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RESUMO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é caracterizado por complexas relações intergovernamentais 
que têm garantido avanços paulatinos na resolução de problemas quanto à prestação de 
serviços públicos de saúde à população. Enquanto política setorial de governo, o SUS  é 
influenciado pelos esforços recentes de disseminação e prática dos princípios da 
administração pública gerencial, cujo foco é uma gestão voltada para resultados e o eficiente 
uso dos recursos. Nesse contexto, a avaliação de desempenho ganha destaque, todavia, a 
determinação de parâmetros de avaliação pela Controladoria na Gestão Pública não tem sido 
uma tarefa simples, pois o tipo de controle aplicável às atividades do setor público depende de 
quatro complexos critérios: ambigüidade dos objetivos, mensuração dos outputs, 
conhecimento do efeito das intervenções e repetição das atividades. Uma alternativa para 
contornar as dificuldades da avaliação de desempenho é a sua realização por benchmark. 
Neste sentido, este estudo teve por objetivo levantar, medir e explicar as variações de 
desempenho dos Municípios Paulistas quanto à eficiência econômica na aplicação de recursos 
públicos nas ações de atenção básica à saúde em função do perfil de financiamento dos gastos 
gerais e específicos de tal área. A eficiência econômica reflete a capacidade de uma entidade 
obter máximos outputs ao menor custo e foi medida com o uso da metodologia Data 

Envelopment Analysis (DEA): técnica de otimização baseada em programação linear e 
projetada para estabelecer medida de eficiência relativa entre diferentes unidades tomadoras 
de decisão. Por sua vez, a eficiência econômica, parâmetro de avaliação de desempenho do 
setor público, é influenciada pela forma como os políticos e burocratas lidam com as 
restrições orçamentárias. A literatura sobre o federalismo prevê que as transferências não-
condicionais e sem contrapartida provocam gasto público com desperdício, ocasionado pelo 
processo de ilusão fiscal, de redução do poder de barganha e/ou de flexibilização 
orçamentária. No primeiro estágio do modelo DEA, foram calculados os escores de eficiência 
com base na despesa liquidada em atenção básica e a quantidade de outputs diretos 
produzidos em tal subfunção. Os resultados indicaram que somente 17 dos 599 Municípios 
Paulistas sob análise foram considerados eficientes e que era possível aumentar, 
consideravelmente, a quantidade de serviços prestados à população sem a necessidade de 
novas dotações orçamentárias. No segundo estágio do modelo DEA, verificou-se que a maior 
proporção de idosos em uma jurisdição torna a prestação de serviços mais cara, por sua vez, 
maiores densidade populacional, grau de urbanização e escala dos estabelecimentos de saúde 
favorecem o gasto público com eficiência. Estas quatro variáveis não estão sob o controle do 
gestor público, portanto, os escores de eficiência foram ajustados para refletir o desempenho 
resultante do seu poder discricionário. A partir dos escores de eficiência ajustados e por meio 
da análise de regressão, constatou-se que as transferências não-condicionais e sem 
contrapartida aumentam a ineficiência do gasto público em atenção básica, conforme previsto 
pela literatura. Por outro lado, os repasses de recursos do SUS, tanto os não-vinculados 
quanto os vinculados, reduzem a ineficiência, indicativo dos avanços alcançados pela gestão 
do SUS. Outro fator que possui interdependência positiva com a eficiência é o indicador de 
escolaridade, sinalizando que uma população mais bem educada pode favorecer a avaliação 
de desempenho e accountability. Este trabalho pode ser estendido a outras subfunções da área 
de saúde e mesmo de governo e aprofundado quanto ao aspecto da qualidade. Além disso, 
estudos longitudinais poderiam ajudar a separar o efeito do processo de ilusão fiscal e redução 
de poder de barganha daquele relativo à flexibilização orçamentária provocada pela 
perspectiva de recebimento de socorro financeiro de outras esferas de governo. Acredita-se 
que este trabalho tenha contribuído para indicar possibilidades e restrições de avaliações 
comparativas de desempenho no setor público.  
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ABSTRACT 

 
Sistema Único de Saúde (SUS)1 is characterized by complex intergovernmental relationships that 

have granted continuing enhancement in the solution of issues related to public health service 

rendering to the population. While a governmental sector policy, SUS is influenced by recent 

efforts in the distribution and performance of the principles of public administration management, 

whose focus is management centered on both results, and the efficient use of resources. Within 

this context, the evaluation of performance becomes more prominent; however, the definition of   

evaluation parameters by the Public Management Controllership has been no easy task, because 

the type of control applicable to public sector activities depends on four complex criteria: 

ambiguity of objectives; output measurement; knowledge of effects of intervention, and recurrence 

of activities. One alternative to circumvent the difficulties with the evaluation of performance is 

doing it through benchmark. Thus, this study aimed at raising, measuring, and explaining the 

variations in performance in the municipalities in the State of São Paulo regarding the economic 

efficiency in the use of public funds in the public health basic actions as related to profile of 

expenditure financing in such area. Economic efficiency reflects the capability of an entity to 

obtain maximum output at the lowest cost, and was measured by means of Data Envelopment 

Analysis (DEA): a technique of optimization based on linear programming and designed to 

establish the measurement of relative efficiency among different decision making units. In its turn, 

economic efficiency, a parameter of evaluation of public sector performance, is influenced by the 

way the legislature and bureaucrats deal with budget constraints. The literature on federalism 

predicts that  non-matching unconditional transfers lead to public expenses with waste, brought 

about by the process of fiscal illusion, by the reduction of trade off power, and/or the softening of  

budget constraints. In the first stage of the DEA Model, efficiency scores were calculated based 

on paid out expenses with basic health procedures and the quantity of direct output produced by 

such sub function. The results pointed out that only 17 out of 599 municipalities in the State of 

São Paulo under analysis were considered efficient, and that it was possible to raise the quantity 

of services rendered to the population considerably without the need of other budget grants. In the 

second stage of the DEA Model, it was possible to notice that the proportion of old people in a 

jurisdiction causes service rendering to be more expensive; also, higher population 

concentration, degree of urbanization and level of health facilities favor public expenses with 

efficiency.  These four variables are not under the control of the public manager; therefore, 

efficiency scores were adjusted to reflect the performance resulting from the discretionary power. 

Through these adjusted efficiency scores, and by means of a regression analysis it was possible to 

see that non-matching unconditional transfers increase the inefficiency in public expenditure with 

basic health procedures, as envisaged in the literature. On the other hand, grants received from 

SUS, both conditional and unconditional, decrease inefficiency, which indicates improvement 

reached by the management of SUS. Another factor bearing positive interdependence with 

efficiency is the schooling index, which shows that a population with higher schooling indices 

may better the evaluation of performance and accountability. This work may be expanded to other 

sub functions in the health and even government area and may be deepened as far as quality goes. 

Besides, longitudinal studies might help distinguish the effect of the process of fiscal illusion and 

of the reduction in trade off power relating to the softening of budget constraint stemming from 

the possibility of financial help come from other government tiers. We believe this study has 

contributed to the suggestion of possibilities and restrictions of comparative evaluations in the 

public sector.  

                                                 
1 public health system 
 



 vii 

 





 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS................................................................................ 3 
LISTA DE TABELAS ............................................................................................................... 4 
LISTA DE GRÁFICOS ............................................................................................................. 5 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 7 

1.1 Situação-problema.................................................................................................... 12 
1.2 A tese........................................................................................................................ 16 
1.3 Hipóteses .................................................................................................................. 17 
1.4 Objetivos da pesquisa............................................................................................... 17 
1.5 Justificativa do estudo .............................................................................................. 18 
1.6 Estrutura do trabalho ................................................................................................ 20 

2 AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA E ACCOUNTABILITY NO SETOR PÚBLICO DE 
        SAÚDE............................................................................................................................. 23 

2.1 O Sistema Único de Saúde - SUS ............................................................................ 23 
2.2 Controladoria na Gestão Pública.............................................................................. 28 

2.2.1 Avaliação de desempenho e accountability ..................................................... 34 
2.2.2 Bens públicos ................................................................................................... 37 
2.2.3 Produção de bens públicos ............................................................................... 49 

2.3 Eficiência e Data Envelopment Analysis ................................................................. 55 
2.3.1 Definições de eficiência ................................................................................... 55 
2.3.2 Data Envelopment Analysis: modelo básico .................................................... 57 
2.3.3 Data Envelopment Analysis: modelos com variáveis não-controláveis........... 63 
2.3.4 Estudos empíricos anteriores............................................................................ 70 

2.3.4.1 Avaliação de eficiência da produção de governos na saúde ........................ 70 
2.3.4.2 Avaliação de eficiência da produção econômico-social de governos .......... 78 

3 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS EM ESTRUTURAS 
        FEDERALISTAS............................................................................................................. 87 

3.1 Primeira geração de teorias do federalismo: a visão normativa............................... 87 
3.1.1 Divisão de funções fiscais entre as esferas de governo.................................... 89 
3.1.2 Distribuição de competências tributárias ......................................................... 95 
3.1.3 Transferências intergovernamentais............................................................... 101 

3.2 Segunda Geração de Teorias do Federalismo: a visão positiva ............................. 108 
3.2.1 Transferências intergovernamentais e Flypaper Effect .................................. 112 

3.2.1.1 Flypaper Effect e ilusão fiscal .................................................................... 115 
3.2.1.2 Flypaper Effect,  burocrata  maximizador de orçamento e  poder  de 
                barganha ..................................................................................................... 121 

3.2.2 Transferências intergovernamentais  e o problema de  Soft  Budget  

               Constraints ...................................................................................................... 128 
4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA .............................................................................. 135 

4.1 Censo de Municípios Paulistas............................................................................... 135 
4.2 Data Envelopment Analysis: modelo em dois estágios .......................................... 138 

4.2.1 Primeiro estágio.............................................................................................. 138 
4.2.1.1 Seleção das variáveis e coleta dos dados ................................................... 138 
4.2.1.2 Dados missing ............................................................................................ 141 
4.2.1.3 Orientação do modelo de eficiência e retornos de escala........................... 141 
4.2.1.4 Detecção de Outliers .................................................................................. 142 

4.2.2 Segundo estágio.............................................................................................. 147 
4.3 Teste das hipóteses ................................................................................................. 154 



 2 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS................................................................................... 157 
5.1 Resultados do modelo DEA: primeiro estágio....................................................... 157 
5.2 Resultados do modelo DEA: segundo estágio ....................................................... 161 
5.3 Teste das hipóteses ................................................................................................. 167 

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS ............................. 171 
REFERÊNCIAS..................................................................................................................... 177 
APÊNDICES.......................................................................................................................... 187 



 3 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
ACS: Agente Comunitário de Saúde 
BCC: Banker, Charnes e Cooper 
CF: Constituição Federal 
CGR: Colegiado de Gestão Regional  
CRS: Constant Returns to Scale 
DATASUS:  Departamento de Informática do SUS 
DEA: Data Envelopment Analysis 

DGP:  Data-Generating Process 

DMU: Decision Making Unit 
DRS: Departamento Regional de Saúde  
EC:  Emenda Constitucional 
ESF: Equipe de Saúde da Família  
FAEC:  Fundo de Ações Estratégicas e Compensação  
FDH:  Full Disposable Hull 
FNS: Fundo Nacional de Saúde 
FPM:  Fundo de Participação dos Municípios 
ICMS:  Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 
IDH:  Índice de Desenvolvimento Humano 
IPI:  Imposto sobre Produtos Industrializados 
IPTU:  Imposto Predial e Territorial Urbano 
IPVA: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
ISSQN:  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
ITBI:  Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
IVA:  Valor Agregado 
MA:  Management Accounting  

MAS:  Management Accounting Systems  

MCS:  Management Control Systems 

MEAP:  Michigan Educational Achievement Program 

MESOVALES: Mesorregião dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
MQO: Mínimos Quadrados Ordinários 
NIRS:  Non-increasing Returns to Scale 

OC:  Organizational Controls  

OCDE:  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PAB:  Piso da Atenção Básica  
PACS:  Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
PIB:  Produto Interno Bruto 
PPA:  Plano Plurianual 
PPBS:  Programming Planing Budgeting System 
PPI:  Programação Pactuada e Integrada 
PSF:  Programa de Saúde da Família 
SEADE: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
SIA: Sistema de Informações Ambulatoriais 
SIAB: Sistema de Informações da Atenção Básica 
SIH:  Sistema de Informações Hospitalares  
SIOPS: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 
SUS:  Sistema Único de Saúde 
VRS:  Variable Returns to Scale 



 4 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1 - Matriz de correlação de Pearson entre as variáveis de Input discricionário e 

         Outputs do modelo de eficiência econômica dos Municípios Paulistas - 2006 .... 140 
Tabela 2 - Detecção de Outliers  - Wilson (1993) ................................................................. 144 
Tabela 3 - Variações dos índices de eficiência Shephard e Farrell....................................... 147 
Tabela 4 - Estatísticas descritivas das variáveis usadas no modelo de eficiência econômica 

         dos Municípios Paulistas – 2006........................................................................... 157 
Tabela 5 –Variáveis usadas no modelo de eficiência econômica dos Municípios Paulistas, 

         em termos per capita e de cobertura e por quintis  – 2006 ................................... 158 
Tabela 6 - Percentis dos escores de eficiência do modelo de eficiência econômica dos 

         Municípios Paulistas calculados com e sem outliers - 2006................................. 158 
Tabela 7 – Estatísticas descritivas dos escores de eficiência econômica dos Municípios  

          Paulistas - 2006 .................................................................................................... 159 
Tabela 8-  Municípios Paulistas mais ineficientes do primeiro estágio do modelo  

         DEA - 2006 ........................................................................................................... 161 
Tabela 9 - Estatísticas descritivas das variáveis não-controláveis do modelo de eficiência 

         econômica dos Municípios Paulistas - 2006 ......................................................... 163 
Tabela 10 – Resultados da regressão do modelo DEA em dois estágios ............................... 164 
Tabela 11 - Estatísticas descritivas dos escores de eficiência econômica ajustados dos  

           Municípios Paulistas - 2006 ................................................................................ 165 
Tabela 12 - Municípios mais eficientes no primeiro e segundo estágios do modelo DEA  

          - 2006.................................................................................................................... 165 
Tabela 13 - Municípios Paulistas mais ineficientes no primeiro e segundo estágios do  

           modelo DEA - 2006 ............................................................................................ 166 
Tabela 14 - Estatísticas descritivas das variáveis independentes do modelo de regressão  

           para teste de hipóteses ......................................................................................... 167 
Tabela 15 – Resultados da regressão do teste de hipóteses.................................................... 168 

 



 5 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
Gráfico 1 - Curvas de demanda por bens privados .................................................................. 41 
Gráfico 2 - Curvas de demanda por bens públicos................................................................... 42 
Gráfico 3 - Curvas de indiferença relativa ao consumo de bens públicos e privados pelo 

           indivíduo 1............................................................................................................. 44 
Gráfico 4 - Curvas de indiferença relativa ao consumo de bens públicos e privados pelo 

           indivíduo 2............................................................................................................. 44 
Gráfico 5 - Esquema de transformação relativo aos totais de bens públicos e privados.......... 45 
Gráfico 6 - Representação gráfica de uma isoquanta............................................................... 51 
Gráfico 7 - Eficiências técnica e alocativa orientadas a inputs ................................................ 55 
Gráfico 8 - Eficiências técnica e alocativa orientadas a outputs .............................................. 57 
Gráfico 9 - Economias de escala em Data Envelopment Analysis........................................... 60 
Gráfico 10 - Orientação da medida de eficiência para input ou output.................................... 62 
Gráfico 11 - Economias máximas de input .............................................................................. 64 
Gráfico 12 - Efeito da transferência incondicional e sem contrapartida ................................ 102 
Gráfico 13 - Efeito da transferência condicional e sem contrapartida ................................... 103 
Gráfico 14 - Efeito de transferência com contrapartida e ilimitada ....................................... 104 
Gráfico 15 - Efeito da transferência com contrapartida e limitada ........................................ 107 
Gráfico 16 - Efeito das transferências tntergovernamentais na despesa pública ................... 113 
Gráfico 17 - Restrição orçamentária do oleitor e o Flypaper Effect ...................................... 120 
Gráfico 18 - Flypaper Effects no modelo de Niskanen.......................................................... 127 
Gráfico 19 - Gráfico Log-Ratio para detecção de outliers..................................................... 144 
Gráfico 20 - Percentis dos escores de eficiência do modelo de eficiência econômica dos 

            Municípios Paulistas calculados com e sem outliers - 2006.............................. 159 
Gráfico 21 – Quantidade de vezes que os Municípios eficientes serviram de referência 

              para os ineficientes - 2006................................................................................ 160 
 
 



 6 

 



 7 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil, há mais de um século, adotou a forma federativa de divisão territorial e, hoje, é 

formado por 26 Estados, o Distrito Federal e 5563 Municípios divididos em cinco regiões. 

Um dos principais problemas do federalismo brasileiro é a heterogeneidade econômica entre 

regiões, também presente entre Estados e Municípios. Souza (2006, p. 189) destaca que outras 

questões podem, igualmente, ser consideradas problemáticas, como um sistema de relações 

intergovernamentais incompleto ou restrito a poucas políticas públicas. 

 

A Constituição Federal de 1988 reestruturou o federalismo brasileiro, fortalecendo os 

governos municipais, mormente quanto à repartição das receitas públicas. A descentralização 

tem sido um processo comum tanto do movimento de redemocratização do país, enquanto 

possibilidade de empowerment da sociedade civil no processo decisório e no controle das 

políticas públicas, assim como no contexto de reforma do aparelho do Estado, cujo foco 

principal é a eficiência dos gastos públicos e a gestão voltada para os cidadãos. 

 

Todavia, conforme Affonso (1996, p. 9), a característica central do processo de 

descentralização foi a descoordenação, com conseqüências danosas, como o aumento das 

desigualdades socioeconômicas inter e intra-regionais e inadequação da distribuição de 

encargos às três esferas federativas, implicando na coexistência de lacunas ou na superposição 

de funções. 

 

A Constituição Federal de 1988 definiu competências concorrentes ou partilhadas pelas 

esferas federal, estadual e municipal para um amplo conjunto de políticas públicas indicativo 

de que, na visão de Souza (2006, p. 197), o federalismo brasileiro teria um caráter mais 

cooperativo do que dual ou competitivo, o que está longe de ser alcançado por duas razões 

principais: diferentes capacidades dos governos subnacionais de implementação de políticas 

públicas e ausência de mecanismos constitucionais ou mesmo institucionais que regulem as 

relações intergovernamentais e estimulem a cooperação.  

 

Os serviços de saúde são de competência partilhada, mas, diferentemente de outras políticas 

públicas, têm sido avaliados como um sucesso quanto à adesão dos governos locais como 

principais provedores de tais serviços, sob a coordenação do governo federal. O processo de 
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análise crítica da política e sistema de saúde existentes e a formulação de propostas de 

mudança, nas décadas de 70 e 80, resultaram na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

com seus princípios e diretrizes formalizados na Constituição Federal de 1988, a qual 

determina que “[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado” (art. 196 da CF/88). 

Observando os preceitos constitucionais, o SUS segue os princípios doutrinários de acesso 

universal, equidade e integralidade no atendimento do cidadão.  

 

Ainda de acordo com a Lei Magna de 1988 e a legislação que regulamenta o sistema, os 

princípios que regem a organização do SUS são os seguintes: 

 

− Regionalização e Hierarquização: a rede de serviços do SUS deve ser organizada de forma 

regionalizada e hierarquizada para o maior conhecimento dos problemas de saúde da 

população de uma área delimitada e implementação das ações em todos os níveis de 

complexidade, sendo os serviços primários de atenção à saúde a forma de acesso da 

população à rede de serviços; 

− Resolutividade: a obrigação de existência de serviço capacitado para enfrentar e resolver a 

necessidade de atendimento individual ou problema de impacto coletivo sobre a saúde no 

nível de complexidade específico; 

− Descentralização: a redistribuição das responsabilidades pelas ações e serviços de saúde 

entre os vários entes governamentais; 

− Participação dos cidadãos: a população, por meio de entidades representativas, poderá 

participar do processo de formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução 

pelos governos federal, estadual e local; 

− Complementaridade do Setor Privado: a possibilidade de contratação de serviços 

privados, segundo normas específicas, quando da insuficiência do setor público 

(ALMEIDA et al., 2001, p.37). 

 

As competências e responsabilidades de cada esfera de governo se diferenciam, 

fundamentalmente, pelo poder de legislar atribuído ao Ministério da Saúde (gestor federal) e 

pela provisão dos serviços de atenção básica enquanto competência exclusiva das Secretarias 

Municipais de Saúde (gestor municipal). O financiamento e a provisão de serviços de média e 

alta complexidades são atribuições dos três tipos de governo, sendo que, neste último caso, 

pode haver a participação de provedores privados. 
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Os avanços paulatinos alcançados pelo SUS têm sido creditados à prática de um sistema 

complexo de relações intergovernamentais. O governo federal estabelece normas e age como 

coordenador das ações dos entes federativos, buscando a concretização do atendimento 

universal, equitativo e integral ao cidadão. As responsabilidades e competências relacionadas 

ao fornecimento dos serviços de saúde, horizontalmente e verticalmente, entre as esferas de 

governo são tratadas por comissões formadas por gestores das três esferas de governo 

(Comissão Intergestores Tripartite) e por gestores dos Municípios e Estados (Comissão 

Intergestores Bipartite). Além disso, a gestão do SUS conta com a participação social, 

representada pelos conselhos federal, estadual e municipal de saúde. 

