos. 

Com o DEA é possível tratar dessa homogeneidade ao se especificar rendimentos 

de escalas variáveis e tratar as informações discrepantes (outliers). 

Neste trabalho foi feita uma comparação entre as duas metodologias, a do 

REM-F e do DEA. Concluiu-se que o REM-F, supondo rendimento constantes de 

escala, fez uma comparação muito próxima com as dos modelos de fronteira de 

eficiência não-paramétrica. Sendo assim, ele é uma boa aproximação simples desse 

modelo. Apesar disso, a comparação de um município em particular pode estar 

prejudicada ao não se considerar os apontamentos acima. O objetivo da 

comparação realizada foi o de destacar melhores caminhos para uma mensuração 

de eficiência mais completa, apropriando-se dos princípios mais relevantes da 

economia da produção.         
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ANEXO A 

1. Agrupamento segundo o grau de desenvolvimento econômico 

G-7: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados 

Unidos. 

Economias avançadas: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 

República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, 

Grécia, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coreia do Sul, Holanda, 

Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, 

Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos. 

G-20: Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, 

Alemanha, Índia, Itália, Japão, Coreia, Rússia, África do Sul, Turquia, 

Reino Unido, Estados Unidos. 

Economias emergentes: Argentina, Brasil, Bulgária, Chile, China, 

Colômbia, Hungria, Índia, Jordânia, Cazaquistão, Letônia, Lituânia, 

Marrocos, Peru, Polônia, Romênia, Rússia, África do Sul, Tailândia, 

Turquia, Ucrânia. 

Demais: Afeganistão, Armênia, Bolívia, Cabo Verde, República do 

Congo, Geórgia, Honduras, Lesoto, Maldivas, Moldávia, Mongólia, 

Tajiquistão, Iêmen, Bósnia e Herzegovina, Hong Kong, Costa Rica, 

El Salvador, Jamaica, Ilhas Maurício, San Marino, Gaza, Albânia, 

Barbados, Belarus, Butão, Macao, Croácia, Egito, Macedônia, Paraguai, 

Sérvia, Ilhas Seychelles, São Cristóvão e Nevis, Suazilândia, Tunísia. 
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2. Agrupamento segundo o padrão cultural/social 

Países nórdicos: Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia. 

Zona Euro: Áustria, Bélgica, Chipre, Finlândia, França, Alemanha, 

Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, 

Eslováquia, Eslovênia, Espanha. 

Ásia emergente: China, Índia, Indonésia, Malásia, Paquistão, 

Filipinas, Tailândia. 

Europa emergente: Bulgária, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, 

Romênia, Rússia Turquia, Ucrânia. 

América Latina emergente: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru
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ANEXO B 

Tabela 5 - Fonte dos Dados 

Variável  Descrição da Variável  Endereço 

Educação Porcentagem de de crianças de 4 a 
5 anos na escola. 

www.sidra.ibge.gov / selecionar Amostra - resultados gerais - Educação - tabela 1549   

Educação Porcentagem de crianças de 0 a 3 
anos na creche. 

www.sidra.ibge.gov / selecionar Amostra - resultados gerais - Educação - tabela 1549   

Saúde Número de médicos por mil 
habitantes. 

www.ibge.gov.br / canais / pesquisa de informações básicas municipais - munic / selecionar 2014 

Saúde Porcentagem de domícilios 
atendidos pela atenção básica. 

www.datasus.gov.br / selecionar Acesso à Informação / tabnet / informações de saúde/ indicadores municipais 

Saneamento Porcentagem de domicílios 
atendidos pela rede geral (água). 

www.sidra.ibge.gov / selecionar Universo - características da população e domicílios - tabela 1398 - selecionar na 
forma de abastecimento de água: rede geral 

Saneamento Porcentagem de domicílios 
atendidos pela rede de esgoto. 

www.sidra.ibge.gov / selecionar Universo - características da população e domicílios - tabela 1394 - selecionar em tipo 
de esgotamento sanitário: rede geral de esgoto ou pluvial 

Saneamento Porcentagem de domicílios com 
coleta de lixo. 

www.sidra.ibge.gov / selecionar Universo - características da população e domicílios - tabela 1398 - selecionar no 
destino do lixo: coletado 

Receita  Receita per capita (Receita 
total/População total) de 2013. 

Siconfi (sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro) / Escopo municípios/ Receitas 
orçamentárias realizadas - 2013 - Receita total 

População População total 2013.  www.ibge.gov.br / população / estimativas de população / selecionar o ano 2013 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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ANEXO C  

De acordo com os testes de outliers propostos na dissertação do Simar serão apresentados abaixo os resultados destes 

municípios. 

Tabela 6 – Teste de outliers do Simar 

COD MUN REC_MUN REM_F D_Educ D_Saud D_Sane outliers_total 

4113601 Lobato  1.21646068999852 0.633410526733659 0.955747065655691 0.507843648408268 0.925413603885847 1.02946023271505 

3162906 São João Nepomuceno  1.07314654496999 0.650192096404138 0.814902823030374 0.471043337563797 0.916864687926138 1.0613387231918 

3304904 São Gonçalo  1 0.607589596651315 0.613112036823009 0.502768761072642 0.806186387465272 1.061380634491 

3109600 Cachoeira da Prata  1.19235179519089 0.603129934291681 0.796026592224425 0.519605964199471 0.964450186582456 1.06495462836601 

3115300 Cataguases  1.06293380034577 0.621100397223843 0.685643558500717 0.504498727867531 0.920658455350538 1.06679936426301 