 

Enquanto principal financiador, o governo federal usa mecanismos de incentivos, na forma de 

transferências vinculadas, para conduzir a implantação de programas ou procedimentos 

específicos pelos Estados e Municípios. Por um lado, “[...] a coordenação federal dos 

programas sociais se justifica tanto por razões relacionadas à coordenação das decisões dos 

governos locais quanto para corrigir desigualdades de capacidade de gasto entre Estados e 

municípios.” (ARRETCHE, 2004, p. 20). Por outro lado, a definição de regras uniformes para 

todos os governos locais pode prejudicar a alocação de recursos ao desconsiderar aspectos 

peculiares de cada Município. Este último ponto pode ser compensado pela participação dos 

conselhos municipais de saúde, ao exercerem o controle social sobre a oferta de serviços 

públicos, ou mesmo pelas comissões intergestores. 

 

O Sistema Único de Saúde prevê a utilização de instrumentos de gestão para aproveitamento 

das oportunidades e para a superação dos desafios no processo de promoção, prevenção e 

assistência à saúde. A idéia é o fortalecimento das capacidades de planejamento, organização 

e controle dos sistemas estaduais, regionais e municipais de saúde. No âmbito do SUS, tem-se 

a definição de áreas prioritárias, o estabelecimento de pactos entre gestores com 

responsabilidades partilhadas, os planos municipais de saúde, os relatórios de gestão, a 

obtenção e manutenção de dados e informações, e a determinação dos parâmetros de 

monitoramento e avaliação do sistema de saúde.  

 

Enquanto política setorial de governo, o sistema de saúde também sofre influência dos 

esforços recentes de modernização da administração pública, tendo como um dos seus pilares 

a disseminação dos princípios da administração pública gerencial, cujo foco é a gestão voltada 

para resultados e o uso eficiente dos recursos. 
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Uma das forças motrizes para melhorar o desempenho do setor público é o esforço para 

mudar os objetivos e a cultura do processo de planejamento e orçamento. O Plano Plurianual 

2000/2003 do governo federal, denominado Avança Brasil, tem sido considerado um marco 

nos processos de reforma da administração pública brasileira. No seu escopo, são 

apresentadas mudanças de impacto no sistema de planejamento e orçamento federais, 

baseando-se na busca de uma administração menos burocrática e mais gerencial, com efetiva 

orientação para resultados.  

 

O programa representa o elemento central nessa nova concepção de planejamento inaugurada 

pelo Plano Plurianual - PPA 2000/2003, assumindo a característica de unidade de gestão 

pública (no lugar da visão departamentalizada), viabilizador de parcerias internas e externas 

ao governo, referência para os investimentos governamentais e não governamentais e 

elemento integrador dos planos e orçamentos (GARCES; SILVEIRA, 2002, passim). 

 

Nesta nova visão, a avaliação de desempenho ganha papel de destaque. A ênfase do controle 

sobre os elementos de despesa cede lugar à mensuração e avaliação da eficiência, eficácia e 

efetividade dos gastos públicos, inclusive pelos órgãos de controle externo, como nas 

auditorias operacionais realizadas pelos tribunais de contas. A Figura 1, a seguir, indica a 

inserção das três dimensões da avaliação de programas sociais no processo de planejamento e 

orçamento governamental. 

 

O programa é o elemento de integração entre o plano e o orçamento, sendo assim, as ações 

governamentais são organizadas em programas, cujo objetivo é resolver algum problema 

identificado na sociedade. Os indicadores dos programas, as metas e os custos das ações são 

medidas necessárias ao processo de avaliação da efetividade (grau de alcance do objetivo do 

programa), eficácia (capacidade de alcance das metas previstas nas ações do programa) e 

eficiência (uso otimizado, com economia e qualidade, dos bens e recursos empregados na 

execução das ações). Por sua vez, os resultados da avaliação alimentam o processo de revisão 

do Plano Plurianual e, conseqüentemente, dos programas visando à melhor alocação dos 

recursos públicos nas Leis Orçamentárias Anuais. 

 

 



 11 

 

REVISÃO 

VISÃO/ 
OBJETIVO 

IDENTIFICAÇÃO 
DE PROBLEMAS 

PROGRAMAS, 
AÇÕES 

EXECUÇÃO 
 

PRODUTOS E 
CUSTOS 

 

PRODUTOS E 
METAS 

 

OBJETIVOS E  
INDICADORES 

 

EFETIVIDADE 
 

EFICÁCIA 
 

EFICIÊNCIA 
 

AVALIAÇÃO 
 

PLANO 

ORÇAMENTO 

OBJETO DE 
MENSURAÇÃO CRITÉRIOS 

REALIMENTAÇÃO 

 

Figura 1 - Modelo Integrado Plano/Orçamento/Execução/Avaliação 
FONTE: MPOG, 2004, p.7 

 

Os resultados dos programas relacionam-se com o grau de alcance dos objetivos traçados com 

base na realidade empírica que se pretendia modificar, por exemplo, a diminuição da 

mortalidade infantil. Para avaliar um programa governamental, é preciso tentar determinar até 

que ponto ele contribuiu para as modificações verificadas na situação de saúde da população 

em um determinado período de tempo, ou seja, se existiu efetividade. Além disso, é relevante 

averiguar se o que foi proposto fazer foi realizado (eficácia), por exemplo, o número de 

consultas pediátricas, e se o foi com o mínimo de recursos possíveis sem sacrificar a 

qualidade (eficiência). 

 

Para avaliar é preciso estabelecer parâmetros, o que, no setor saúde, pode ser estabelecido 

com o uso dos dados e indicadores sociais a partir dos sistemas de informações públicos. 

Contudo, conhecer a dinâmica do setor, traduzir tal dinâmica em indicadores sociais e, ainda, 

estabelecer relações entre indicadores de processos (eficiência e eficácia) e de resultados 

(efetividade) é uma tarefa complexa.  
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O uso das informações, como subsídio ao processo decisório e transparência, é baixo. Isso 

porque existem restrições internas à administração pública, tais como o comportamento dos 

funcionários, e outras inerentes à coordenação do SUS pelo governo federal, com 

estabelecimento de padrões que desestimulam a utilização de instrumentos de gestão pelos 

gestores municipais por limitar ajustes às especificidades locais. Além disso, há a própria 

complexidade de operacionalização dos indicadores sociais (VARELA, 2004, p. 164-165). 

 

 

1.1 Situação-problema 

 

Além do federal e estadual, o setor público municipal de saúde emprega recursos humanos, 

materiais e investe em ativos para atender às demandas de saúde da população. Neste 

processo, o que se espera é que os governos locais busquem eficiência, eficácia e efetividade 

dos recursos aplicados para alcançar seus objetivos sociais e econômicos.  

 

No processo de avaliação das ações governamentais, existem limitações em relacionar 

diretamente recursos públicos usados e resultados alcançados. De acordo com Aristigueta et 

al. (2001, p. 262), não é possível afirmar que, se o ente governamental é eficiente ou eficaz, 

necessariamente, haverá mudanças nas condições de saúde e bem-estar da população, mas, 

conforme Burkhead (1971, p. 186), informações sobre o desempenho (eficiência e eficácia) 

poderão contribuir para o julgamento de valor, em termos políticos e feito para a sociedade, 

sobre o alcance dos programas sociais. 

 

A avaliação da eficiência acontece em termos dos produtos das ações governamentais 

necessários à consecução dos objetivos dos programas. Quanto maior o volume de atividades, 

por exemplo, consultas médicas, maior a quantidade de recursos orçamentários exigida. 

Contudo, mesmo que a quantidade planejada de produtos intermediários seja oferecida ao 

menor custo possível, não existem garantias de que se atinja a efetividade, ou seja, mudanças 

no bem-estar da população. Apesar desta limitação, sempre existirá o interesse em que o gasto 

público seja realizado sem desperdício, mas prezando pela qualidade do atendimento. 

 

A avaliação do desempenho dos governos locais não pode prescindir de uma comparação 

entre os serviços prestados e os recursos orçamentários usados para tal, no sentido de 

melhorar as ações governamentais relativamente a seus custos. A eficiência econômica 
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(maximização dos outputs ao menor custo possível) será o foco desta pesquisa. O maior 

alcance da política de saúde depende, entre outros elementos, da quantidade de outputs 

(consultas, procedimentos médicos, vacinas etc.) que se consegue ofertar, uma vez que o 

consumo de tais produtos por um indivíduo inibe o consumo por outro, apesar de os 

benefícios indiretos poderem ser sentidos por toda a sociedade. A eficiência econômica, por 

sua vez, é influenciada pela forma como os políticos e/ou burocratas lidam com as restrições 

orçamentárias. O comportamento de tais agentes, de outro lado, se relaciona com o perfil de 

financiamento dos gastos públicos, particularmente das características das transferências 

intergovernamentais. 

 

A questão da distribuição de tarefas entre os diferentes níveis de governo – quem deve 

arrecadar cada tipo de tributo e quem deve ofertar cada um dos serviços públicos – é central 

na discussão sobre o federalismo fiscal. A busca é pela eficiência do setor público. 

 

Contudo, quando se comparam as prescrições para a alocação eficiente de tributos e de gastos 

entre níveis de governo, tem-se que diversas ações públicas são passíveis de descentralização, 

não ocorrendo o mesmo com o conjunto de tributos que podem ser arrecadados de forma 

eficiente pelos governos municipais e estaduais. O resultado é um gap entre receitas e 

despesas, denominado vertical fiscal gap. Surge, assim, um dos motivos para a existência de 

transferências intergovernamentais que, de acordo com Shah (2007, p. 2-9), podem ser 

classificadas como: de propósito geral, por definição não-condicional e sem contrapartida; ou 

de propósito específico. Esta última pode ser dividida em: sem contrapartida e com 

contrapartida. A contrapartida, por sua vez, pode ser limitada ou ilimitada. 

 

No Brasil, o federalismo fiscal é marcado pela forte dependência dos Municípios em relação 

aos recursos recebidos por transferência, principalmente do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), de origem federal, e a cota-parte do Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), de origem estadual. Transferências essas não-

condicionais e sem contrapartida. 

 

No caso da função saúde, uma parcela das transferências não-condicionais e sem 

contrapartida mais parte dos recursos arrecadados pelo próprio Município compõem a base de 

cálculo para o percentual mínimo de 15% a ser aplicado nas ações de saúde. Os governos 

locais também recebem transferências do Fundo Nacional de Saúde, sendo uma parte fixa 
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(valor per capita vezes a população do Município) e uma parte variável, como forma de 

incentivo para ações específicas e ampliação de oferta em áreas estratégicas. Além disso, os 

Municípios recebem transferências fundo a fundo conforme as suas capacidades de ofertar 

procedimentos de média e alta complexidades. 

 

A análise da literatura sobre federalismo fiscal, mais especificamente sobre o fenômeno 

conhecido como Flypaper Effect, abre uma discussão sobre o comportamento dos burocratas e 

políticos frente ao orçamento. O Flypaper Effect indica que o recebimento de transferências 

fiscais não-condicionais e sem contrapartida implica em aumento das despesas públicas locais 

proporcionalmente maiores do que um aumento equivalente na renda pessoal. Isto é, o 

dinheiro recebido pelo setor público tende a permanecer no setor público, enquanto o recebido 

no setor privado tende a permanecer lá (FISHER, 1982, p. 324). Teoricamente, existe uma 

equivalência entre transferências para governos e residentes. Dessa forma, o impacto das 

transferências ou da renda pessoal sobre a despesa pública deveria ser o mesmo. Entretanto, 

empiricamente, este resultado não tem sido observado. 

 

Wyckoff (1988) usa o modelo burocrático de Niskanen (1971) para explicar o Flypaper 

Effect, em que os cidadãos teriam maior poder de barganha para influenciar as decisões 

orçamentárias quando a receita municipal fosse oriunda da arrecadação tributária, pois 

poderiam mudar-se e levar tal receita para outras jurisdições quando sua função utilidade 

mínima não fosse atendida. No caso das transferências não-condicionais e sem contrapartida, 

a situação seria mais favorável para os burocratas maximizarem os orçamentos e, 

conseqüentemente, sua função utilidade que não necessariamente promove o melhor resultado 

social. 

 

Strumpf (1998) utiliza o modelo de ilusão fiscal, no qual o político tende a aumentar os gastos 

orçamentários quando possui uma ampla vantagem informacional, ou seja, o eleitor não 

percebe o volume de transferências recebidas pelo governo local, o que permite ao governante 

gastar parte dos recursos em seu próprio interesse. Um maior controle sobre as decisões 

fiscais reduziria o Flypaper Effect. Por outro lado, conforme argumentam Bardhan e 

Mookherjee (2005, p. 683), o grau de informação dos eleitores é uma função direta da sua 

situação socioeconômica. 
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Outro aspecto a ser destacado é que o desenho de um sistema de transferências 

intergovernamentais pode favorecer ou não a flexibilização das restrições orçamentárias. De 

acordo com Kornai (1986, p. 5), cada tomador de decisão tem uma percepção subjetiva da 

distribuição de probabilidade quanto ao recebimento de assistência externa, caso as receitas 

não sejam suficientes para cobrir as despesas orçamentárias. Quanto maior a probabilidade 

subjetiva de que o excesso de despesa será coberto por assistência externa, mais flexíveis 

serão as restrições orçamentárias, Soft Budget Constraint, e, conseqüentemente, maior 

despreocupação com os custos operacionais. 

 

Kornai (1986, p. 23) menciona que, em muitos países, os governos locais têm menor ou maior 

autonomia financeira e espera-se que sejam auto-suficientes, ou seja, capazes de obter tributos 

e outras receitas para cobrir suas despesas. Quando o governo local obtém fundos adicionais 

do orçamento governamental de outras esferas, o que envolve poder de barganha, pode 

ocorrer a flexibilização das restrições orçamentárias. “As chances são muito boas de que 

mesmo o gasto sem cuidado não leve a uma catástrofe financeira” (KORNAI, 1986, p. 23). 

 

O fenômeno Soft Budget Constraint ocorre quando uma entidade em dificuldades financeiras 

espera que seus déficits orçamentários, parcialmente ou totalmente, sejam cobertos por uma 

organização de suporte (KORNAI et al., 2003, p. 1097). No caso dos Municípios, a 

expectativa de receber socorro financeiro do governo federal é maior, entre outros fatores, 

quando existe forte dependência daqueles por transferências intergovernamentais ou quando 

não há transparência ou capacidade de predizer o valor das transferências (RODDEN et al., 

2003, p. 13). Neste último caso, as transferências discricionárias podem ser usadas para aliviar 

pressões fiscais locais, já que resultam de decisões orçamentárias anuais dos governos e 

envolvem negociações entre autoridades centrais e de governos locais. 

 

Com base nesse referencial teórico, esta pesquisa buscará responder à seguinte questão: Qual 

a influência do perfil de financiamento dos gastos públicos dos Municípios Paulistas 

sobre a eficiência econômica na provisão de serviços de atenção básica à saúde? 

 

Dada a complexidade do setor saúde, optou-se por avaliar a atenção básica por ser uma 

subfunção de governo não partilhada entre os Municípios e por receber transferências, tanto 

de propósito geral quanto específico, do SUS. A atenção básica, de acordo com o Fundo 

Nacional de Saúde – FNS (2008), envolve os seguintes tipos de ações: 
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• consultas médicas em especialidades básicas; 

• atendimento odontológico básico; 

• atendimentos básicos por outros profissionais de nível superior e nível médio;  

• visita e atendimento ambulatorial e domiciliar do Programa de Saúde da Família (PSF);  

• vacinação;  

• atividades educativas a grupos da comunidade;  

• assistência pré-natal e ao parto domiciliar;  

• atividades de planejamento familiar;  

• pequenas cirurgias;  

• atividades dos agentes comunitários de saúde;  

• pronto atendimento em unidade básica de saúde.  

 

Em cada Município, as ações podem ser organizadas em diferentes programas, definidos em 

conformidade com a necessidade de planejamento e controle de cada ente da federação. 

Entretanto, a classificação funcional da despesa é obrigatória. Tal classificação possui duas 

categorias: função e subfunção. A função é entendida como “[...] o maior nível de agregação 

das diversas áreas de despesa que competem ao setor público [...]” e as subfunções “[...] uma 

partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público.” 

(art. 1º, §§ 1º e 3º da Portaria MPOG nº 42/99).  

 

No caso da função saúde, existem seis subfunções aplicáveis a todos os entes da federação, 

possibilitando, dessa forma, a consolidação das contas públicas e a comparação entre 

diferentes entidades. Os outros graus de complexidade do atendimento à saúde não foram 

abordados, neste trabalho, porque dificultariam sobremaneira a análise, já que envolvem 

interdependências entre Municípios. 

 

 
1.2 A tese 

 

No processo de descentralização, um sistema de transferências intergovernamentais 

apropriadamente desenhado pode servir a diversos objetivos ligados às três funções de 

governo: alocativa, distributiva e estabilizadora. Todavia, esta é uma tarefa delicada e 

algumas características deste sistema podem conduzir ao gasto público com desperdício ou 

ineficiente pelos políticos/burocratas, seja pela ilusão fiscal, seja pela redução do poder de 



 17 

barganha ou mesmo flexibilização das restrições orçamentárias.  

 

Assim, estabelece-se a tese de que a maior representatividade das transferências 

intergovernamentais não-condicionais e sem contrapartida na composição das receitas 

públicas municipais gera uma despreocupação com os custos operacionais, provocando 

ineficiências na provisão de serviços públicos de saúde, especificamente de atenção básica. 

 
 

1.3 Hipóteses 

 

O perfil do financiamento dos gastos públicos municipais em saúde, especificamente na 

atenção básica, pode interferir na forma como os políticos e burocratas se posicionam frente 

ao orçamento, com maior ou menor propensão a elevar os custos de produção dos serviços em 

tal área. 

 

Nesse sentido, as hipóteses deste estudo podem ser enunciadas, como segue: 

 

• H1: Quanto maior o grau de dependência de recursos transferidos por outras esferas de 

governo para financiamento das políticas públicas municipais, menor a eficiência 

econômica na provisão de serviços de atenção básica à saúde; 

• H2: Quanto maior o percentual de transferências discricionárias em relação à receita 

corrente, menor a eficiência econômica dos Municípios na subfunção atenção básica à 

saúde; 

• H3: Quanto maior o percentual de transferência vinculada do governo federal, geral ou 

específica da atenção básica, em relação às receitas correntes, maior a eficiência 

econômica dos Municípios na subfunção atenção básica à saúde; 

• H4: Quanto piores as condições socioeconômicas dos munícipes, menor a eficiência 

econômica na subfunção atenção básica à saúde pelos Municípios. 

 
 

1.4 Objetivos da pesquisa 

 

Em consonância com a questão de pesquisa e as hipóteses estabelecidas, os objetivos 

orientadores do presente estudo são: 
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Objetivo geral 

• Levantar, medir e explicar as variações de desempenho dos Municípios Paulistas quanto 

à eficiência econômica na aplicação de recursos nas ações de atenção básica à saúde, em 

função do perfil do financiamento dos gastos públicos municipais. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar elementos críticos à avaliação de desempenho no setor público, 

especificamente na área de saúde, e construir bases empírico-teóricas que contribua para 

o desenvolvimento da Controladoria na Gestão Pública.  

• Identificar, com base nas características do SUS, as variáveis de inputs e outputs 

representativas da produção de bens públicos da atenção básica à saúde, bem como os 

fatores não-controláveis ou exógenos que podem interferir na eficiência econômica de 

tal produção nos Municípios. 

• Determinar a influência do perfil de financiamento, geral e restrito à política de saúde, e 

do perfil socioeconômico na eficiência econômica dos Municípios Paulistas, na 

subfunção atenção básica à saúde. 

 

 

1.5 Justificativa do estudo 

 

A motivação para a realização deste trabalho é fruto de resultados de pesquisas anteriores 

(VARELA, 2004), significando um aprofundamento da discussão conceitual sobre o uso de 

indicadores sociais e dados orçamentários/contábeis para avaliação dos programas sociais, 

mais especificamente da área de saúde. 

 

Apesar dos avanços do SUS, o aperfeiçoamento da gestão ainda é uma preocupação dos seus 

gestores, o que pode ser confirmado pelo estabelecimento do Pacto pela Saúde 2006, em que 

um dos tripés é o Pacto pela Gestão do SUS. Tanto no contexto geral quanto no específico da 

área de saúde, o processo de planejamento, monitoramento e avaliação das ações 

governamentais é central na discussão sobre a melhoria de desempenho do setor público. 

 

Nesse sentido, conceitos e reflexões da Controladoria auxiliam na compreensão da dinâmica 

do sistema de saúde e no desenvolvimento de instrumentos de gestão capazes de permitir uma 
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maior reversão orçamentária em serviços para a população. Ao mesmo tempo, tratar de uma 

área tão complexa quanto a saúde e buscar avaliar a eficiência dos Municípios em relação ao 

perfil de financiamento lança luz sobre as possibilidades de transposição das abordagens 

tradicionais da Controladoria desenvolvidas para empresas para organizações governamentais. 

 

Espera-se construir um modelo operacional de avaliação da eficiência das ações 

governamentais da área de saúde que, posteriormente, poderá ser adaptado para outras 

funções de governo, como, por exemplo, a educação, e para outras esferas de governo – 

Estados ou conjuntos de Municípios.  

 

Pretende-se, para isso, usar um dos modelos da técnica não-paramétrica Data Envelopment 

Analysis (DEA). Estudos internacionais de análise de eficiência, como os de Afonso e Aubyn 

(2004) e Gupta e Verhoeven (2001), mensuraram a eficiência dos gastos com saúde para 

países, sendo que o foco deste trabalho são Municípios. Faria et al. (2008) e Marinho (2003) 

analisaram a eficiência da produção em saúde no Estado do Rio de Janeiro, mas sob um 

enfoque diferente do que foi tratado neste trabalho. Outros autores, como Jubran (2006), 

Campello (2003) e Sousa e Stošić (2005), trataram da eficiência dos Municípios brasileiros 

em uma abordagem global, sem focalizar uma política pública específica.  

 

Este trabalho também inova ao buscar usar o modelo DEA em dois estágios para verificar a 

influência de variáveis não-controláveis na produção de outputs diretos das ações da área da 

saúde, por exemplo, o percentual de população rural. Isso porque tais variáveis podem alterar 

as condições de produção do serviço público de saúde e, se não forem consideradas, a análise 

dos índices de eficiência pode apresentar viés. Alguns trabalhos usaram o modelo DEA em 

dois estágios para ajustar os índices de eficiência relativos aos outcomes ou outputs finais de 

uma dada política pública, por exemplo, a influência do grau de instrução dos pais nos 

resultados dos testes educacionais dos alunos. Neste sentido, podem ser citados os seguintes 

estudos: Borger et al. (1994), Ruggiero (1996), Ruggiero (2000), Chakraborty et al. (2001), 

Gasparini e Ramos (2003) e Jeon e Shields (2005). 

 

Uma das principais dificuldades para se aplicar a técnica é a seleção de variáveis que 

representam os recursos consumidos (inputs) e os produtos gerados (outputs) das entidades. 

Sendo assim, este estudo se diferencia ao definir tais variáveis com base na teoria econômica 

sobre função de produção (base de avaliação dos programas sociais) e análise de eficiência, 
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além de considerar as especificidades dos sistemas orçamentário e de saúde brasileiros.  

 

Outra inovação é quanto às hipóteses a serem testadas, as quais buscam relacionar Flypaper 

Effect e Soft Budget Constraint com eficiência econômica de Municípios na atenção básica à 

saúde, o que não foi encontrado em outros trabalhos que usaram DEA para analisar eficiência. 

 

Existe a perspectiva de este trabalho ser o embrião de uma pesquisa longitudinal, cujo foco 

seja a geração de informações sobre a evolução do desempenho das entidades governamentais 

que poderão ser utilizadas por diversos usuários (políticos, administradores públicos, 

população etc.) para fazerem julgamentos e tomarem suas decisões. A avaliação comparativa 

de desempenho permite identificar os pontos fracos da gestão, assim como aqueles que 

servem como referência para outras jurisdições, concretizando uma das vantagens da estrutura 

federalista, o aprendizado pela diversidade de experiências.  

 

Nos benefícios esperados, incluem-se aumento do controle social sobre os gastos públicos, 

melhoria dos serviços prestados e redução de custos. Além disso, pode ser uma alternativa 

para as entidades de controle externo, mormente tribunais de contas, realizarem auditoria 

operacional nos entes públicos sob sua jurisdição. 

 

Enfim, buscou-se construir bases empírico-teóricas para o desempenho das funções de 

Controladoria na Gestão Pública. 

 

 

1.6 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está  estruturado em seis capítulos, além das referências. 

 

Capítulo 1 – Introdução: caracteriza o problema a ser estudado, estabelece a questão de 

pesquisa, enuncia a tese sobre a influência das transferências não-condicionais e sem-

contrapartida na eficiência econômica dos Municípios Paulistas, enuncia as hipóteses a serem 

testadas, traça os objetivos gerais e específicos a serem alcançados, apresenta a justificativa 

para o estudo do tema, além de conter a organização do estudo. 

 



 21 

Capítulo 2 – Plataforma Teórica Subjacente ao Modelo de Eficiência: procura-se caracterizar 

a complexidade do sistema de saúde brasileiro sob a perspectiva da avaliação de desempenho 

no contexto da Controladoria, abordando conceitos relativos a bens públicos, à função de 

produção e à avaliação de programas sociais; e descreve o modelo não-paramétrico de 

avaliação de eficiência: Data Envelopment Analysis. Faz-se uma revisão dos estudos 

empíricos anteriores sobre avaliação de eficiência da produção em saúde e econômico-social 

de governos. Outros trabalhos empíricos foram abordados com o intuito de ilustrar o modelo 

DEA em dois estágios. 

 

Capítulo 3 – Plataforma Teórica Subjacente à Tese e às Hipóteses: as duas abordagens sobre o 

federalismo – normativa e positiva – são tratadas com o intuito de delinear o papel das 

transferências intergovernamentais em um processo de descentralização, bem como a sua 

influência no comportamento das despesas públicas de um Município.  

 

Capítulo 4 – Trajetória Metodológica: descreve as fases da pesquisa; as técnicas, métodos e 

procedimentos adotados no estudo empírico; além da população e coleta de dados. 

 

Capítulo 5 – Resultados e Interpretações: destinado à divulgação e análise dos resultados da 

investigação proposta. 

 

Capítulo 6 – Conclusões e Sugestões para Pesquisas Futuras.  
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2 AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA E ACCOUNTABILITY NO SETOR PÚBLICO DE 

SAÚDE 

 

 

2.1 O Sistema Único de Saúde - SUS 

 

Considere a seguinte situação: um cidadão residente no Município A quando tem algum 

problema de saúde procura a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. Neste 

estabelecimento, ele receberá os atendimentos básicos e, de acordo com o diagnóstico, poderá 

ser medicado e encaminhado para casa ou continuar no sistema até que haja a resolução do 

seu problema. Se o estado de saúde exige exames complementares que não podem ser 

realizados pelas unidades de saúde do Município, o cidadão é encaminhado até um prestador 

privado na cidade B que recebe pelo procedimento do Fundo Nacional ou Municipal de 

Saúde. Supondo, ainda, que o seu estado seja grave e o cidadão precise ser internado para 

continuar a investigação médica, a central de leitos será ativada e, quando da vaga liberada, o 

paciente será conduzido até o hospital na cidade C, por exemplo, a 20 km de distância.  

 

Durante o tratamento hospitalar, o cidadão descobre que tem uma doença crônica, por 

exemplo, insuficiência renal, e que precisará continuar o tratamento médico. A hemodiálise, 

procedimento de alta complexidade, não está disponível no seu Município e ele precisa ser 

encaminhado para o Município C a 20 Km de distância ou D a 30 km de distância, 

dependendo da existência de vaga. Durante três vezes por semana, o paciente é submetido ao 

procedimento de hemodiálise em um hospital federal e acompanhado, periodicamente, pelos 

médicos do centro de nefrologia. Os medicamentos de alto custo, necessários ao tratamento, 

são fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde e os outros medicamentos básicos, por 

exemplo, para hipertensão, pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Após alguns anos de tratamento, período com complicações clínicas e necessidade de 

internações hospitalares, o paciente é selecionado pela lista de transplante para receber a 

doação de um rim. A cirurgia, o processo de recuperação e o acompanhamento pós-

transplante serão realizados por profissionais de um hospital público não-governamental 

localizado no Município E a 30 km de distância, capacitado para a intervenção médica. 

Novamente, os medicamentos de alto custo para evitar a rejeição do órgão transplantado são 

fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde e os outros pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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Este exemplo auxilia a compreender a complexidade do SUS, em termos de: quantidade de 

atores envolvidos, processo de negociação para cooperação entre os entes federados, 

diferentes capacidades de prestação de serviços, provisão de serviços por organizações não-

governamentais, diferentes tipos de transferências de recursos e formas de pagamentos e, 

além disso, é preciso pensar na sistematização das ações nos planos e orçamentos. 

 

Aguirre (2007, p. 76), em seu estudo intitulado “Ação Coletiva, Participação e Controle 

Social no SUS”, menciona que a organização de um sistema de saúde depende da estrutura 

federativa propriamente dita e “[...] o fato de um país estar organizado como uma federação 

impõe uma lógica de coordenação mais complexa do que no caso de países organizados 

centralmente.” 

 

A autora analisa as relações intergovernamentais referentes à saúde de cinco federações, 

inclusive o Brasil, apoiando-se nos argumentos usados quando da definição de dois tipos 

ideais de federalismo: cooperativo e competitivo. 

 

A diferença entre estas duas formas de federalismo se encontra na natureza dos mecanismos de 
cooperação observados em cada caso. No federalismo cooperativo a política a ser executada no 
território de um membro deve de algum modo ser acordada entre os níveis central e local de 
governo. Por outro lado, o federalismo competitivo é a situação na qual os níveis de governo 
competem por bases tributárias e oferta de serviços. (AGUIRRE, 2007, p. 57) 

 

Um ponto importante sobre estes tipos de federalismo é quanto aos custos de transação das 

relações intergovernamentais, ou seja, custos para fazer o sistema funcionar. O federalismo 

cooperativo deve possuir altos custos de transação ex-ante, no período de negociação que 

estabelece a alocação dos direitos de decisão entre os entes federativos, e baixos custos de 

transação ex-post, durante o período de implementação e execução das políticas. No caso do 

federalismo competitivo, deve haver baixos custos de transação ex-ante, uma vez que cada 

ente decide independentemente, e altos custos ex-post, devido à ausência de coordenação na 

coleta de impostos e provisão de serviços públicos coletivos, inclusive com possíveis 

ineficiências (AGUIRRE, 2007, p. 58). 

 

Aguirre (2007, p. 77) acredita que existem alguns elementos-chave que podem ser usados 

para caracterizar a coordenação das ações em federações. O primeiro deles é o direito que o 

residente tem ao atendimento pelo serviço de saúde público. No caso do SUS, todos os 

cidadãos têm direito ao acesso universal, equitativo e integral à saúde. Conforme salienta a 
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autora (2007, p. 77), “[...] enquanto que totalmente defensável, do ponto de vista ético e 

distributivo, impõe uma enorme responsabilidade ao setor público.” 

 

Com o tipo de acesso definido, as federações alocam os direitos e deveres de cada esfera de 

governo. Em um primeiro momento, Aguirre (2007, p. 78) faz a distinção entre competência e 

responsabilidade, caracterizando a primeira como direitos atribuídos a uma ou mais esferas de 

governo e a segunda como obrigações de cada ente federativo. 

 

As competências, basicamente, se relacionam com o direito de regulamentar os vários 

aspectos dos sistemas, tais como: estrutura, alocação do financiamento e do gasto, 

estabelecimento de protocolos, negociação de preços e políticas de medicamentos. No Brasil, 

a União detém o direito de legislar sobre o sistema, o que lhe confere alto grau de autonomia. 

Já as responsabilidades incluem os direitos de arrecadação, financiamento, gasto e provisão. 

 

As responsabilidades tributárias são definidas constitucionalmente e uma parcela da 

arrecadação de cada esfera de governo é destinada ao financiamento da área de saúde. 

Segundo os artigos 195 e 198 da Constituição Federal de 1988, o financiamento do SUS é 

uma responsabilidade comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios. A 

Emenda Constitucional nº 29/2000 determina a vinculação e estabelece a base de cálculo e os 

percentuais mínimos de recursos orçamentários que cada um dos entes da federação estaria 

obrigado a aplicar em ações e serviços de saúde. Para os Municípios, os percentuais de 

vinculação são de 15% das suas receitas de impostos e transferências recebidas.  

 

A Resolução CNS nº 322/2003 estabelece as diretrizes para a aplicação da EC nº 29/2000. Na 

sua Primeira Diretriz, determina que o percentual de aplicação deve ser obtido através do 

quociente da despesa com ações e serviços públicos de saúde do exercício pela soma das 

receitas que compõem a base de cálculo municipal no mesmo exercício, multiplicado por 100. 

A base de cálculo deve ser composta pelas receitas de impostos municipais, as transferências 

obrigatórias recebidas da União e dos Estados, Imposto de Renda Retido na Fonte e outras 

receitas correntes dos Municípios. O cálculo dos recursos aplicados em ações e serviços de 

saúde deve ser feito pela soma das despesas liquidadas no exercício.  

 

Além dos recursos próprios, todos os Municípios recebem do governo federal transferências, 

regulares e automáticas, de recursos para o custeio das ações relativas à atenção básica. O 
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Piso da Atenção Básica (PAB) é composto de uma parte fixa de recursos (PAB Fixo), 

destinados à assistência básica, e de uma parte variável (PAB Variável) relativa a incentivos 

para o desenvolvimento dos programas executados nesse nível de atenção, tais como: 

Programa de Saúde da Família (PSF), Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e 

o Combate às Carências Nutricionais. Todos os recursos são transferidos direta e 

automaticamente do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais correspondentes. 

Os recursos correspondentes à parte fixa são obtidos pela multiplicação de um valor per 

capita nacional pela população de cada Município. 

 

O Ministério da Saúde também tem políticas de indução para ampliação da oferta de serviços 

em áreas estratégicas, cujo financiamento é feito pelo Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensação (FAEC), tais como transplantes. Os Municípios recebem, complementarmente 

a seus tetos financeiros, recursos necessários para custeio dos procedimentos relacionados a 

essas ações estratégicas.  

 

Para os Municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal, além dos recursos do PAB, 

também existiam transferências fundo a fundo de recursos relacionados aos procedimentos de 

média e alta complexidades, conforme a possibilidade de prestação de serviços pelo 

Município e o que foi pactuado com os outros gestores. 

 

Além das transferências Fundo a Fundo, os Municípios podem receber recursos de convênios 

celebrados com o Fundo Nacional de Saúde e de repasses de recursos pelos Estados.  

 

Aguirre (2007, p. 84) sinaliza uma posição peculiar do Brasil quanto ao financiamento, 

indicando que se assemelha, por um lado, às federações do tipo cooperativas, haja vista as 

transferências automáticas entre entes federativos, por outro lado, à estrutura competitiva, 

quando usa convênios como instrumento para realizar transferências. Assim, o Brasil deve 

apresentar um dos mais altos custos de transação associados às transferências entre todas as 

federações. 

 

Os direitos de gastar e de prover sinalizam o grau de coordenação existente na estrutura do 

sistema de saúde. No Brasil, os direitos de gastar na subfunção atenção básica são de 

responsabilidade dos Municípios. Os gastos em outros níveis de complexidade e vertentes, 

por exemplo, a política de medicamentos, são compartilhados pelas três esferas de governo. 
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No processo de descentralização e hierarquização, as ações e serviços de saúde de menor grau 

de complexidade são colocados à disposição do usuário em unidades de saúde localizadas 

próximas de seu domicílio. As ações especializadas ou de maior grau de complexidade são 

alcançadas por meio de mecanismos de referência, organizadas pelos gestores das três esferas 

de governo. 

 

A regionalização orienta a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de 

negociação e pactuação entre os gestores. Neste processo, os Municípios de um Estado são 

apresentados em recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, podendo 

ser denominados de módulos assistenciais, microrregiões e regiões de saúde. A idéia é que, 

quanto maior a hierarquia, maior a complexidade dos procedimentos. Entre os objetivos da 

regionalização, tem-se a racionalização dos gastos e otimização dos recursos, possibilitando 

ganho em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência regional (PORTARIA/MS Nº 

399/2006). 

 

Até o advento do Pacto pela Saúde 2006, Portaria nº 399/2006, todos os Municípios e o 

Distrito Federal eram considerados responsáveis pela gestão do sistema municipal de saúde na 

organização e na execução das ações de atenção básica (PORTARIA/GM/MS Nº 2023/2004).  

 

Os Municípios também poderiam ser habilitados na Gestão Plena do Sistema Municipal, além 

de todas as responsabilidades da atenção básica, responderiam também por algumas ações de 

média complexidade, por leitos hospitalares e pelo Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH), conforme NOAS/SUS 01/02. Tais Municípios, no processo de regionalização da 

atenção à saúde e do seu principal instrumento a Programação Pactuada e Integrada (PPI), 

poderiam ser responsabilizados pelo atendimento da população referenciada de outros 

Municípios. 

 

A partir do Pacto pela Saúde 2006, as ações e serviços de atenção primária são 

responsabilidades que devem ser assumidas por todos os Municípios. As demais ações e 

serviços de saúde serão atribuídos de acordo com o pactuado e/ou com a complexidade da 

rede de serviços localizada no território municipal. As condições de gestão de Estados e 

Municípios da NOAS SUS 01/02 ficam substituídas pelas situações pactuadas no Termo de 

Compromisso de Gestão. Além do mais, as transferências federais para o financiamento do 



 28 

custeio passaram a ser divididas nos seguintes blocos: Atenção Básica, Atenção de Média e 

Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS. 

 

Uma das preocupações do Pacto pela Saúde 2006, mais especificamente no subitem Pacto de 

Gestão, é estabelecer as responsabilidades de cada ente federativo de forma a diminuir as 

competências concorrentes e a tornar mais evidente quem deve fazer o quê, fortalecendo a 

gestão compartilhada e solidária no SUS. 

 

Os problemas de coordenação do gasto foram percebidos por Aguirre (2007, p. 85), ao 

afirmar que as três esferas de governo podem gastar como quiserem e, com exceção da 

atenção básica, as demais ações são executadas sem que haja coordenação, tornando-as menos 

eficazes.  

 

O padrão de provisão se assemelha ao do gasto, com um elemento a mais, no atendimento 

ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidades são usados serviços do setor privado. 

Os problemas de coordenação, neste caso, são os mesmos (AGUIRRE, 2007, p. 86). 

 

 

2.2 Controladoria na Gestão Pública 

 

A Controladoria é de difícil definição, podendo ser visualizada sob dois enfoques: como um 

órgão administrativo ou como uma área de conhecimento humano. Borinelli (2006, p. 105), 

após uma análise crítica das definições apresentadas na literatura brasileira e internacional, 

afirma que a “Controladoria é um conjunto de conhecimentos que se constituem em bases 

teóricas e conceituais de ordens operacional, econômica, financeira e patrimonial, relativas ao 

controle do processo de gestão organizacional.”  

 

Na literatura estrangeira, Chenhall (2007, p. 164) menciona o uso, algumas vezes, 

intercambiável, dos termos Management Accounting (MA), Management Accounting Systems 

(MAS), Management Control Systems (MCS) e Organizational Controls (OC). Para ele, cada 

um destes itens pode ser entendido, como a seguir: 

 

MA refere-se a uma coleção de práticas, tais como orçamento ou custeio de produtos, enquanto 
MAS diz respeito ao uso sistemático de MA para alcançar algum objetivo. MCS é um termo mais 
amplo que abarca MAS e também inclui outros controles, tais como de pessoas ou grupos. OC é, 
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algumas vezes, usado em referência a controles transformados em atividades e processos, tais 
como controle estatístico de qualidade ou gestão just-in-time. [...]. Ao longo dos anos, a definição 
de MCS evoluiu para além daquela de simplesmente enfocar na provisão, mais formal, de 
informação quantificável financeiramente com o intuito de auxiliar a tomada de decisão gerencial 
para outro que compreende um escopo muito mais amplo de informação.2 

 

Merchant e Otley (2007, p. 785), tratando de empresas, afirmam que um sistema de controle 

gerencial é delineado para auxiliar a organização a se adaptar ao ambiente de que faz parte e 

alcançar os resultados-chave desejados por grupos de stakeholder. 

 

Hofstede (1981, p. 193) afirma que as abordagens tradicionais de management control ou 

controle gerencial para empresas, usualmente, são insuficientes para muitas das atividades 

desenvolvidas por organizações públicas e não lucrativas. O tipo de controle aplicável a tais 

atividades depende de quatro critérios: ambigüidade dos objetivos, mensuração dos outputs, 

se os efeitos das intervenções são conhecidos e se a atividade é repetitiva.  

 

Os objetivos podem ser ambíguos por causa dos conflitos de valores ou interesses entre 

aqueles que opinam sobre a atividade, da falta de conhecimento sobre como a atividade pode 

levar a um fim desejado e das rápidas mudanças ambientais que forçam o estabelecimento de 

novos objetivos ou tornam os existentes obsoletos (HOFSTEDE, 1981, p. 194). De maneira 

exemplificada, no setor saúde, a ambigüidade acontece quando os profissionais médicos 

acreditam que a saúde não tem preço e o gestor do fundo municipal de saúde se preocupa com 

o custo do sistema. Também quando não há convicção de que uma ação específica irá levar a 

uma menor mortalidade infantil ou quando a proibição do uso de uma droga leva a uma 

mudança na estratégia de atendimento. 

 

De acordo com Hofstede (1981, p. 195), os outputs são mensuráveis quando se pode 

quantificá-los. Entretanto, muitas atividades, tanto em organizações públicas quanto privadas, 

têm outputs que só podem ser definidos qualitativamente e em termos vagos. Nestes casos, 

somente os inputs podem ser mensurados. Por exemplo, a efetividade dos programas quando 

não se pode separar os impactos de cada um deles sobre o bem-estar da sociedade. 

 

                                                 
2 “MA refers to a collection of practices such as budgeting or product costing, while MAS refers to the systematic 

use of MA to achieve some goal. MCS is a broader term that encompasses MAS and also includes other controls 

such as personal or clan controls. OC is sometimes used to refer to controls built into activities and processes 

such as statistical quality control or just-in-time management. […]. The definition of MCS has evolved over the 

year from one focusing on the provision of more formal, financially quantifiable information to assist 

managerial decision making to another that embraces a much broader scope of information.” 
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Em relação ao conhecimento do efeito das intervenções, Hofstede (1981, p. 195) salienta que 

o controle gerencial pressupõe que os esforços alocados para uma atividade podem ser 

redirecionados para outra se as metas não são alcançadas. Contudo, isso implica que o gestor 

conheça como a intervenção produz a correção desejada, ou seja, as relações entre intervenção 

e reação da organização e desta com a resposta do ambiente devem estar claras. Isso implica 

entender a tecnologia da atividade. 

 

Por fim, a repetição periódica das atividades possibilita um efeito aprendizagem, o que se 

estende para mudança de configuração de elementos repetitivos, tais como em muitas 

atividades profissionais, por exemplo, médicos e dentistas. O orçamento corrente tipicamente 

é um processo repetitivo (HOFSTEDE, 1981, p. 195). 

 

A partir da combinação dos quatro critérios, Hofstede (1981, p. 196-198) estabeleceu uma 

tipologia para o controle gerencial: de rotina, por expert, por ensaio e erro, intuitivo, por 

julgamento e político. O controle é mais fácil quando os objetivos não são ambíguos, os 

outputs mensuráveis, os efeitos das intervenções conhecidos e as atividades repetitivas. 

Quando um ou mais destes critérios não são satisfeitos, a situação torna-se mais complicada. 

 

Controle de Rotina: os quatro critérios são satisfeitos. O controle pode ser prescrito em 

regulamentações e regras precisas, conduzido pelos próprios funcionários operacionais e, 

algumas vezes, apresentados em programas computacionais. 