3500600 Águas de São Pedro  1.3246133951774 0.571982142340021 0.869365928338669 0.52901277021059 0.991518640630769 1.08449979838486 

3540853 Pracinha  1.20808683525827 0.588794558475545 0.815596508804295 0.508514002746453 0.908353750728564 1.08633228973679 

3548906 São Carlos  1.15986349767604 0.601759398159908 0.747542656530374 0.509418391516501 0.97587170545215 1.09015529046785 

3153905 Raposos  1.06016354421248 0.603201632065727 0.619116094088075 0.514483930341215 0.930261851769186 1.09347578642584 

3543402 Ribeirão Preto  1.19245719721546 0.582832991056013 0.737683243501976 0.506684658974347 0.986281169844139 1.09920462719836 

3205309 Vitória  1.25372251353965 0.593890321021023 0.858656391517808 0.509504781054948 0.986545985041219 1.10008645483502 

3500709 Agudos  1.20799085819964 0.573420807108171 0.743029964597876 0.512266042386574 0.952843450471748 1.10026236122344 

3553955 Tarumã  1.2177333853836 0.573867348038575 0.762500490108619 0.510939616453982 0.947206929315408 1.10027671947812 

3549805 São José do Rio Preto  1.17131036101175 0.59137759239726 0.751560927091192 0.508884844538563 0.942541962965958 1.10293973990504 

2609501 Nazaré da Mata  1.05132045718211 0.608879993685153 0.737232673593075 0.464510063400654 0.797154492663119 1.10641789816518 

2927408 Salvador  1.07927797402824 0.600690071760897 0.641610389540713 0.501651259475104 0.955034520313258 1.10661600775581 

2930105 Senhor do Bonfim  1.04366123434958 0.59187736323399 0.641330892185711 0.527381560697861 0.751172391714658 1.10731924906854 

2414902 Viçosa  1.30254793623347 0.575359314508191 0.928421368544851 0.512857142857143 0.864608415722754 1.10746829284341 

3504602 Bady Bassitt  1.16145701847224 0.592528751839662 0.746905777675497 0.50226803118044 0.942635769641982 1.1080649884543 
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3109808 Cachoeira Dourada  1.39141774470837 0.540412301653685 0.921896126820127 0.513813124493654 0.888277827270589 1.10860209994534 

4106100 Conselheiro Mairinck  1 0.589051058200582 0.613309590087443 0.505749128919861 0.707137852988304 1.11025664277129 

3522901 Itapuí  1.17285798501372 0.590515710355798 0.789780463314862 0.489539911757691 0.904314580689124 1.11219866979776 

3547601 Santa Rosa de Viterbo  1.14380846682098 0.597696837122845 0.724065429980098 0.501148064394853 0.96782652571625 1.11233074561174 

4125308 São Jorge do Ivaí  1.1965168048371 0.578396975303202 0.794205323202389 0.503864168618267 0.864169520444838 1.11393810719567 

2612505 Santa Cruz do Capibaribe  1.03181531962843 0.575903507067123 0.549604687458134 0.501546376168978 0.868828178843765 1.11467939952028 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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ANEXO D 

A tabela 7 a seguir mostra os resultados para o método de detecção de outliers de Sampaio e Stosic. 

Tabela 7 – Teste de outliers Sampaio e Stosic 

COD MUN UF REC_MUN REM_F D_Educ D_Saud D_Sane outliers_total 

5220454 Senador Canedo   1.218185578 0.560624265 0.405995036 1 0.6027319 1.494850314 

2803708 Macambira   1.140028806 0.5939922 0.844774494 0.585217639 0.52585683 1.28894527 

3162906 São João Nepomuceno   1.073146545 0.650192096 0.814902823 0.471043338 0.916864688 1.058963803 

3157336 Santa Cruz de Minas   1.056515865 0.568020413 0.496966991 0.507861839 0.990955229 1.173769459 

2206803 Nossa Senhora dos Remédios   1.125650444 0.54694296 0.910986653 0.506048244 0.244263138 2.026511998 

4113601 Lobato   1.21646069 0.633410527 0.955747066 0.507843648 0.925413604 1.030074229 

3115300 Cataguases   1.0629338 0.621100397 0.685643559 0.504498728 0.920658455 1.066969287 

3510609 Carapicuíba   1.01801849 0.444677384 0.568612069 0.098237732 0.929749395 2.445048803 

2208650 Queimada Nova   1.10357676 0.281579869 0.237588821 0.504163614 0.070220128 6.16102593 

2209609 São Félix do Piauí   1.192509873 0.312940131 0.690214017 0.002493055 0.480506835 74.47992386 

3166303 Sericita   1.10366647 0.191057057 0.014141849 0.262258396 0.501515847 20.4997103 

1500701 Anajás   1.099489109 0.126852564 0.27392453 0.001350623 0.146814753 132.5583431 

3204302 Presidente Kennedy   1.554517276 0.342272812 0.553927827 0.514977657 0.522534029 1.60598546 

3550209 São Miguel Arcanjo   1.103487003 0.293727166 0.443202235 0.002458361 0.729299359 72.02019201 

4217006 São Ludgero   1.168293213 0.493426791 0.824627297 0.208595374 0.815890511 1.646498431 

2412005 São Gonçalo do Amarante   1.114432608 0.331946784 0.548335699 0.002341089 0.748308024 77.32317967 

3501707 Américo Brasiliense   1.130072517 0.493154665 0.713243408 0.184312833 0.991390186 1.732516307 

4109104 Guaporema   1.283463936 0.358876157 0.890614243 0.006381784 0.509030972 34.03415816 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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