 

Controle por expert: o critério não satisfeito é a repetição das atividades, como na instalação 

de uma rede de computadores. O controle pode ser confiado a alguém para o qual a atividade 

é repetitiva. O sucesso de tal tipo de controle depende da integração do conhecimento do 

expert com o suporte daqueles responsáveis pelas operações correntes. 

 

Controle por ensaio e erro: o critério não satisfeito é o conhecimento dos efeitos da 

intervenção. Neste caso, a organização pode aprender a controlar a partir de suas próprias 

falhas. Não são possíveis prescrições e regras rígidas, mas é requerida uma análise completa 

dos sucessos e falhas. 

Controle Intuitivo: os critérios não satisfeitos são atividades repetitivas e conhecimento dos 

efeitos da intervenção. O controle apresenta-se mais como uma arte do que uma ciência. A 

organização precisa encontrar pessoas confiáveis para intuitivamente descobrirem a forma 
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apropriada de intervenção para o alcance dos resultados desejados. Por exemplo, recuperar a 

imagem de uma instituição. 

 

Controle por Julgamento: o critério não satisfeito é output mensurável. O primeiro passo é 

verificar se existe uma proxy para o output. Se não, o controle da atividade torna-se uma 

questão de julgamento subjetivo, o que depende da estrutura de influência e poder da 

organização. 

 

Controle Político: o critério não satisfeito é a não ambigüidade de objetivos, tornando-se o 

caso mais difícil para o controle. A organização tem algumas alternativas para contornar esta 

situação, tais como: (i) estabelecimento de objetivos por autoridades ou burocratas de maior 

nível hierárquico, (ii) uso de regras e políticas fixadas, (iii) negociação entre as partes com 

interesses e valores divergentes, (iv) consulta a um expert que tenha credibilidade sobre a 

relação meios e fins e (v) redução de alternativas pelo desenrolar de uma crise. Todavia, se há 

ambigüidade de objetivos, o controle é sempre político, o que, por sua vez, depende da 

estrutura de poder, processos de negociação, a necessidade de distribuição de recursos 

escassos, interesses particulares e valores conflitantes. O controle político no topo da 

organização pode ser combinado com outros tipos de controle. 

 

Hofstede (1981, p. 198), citando o trabalho seminal de Anthony (1965) sobre sistema de 

planejamento e controle, mostra que o controle gerencial é somente um dos três tipos de 

controle relativos aos níveis hierárquicos de uma organização: 

 
(1) Planejamento estratégico: o processo de decisão sobre os objetivos da organização, alterações 

destes objetivos, recursos usados para alcançá-los e as políticas para governar a aquisição, uso 
e disposição destes recursos. 

(2) Controle Gerencial: o processo pelo qual administradores asseguram que os recursos sejam 
obtidos e usados efetivamente e eficientemente na realização dos objetivos da organização. 

(3) Controle Operacional: o processo de assegurar que questões específicas sejam executadas 
efetivamente e eficientemente.3 

 

Merchant e Otley (2007, p. 788) mencionam que a terminologia e estrutura de Anthony 

(1965) favorecem a ênfase em controles financeiros e baseados em accountability. O intuito 

                                                 
3 “(1) Strategic planning: the process of deciding on objectives of the organization, on changes of those 

objectives, on the resources used to attain these objectives, and on the policies that are to govern the acquisition, 

use, and disposition of these resources. 

(2) Management control: the process by which managers assure that resources are obtained and used effectively 

and efficiently in the accomplishment of the organization’s objectives. 

(3) Operational control: the process of assuring that specific tasks are carried out effectively and efficiently.” 
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da separação do controle gerencial das outras duas áreas era evitar as questões envolvidas nas 

formulações estratégicas e também a complexidade das diversas formas de controle 

operacional em diferentes ambientes tecnológicos. A idéia era descobrir padrões de controle 

nos níveis hierárquicos médios que pudessem ser generalizados para vários tipos de 

organizações e, assim, prever a importância das duas principais variáveis contingentes – 

estratégia e tecnologia. 

 

Existe uma correspondência entre a tipologia de Hofstede e Anthony, com o planejamento 

estratégico pertencendo ao controle político, o controle operacional ao de rotina e o controle 

gerencial podendo pertencer a qualquer um dos seis tipos. 

 

Hofstede (1981, p. 202) ressalta o papel do orçamento como principal veículo de controle 

gerencial e o distingue em três categorias: investimentos, operacional para centros de input-

output e operacional para centros de input. Estas duas últimas também denominadas de 

centros de lucros ou de despesas, respectivamente.  

 

Como no setor público os outputs não podem ser mensurados em termos financeiros, o 

conceito empregado é o de centro de despesas. Hofstede (1981, p. 205) menciona que este 

caso é o mais problemático do ponto de vista do controle porque possui dois tipos de 

problemas: alocação de recursos e motivação para desempenho. O primeiro devido, pelo 

menos teoricamente, à possibilidade de os recursos serem atribuídos a atividades alternativas, 

sem qualquer efeito mensurável imediato sobre os outputs. O segundo tem a ver com os 

esforços das pessoas envolvidas serem considerados no atendimento da missão do centro, 

mesmo que os outputs não possam ser mensurados. 

 

O PPBS (Programming Planing Budgeting System), implantado por Robert MacNamara na 

Secretaria de Defesa e estendido pelo presidente Johnson dos Estados Unidos, em 1965, ao 

restante da administração federal civil, configurou-se em uma tentativa de tornar um centro de 

input em input-output. O intuito era contornar a ambigüidade dos objetivos e não-mensuração 

dos outputs, substituindo o controle político ou por julgamento, este último próprio para os 

centros de inputs, por outros tipos mais simples. O PPBS direcionou o foco para programas e 

não departamentos, o que significou ênfase em outputs e não inputs, além de levar em conta 

um horizonte de tempo além de um ano (HOFSTEDE, 1981, p. 205).  
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Conforme Hofstede (1981, p. 205), o PPBS, na maioria das vezes, tem sido considerado falho, 

porque as técnicas e registros de dados escondem as escolhas políticas e julgamentos 

fundamentais nas atividades sem fins-lucrativos. De certa forma, os elementos característicos 

do PPBS estão presentes no processo de planejamento e orçamento definido pela Constituição 

Federal de 1988, com reflexos na prática atual. Portanto, toda essa problemática do controle 

gerencial está presente nos orçamentos das entidades públicas brasileiras. 

 

O SUS usa diversos mecanismos para contornar o problema da ambigüidade de objetivos, tais 

como: determinação de diretrizes pela União, realização de pactos entre os entes federados, 

incentivos à implementação de alguns tipos de estratégia de atenção e a existência dos 

conselhos de saúde, os quais são formados por profissionais, gestores e cidadãos.  

 

Supondo a não ambigüidade dos objetivos, mesmo assim a organização das ações em 

programas de saúde não é uma tarefa fácil. É preciso identificar os produtos de cada ação e 

como e quanto estes produtos intermediários, em conjunto, irão contribuir para gerar 

modificações no estado de saúde da população, devendo ser analisadas as interferências 

mútuas entre os programas. Como já mencionado, na nova abordagem da gestão pública, os 

programas são tratados como unidades de gestão, configurando-se como um centro de input-

output. Contudo outros tipos de centros de input-output ou input – unidade de saúde, 

Municípios, regiões de saúde, Estados, União – podem ser relevantes, o que vai depender do 

tipo de análise que se pretende fazer e do objeto de análise.  

 

Por exemplo, se o objetivo da ação fosse o aumento da expectativa de vida para pessoas que 

sofrem de insuficiência renal, a unidade de análise não poderia ser o Município, mas o 

conjunto de Municípios responsáveis pelo atendimento deste tipo de paciente. Outro exemplo 

seria a estratégia do Programa de Saúde da Família, pode-se querer avaliá-la enquanto um 

programa de cada um dos Municípios ou da União. 

 

Um centro de input-output ou input, na verdade, configura-se em um centro de 

responsabilidade que, de acordo com Anthony e Govindarajan (2008, p. 129), “[...] existe para 

cumprir um ou mais propósitos, tidos como seus objetivos.” (grifos dos autores). Neste 

trabalho, o foco é avaliar os gestores públicos municipais enquanto responsáveis pelo 

atendimento básico de saúde à população de sua jurisdição. 
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2.2.1 Avaliação de desempenho e accountability 

O orçamento público é um dos principais instrumentos do processo de gestão: planejamento, 

execução e controle. Assim como nos demais países, o orçamento público no Brasil orientou-

se, inicialmente, pela necessidade de possibilitar aos órgãos de representação um controle 

político sobre o Executivo e a preocupação estava em manter o equilíbrio financeiro e evitar 

ao máximo a expansão dos gastos (GIACOMONI, 2000, p.64). Nesta concepção, a ênfase 

principal do controle está nos elementos de despesa (o que se adquire), com forte atenção nos 

processos e nos aspectos formais da gestão do gasto público, buscando evitar abusos 

administrativos. 

 

Os movimentos de transformação do Estado e, mais especificamente, da administração 

pública, inevitavelmente, foram acompanhados por mudanças significativas na concepção do 

orçamento público. Assim, a necessidade de informação sobre “em que” e “para que” se 

gastam os recursos públicos é adicionada àquela sobre “o que” o governo adquire, tornando 

proeminente o processo de mensuração e controle das ações orçamentárias.  

 

O orçamento público, no Brasil, segue a concepção híbrida delineada pela ONU (Organização 

das Nações Unidas) nos anos 60, utilizando-se tanto dos conceitos do orçamento por 

programas quanto do orçamento de desempenho. 

 

O orçamento de desempenho inaugura a necessidade de incorporar medidas físicas como uma 

consideração relevante na alocação dos recursos orçamentários. Neste tipo de orçamento, a 

ênfase é na gerência e administração e, conseqüentemente, nos custos e realizações (produtos) 

das atividades, ou seja, na implementação dos programas governamentais. Já no orçamento 

por programas, com orientação para o planejamento, a relevância recai na verificação dos 

resultados (impactos) nas condições econômicas e sociais da comunidade. 

 

Com a mudança de ênfase do orçamento público de controle político para planejamento e 

gerência, a avaliação de desempenho ganha destaque no contexto de aperfeiçoamento dos 

gastos públicos quanto à eficiência, eficácia e efetividade dos programas governamentais. De 

posse dos planos e orçamentos, dos parâmetros da avaliação e da mensuração dos resultados 

alcançados, é possível criar um juízo de valor e fazer julgamentos sobre as ações dos gestores 

em seus centros de responsabilidade e em determinado período de tempo. 
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Verbeeten (2008, p. 430) elenca alguns propósitos das práticas de administração de 

desempenho: (i) a definição de missões, objetivos e metas claros ajuda cada funcionário a 

entender o que a organização deseja e produz foco nas operações; (ii) os administradores 

públicos e políticos deveriam ser capazes de mostrar a finalidade do uso do dinheiro ao 

público (transparência/accountability) pela mensuração do desempenho no que diz respeito 

aos objetivos e metas; (iii) as organizações do setor público podem usar a mensuração do 

desempenho no processo de aprendizagem, a partir da identificação dos excessos da 

organização e dos aperfeiçoamentos necessários; e (iv) sistema de avaliação de desempenho 

pode fornecer as bases para remuneração dos funcionários públicos. 

 

Merchant e Otley (2007, p. 791) afirmam que os sistemas de controle orientados para 

accountability  buscam, antes de tudo, manter os indivíduos ou grupos de indivíduos 

responsáveis tanto por suas ações quanto pelos seus resultados ou aqueles que sua 

organização produz, sendo recompensados ou punidos de acordo com o desempenho da 

organização. 

 

Merchant e Otley (2007, p. 792) listam sete dos principais temas encontrados na literatura 

relativa à accountability na forma das seguintes perguntas: 

 

• O que faz uma medida de desempenho boa (ou conjunto de medidas)? 

• Por que os administradores, geralmente, são mantidos responsáveis por muito mais do 

que eles podem controlar? 

• Metas de desempenho são necessárias e, se sim, o que as torna boas? 

• O que se conhece sobre a escolha dos estilos de accountability? 

• Quais são as questões-chave do desenho do sistema de incentivo e o que se conhece 

sobre elas? 

• Como e por que os sistemas de controle diferem em diferentes cenários? 

• Como se pode reconhecer progresso, isto é, inovações positivas como distintas de 

modas passageiras? 

 

As respostas às três primeiras questões trazem alguns pontos de reflexão importantes para este 

trabalho e é sobre elas que se pretende discorrer. 
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Em relação à qualidade das medidas de desempenho, Merchant e Otley (2007, p. 792) 

mencionam que parece existir uma concordância geral de que boas medidas devem refletir o 

progresso em direção ao alcance dos objetivos da organização. “Congruência é importante 

porque manter empregados responsáveis por uma medida incongruente, na verdade os 

motivará a agir de maneiras que não estão no melhor interesse da organização.”4 A 

congruência da medida usada para fins de controle poderia ser julgada por sua correlação com 

a performance real da organização. Nas empresas, a verificação poderia ser feita por 

relacionar as medidas de desempenho com o lucro ou alguma outra medida de retorno sobre o 

investimento. 

 

Ao tratar de organizações sem fins lucrativos, Merchant e Otley (2007, p. 793) afirmam que o 

objetivo destas entidades é cumprir uma missão, educar os jovens, e, assim, o desempenho 

financeiro é uma restrição.  A mensuração dos inputs do processo é relativamente fácil, mas a 

mensuração do desempenho é mais difícil, mesmo que exista um acordo entre os eleitores 

quanto aos objetivos da organização. Isso porque o espaço de tempo entre a ação e os 

resultados, algumas vezes, é muito longo e a qualidade dos serviços fornecidos é de difícil 

mensuração. 

 

Quanto à responsabilidade dos gestores, o mais antigo princípio de controle consiste em as 

pessoas responderem somente pelo o que elas podem controlar. Antes do período de 

mensuração, as organizações desenham estruturas de responsabilidades para alinhar medidas 

de desempenho com os níveis de autoridade dos gestores (MERCHANT; OTLEY, 2007, p. 

793).  

 

Na prática, entretanto, observa-se que muitos, talvez a maioria, dos gestores são considerados 

responsáveis por fatores que não podem controlar. As duas principais causas são, em primeiro 

lugar, a difícil separação entre efeitos controláveis e não-controláveis sobre a medida de 

desempenho e, segundo, as organizações desejam que os gestores respondam às mudanças 

nos fatores não-controláveis, ou seja, influencie a medida de desempenho, mesmo que o fator 

seja não-controlável.  Se os gestores podem, materialmente, influenciar os efeitos de um fator 

sobre o desempenho, eles deveriam ser considerados responsáveis pelos efeitos daquele fator, 

independente de ser ou não controlável (MERCHANT; OTLEY, 2007, p. 794). 

                                                 
4 “Congruence is important because holding employees accountable for an incongruent measure will actually 

motivate them to act in ways that are not in the organization’s best interest.” 
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Por fim, as reflexões sobre o estabelecimento de metas de desempenho passam pela discussão 

de como combinar os aspectos motivacionais das metas com os números do planejamento 

realístico do orçamento. Merchant e Otley (2007, p. 794), citando Fraser e Hope (2003), 

argumentam que muitos dos problemas experimentados pelas organizações, na tentativa de 

gerenciar seus procedimentos de controle orçamentário, originam-se do fato de o orçamento 

representar uma meta “fixada” (presente e imutável) em um mundo de mudança constante e 

incerteza. A solução para muitos desses problemas seria adotar alguns novos princípios de 

controle. O primeiro deles seria remover a ênfase em metas fixas e presentes e substituí-las 

por padrões de desempenho por benchmark, o que permitiria a implementação do segundo, 

defensavelmente mais importante, princípio. Isto é, as avaliações de desempenho poderiam 

ser ajustadas para refletir a experiência de operação vigente e circunstâncias econômicas 

enfrentadas durante o período. 

 

Como visto até agora, a avaliação de desempenho e accountability do setor público, 

especificamente da área da saúde, envolve conhecer seus objetivos, a forma de 

funcionamento, a sistematização das informações em planos e orçamentos, as medidas de 

desempenho e os parâmetros da avaliação de desempenho. Neste trabalho, o foco está em 

avaliar a eficiência dos Municípios Paulistas na subfunção atenção básica, o que pressupõe o 

conhecimento das características dos bens públicos e como eles são produzidos pelas 

organizações do setor. Por isso, antes de se tratar das medidas de eficiência, propriamente 

ditas, faz-se uma exposição e discussão da teoria de bens públicos e de função de produção.  

 

 

2.2.2 Bens públicos 

Arrow (1970, p. 1), em “The organization of Economic Activity: issues pertinent to the choice 

of market versus non-market allocation”, já mencionava que o conceito de bens públicos 

vinha sendo desenvolvido por um processo de refinamento sucessivo ao longo do tempo, mas 

ainda não existia uma definição mais ampla de bens públicos ou mesmo de externalidades. 

Pois ora era apresentado de uma maneira muito geral e discursiva, de difícil interpretação em 

diferentes contextos, ora enquanto relatos rigorosos de situações muito especiais. 

 

Sobre a análise de externalidades, Arrow (1970, p. 1) frisa que “A parte mais bem 

desenvolvida da teoria relaciona-se a uma única questão: a demonstração de um conjunto de 

condições, tão fracas quanto possível, que assegura que o equilíbrio competitivo exista e seja 
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Pareto eficiente.”5 A falha do sistema de mercado, isto é, o não atendimento de qualquer uma 

das hipóteses é uma condição suficiente para se voltar a canais não-mercado de alocação de 

recursos, tais como o governo. 

 

Arrow (1970, p. 1) ainda menciona que os conceitos de retornos crescentes e falhas de 

mercado se agrupam ao de bens públicos. Falhas de mercado seria uma categoria mais ampla 

do que externalidades, ambas relacionando-se à forma de organização econômica; enquanto 

retornos crescentes, essencialmente, um fenômeno tecnológico.  

 

Em relação às falhas de mercado que levariam à adoção de alocação de recursos via não-

mercado, Arrow (1970, p. 1) destaca que se poderia trabalhar com uma abordagem mais 

ampla, o de custos de transação, ou seja, custos de fazer o sistema econômico funcionar. 

Neste sentido, ele (1970, p. 12) destaca duas fontes de custos de transação: (1) custos de 

exclusão e (2) custos de comunicação e informação. Os custos de desequilíbrio aparecem 

como uma categoria adicional: em um mercado complexo, alocação autoritária ou pelo 

mercado, mesmo com informação perfeita, demanda tempo para computar a alocação ótima, 

acarretando transações inconsistentes com o equilíbrio final ou realizadas com atraso. 

 

A falta de informação em relação às curvas de demanda dos bens públicos e a inabilidade de 

exclusão do consumo foram abordadas por  autores que buscaram desenvolver uma teoria 

sobre a provisão de bens públicos, tais como Samuelson (1954, 1955), Musgrave (1959), 

Tiebout (1956) e Musgrave e Musgrave (1980). 

 

De acordo com  Musgrave e Musgrave (1980, p. 41), na busca por uma teoria econômica de 

bens públicos, “[...] o problema central consiste em estender ao setor público os princípios do 

uso eficiente dos recursos.” Entretanto, uma das principais limitações é que, diferentemente 

do mercado de bens privados, os consumidores/eleitores não estariam dispostos a revelar 

voluntariamente as suas preferências, com tendência a agirem como caronas, dado que o bem 

público estaria à disposição caso cooperassem ou não com o seu financiamento.  

 

Na economia de mercado, o consumidor realiza lances por aquilo que deseja comprar, 

revelando desta forma suas preferências ao produtor que, pressionado pela competição, será 

                                                 
5 “The best developed part of theory relates to only a single question: the statement of a set of conditions, as 

weak as possible, which insure that a competitive equilibrium exists and is Pareto efficient.” 
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levado a produzir o que o consumidor deseja e, com o intuito de maximizar seus lucros, 

produzirá ao menor custo possível. Assim, fica assegurado o uso eficiente dos recursos na 

produção de bens privados. 

 

A intervenção do setor público na produção de bens torna-se necessária quando o consumo é 

não-rival e/ou quando não se pode aplicar o princípio da exclusão. A não-rivalidade significa 

que o consumo dos bens por uma determinada pessoa não implica em uma diminuição dos 

benefícios disponíveis para o resto da coletividade. Isto é, os mesmos benefícios encontram-se 

ao alcance de todos e não há interferência mútua entre os indivíduos quando eles usufruem 

desses benefícios, por exemplo, os serviços de policiamento. A exclusão ocorre quando o 

consumo por um indivíduo implica no pagamento de um preço pelo referido bem, enquanto 

outro, que não pagou por ele, está excluído do consumo, por exemplo, pão (MUSGRAVE; 

MUSGRAVE, 1980, p. 42).  

 

O sistema de mercado só funciona adequadamente quando o princípio de exclusão pode ser 

aplicado. No caso do consumo não-rival, mesmo que se possa aplicar o princípio de exclusão, 

restringir o consumo por um indivíduo é uma medida ineficiente, pois o custo marginal de 

produção é zero e o preço também deveria ser zero. Por exemplo, a adição de mais um 

indivíduo no consumo do serviço de policiamento não aumentará o custo de provisão do 

serviço. 

 

Existem outras situações em que o consumo de bens é rival, mas a aplicação do princípio de 

exclusão é inviável ou muito dispendiosa. Considere, por exemplo, a calçada de uma rua 

movimentada no horário de pico. O uso dos espaços disponíveis é claramente “rival” e a 

exclusão, leilão ou venda dos espaços disponíveis, seria eficiente, já que dessa forma seriam 

usados por aqueles que mais valorizassem e que estariam dispostos a pagar o maior preço. 

Entretanto, tal medida seria praticamente inviável ou muito dispendiosa (MUSGRAVE; 

MUSGRAVE, 1980, p. 43). A inabilidade de exclusão do consumo é devida aos altos custos 

de transação, conforme definido por Arrow (1970, p. 10).  

 

O consumo não-rival e a não-exclusão são situações de falha do sistema de mercado e tais 

idéias estão presentes nas definições de bens públicos encontradas na teoria econômica.  

Samuelson (1954, 1955), em seus trabalhos pioneiros na década de 50, apresentou uma 
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formulação matemática e uma exposição gráfica de uma Teoria de Despesa Pública. Para isso, 

partiu do pressuposto que existem duas categorias de bens: 

 

[...] bens de consumo privado comuns (X1, ... , Xn), os quais podem ser divididos entre diferentes 

indivíduos (I, 2, ..., i, ....., s) de acordo com as relações ∑=
s

i

jj XX
1

; e bens de consumo coletivo (Xn 

+ 1, ... , Xn + m), os quais todos desfrutam em comum, no sentido em que o consumo de cada 
indivíduo de tal bem não leva à subtração do consumo daquele bem por qualquer outro indivíduo, 
de forma que XX

i

jnjn ++ = , simultaneamente, para cada e todo i-ésimo indivíduo e cada bem de 

consumo coletivo. (SAMUELSON, 1954, p. 388, grifos do original).6 
 

Claramente, ser ou não rival é a característica fundamental que difere bens públicos de bens 

privados conforme definição de Samuelson (1954). A mesma linha de raciocínio é encontrada 

em Musgrave e Musgrave (1980, p. 44), os autores reconhecem que pode haver falhas no 

sistema de mercado pelo fato de o bem apresentar apenas a característica de não-exclusão, 

mas os bens são considerados públicos quando a não-rivalidade está presente. Para estes 

últimos autores, a natureza não-rival do consumo de bens públicos modifica as condições de 

utilização eficiente de recursos no sentido de Pareto, ou seja, quando não há possibilidade de 

se fazer uma mudança que beneficie algum(ns) indivíduo(s) sem prejudicar outro(s), de se 

alcançar um ótimo social. Stiglitz (1988, p. 128) conceitua bens públicos puros como aqueles 

para os quais não existe rivalidade no consumo e a exclusão é impossível. 

 

Na análise de bens privados, um dos principais pressupostos é que o consumo de uma pessoa 

não afeta a utilidade das outras pessoas, portanto, a otimização do consumo individual é 

suficiente para alcançar uma espécie de ótimo social. Já quando se trata de bens públicos, as 

utilidades das pessoas estão inexoravelmente ligadas, uma vez que todas têm que consumir a 

mesma quantidade do bem público (VARIAN, 2006, p. 733).  

 

A comparação entre o diagrama de oferta e demanda de bens privados e um enfoque 

correspondente para bens públicos é útil para mostrar as diferenças essenciais entre as duas 

situações. Apesar de a última situação ser irreal, pois se trabalha com uma pseudocurva de 

demanda, já que as preferências por bens públicos não são reveladas voluntariamente e, 

                                                 
6 […] ordinary private consumption goods (X1, ... , Xn) which can be parcelled out among different individuals 

(I, 2, ..., i, ....., s) according to the relations ∑=
s

i

jj XX
1

; and collective consumption goods (Xn + 1, ... , Xn + m), 

which all enjoy in common in the sense that each individual’s consumption of such a good leads to no 

subtraction from any other individual’s consumption of that good, so that XX
i

jnjn ++ = , simultaneously for each 

and every ith individual and each collective consumptive good.” 
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conseqüentemente, não se sabe a quantidade demandada do bem pelos indivíduos e sua 

predisposição para cobrir os custos da provisão de tal bem.  

 

Preço do 
Bem 

Privado

Quantidade do
bem privado

O

C

S

S
E

DA

DB

DA +DB

F G H

 

Gráfico 1 - Curvas de demanda por bens privados 
FONTE: MUSGRAVE; MUSGRAVE,  1980, p. 44 

 

O Gráfico 1 ilustra o mercado para um bem privado. DA e DB são curvas individuais de 

demanda de A e B, para uma dada distribuição de renda e determinados preços para os demais 

bens do mercado. 

 

A curva de demanda do mercado, DA+B, é obtida pela adição horizontal de DA e DB, somando 

as quantidades que A e B compram para cada preço do bem. SS é a curva de oferta e o 

equilíbrio é determinado no ponto E, interseção da oferta e procura. O preço igual OC e a 

produção OH, sendo OF comprado por A e OG por B, sendo OF + OG = OH. 

 

O Gráfico 2 mostra uma análise análoga para o caso de um bem público. Aqui, DA e DB são as 

curvas de demanda de A e B, respectivamente, sujeitas às mesmas condições quanto à 

distribuição de renda e preços dos demais bens. 

 



 42 

O

M

L

K

N

E S

S

DA

DB

DA +DB

Preço do 
bem

Público

Quantidade do 
bem público

 

Gráfico 2 - Curvas de demanda por bens públicos 
FONTE: MUSGRAVE; MUSGRAVE,  1980, p. 44 

 

A diferença crucial em relação aos bens privados é que a curva de demanda do mercado, 

DA+B, é obtida pela adição vertical de DA e DB. O valor disponível para pagar o custo do bem 

público iguala a soma dos preços pagos de cada um dos indivíduos. SS é a curva de oferta, 

representando o custo marginal (que incidirá sobre A e B) correspondente aos diversos níveis 

de produção do bem público. No ponto de equilíbrio E, a quantidade ON é consumida por A e 

B, uma vez que todos os indivíduos consomem a mesma quantidade e se admite que cada um 

ofereça um preço igual ao valor que ele associa à obtenção de uma unidade marginal do bem 

em questão. O preço combinado igual OK é igual a OM (preço pago por A) + OL (preço pago 

por B). 

 

A obtenção de eficiência, para bens privados, requer que o benefício marginal que cada 

indivíduo obtém seja igual ao custo marginal. Já para os bens públicos, os benefícios 

marginais obtidos pelos consumidores diferem entre si e é a soma dos benefícios marginais 

que se deve igualar ao custo marginal (MUSGRAVE; MUSGRAVE, 1980, p. 45). No caso 

dos bens privados, todos os indivíduos pagam o mesmo preço, mas consomem quantidades 

diferentes e, no caso de bens públicos, eles adquirem quantidades idênticas, mas pagam 

preços distintos. Por isso, o incentivo à não revelação de preferências por bens públicos.  
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Até este ponto, as principais diferenças entre bens privados e bens públicos podem ser 

resumidas, conforme o Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Diferenças entre bem privado e bem público 

Especificação Bem Privado Bem Público 
Consumo rival Sim Não 
Consumo X Utilidade de Outros Indivíduos Não afeta Afeta 
Preços Iguais Diferentes 
Quantidades Diferentes Iguais 

 

A adição vertical das curvas de demanda para bens públicos foi, primeiramente, apresentada 

por Bowen (1948), em Toward Social Economy, e fez parte da base teórica da formulação de 

Samuelson (1954, 1955). Além do trabalho de Musgrave (1939), The Voluntary Exchange 

Theory of Public Economy, que expõe e discute a teoria de trocas voluntárias, cujos 

proponentes “[...] então explicam o processo de receita-despesa como um fenômeno de preço 

e valor econômico, determinado, fundamentalmente, pelas mesmas ‘leis’ que governam o 

preço de mercado na economia privada.”7 Nesse sentido, os tributos apresentam-se como 

pagamentos voluntários dos indivíduos em troca dos serviços supridos pela economia pública 

e de acordo com a avaliação de tais serviços (MUSGRAVE, 1939, p. 214).  

 

Ao invés de estudar o equilíbrio entre oferta e demanda de cada tipo de bem isoladamente, 

Samuelson (1954, 1955) faz uma análise da produção de bens públicos no contexto de uma 

análise de equilíbrio geral. Ele parte da premissa que, dada a escassez de recursos na 

economia, a produção de bens públicos e de bens privados não são independentes. 

 

O modelo teórico de Samuelson (1954, 1955) parte do pressuposto que cada indivíduo possui 

um conjunto consistente de preferências concernente ao consumo de bens públicos e privados, 

graficamente descrito por curvas de indiferença que refletem a avaliação relativa de utilidade 

entre os dois bens. Por outro lado, a produção de bens públicos e privados é limitada pela 

disponibilidade de recursos e é representada pela fronteira de possibilidade de produção. 

Para a exposição gráfica do seu modelo, Samuelson (1955, p. 351) usou três gráficos com o 

intuito de resumir as premissas em relação aos gostos dos consumidores e à tecnologia. Cada 

                                                 
7 “[…] proceed to explain the revenue-expenditure process as a phenomenon of economic value and price, 

determined by fundamentally the same ‘laws’ that govern market price in private economy.” 



 44 

diagrama tem um bem privado (X1) no seu eixo vertical e um bem público (X2) no seu eixo 

horizontal. 
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Gráfico 3 - Curvas de indiferença relativa ao consumo de bens públicos e privados pelo indivíduo 1  
FONTE: SAMUELSON,  1955, p. 351 

 

As acentuadas inclinações das curvas de indiferença, Gráfico 3, resumem as preferências 

entre bens privados e públicos do indivíduo 1. O Gráfico 4 apresenta as curvas de indiferença 

para o indivíduo 2, cujas menores inclinações indicam que, em certo sentido, ele tem uma 

menor preferência por bens públicos.  
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Gráfico 4 - Curvas de indiferença relativa ao consumo de bens públicos e privados pelo indivíduo 2  
FONTE: SAMUELSON,  1955, p. 351 

 

A curva de possibilidade de produção (AB), Gráfico 5, indica as diferentes combinações de 

quantidades a serem produzidas de bens públicos e privados, tendo em vista a limitação de 

recursos e a tecnologia disponível.  
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Gráfico 5 - Esquema de transformação relativo aos totais de bens públicos e privados 
FONTE: SAMUELSON, 1955, p. 351 

 

Pela definição de bens públicos, os três gráficos não são independentes, cada um deles deve 

apresentar, exatamente, a mesma escala horizontal, pois aumentar um bem público para a 

sociedade significa, simultaneamente, aumentá-lo para todos e cada um dos indivíduos. Essa 

restrição não é válida para bens privados, entretanto o Gráfico 5 certamente, em seu eixo 

vertical, apresenta o total de bens privados, correspondente à soma de posições independentes 

dos indivíduos. 

 

A partir dessas informações, é possível determinar os níveis ótimos de produção do bem 

público (X2) e do bem privado (X1) e a repartição do produto entre os dois indivíduos, 

conforme o critério de eficiência de Pareto. Para isso, inicialmente, é preciso fixar um nível 

qualquer de utilidade para um dado indivíduo e, em seguida, considerar a escassez de recursos 

(Gráfico 5) e as curvas de indiferença do outro indivíduo. 

 

Suponha que, inicialmente, seja fixado um nível de indiferença para o indivíduo 2, como 

aquele representado pela curva de indiferença CD (Gráfico 4). Como se sabe, qualquer ponto 

dessa curva representa combinações equivalentes para o indivíduo 2 em termos de utilidade 

de consumo e a escolha de qualquer nível de consumo, automaticamente, determina o 

excedente disponível para consumo pelo indivíduo 1, dada a fronteira de possibilidade de 

produção. O ponto de equilíbrio corresponde ao nível mais elevado de satisfação que se pode 

alcançar para o indivíduo 1 dentro das restrições fixadas inicialmente.  
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Com a fixação da curva CD, a solução é dada pelo ponto de tangência (E1) e os 

correspondentes pontos alinhados (E2) e (E). Para se chegar a tal solução, basta copiar a curva 

CD no Gráfico 5 e chamá-la de C’D’. Em seguida, subtraí-la, verticalmente, de AB e plotar o 

resultado algébrico como cd no Gráfico 3. A distância entre C’D’ e AB representa a 

quantidade dos dois bens fisicamente disponível para o indivíduo 1. O ponto ótimo é aquele 

onde cd tangencia a curva de indiferença mais elevada do indivíduo 1. 

 

Contudo, não existe uma solução única. Para cada uma das infinitas curvas de indiferença 

iniciais possíveis, há uma solução ótima no sentido de Pareto.  Existe um número infinito de 

pontos a partir dos quais não há movimento fisicamente praticável que resultará na melhoria 

da situação de uma pessoa sem prejudicar outra.  

 

Se ao invés da curva CD, fosse fixado um nível de indiferença para o indivíduo 2, como 

aquele representado pela curva RS, a solução seria dada pelo ponto de tangência (G1) e os 

correspondentes pontos alinhados (G2) e (G). Observe que a redução do nível de utilidade do 

indivíduo 2 propiciou um aumento no nível de utilidade do indivíduo 1. 

 

A eficiência de Pareto é por si só desejável, pois se há a possibilidade de aumentar a utilidade 

de uma pessoa sem diminuir de outra, não existe por que não fazê-lo. Mas existe a decisão 

sobre qual das soluções ótimas a ser escolhida pela sociedade, considerando que há um trade-

off no sentido em que um aumento na utilidade alcançada por um indivíduo implica redução 

naquela atingida pelo outro.  Para isso, é necessária uma função de bem-estar social que sirva 

como critério para a tomada de decisão, mas este ainda é um tema bastante polêmico. 

 

Apesar de suas contribuições, o modelo teórico de Samuelson não fornece solução para o 

problema de revelação das preferências individuais e coletivas pelo consumo de bens 

públicos. Além disso, uma boa parte dos bens produzidos pelos governos não atende 

completamente aos limites empregados na definição de bens públicos. 

 

Pela análise da definição de bens públicos de Samuelson, Tiebout (1956, p. 416) frisa que 

“[...] ‘consumo’, aqui, tem um significado muito mais amplo do que no sentido usual do 

termo. Não somente significa que o ato de consumo por uma pessoa não diminui as 

oportunidades de consumo por outra, mas também permite que esse consumo seja de outra 
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forma.”8 Ele faz referência ao fato de os benefícios de um bem não serem completamente 

internalizados por quem o consome, gerando economias externas para os outros membros de 

uma comunidade. Nesse sentido, bens que parecem não ter os atributos de bens públicos 

podem assim ser considerados se o consumo for definido para incluir tais economias externas. 

 

Assim, Tiebout (1956, p. 417) propõe uma definição alternativa à de Samuelson: “[...] um 

bem público é aquele que deveria ser produzido, mas para o qual não existe nenhum método 

factível de cobrar os consumidores.”9 Aqui, a ênfase recai no princípio da não-exclusão do 

consumo. 

 

Musgrave e Musgrave (1980, p. 47) mencionam que a visão polarizada entre bens privados, 

cujos benefícios são completamente internalizados (rival), e bens públicos, cujos benefícios 

são completamente externalizados (não-rival), é válida para auxiliar a compreensão da 

diferença essencial entre bens públicos e privados. Todavia, não é realista, pois, na prática, 

existem situações mistas de várias espécies, dando origem aos chamados Bens Mistos.   

 

Quanto à impossibilidade de aplicação dos mecanismos de mercado para o fornecimento de 

bens públicos, os autores (1980, p. 46) afirmam que “[...] um processo político (um processo 

de voto) deve ser utilizado para compelir os indivíduos a revelarem suas preferências, pois, na 

medida em que eles se comprometem a aceitar a decisão eleitoral, eles tenderão a votar 

coerentemente com os seus desejos e assim revelarão suas preferências.” Ainda, mencionam 

que o processo de voto deve vincular decisões sobre impostos e gastos públicos. 

 

Tiebout (1956), a partir dos trabalhos de Musgrave (1939) e Samuelson (1954, 1955), 

desenvolveu um modelo no qual a descentralização fiscal permitiria a revelação das 

preferências dos consumidores/eleitores. Isso porque cada jurisdição poderia apresentar 

pacotes diferentes de bens e tributos que melhor se ajustariam às preferências dos 

consumidores/eleitores e estes escolheriam e se deslocariam para a jurisdição que oferecesse a 

cesta de sua preferência, “votando com os pés”.  

 

                                                 
8 “[…] ‘consumption’ has a much broader meaning here than in the usual sense of the term. Not only does it 

imply that the act of consumption by one person does not diminish the opportunities for consumption by another 

but it also allows this consumption to be in another form.” 
9
“ […] a public good is one which should be produced, but for which there is no feasible method of charging the 

consumers.” 
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Para a construção do seu modelo, Tiebout (1956, p. 419) partiu das seguintes premissas:  

 

I. Consumidores/eleitores são completamente móveis e irão se mudar para aquelas 

comunidades que melhor satisfaçam seus padrões de preferência. 

II. Consumidores/eleitores possuem total conhecimento de diferenças entre padrões de 

receitas e despesas e reagem a essas diferenças. 

III. Existe um grande número de comunidades entre as quais os consumidores/eleitores 

podem escolher viver. 

IV. Restrições de oportunidades de empregos não são consideradas, pode-se assumir que 

todas as pessoas vivem de renda. 

V. Os serviços públicos fornecidos não apresentam economias ou deseconomias externas 

entre comunidades. 

VI. Para cada padrão de serviços estabelecidos pela comunidade, existe um tamanho ótimo 

de comunidade, definido em termos do número de residentes que permite que tal cesta 

de serviços seja produzida ao menor custo médio. 

VII. Comunidades abaixo do tamanho ótimo buscam atrair novos residentes para reduzir os 

custos médios, aquelas acima de tal ponto fazem justamente o oposto e as que estão no 

tamanho ótimo tentam manter sua população constante.  

 

Conforme destacado por Miranda (2007, p. 275), no argumento de Tiebout, há uma diferença 

na provisão de bens públicos por um governo central e um governo local. Enquanto, no 

primeiro, as preferências do consumidor-eleitor são dadas e o governo tenta se ajustar ao 

padrão destas preferências, no segundo, os vários governos têm seus padrões de gastos e 

receitas mais ou menos fixados e, de acordo com estes padrões, o consumidor-eleitor move-se 

para a jurisdição que melhor satisfaça seu conjunto de preferências. “Assim sendo, o que 

distingue o estudo do setor público local da Teoria Geral de Bens Públicos é a possibilidade 

de migração entre as localidades.” (MIRANDA, 2007, p. 276).  

 

O modelo de Tiebout prevê uma competição entre governos locais por 

eleitores/consumidores, propiciando um ajustamento entre as preferências por tributos e bens 

públicos e sua respectiva provisão. Assim, existiria uma solução tipo mercado para 

determinação do nível de despesas locais, o que não era válido para as despesas na esfera 

federal, como indicado pela análise Musgrave-Samuelson. A solução, ótima no sentido de 
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Pareto, seria alcançada pelo menor custo médio do fornecimento de bens públicos e pela 

satisfação exata da demanda dos indivíduos. 

 

Contudo, o modelo foi construído a partir de premissas fortes que levam a uma visão extrema 

sobre a provisão de bens públicos pelos governos locais. Como destacado por Miranda (2007, 

p. 290), pensar em comunidades homogêneas quanto ao padrão de consumo e governos 

maximizadores de lucros conflita com o senso comum.  

 

Por outro lado, Aguirre (2007, p. 41) argumenta que “[...] a principal lacuna da explicação de 

Tiebout foi não considerar o problema da externalidade. Sem isso, seu modelo, apesar de se 

construir em uma boa aproximação da solução, tem pouca utilidade.” Isso porque um dos 

principais tradeoffs presente na decisão de centralizar ou não a provisão de um bem público 

envolve a possibilidade de melhor ajuste às preferências dos cidadãos versus ineficiências 

pela inadequação da prestação dos serviços oriunda do problema das externalidades. 

 

 

2.2.3 Produção de bens públicos 

A produção de bens públicos envolve a transformação de uma combinação de inputs em um 

conjunto de outputs (serviços prestados). Uma função de produção descreve a relação técnica 

entre a quantidade máxima de outputs que se pode obter de um vetor de inputs (fatores de 

produção), dada uma tecnologia de produção. Esta, por sua vez, pode ser descrita como “[...] 

um determinado estado de conhecimento a respeito dos diversos métodos que poderiam ser 

utilizados para transformar insumos em produtos.” (PINDYCK; RUBINFELD, 1994, p. 217).  

 

De acordo com Varian (2006, p. 350), a natureza impõe restrições tecnológicas à produção: 

“[...] somente algumas combinações de insumos constituem formas viáveis de produzir certa 

quantidade de produto.” As tecnologias de produção, em geral, são descritas como possuindo 

as propriedades de serem monotônicas e convexas. No primeiro caso, propriedade também 

conhecida como livre descarte (free disposal), se há um aumento na quantidade de pelo menos 

um dos insumos, deverá ser possível produzir no mínimo o que era produzido anteriormente. 

A convexidade da tecnologia significa que, se existem duas formas de produzir y unidades de 

produto, a média ponderada dessas duas formas produzirá, pelo menos, a mesma quantidade 

de y.  
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Freqüentemente, os fatores de produção são classificados em categorias amplas, tais como 

terra, capital, trabalho e matérias-primas. Uma apresentação simplificada de uma função de 

produção com um output e dois inputs (trabalho e capital), usualmente, é feita por meio de 

uma função matemática, como: 

 

( )21, xxfY =  

Em que: 

 

Y  = Quantidade de output 

1x  = input variável (mão-de-obra) 

2x  = input  fixo (capital) 
f   = é a função apropriada, por exemplo, a Cobb-Douglas.  

 

Assim, uma função de produção de curto prazo representa a quantidade máxima de output que 

se pode produzir com o uso de quantidades diferentes de mão-de-obra e com o capital fixo. 

Todavia, no longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis, existindo a possibilidade 

de se obter a mesma quantidade de produtos com diferentes combinações de insumos, as quais 

podem ser descritas por uma isoquanta.  

 

Para cada nível de output existe uma isoquanta associada. As isoquantas devem ter inclinação 

negativa no estágio eficiente de produção, pois, caso contrário, ambos os inputs poderiam ser 

reduzidos e ainda assim produzir a mesma quantidade de output; não se interceptam, ou seja, 

uma combinação particular de inputs não produz duas quantidades diferentes de outputs; e são 

convexas a partir da origem. O Gráfico 6 mostra uma configuração de uma curva de 

isoquanta. 

 

A inclinação da isoquanta é conhecida como a taxa marginal de substituição técnica na qual 

um insumo pode ser substituído por outro, mantendo o output constante. Neste caso, igual a 

razão negativa entre o produto marginal do trabalho (MP1) e o produto marginal do capital 

(MP2). 

 

(2.1) 
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Gráfico 6 - Representação gráfica de uma isoquanta 

 

Outro aspecto relevante das funções de produção é quanto aos retornos de escala, isto é, o 

grau pelo qual um aumento proporcional em todos os inputs aumenta o output. Retorno 

constante de escala ocorre quando um aumento proporcional em todos os inputs resulta em 

um aumento proporcional no output. Quando há retornos crescentes de escala, o acréscimo no  

output é proporcionalmente maior e na ocorrência de retorno decrescente, o aumento no 

output é proporcionalmente menor. Em termos algébricos, os retornos de escala podem ser 

expressos como: 

 

Quadro 2 - Expressão algébrica para os retornos de escala 

Retorno de escala Definição (α > 1) 
Constante ( ) ( )2121 ,..,. xxfxxf ααα =  

Crescente ( ) ( )2121 ,..,. xxfxxf ααα >  

Decrescente ( ) ( )2121 ,..,. xxfxxf ααα <  

 

De acordo com Cohen e Franco (2004, p. 77), os conceitos utilizados em avaliação de 

projetos sociais, e aí se incluem os serviços de saúde, foram desenvolvidos pela economia e 

estão associados à função de produção que vincula recursos, insumos, processos e produtos.  

 

Os recursos são os estoques previstos para a realização de uma determinada atividade com os 

quais se espera obter determinados produtos e atingir os objetivos de um projeto. Os insumos 

são os fluxos associados a tais estoques que são utilizados no processo de implementação, 

constituindo os elementos necessários para conseguir os resultados (COHEN; FRANCO, 

2004, p. 93). Recursos e insumos, em muitas ocasiões, podem ser sinônimos. A diferença 
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básica é que o primeiro está associado a projetos permanentes e o segundo àqueles que têm 

uma existência mais precária. A noção de estrutura está relacionada a estes conceitos e pode 

ser entendida como “[...] a organização relativamente estável dos recursos para atingir os fins 

dos projetos.” (COHEN; FRANCO, 2004, p. 94). 

 

Os processos, por sua vez, são constituídos pelo conjunto de atividades que se realizam para 

tentar atingir o objetivo procurado e os produtos são os resultados concretos das atividades 

desenvolvidas a partir dos insumos disponíveis (COHEN; FRANCO, 2004, p. 93). 

 

Os autores acima referidos (2004, p. 93) ainda destacam a distinção entre produtos, efeitos e 

impactos. Os efeitos são resultados da utilização dos produtos e o impacto, a conseqüência 

dos efeitos de um projeto, ou seja, o grau de consecução dos objetivos (estado desejado) em 

relação à população-meta. 

 

Por exemplo, uma radiografia é um produto intermediário para um diagnóstico que permite 

obter como efeito a cura do paciente. O processo está constituído pelo conjunto de 

procedimentos, métodos e atividades mediante os quais se realiza o atendimento do paciente 

que ocorre dentro de uma estrutura. O impacto deveria ser medido de forma agregada para 

expressar o melhoramento do estado de saúde nos distintos âmbitos em que o programa se 

realiza (COHEN; FRANCO, 2004, p. 94). 

 

Shah (2007, p. 11), ao tratar de transferências intergovernamentais vinculadas à obtenção de 

resultados, menciona que o administrador público de um governo recebedor poderia examinar 

os diversos elementos de um programa a fim de determinar se os resultados seriam ou não 

alcançados, quais sejam: (i) inputs (recursos usados para produzir outputs), incluindo inputs 

intermediários; (ii) outputs (quantidade e qualidade dos bens e serviços públicos produzidos e 

o acesso aos mesmos); (iii) outcomes (conseqüências de médio/longo prazo para os 

contribuintes/consumidores da provisão dos serviços públicos ou grau de alcance dos 

objetivos do programa), (iv) impacto (objetivos do programa ou conseqüências de longo 

prazo); e alcance (pessoas beneficiadas ou prejudicadas pelo programa). Um exemplo da área 

de educação pode ser visualizado pela Figura 2: 
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Objetivos Programáticos 

Melhorar a quantidade, Gastos educacionais por idade, gênero, 

qualidade e acesso zona urbana/rural, gastos por séries escolares e

aos serviços de educação  n° de professores, staff

instalações, equipamentos e livros

Outputs Outcomes Impacto Alcance

Escores alcançados, Taxas de alfabetização, fornecimento de Coletividade infomada, Vencedores e

taxas de formação, profissionais especializados compromisso cívico perdedores do

taxas de desistência maior competitividade programa

internacional governamental

tamanho das classes de aula

Inputs Inputs  Intermediários

Alunos matriculados

relação professor/aluno,

 
Figura 2 - Aplicação da cadeia baseada em resultados para a educação 

FONTE: SHAH, 2007, p. 11. 
 

Pelas abordagens de Cohen e Franco (2004) e Shah (2007), é possível perceber que, no 

processo de provisão de bens e serviços públicos, a dificuldade em mensurar os outputs surge 

de forma mais aguda do que na produção de bens privados. Bradford et al. (1969) já haviam 

se preocupado com esta questão e buscaram esclarecê-la com o desenvolvimento de um 

modelo em que os outputs são separados entre diretos (Output-D) e de interesse final do 

cidadão (Output-C). Por exemplo, o produto final de um programa sentido por uma população 

não é o número de vacinas aplicadas, mas a redução da mortalidade infantil. 

 

Combinações diferentes de inputs (Input-I) geram vetores de bens e serviços diretamente 

produzidos. Os vetores de outputs finais, por sua vez, são completamente determinados pelo 

vetor de outputs diretos e por certas variáveis ambientais ou exógenas, por exemplo, as 

condições de saneamento no caso da saúde.  

 

Diante destes pressupostos, as preferências dos indivíduos podem ser expressas como U = U 

(C, Z). O vetor Z representa o nível de provisão de outros bens públicos e da quantidade de 

bens privados consumidos pelo indivíduo. Em que Ck = fk(D, E), com E representando um 

vetor de variáveis ambientais e fk uma função indicativa do grau do output final sentido pelo 

indivíduo ligado diretamente aos serviços D produzidos no ambiente E (BRADFORD et al., 

1969, p. 187).  

 

Conforme Bradford et al. (1969, p. 187), em termos dessas definições, faz sentido multiplicar 

o vetor D por algum escalar, mas não o vetor C. Por exemplo, para prover o dobro de 

consultas médicas podem ser necessárias duas vezes o número de médicos. Se o dobro de D 
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exigir menos que o dobro de inputs, existirá economia de escala na provisão de outputs 

diretos. Todavia, não dá para se falar no dobro de C, já que isto depende de outras variáveis 

ambientais. Mas, é possível examinar o custo de tornar C disponível para um número maior 

de pessoas, havendo economia de escala, se para atender o dobro de pessoas não for preciso o 

dobro de inputs. As tendências nos custos dos dois tipos de outputs podem ser muito 

diferentes, haja vista que as mudanças ambientais na jurisdição podem aumentar mais 

rapidamente os custos de fornecer C do que os custos de prover o vetor D de outputs diretos. 

Por exemplo, a presença de epidemias (E) pode tornar mais difícil a cura do paciente (C), 

demandando mais recursos para alcançar os objetivos de um programa de saúde, mesmo que 

os procedimentos de saúde mantenham-se no mesmo patamar de custos. 

 

Pela análise dos argumentos de Bradford et al. (1969) é possível pensar em duas relações: (1) 

inputs e outputs diretos e (2) inputs e outputs finais. Um programa social pode exigir 

configurações diferentes em termos de ações e, conseqüentemente, produtos diretos, conforme 

as circunstâncias ambientais. Portanto, haverá gastos diferentes para se alcançar os objetivos 

relacionados ao bem-estar da população, mesmo que o custo em si dos produtos diretos de 

cada ação governamental não se altere. É importante observar que a ineficiência do gasto com 

outputs diretos afeta o gasto com os outputs de interesse final do cidadão. 

 

As variáveis ambientais ou exógenas poderiam também ser pensadas em termos da 

transformação de inputs em outputs diretos. Assim, a função de produção poderia ser 

representada por D = f (I,W), em que D é a quantidade máxima de outputs diretos obtidos, 

pelo vetor de inputs I e influenciada pelo vetor de variáveis ambientais ou exógenas W, com 

base em uma determinada tecnologia de produção. 

 

Uma jurisdição pode fazer mais com menos recursos ou vice-versa, dependendo das suas 

condições ambientais ou das variáveis exógenas. Diferenças na densidade e composição 

demográfica e na distribuição da população por faixa-etária, por exemplo, podem afetar o 

valor das despesas públicas para o fornecimento de padrões comparáveis de serviços públicos. 

Burkhead (1971, p. 187) menciona que as comparações de desempenho podem ser 

prejudicadas pelas condições naturais de realização do serviço, por exemplo, o número de 

visitas diárias por um agente de saúde na zona urbana pode não ser comparável àquele das 

realizadas na zona rural. 
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2.3 Eficiência e Data Envelopment Analysis 

 

 

2.3.1 Definições de eficiência 

A teoria econômica da análise de eficiência pode ser baseada no trabalho de Koopmans 

(1951) e Debreu (1951) sobre análise de produtividade. Farrell (1957) aprofundou o estudo 

dos dois autores com o objetivo de definir uma medida simples de eficiência da firma que 

poderia englobar múltiplos inputs. 

 

Farrell (1957, p. 254) dividiu a eficiência de uma firma em dois componentes: eficiência 

técnica e eficiência alocativa. A primeira reflete a habilidade de uma firma obter output 

máximo dado um conjunto de inputs, já a segunda refere-se à capacidade de a firma usar os 

inputs em proporção ótima, considerando os seus preços e a tecnologia de produção. A 

combinação das duas medidas fornece a medida de eficiência econômica total. 

 

Farrell (1957, p. 254) ilustrou suas idéias com um modelo simples, usando dois inputs (x1 e 

x2) e um output (y), com a orientação para reduzir inputs e sob a suposição de retornos 

constantes de escala. Dada uma curva de produção definida por todas as firmas consideradas 

eficientes, a ineficiência técnica foi definida pela menor distância entre um ponto fora da 

curva e um ponto da curva, significando o montante pelo qual todos os inputs poderiam ser 

proporcionalmente reduzidos sem uma redução no output.  

     x2/y
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x1/y

        A
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Gráfico 7 - Eficiências técnica e alocativa orientadas a inputs 

FONTE: COELLI et al., 1997, p. 135 
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No Gráfico 7, a curva SS’ representa a isoquanta de todas as unidades produtivas. Se uma 

dada unidade produtiva usa a quantidade de inputs definida por P para produzir uma unidade 

de output, a ineficiência técnica pode ser representada pela distância QP, representando o 

montante pelo qual todos os inputs poderiam ser proporcionalmente reduzidos sem uma 

redução no output. A eficiência técnica (ET) de uma firma é, mais comumente, mensurada 

pela taxa PQETi 0/0=  que é igual a 1 – QP/0P, gerando um indicador do grau de 

ineficiência técnica da firma. O valor de 1 indica que a firma é tecnicamente eficiente, como é 

o caso do ponto Q. 

 

Se existem informações sobre preços dos inputs disponíveis, como refletida pela linha 

isocusto AA’, também é possível calcular a eficiência alocativa (EA). No caso da unidade que 

opera no ponto P, pode ser definida pelo razão QREA 0/0= , já que a distância RQ 

representa a redução nos custos que ocorreria se trabalhasse no ponto de tangência Q’, ou 

seja, obtendo eficiência técnica e alocativa.  

 

A eficiência econômica (EE) é definida pela razão PREEi 0/0= , em que a distância RP pode 

também ser interpretada em termos de uma redução de custo. O produto das medidas de  

eficiência técnica e eficiência alocativa gera um escore de eficiência econômica geral. Isto é: 

 

( ) ( ) ( ) iii EEPRQRPQEAET ==×=× 000000  

 

Os tipos de ineficiência técnica podem ser tratados, alternativamente, por uma orientação para 

outputs, indicando as quantidades de produtos que poderiam ser, proporcionalmente, 

aumentadas sem alterar as quantidades de inputs usadas.  

 

(2.2) 



 57 

0 y1/x1
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y2/x1

B´

D´

Z´  
Gráfico 8 - Eficiências técnica e alocativa orientadas a outputs 

FONTE: COELLI et al., 1997, p. 135 
 

No Gráfico 8, considerando a produção de dois outputs (y1 e y2) com o uso de um input (x1) 

fixado em um determinado nível, a curva de possibilidade de produção é representada por ZZ’ 

e o ponto A corresponde a uma unidade produtiva ineficiente. As medidas de Farrell-

eficiência são definidas como: 

 

BAET 000 = ;  CBEA 0/00 = ;  e ( ) ( ) ( ) 000 000000 EAETCBBACAEE ×=×==  

 

A linha DD’ descreve a isoreceita e a interpretação da eficiência alocativa é similar àquela 

com orientação para input, mas agora em termos de aumento de receitas. 

 

 

2.3.2 Data Envelopment Analysis: modelo básico 

O cálculo das medidas de eficiência pressupõe que a função de produção seja conhecida. Na 

prática, isto não acontece e ela precisa ser estimada a partir de uma amostra de dados com o 

uso de métodos paramétricos ou não-paramétricos, sendo este último o caso da Data 

Envelopment Analyis (DEA). 

 

Data Envelopment Analysis, termo usado primeiramente por Charnes et al. (1978), é uma 

técnica de otimização, baseada em programação linear e projetada para estabelecer uma 

medida de eficiência relativa entre diferentes unidades tomadoras de decisão (Decision 

Making Units - DMUs) como, por exemplo, empresas, bancos, prefeituras e funções de 

governo. 

(2.3) 
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Os vários modelos de DEA se baseiam na análise de eficiência das unidades tomadoras de 

decisão (DMUs) com múltiplos insumos (inputs) e produtos (outputs) e parte da idéia de 

construir uma fronteira de eficiência, em que as DMUs mais eficientes se situem sobre a 

superfície da fronteira enquanto as menos eficientes se situem internamente abaixo da 

fronteira. A forma geométrica da superfície envolvente depende do modelo DEA utilizado. 

 

A eficiência relativa de uma DMU é definida pelo quociente entre a soma ponderada de 

produtos e a soma ponderada dos insumos necessários para gerá-los. Os pesos usados nas 

ponderações são obtidos por meio de programação matemática (método de otimização) que 

atribui a cada DMU os pesos que maximizam a sua eficiência.  

 

Conforme Banker et al. (1984, p.1082), o modelo CRS (Constant Returns to Scale) ou CCR 

(CHARNES et al., 1978) foi o primeiro a ser desenvolvido e considera retornos de escala 

constantes, em que a função de produção corresponde a uma reta que passa pela origem. É 

expresso matematicamente da seguinte forma: 

 

Função Objetivo: 

 

( )
∑

∑

=

=
=

r

1x
0xx

s

1y
0yy

0
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hMaximize  

 

Sujeito às seguintes restrições: 

 

n1,2,3,...,k  todopara ,1

1

1
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∑

∑
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=
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yky
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Onde: 

ho = eficiência relativa à DMU 0; 
n = número de unidades (Total de DMUs); 
s = número de outputs; 
r = número de inputs; 
Ixk = quantidade do input x para a DMU k; k=1,2,...,n; 

ux, vy ≥ 0, ∀x, y 

(2.4) 

(2.5) 



 59 

Oyk = quantidade do output y para a DMU k; k=1,2,...,n; 
ux = peso designado ao input x; 
vy = peso designado ao output y. 
 

O problema, portanto, é achar os valores de ux e vy de tal forma que seja maximizada a função 

objetivo. A restrição existente é que o quociente entre os outputs e inputs calculados seja 

menor ou igual a um. Sendo assim, na Análise Envoltória de Dados, as DMUs eficientes 

recebem um coeficiente = 1 e as relativamente ineficientes, coeficientes < 1. Os softwares, 

normalmente, atribuem escores em percentuais, 100% para as unidades eficientes e menor do 

que 100% para as ineficientes. 

 

Uma dificuldade com a formulação é que ela tem um número infinito de soluções. Para evitar 

isto, pode-se impor a restrição adicional de que o denominador da função a ser maximizada 

deve ser igual a 1 e a formulação passa a ser: 

( ) ∑
=

=
s

1y
0yy0 OvhMaximize  

Sujeito às seguintes restrições: 
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Por dualidade, pode-se derivar uma envoltória equivalente desse problema, como: 

 

θλθ ,Minimize  

 
Sujeito a: 

 

s ..., 1, y    0
1

=≥+− ∑
=

n

k
kykyo OO λ  

r ..., 1,     x0
1

0 =≥− ∑
=

n

k
kxkx II λθ  

0≥kλ  

 

ux, vy ≥ 0, ∀x, y 

(2.6) 

(2.9) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.10) 

(2.11) 
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Em que θ  é um escalar e λ  é um vetor Nx1 de constantes. O valor de θ  será o escore de 

eficiência orientado para input da i-ésima unidade de tomada de decisão. 

 

O modelo CRS é apropriado somente quando todas as DMUs estão operando em uma escala 

ótima, caso contrário, o escore de eficiência técnica é afetado pelas variações de escala. 

Banker et al. (1984, p. 1085) sugeriram uma extensão do modelo DEA CRS para considerar 

situações de retornos variáveis de escala, conhecida como modelo BCC (Banker, Charnes e 

Cooper) ou VRS (Variable Returns to Scale). Para isso, ao último conjunto de equações foi 

adicionada a restrição que: 

 

1
1

=∑
=

n

k
kλ  

 

Essencialmente, a restrição assegura que uma DMU ineficiente será comparada somente a 

DMUs de tamanho similar. Isto é, o ponto projetado na fronteira será uma combinação 

convexa de DMUs observadas. Os pontos se reportam a um segmento da fronteira 

( 1=+ ji λλ , onde i ≠ j). Tal restrição não é imposta no modelo CRS e, conseqüentemente, 

uma DMU pode ser comparada a outra, substancialmente, maior (menor). Neste caso, a soma 

dos pesos de λ  será maior (menor) do que um. 
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Gráfico 9 - Economias de escala em Data Envelopment Analysis 

COELLI et al., 1997, p. 152. 
 

(2.12) 



 61 

O Gráfico 9 ilustra a ineficiência de escala com o uso de um input e um output. Sob CRS, a 

ineficiência orientada para input do ponto P é a distância PPc, enquanto que, pelo VRS, seria 

PPv. A diferença entre essas duas medidas, PcPv, é devida à eficiência de escala (EE). Pode-

se notar que: 

 

EEETET VRSCRS ×=  

 

Uma falha do modelo VRS é que a medida de eficiência de escala não indica se a DMU opera 

em uma área de retornos crescentes ou decrescentes. O problema pode ser resolvido com a 

estimativa de uma fronteira adicional, considerando retornos não-crescentes de escala NIRS 

(Non-increasing Returns to Scale). Para isso, basta fazer a seguinte substituição de restrições: 

 

De 1
1

=∑
=

n

k
kλ  para 1

1
≤∑

=

n

k
kλ  

 

Assim, no modelo NIRS, uma DMU não será comparada com outra substancialmente maior 

do que ela, mas será comparada com DMUs menores. 

 

A fronteira VRS possui ao menos um ponto em comum com a fronteira CRS, como o ponto R 

do Gráfico 9. Isso indica que, quando o modelo VRS é igual ao CRS, tem-se rendimentos 

constantes de escala. Se não são iguais, cabe verificar as duas outras possibilidades: se VRS = 

NIRS, tem-se rendimentos decrescentes; ou se VRS ≠ CRS ≠ NIRS, os rendimentos de escala 

são crescentes. 

 

O modelo DEA também pode ter orientação para output, ou seja, considera a maximização da 

produção em que a DMU deve utilizar, no máximo, os insumos que já utilizava anteriormente. 

No modelo CRS, as medidas de eficiência com orientação para output ou input são iguais, o 

mesmo não ocorrendo com o modelo VRS que, alternativamente, pode ser escrito como: 

 

θλθ ,Maximize  

Sujeito a: 
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(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 
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Em que: ∞<≤ θ1  e 1−θ  é o aumento proporcional em outputs que se poderia alcançar pela 

DMU, mantendo a quantidade de inputs constante. Observa-se que 1/θ  define o escore de 

eficiência que varia entre zero e um. 

 

Tanto o modelo com orientação para reduzir inputs quanto para aumentar outputs estimarão a 

mesma fronteira e, portanto, identificarão o mesmo conjunto de DMUs eficientes. São as 

medidas de eficiência associadas a DMUs ineficientes que poderão diferir entre os dois 

métodos. Conforme o Gráfico 10, uma DMU que opera no ponto Q, poderia reduzir QR 

insumos e mesmo assim continuar a produzir a mesma quantidade de R – orientação para 

inputs. Já na orientação para outputs, deveria produzir mais QP produtos sem alterar o 

consumo de insumos para tornar-se eficiente comparativamente a P. 
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Gráfico 10 - Orientação da medida de eficiência para input ou output 

 

A escolha da orientação depende de sob quais quantidades o administrador tem mais controle, 

input ou output. Como este trabalho trata do setor público de saúde e sabe-se que os 

burocratas ou políticos trabalham com um orçamento fixado, a orientação deve ser para os 

produtos, ou seja, com os insumos disponíveis a entidade pública deve oferecer o máximo de 

produtos ou serviços possíveis. 

(2.17) 

(2.18) 
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2.3.3 Data Envelopment Analysis: modelos com variáveis não-controláveis 

A mensuração de eficiência por meio da análise envoltória de dados gera informações úteis 

para o controle gerencial. Além de permitir uma análise comparativa do desempenho das 

DMUs a partir da captação das melhores práticas de produção, indica a quantidade de cada 

input consumido por uma DMU ineficiente que poderia ser reduzida ou a quantidade de cada 

output gerado que poderia ser aumentada, dependendo da orientação da análise. 

 

No processo de transformação de inputs em outputs, como já ressaltado por Bradford et al. 

(1969), existem variáveis ambientais ou exógenas que podem influenciar a eficiência de uma 

DMU e, portanto, deveriam ser consideradas na análise. Todavia, as variáveis exogenamente 

fixadas ou não-controláveis, como o próprio nome sugere, não estão sob o controle dos 

gestores de uma DMU, no máximo eles podem administrar os seus efeitos na eficiência. 

Conseqüentemente, não faz sentido falar em redução de inputs não-controláveis ou aumento 

de outputs não-controláveis. 

 

Diante deste problema, Banker e Morey (1986) buscaram estender os modelos DEA CCR e 

BCC com o intuito de estimar as reduções possíveis nos inputs controláveis ou discricionários 

pelo gestor de uma DMU, mantendo os inputs fixados exogenamente nos níveis correntes. 

 

Para ilustrar sua abordagem, Banker e Morey (1986, p. 514) usaram como referência o 

Gráfico 11. Em que yj, xdj e xfj, para toda j = 1, ...., n DMUs, são os valores observados, 

respectivamente, para  um output, um input discricionário e um input fixado.  

 



 64 

E

R'

R

A

Input  Xd   XdR XdE XdA

slack
Parte do 
Conjunto de 
Possibilidade 
de Produção 
para y=yA

Input

Xf

XfA

XfR

XfE

 Input discricionário

Input fixado 
exogenamente

 
Gráfico 11 - Economias máximas de input 
FONTE: BANKER; MOREY, 1986, p. 514 

 

Com o intuito de demonstrar os dados observados em um diagrama bi-dimensional, eles 

consideraram uma parte do conjunto de possibilidade de produção pelo plano dado por y = yA, 

correspondendo ao nível de output para uma DMU particular, chamada de A. 

 

A formulação BCC avalia a eficiência de A por compará-la com o ponto E da superfície 

eficiente. A redução possível no input xd é dada pela distância dEdA xx − . Mas, já que o input 

xf é fixado exogenamente, a informação sobre a possível redução em xf  não é útil para o 

administrador da DMU A.  Portanto, é mais significativo comparar A com R, uma vez que em 

ambos os casos a quantidade do input fixado xf leva ao mesmo consumo do input 

discricionário xd. De fato, o montante máximo de redução no input xd pode ser estimado pela 

distância  dRdA xx −  e o slack insubstituível no input xf = *
fAfRfA sxx +=− .  

 

O slack ocorre quando um dos segmentos de reta que formam a fronteira não-paramétrica 

encontra-se paralelo a um dos eixos, como pode ser visto em R’R. A DMU A poderia ter sido 

comparada com a DMU R’ e a redução do input discricionário seria a mesma. Assim, ao 

modelo de otimização foi colocada uma restrição adicional de o grupo de referência não ter 
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um valor do input fixado maior do que a unidade sob avaliação, mas não necessariamente o 

mesmo montante. 

 

Banker e Morey (1986, p. 516) apresentaram o problema de avaliação técnica modificado, 

como: 
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Em que yrj para r ∈  {1, ...., s} e xij for i ∈  I = {1, ..., M} são, respectivamente, os valores de 

outputs e inputs observados para as j = 1, ..., N DMUs. Os inputs foram categorizados entre 

discricionários (ID) e fixados (IF) de forma que ID ∪ IF = I = {1, ..., M} e ID ∩ IF = 0.  ɛ  é um 

número positivo pequeno, normalmente 10-6, +
0is  é um vetor M x 1 relacionado com os 

excessos dos inputs (slack), −
0rs  é um vetor s x 1  relativo às folgas (déficits) de outputs e γ  é 

um vetor N x 1 de constantes.  

 

A eficiência técnica modificada MT
0η  considera tanto o percentual de redução proporcional 

dos inputs discricionários 0ρ  quanto os slacks – excessos de inputs discricionários e/ou folgas 

de outputs. Quando 0ρ  é igual a 1 e todos os slacks iguais a zero, obtém-se a eficiência plena, 

também chamada de eficiência de Koopmans.  

 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 
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Ruggiero (1996, p. 499) chama a atenção para o fato de uma DMU poder ser considerada 

Farrell eficiente, mas não Koopmans eficiente. Para Koopmans (1951), a eficiência técnica é 

definida como um possível vetor input/output, em que é tecnologicamente impossível 

aumentar qualquer output (e/ou reduzir qualquer input) sem simultaneamente reduzir outro 

output (e/ou aumentar qualquer outro input). Já Debreu (1951) e mais tarde Farrell (1957) 

desenvolveram índices de eficiência técnica medidos como a máxima redução proporcional 

em todos os inputs consistentes com a produção equivalente de outputs, mesmo com a 

existência de falhas no uso de alguns, mas não todos, os inputs, ou seja, mesmo que existam 

slacks. 

 

Uma alternativa para considerar as variáveis não-controláveis nos modelos de avaliação de 

eficiência  é usar o modelo DEA em dois estágios. No primeiro estágio, uma fronteira de 

produção é estimada a partir dos inputs discricionários e outputs de uma amostra de DMUs, 

sem considerar as variáveis não-controláveis. No segundo estágio, os escores de eficiência são 

tomados como variável dependente em um modelo de regressão e as variáveis ambientais 

como variáveis independentes. Os sinais dos coeficientes dos termos da regressão indicam a 

direção da influência das variáveis não-controláveis nos escores de eficiência e os testes de 

hipóteses padrões são usados para avaliar a força da relação. A regressão do segundo estágio 

também permite ajustar todos os escores de eficiência pelo uso dos coeficientes estimados, em 

um ambiente comum. 

 

Em um modelo orientado para outputs, a regressão mais simples envolve o índice de 

eficiência θ  e as variáveis não-controláveis, destacadas aqui como zi: 

 

1z. ii

^
≥+= εβθ  

 

O β  é um vetor de parâmetros empregados para captar a influência de z sobre o índice 

calculado na etapa anterior. Alguns trabalhos usam o modelo de regressão clássico para 

estimar os coeficientes, outros o modelo de regressão Tobit com dados censurados à esquerda 

em 1
^

=θ  e ainda há os que utilizam regressão com truncamento à esquerda em 1
^

=θ . Outras 

técnicas paramétricas e não-paramétricas também têm sido usadas no segundo estágio do 

modelo DEA. 

 

(2.24) 
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A partir dos anos noventa, tem existido uma forte preocupação com as incertezas envolvendo 

as estimativas dos escores de eficiência devido às variações amostrais. Isso porque os 

modelos DEA medem a eficiência de uma DMU com base em uma estimativa não-

paramétrica de uma fronteira verdadeira não-observada resultante de um processo gerador de 

dados (data-generating process – DGP) também não-observável, condicionada aos dados de 

uma amostra.  

 

Neste contexto, foram incorporados aprimoramentos nas estimativas dos indicadores de 

eficiência, com o intuito de obter uma maior convergência da medida calculada com o 

verdadeiro escore de eficiência, como feito por Simar e Wilson (2007) com o uso do 

bootstrap. Além disso, eles buscaram identificar aspectos específicos da medida que 

pudessem interferir no uso de técnicas estatísticas, tais como os modelos de regressão 

clássicos e Tobit. Os autores (2007, p. 47) sugeriram dois algoritmos para serem usados no 

modelo DEA em dois estágios, envolvendo a utilização de regressão truncada e o 

procedimento bootstrap. Mais detalhes sobre este assunto serão tratados nos aspectos 

metodológicos desta tese. 

 

Para ilustrar a aplicação do modelo DEA em dois estágios, a seguir, são apresentados os 

trabalhos de Ruggiero (1996), Gasparini e Ramos (2003) e Jeon e Shields (2005). 

 

Ruggiero (1996), para avaliar a eficiência técnica de 636 distritos escolares de Nova Iorque no 

período 1990-1991, conforme definida por Farrell (1957), usou o modelo DEA em dois 

estágios. As variáveis representativas dos outcomes foram as médias dos escores de cada um 

dos testes de leitura, matemática e estudos sociais dos estudantes da sexta série, retiradas dos 

testes padrão do Programa de Avaliação Estudantil. Os inputs discricionários abrangeram 

medidas de capital e trabalho: número de professores auxiliares por aluno; número de 

professores assistentes  por aluno; proporção de professores da terceira e sexta séries com 

pelo menos um diploma universitário além de trinta horas de educação pós-graduada; 

computadores por aluno; e salas de aula por aluno. Como fator ambiental, considerou-se a 

taxa de não-pobreza, ou seja, percentual de crianças não-pobres no distrito escolar, isso 

porque estudos anteriores mostraram que a pobreza interfere na performance do estudante e 

no relacionamento com os colegas.  
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No segundo estágio, Ruggiero (1996) utilizou Correlação Canônica, técnica estatística 

multivariada que determina os pesos (coeficientes) de outputs e inputs de maneira que a 

correlação entre uma combinação linear de inputs e uma combinação linear de outputs seja 

maximizada. Assumiu-se que a produção poderia ser caracterizada pela função de produção 

Cobb-Douglas ampliada, ou seja, a combinação log-linear dos outputs é igual a combinação 

log-linear dos inputs discricionários mais a combinação log-linear dos inputs fixos. Os 

resultados indicaram que, quanto maior a taxa de não-pobreza, maior o impacto nos outcomes. 

 

No artigo “Efetividade e Eficiência no Ensino Médio Brasileiro”, Gasparini e Ramos (2003) 

analisaram a eficiência da provisão de serviços no ensino médio brasileiro, a partir de dados 

estaduais. No primeiro estágio, utilizou-se a análise envoltória de dados (DEA) para construir 

um índice não-ajustado de eficiência para os 26 Estados brasileiros mais o Distrito Federal 

para o ano de 1997. Os dados sobre o desempenho dos alunos em testes padronizados de 

avaliação da aprendizagem foram usados para indicar o nível de serviços finais desfrutados 

pela população (outcomes) por meio das seguintes variáveis: proficiência em matemática dos 

alunos do terceiro ano e proficiência em português dos alunos do terceiro ano. Além disso, a 

variável taxa de permanência (100 menos a taxa de evasão) serviu como indicador do nível de 

serviços prestados. Como input discricionário usou-se a média estadual de gastos públicos por 

aluno no ensino médio como indicador das despesas governamentais com educação.  

 

No segundo estágio, usou-se a análise de regressão para relacionar o índice não-ajustado 

(variável dependente) às variáveis socioeconômicas ou inputs não-discricionários (variáveis 

independentes). Foram adotados quatro fatores exógenos: Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH (proxy das condições gerais de vida do aluno), percentual da população entre 

25 e 64 anos com pelo menos o ensino fundamental completo (proxy da escolaridade dos 

pais), salário dos docentes do ensino médio (indicador da qualidade dos serviços prestados) e 

número de alunos matriculados no ensino médio. 

 

Os resultados indicaram que o contexto socioeconômico possuía um impacto relevante sobre 

o desempenho educacional, com grandes modificações no rank dos Estados, e sua não-

inclusão, possivelmente, distorceria qualquer análise de eficiência neste campo. Além disso, 

foi possível constatar altos índices de ineficiência entre os Estados brasileiros. Em média, os 

escores de eficiência não-ajustados foram de 84,8%, quando ajustados passaram para 76,2%, 

indicando margem para melhorar a eficiência. Por outro lado, a análise permitiu concluir que 
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grande parte dos problemas educacionais do país dizia respeito a defasagens sociais e 

econômicas, portanto o desempenho educacional deveria ser buscado em paralelo a outras 

melhorias nas condições de vida da população. Os autores, ainda, observaram que a 

efetividade nos resultados não implicava necessariamente eficiência. 

 

Jeon e Shields (2005) avaliaram a eficiência econômica dos distritos escolares da Upper 

Peninsula de Michigan no ano escolar 1997-1998. No primeiro estágio,  foram usados quatro 

inputs: subsídio da fundação por estudante (entenda-se aqui fundação como uma entidade que 

congrega fundos estaduais e taxas locais sobre propriedade), salário médio dos professores, 

relação professor/aluno, proporção de alunos que não se qualificavam para almoço estudantil 

livre de gastos ou subsidiado. Cinco outputs educacionais foram abordados na análise. Os 

quatro primeiros compostos pelos resultados do teste educacional MEAP (Michigan 

Educational Achievement Program), nas áreas de matemática, leitura, ciências e escrita, 

realizados pelos alunos do 11ª série. O quinto output foi representado pela taxa de conclusão 

em cursos de graduação de quatro anos. 

 

No segundo estágio do modelo, as variáveis socioeconômicas usadas foram: percentual da 

população do distrito escolar que vivia em áreas urbanas, a mediana do valor das moradias no 

distrito e a mediana da renda familiar no distrito. Também foi utilizada uma variável política 

– percentual de estudantes do distrito matriculados em escolas privadas. A relação entre os 

inputs não-discricionários e os escores de eficiência foi analisada via modelo de regressão 

Tobit.  

 

Os resultados indicaram que a mediana da renda familiar apareceu como a variável que mais 

influenciou a eficiência das escolas e a tecnologia pela qual as escolas ajudam os estudantes a 

aprender, enquanto a mediana do valor das moradias e o percentual de população urbana 

foram insignificantes, estatisticamente. Além disso, o percentual de matrículas em escolas 

privadas não se mostrou relacionado com a eficiência, contrário ao discurso de que uma maior 

disponibilidade de escolas privadas poderia aumentar a eficiência das escolas públicas por 

meio da competição e do exemplo. 
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2.3.4 Estudos empíricos anteriores 

O interesse desta tese está em trabalhos que tratam da eficiência da produção de bens públicos 

por uma esfera de governo, como um todo, e, principalmente, naqueles que versam sobre uma 

das funções sociais mais relevantes em termos de direcionamento de recursos orçamentários 

municipais, a saúde.  

 

A seguir, está retratada a riqueza de alguns estudos quanto aos objetivos, às variáveis sob 

análise, aos aspectos metodológicos e às técnicas usadas. Também foram traçados alguns 

comentários sobre os trabalhos. 

 

 

2.3.4.1 Avaliação de eficiência da produção de governos na saúde 

O trabalho de Gupta e Verhoeven (2001), The Efficiency of Government Expenditure 

Experiences from Africa, teve como objetivo avaliar a eficiência dos gastos públicos com 

saúde e educação em uma amostra de países africanos, com comparações entre si e entre eles 

e países da Ásia e países ocidentais, inclusive o Brasil. 

 

A análise FDH, variação do modelo DEA, foi usada pra determinar a eficiência relativa dos 

países. Para a função educação, a fronteira de eficiência foi formada com a adoção de um 

input, gasto governamental em educação, e três outputs: matrículas na escola primária, 

matrículas na escola secundária e analfabetismo de adultos. Já para a função saúde, usou-se 

um input, gasto governamental em saúde, e quatro outputs: expectativa de vida, mortalidade 

infantil, vacinação contra sarampo e vacinação contra tétano-coqueluche-difteria. 

 

Existiam dados disponíveis para 37 países africanos e para um agregado de 85 países entre 

africanos, asiáticos e ocidentais. Os dados sobre educação abrangeram três períodos (1984-

1987, 1988-1991 e 1992-1995) e os relativos à saúde, dois períodos (1984-1989 e 1990-

1995), isso por causa da indisponibilidade de dados anuais, particularmente para outputs, em 

muitos países. 

 

Nada foi feito na tentativa de distinguir os impactos defasados e correntes dos gastos públicos 

sobre os indicadores de output. Por outro lado, a constatação que o grau de desenvolvimento 

econômico tem um forte impacto sobre tais indicadores, via análise de regressão, sugeriu que 

as diferenças deveriam ser levadas em consideração na avaliação da análise de eficiência. Os 
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autores optaram por controlar tais diferenças com o uso do índice de Adelman-Morris de 

desenvolvimento socioeconômico e seu ranking de desenvolvimento de países em três 

categorias: baixo, intermediário e alto. A maioria dos países da África se encaixava nas duas 

primeiras categorias. 

 

Num primeiro momento, a análise de eficiência foi feita somente entre os países africanos 

para cada uma das funções e em cada período de tempo. Os países incluídos no estudo foram 

aqueles de baixo e intermediário desenvolvimento socioeconômico. Para cada período, os 

escores de eficiência para esses dois grupos de países foram calculados em conjunto e 

separadamente. 

 

Num segundo momento, diferentemente da primeira fase, partiu-se da premissa que a 

tecnologia de produção era constante e que a fronteira de possibilidade de produção não 

mudaria ao longo do tempo. Assim, gerou-se um agregado de observações formado por todos 

os países, africanos, asiáticos e ocidentais, em cada período, ou seja, o dado de cada país em 

cada período foi considerado uma observação distinta. 

 

Os resultados indicaram que existia uma grande variação em como os gastos governamentais 

africanos impactavam os indicadores de outputs. Além disso, em média, governos africanos 

eram menos eficientes na provisão de serviços de saúde e educação do que os asiáticos e 

ocidentais; os países da Ásia foram os mais eficientes. A correlação dos achados do estudo 

com os de outros autores sugeriu que as ineficiências observadas na África não estavam 

relacionadas com o grau de gastos privados, mas poderiam ser o resultado dos altos salários 

relativos (no caso da educação) e da alocação inter-setorial dos recursos governamentais (por 

exemplo, ênfase no ensino superior em detrimento do ensino primário). Contudo, gastos com 

educação e saúde na África tornaram-se mais eficientes ao longo dos períodos analisados. 

 

A avaliação ainda sugere que melhorias nos indicadores de output da saúde e educação 

requerem mais do que maiores alocações orçamentárias. A atenção deveria ser dada para 

aumentar a eficiência dos gastos existentes, uma vez que a análise de eficiência mostrou que o 

grau de ineficiência aumenta rapidamente com o patamar de gastos governamentais. Assim, 

os governos deveriam considerar com cuidado a expansão dos gastos quando estes já se 

encontrassem em um patamar inicial alto.  
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O trabalho Non-parametric Approaches to Education and Health Expenditure Efficiency in 

OCDE Countries, desenvolvido por Afonso e Aubyn (2004), teve como objetivo avaliar a 

eficiência de uma amostra de países da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) com a aplicação de duas metodologias não-paramétricas – 

FDH e DEA – e com o uso, para os inputs, de medidas quanto ao gasto e à quantidade usada. 

O intuito era verificar as modificações no desempenho dos países quanto à variação na 

metodologia e no tipo de input usado. Portanto, para cada uma das áreas, foram geradas 

quatro fronteiras: duas configurações relativas aos inputs e para cada especificação. 

 

Na educação, em ambas as especificações, o output foi mensurado pelo desempenho dos 

alunos de 15 anos no teste PISA de habilidade de leitura, matemática e ciências (média 

simples dos três escores para cada país)  

 

Na primeira especificação, o input foi mensurado pela despesa anual em instituições de 

ensino, por estudante, na educação secundária. Os dados foram convertidos para o dólar, 

usando a paridade do poder de compra. Já na segunda especificação, os inputs foram 

representados por duas medidas quantitativas: (1) tempo de instrução total planejada, por ano, 

para alunos entre 12 e 14 anos em instituições públicas e (2) o número de professores por 

alunos em instituições públicas e privadas na educação secundária, cálculos baseados em 

tempo-integral. Todos os dados foram relativos ao ano de 2000. 

 

Na saúde, os outputs foram representados por duas medidas usuais dos resultados em saúde: 

mortalidade infantil e expectativa de vida. Para atender a exigência da técnica que o output 

deve apresentar uma relação “quanto maior melhor”, a taxa de mortalidade infantil foi 

transformada em taxa de sobrevivência infantil. 

 

Na primeira especificação, o input foi mensurado pela despesa em saúde per capita em 

paridade de poder de compra. Já na outra especificação, os inputs foram representados pelo 

número de médicos, enfermeiros e leitos por mil habitantes. 

 

As conclusões indicam que a eficiência nesses dois setores é uma questão que não pode ser 

negligenciada. Na educação, a ineficiência média varia entre 0,520 (1 input, 1 output, DEA) e 

0,892 (2 inputs,  output, FDH), dependendo da especificação e da metodologia. Na saúde, 

varia entre 0,743 (1 input, 2 outputs, DEA) e 0,959 (3 inputs, 2 outputs, FDH). Os resultados 
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da fronteira gerada pela DEA são mais robustos, os países considerados eficientes por DEA 

são também eficientes por FDH, o inverso não sendo verdadeiro. 

 

A avaliação da eficiência com inputs em termos de recursos financeiros alocados foi diferente 

quando se consideraram os recursos em quantidades físicas. Países eficientes no primeiro caso 

e não no primeiro, poderia ser pelo fato de os recursos físicos serem mais onerosos do que em 

outros países. Também existiam casos contrários, países eficientes em termos financeiros, 

mas não em termos físicos. Na verdade, nessa dimensão, os autores trabalharam com os 

conceitos de eficiência econômica geral e técnica. 

 

No contexto de crescimento das despesas do setor saúde, com destaque para a mudança na 

demografia e nas características do sistema de saúde norte-americano, Bhat (2003), em seu 

trabalho Health Systems Performance: a statewide analysis, buscou mensurar a eficiência da 

prestação de serviços de saúde dos Estados americanos, no ano de 1999, e identificar os 

fatores que afetam tal eficiência. 

 

O número de médicos ativos, o número de leitos hospitalares, o número de enfermeiros e 

despesas com medicamentos consumidos representaram os inputs, enquanto a população do 

Estado dividida em três categorias – abaixo de 18 anos, entre 18 e 65 anos e acima de 65 – foi 

usada como output. Todas as variáveis foram relativas ao ano de 1999, com exceção da 

despesa com medicamentos. O autor gerou duas fronteiras de eficiência orientadas para output 

– escala constante (CRS) e escala variável (VRS) e uma fronteira orientada para input – VRS.  

 

A análise dos fatores que influenciaram a eficiência com orientação para outputs foi realizada 

por meio de correlação de Spearman e análise de regressão múltipla. Os fatores selecionados 

foram: escore de saúde da America’s Health, população residente (2000), densidade 

populacional (2000), renda per capita (2000), percentual da população não-segurada (1999), 

pagamento por médico por prática inadequada de medicina (2000) e aplicação de cuidado 

gerenciado (1999).  

 

A análise de correlação indicou que os escores de eficiência VRS tinham correlação negativa 

com densidade populacional e com o total da população do Estado. No primeiro caso, 

levantou-se a hipótese que a correlação negativa pode ser por causa da maior disponibilidade 

de recursos em área com maior densidade populacional. A análise de regressão, por sua vez, 



 74 

indicou que a eficiência VRS era, positivamente, relacionada com situação de saúde do 

Estado e com o percentual de não-segurados. 

 

Na orientação para inputs, os fatores sob análise foram: pagamentos relativos a tratamento 

inadequado por médico, custo dos serviços médicos per capita e custos hospitalares per 

capita. Tais fatores foram correlacionados com cada um dos inputs. Nenhum dos inputs 

apresentou relação com pagamentos relativos a tratamento inadequado por médico e com os 

custos dos serviços médicos per capita. Todavia, todos os inputs estavam negativamente 

correlacionados com custos hospitalares per capita e existia correlação negativa entre número 

de enfermeiros e número de leitos, sinalizando que Estados com grandes hospitais requeriam 

menor número de enfermeiros. Os resultados, ainda, indicaram a possibilidade de redução de 

todos os inputs (entre 7,4% e 13,3%) na produção de serviços de saúde. 

 

Retzlaff-Roberts et al. (2004), no artigo Technical efficiency in the use of health care 

resources: a comparison of OECD countries, avaliaram a eficiência técnica de 27 países da 

OCDE na produção de outcomes agregados de saúde: redução de mortalidade infantil e 

aumento da expectativa de vida. Os dados foram referentes ao exercício de 2000. 

 

O grupo de inputs discricionários foi composto pelas variáveis: leitos (por mil habitantes), 

ressonâncias magnéticas (por um milhão de habitantes), médicos (por mil habitantes) e 

despesa com saúde (percentual do produto interno bruto). A quantidade de ressonâncias 

magnéticas foi acrescentada para reconhecer o crescimento e importância da tecnologia em 

saúde. O modelo de Banker e Morey (1986) foi usado com o intuito de incorporar os 

seguintes inputs não-controláveis: expectativa de escolaridade (anos de educação esperados), 

coeficiente GINI (medida da desigualdade de renda) e uso de tabaco (indicativo do estilo de 

vida e comportamento da população). 

 

Os resultados sinalizaram que um país pode ser tecnicamente eficiente ou ineficiente no uso 

dos recursos em qualquer nível de outcomes de saúde. Os Estados Unidos apresentaram um 

padrão de comportamento diferente, indicando que mais recursos não necessariamente é 

melhor.  

 

O paper Health Care Delivery in OECD Countries, 1990-2000: an efficiency assessment, de 

Mirmirani e Mirmirani (2005), usou o modelo DEA para avaliar o sistema de saúde dos países 
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da OCDE durante o período 1990 a 2000, dado o contexto de crescimento dos custos dos 

cuidados à saúde e de maior demanda pública por serviços vitais, tais como seguridade 

nacional e educação, nos países industrializados. 

 

Os inputs considerados na análise foram: despesa com saúde per capita em dólar e com 

paridade de poder de compra, número de leitos hospitalares por mil habitantes, número de 

médicos por mil habitantes, percentual de crianças vacinadas contra sarampo, consumo de 

álcool per capita (em litros), ingestão de proteínas (gramas per capita por dia) e a expectativa 

de vida escolar média. Os outputs foram a média da expectativa de vida (masculina e 

feminina) e taxas de mortalidade infantil, variáveis usualmente utilizadas na análise de 

eficiência do setor público em termos macroeconômicos. 

 

Dos 30 países da OCDE, 25 possuíam todos os dados e foram calculados seus escores de 

eficiência, para cada um dos outputs separadamente. Os escores, ainda, foram  ordenados e os 

países classificados em três categorias – desempenho máximo, melhor progresso e 

desempenho fraco. Cinco países foram agrupados em cada uma das categorias e seus escores 

bianuais durante o período da análise foram listados. 

 

Os principais resultados indicaram que um país classificado como eficiente na fronteira de 

produção, cujo output foi a expectativa de vida, não necessariamente continuava sendo 

quando o output era mortalidade infantil e vice-versa. Dois pontos de destaque: Itália e Japão 

foram eficientes nas duas fronteiras de produção e os Estados Unidos apresentaram os 

maiores custos, mas apareceram nas últimas colocações na produção do output mortalidade 

infantil e desempenho mediano na produção de expectativa de vida. 

 

Antes de apresentar trabalhos sobre o caso brasileiro, vale ressaltar alguns pontos sobre os 

estudos internacionais. Primeiro, a análise é sobre países, neste sentido a avaliação de 

desempenho é favorecida, pois as interdependências dos sistemas de saúde são muito menores 

do que entre Estados e Municípios. Segundo, quase todos os estudos usaram expectativa de 

vida e mortalidade infantil como outputs, mas os impactos defasados e correntes dos gastos 

em saúde não foram considerados. Além do mais, não se pensou na influência de programas 

de outras áreas nos indicadores de saúde. Terceiro, indicadores de efetividade foram 

misturados a outputs diretos, como no caso de Gupta e Verhoeven (2001). Já Mirmirani e 

Mirmirani (2005) combinaram valor de despesa, quantidade de enfermeiros e médicos 
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(teoricamente o primeiro contém o segundo), outputs diretos e variáveis ambientais no grupo 

de inputs. Quarto, aparentemente as análises foram guiadas pela disponibilidade de dados. 

 

Em relação ao sistema de saúde brasileiro foram encontrados dois trabalhos versando sobre os 

Municípios do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro deles, Avaliação de eficiência técnica 

nos serviços de saúde nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, de Marinho (2003), 

realizou uma avaliação dos serviços ambulatoriais e hospitalares no ano de 1998.  

 

Com o uso de um modelo DEA orientado para outputs e retorno constante de escala foram 

estimados os escores de eficiência para 74 Municípios fluminenses a partir de cinco inputs e 

três outputs, como a seguir: 

 

Recursos (inputs) 

 

• Total de leitos contratados em hospitais per capita; 

• Total de hospitais credenciados per capita; 

• Total da capacidade ambulatorial instalada per capita; 

• Valor médio da internação; 

• Valor médio dos procedimentos ambulatoriais. 

 

Serviços (outputs) 

 

• Total de internações em hospitais credenciados per capita; 

• Total de procedimentos ambulatoriais per capita. 

• Indicador de qualidade (output): taxa de mortalidade. 

 

Em um segundo estágio, dados econômicos e populacionais – população dos Municípios e 

produto interno bruto municipal – e um indicador de utilização – prazo médio de permanência 

– foram usados como variáveis independentes em um modelo de regressão Tobit, cuja 

variável dependente era o escore de eficiência. 

 

Na análise dos resultados, o autor (2003, p. 522) aborda o conjunto de Municípios ao invés de 

se concentrar no nível individual. A opção baseou-se “[...] no fato de que existem 
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complementaridades flagrantes entre as municipalidades no que se refere à prestação de 

serviços de saúde [...], ocorrendo exportações e importações múltiplas e incontroláveis de 

pacientes e de recursos entre os mesmos.” 

 

Os resultados indicaram escore de eficiência médio de 83,07% com dispersão, aparentemente, 

aleatória pelo Estado. Observou-se excesso de unidades na rede, mas total de leitos, custos de 

internação e de atendimento ambulatorial bem ajustados. Existiam lacunas, principalmente 

nos procedimentos ambulatoriais, e os índices de mortalidade estavam muito acima dos níveis 

ótimos.  

 

No Estado do Rio de Janeiro, ganhos de eficiência técnica poderiam ser obtidos com a 

redução dos prazos de permanência. Os Municípios ineficientes com maiores valores para o 

Produto Interno Bruto (PIB) tendiam a apresentar escores de eficiência maiores do que 

Municípios ineficientes mais pobres. Além disso, a ineficiência diminuía, embora não 

acentuadamente, com o tamanho da população. 

 

O segundo estudo é o de Faria et al. (2008), intitulado Eficiência dos gastos municipais em 

saúde e educação: uma investigação através da análise envoltória no Estado do Rio de Janeiro. 

O artigo analisa a eficiência técnica dos gastos públicos nos Municípios fluminenses no 

período 1999/2000. Aplicou-se o modelo DEA orientado a output e com retornos variáveis de 

escala. 

 

As despesas per capita com educação e cultura e com saúde e saneamento, duas funções de 

governo na época, foram incluídas no modelo como variáveis de inputs. O rendimento mensal 

dos responsáveis pelos domicílios permanentes (renda) foi considerado um input não-

discricionário, mas não está claro como ele foi inserido na análise. Já as variáveis candidatas a 

outputs foram: taxa de alfabetização de 10 a 14 anos, proporção de domicílios particulares 

permanentes com esgotamento sanitário adequado, o inverso da taxa de mortalidade por 

causas hídricas10, a proporção de crianças de dois anos matriculadas em creches ou escolas de 

educação infantil.  

 

                                                 
10 Não foi indicado o que representa “mortalidade por causas hídricas”. 
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Os autores optaram por dois modelos: um para gastos com saúde e saneamento, cujo output 

foi o inverso da mortalidade de crianças por causas hídricas, e outro para gastos com 

educação e cultura, tendo como resultado avaliado a proporção de crianças em creches e 

educação infantil. Alguns Municípios foram destacados por possuírem as melhores práticas. 

 

Em relação aos dois trabalhos, vale ressaltar que Municípios com estruturas heterogêneas 

quanto ao atendimento hospitalar e ambulatorial foram comparados e indicadores de 

mortalidade foram inseridos na análise, todavia é difícil identificar os Municípios 

“responsáveis” pelos óbitos, já que muitas ações de saúde são de competência partilhada.  

 

Marinho (2003) ressalta a complementaridade dos sistemas de saúde. Apesar de não abordar 

cada um dos Municípios na análise, a estimativa dos escores de eficiência foi calculada como 

se cada um fosse um centro de input-output. Talvez, o ajuste devesse ser feito antes do cálculo 

da eficiência, por exemplo, procedimentos de alto custo podem ter como centro de 

responsabilidade uma região ou macrorregião de saúde e, então, não faria sentido falar de 

avaliação comparativa de desempenho entre Municípios. 

 

O modelo de Faria et al. (2008) relativo à área de saúde é muito simplificado, como se os 

gastos com saúde e saneamento fossem direcionados somente para a redução da mortalidade 

de crianças. A defasagem do tempo entre gastos e outcomes não foi abordada e outros 

programas que pudessem interferir nos resultados também não. 

 

 

2.3.4.2 Avaliação de eficiência da produção econômico-social de governos 

Alguns estudos internacionais que tratam da eficiência de governos, como um todo, são os de 

Christopoulos (2007), Afonso et al. (2005), Worthington (2000), Worthington e Dollery 

(2000), Borger e Kerstens (1996) e Borger et al. (1994). Aqui, optou-se por detalhar alguns 

dos estudos sobre o caso brasileiro por envolverem os outputs diretos e/ou indiretos da função 

saúde e por, alguns deles, tratarem das transferências intergovernamentais, foco de interesse 

desta tese.  

 

A tese de doutorado de Campello (2003), intitulada Eficiência Municipal: um estudo no 

Estado de São Paulo, teve como objetivo analisar a existência e dimensionamento do hiato de 

recursos, diferença entre receitas próprias e despesas, sob a perspectiva da gestão municipal. 
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Para isso, buscou uma aproximação inicial de dois conceitos que devem ser considerados 

conjuntamente: o conceito de eficiência de exploração – capacidade de explorar as bases 

tributárias – e eficiência de transformação – capacidade de transformar os recursos de que se 

dispõe em qualidade de vida. Neste último, incluiu-se a participação do setor privado. 

 

Para a análise, os Municípios do Estado de São Paulo foram agrupados conforme o conceito 

de centralidade, assumindo-se que há uma força de interação entre duas cidades em função do 

tamanho das populações e do inverso da distância entre elas.  

 

Para ambos os tipos de eficiência, foram usados modelos estocásticos com a finalidade de 

encontrar a equação que definisse a fronteira de produção eficiente, fornecendo elementos 

com o intuito de precisar as associações. Em seguida, a utilização do modelo DEA permitiu 

obter os valores potenciais tanto de exploração da base tributária quanto de transformação de 

recursos em qualidade de vida.  

 

Na análise DEA de eficiência de exploração, foram tomados como inputs população e renda 

média da família e como outputs valores arrecadados de IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano), ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e ITBI (Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis). Já na análise de eficiência de transformação, os inputs foram 

os valores arrecadados de recursos próprios (IPTU, ISSQN e ITBI), transferências 

intergovernamentais e renda privada e os outputs indicadores de escolaridade, longevidade e 

riqueza. 

 

Os resultados demonstraram que os Municípios possuíam baixas eficiências na exploração da 

base tributária (43%) e altos valores de eficiência de transformação (91%). Em adição, 

percebeu-se que, se os Municípios operassem eficientemente na exploração de suas bases 

tributárias, os reflexos nos indicadores de qualidade de vida não seriam significativos, 

portanto a melhoria deles deveria passar pela alteração do sistema de transferências. 

 

Campello (2003, p. 192-193) elenca algumas limitações do seu trabalho, entre elas: (i) 

reducionismo da dimensão capital investido para a produção social a apenas um dos seus  

componentes, a renda disponível; (ii) classificação indistinta quanto à natureza das 

ineficiências envolvidas, já que um Município considerado ineficiente pode ter alguns dos 

seus serviços realizados de maneira eficiente; (iii) não consideração do espaço de tempo 
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decorrido entre os recursos disponíveis e sua aplicação e a obtenção de qualidade de vida; e 

(iv) limitações da própria metodologia. 

 

O trabalho Eqüidade e eficiência municipal: uma avaliação do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), de Gasparini e Melo (2003), teve como objetivo avaliar o processo de 

repartição de recursos públicos operado pelo FPM, partindo do pressuposto que os níveis 

ótimos de transferências deveriam corresponder à diferença entre os custos mínimos para a 

prestação de serviços públicos equitativos e o potencial de receitas locais.  

 

Os custos mínimos foram determinados a partir de um modelo DEA orientado para inputs e 

retornos variáveis de escala, tendo como input as despesas correntes e, como outputs, 

variáveis representativas de serviços nas áreas de saúde (y1 e y2), educação (y3 e y6) e serviços 

urbanos diversos (y7), como segue: 

 

• C = CUSTO = despesas correntes; 

• y1 = SA1 = internações; 

• y2 = SA2 = pessoal ocupado na área de saúde e assistência social; 

• y3 = ED1 = matrículas no pré-escolar; 

• y4 = ED2 = matrículas no ensino fundamental; 

• y5 = ED3 = docentes no pré-escolar; 

• y6 = ED4 = docentes no ensino fundamental; 

• y7 = LCOL = número de domicílios com lixo coletado. 

 

O potencial de arrecadação foi estimado com o uso de um modelo DEA orientado para output 

e rendimentos variáveis de escala, tendo como output o total de receitas tributárias 

arrecadadas no período. Além disso, as variáveis representativas da base tributária procuraram 

refletir o nível de atividade do Município (B1 e B2), bem como as principais bases de 

incidência dos tributos municipais, ou seja, propriedade territorial urbana (B3 e B4) e 

prestação de serviços (B5). Foram coletados os seguintes indicadores: 

 

• RT = RECEITA = receitas tributárias próprias; 

• B1 = RENDA = renda total do Município; 

• B2 = COTA ICMS = cota-parte do ICMS recebida pelo Município; 
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• B3 = PURB = população urbana do Município; 

• B4 = IMOB = massa salarial do pessoal ocupado em atividades imobiliárias e de 

prestação de serviços a empresas; 

• B5 = ALOJ = massa salarial do pessoal ocupado em atividades relacionadas à 

alimentação e alojamento. 

 

Já os serviços equitativos ótimos foram estimados por meio de um modelo DEA orientado 

para outputs e retornos variáveis de escala, tendo como inputs as variáveis escolhidas para 

compor o conjunto de necessidades de cada localidade (n1 a n5) e, como outputs, o vetor de 

serviços anteriormente especificado (y1 a y7). As variáveis representativas de necessidades 

foram as seguintes: 

 

• n1 = ALUNOS = população em idade escolar (5 a 19 anos); 

• n2 = ANALF = número de analfabetos; 

• n3 = IDOSOS = população com mais de 60 anos; 

• n4 = DOENÇAS = número de óbitos por doenças parasitárias e infecciosas; 

• n5 = MORTINF = número de óbitos antes de completar um ano de vida; 

• n6 = LNCOL = número de residências sem coleta de lixo; 

• n7 = POP = população total. 

 

Assim, as análises anteriores foram integradas para se obter o repasse ótimo de transferências 

(T*) para cada Município. Para isso, considerou-se a oferta de serviços necessária para 

equilibrar a atuação pública municipal (y*), o custo mínimo de prestação desses serviços 

(C*(y)) e o potencial ótimo de arrecadação disponível em cada localidade (RT*). Dessa 

forma, o repasse recomendado deveria ser feito da seguinte maneira: T*=C* (Y*)-RT*. Em 

que T*= transferência ótima; C* (Y*) = custo mínimo de prestação do vetor equitativo ótimo 

(y*) e RT*= receita tributária ótima. 

 

Tal formulação foi aplicada à realidade de dois Estados brasileiros no ano de 2000: 

Pernambuco e Rio Grande do Sul. Os resultados indicaram desperdícios de recursos na 

prestação dos serviços, negligência na arrecadação de receitas tributárias pela gestão 

municipal e o déficit na quantidade de serviços públicos municipais prestados. Além disso, 

observou-se uma forte dependência por complementação de verbas para que os Municípios 
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pudessem prestar os serviços demandados localmente e a necessidade de se repensar os 

critérios de distribuição de FPM. Este último ponto baseado no fato de alguns grupos de 

Municípios, em ambos os Estados, terem recebido recursos de transferências aquém do 

considerado ótimo, enquanto outros, um valor superior. Quando foram observados todos os 

Municípios de cada um dos Estados ao mesmo tempo, viu-se que Pernambuco recebeu 

transferências menores do que o limite ótimo e o Rio Grande do Sul, maiores. 

 

Os autores (2003, p. 389) destacam algumas direções para a ampliação e aprofundamento do 

estudo: estender a análise para os demais Estados, usar bases de dados mais amplas com um 

maior número de anos e incorporar avanços metodológicos na estimação de fronteiras de 

eficiência. As limitações não foram destacadas, mas se poderia pensar na comparação de 

Municípios com estruturas de produção muito diferentes e de se estar considerando 100% da 

despesa, mas não necessariamente 100% da produção se os outputs não servirem de proxies 

para todos os serviços prestados em âmbito municipal.  

 

O artigo Vertical Fiscal Imbalance e Eficiência Técnica do Gasto Público Municipal: um 

estudo para os municípios do Estado de São Paulo, de Lopes e Arvate (2006), trouxe uma 

discussão sobre as características do federalismo brasileiro, com forte centralização do poder 

de tributar no governo federal e descentralização dos gastos para a esfera subnacional. 

 

O objetivo foi mostrar que o sistema de transferências brasileiro provoca um vertical fiscal 

imbalance entre receitas e despesas e verificar o impacto de tal fator e outras variáveis no 

índice de eficiência técnica do gasto público nos Municípios do Estado de São Paulo.  

 

O Vertical fiscal imbalance foi definido como o descompasso entre receitas próprias e 

despesas dos governos localizados nos vários níveis jurisdicionados e, conseqüentemente, o 

fluxo de recursos entre estes. Operacionalmente, o vertical fiscal imbalance foi tomado como 

a razão entre as transferências intergovernamentais vindas do governo central (incluindo 

divisão de receitas de impostos) sobre receitas totais dos governos subnacionais. 

 

Para mensurar a eficiência dos Municípios Paulistas, usou-se o modelo DEA com retornos 

variáveis de escala e livre descarte de inputs. A amostra foi composta de 419 dos 645 

Municípios Paulistas, aqueles que possuíam todos os dados necessários para a análise de 

eficiência. 
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Na especificação do modelo DEA, usou-se um input: despesas municipais correntes per 

capita (em reais de 2001). Oito outputs foram inseridos na análise, indicativos da quantidade 

e da qualidade dos serviços prestados: 

 

• Matrícula inicial no ensino fundamental per capita (rede municipal); 

• 100 menos a taxa de evasão do ensino fundamental municipal; 

•  População como proxy da oferta de serviços gerais, notadamente, aqueles de 

atendimento ao público; 

• Abastecimento de água – nível de atendimento em %; 

• Coleta de lixo – nível de atendimento em %;  

• Esgoto Sanitário – nível de atendimento em %; 

• Rede ambulatorial do SUS per capita sob gestão municipal; 

• População de 60 anos ou mais como proxy para demanda por serviços sociais. 

 

A fronteira de produção estimada foi formada por 82 municipalidades, entre as quais a capital 

do Estado. A média dos escores de eficiência foi de 77,69% e a mediana 79,96%. 

 

Em uma segunda etapa, realizou-se a análise de regressão para verificar o impacto do vertical 

fiscal imbalance e outras variáveis na eficiência técnica dos Municípios. Sendo assim, o 

modelo teve como variável dependente o escore de eficiência e, como variáveis 

independentes, percentual do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) na receita 

corrente em 1999 (variável representativa do vertical fiscal imbalance), densidade 

demográfica, grau de urbanização, participação das despesas com pessoal nas despesas 

correntes, número efetivo de partidos no legislativo municipal, dummy com valor 1 se o chefe 

do poder executivo fosse de partido político de direita, dummy com valor 1 se o chefe do 

executivo fosse de partido político de esquerda e dummy com valor 1 para a capital estadual 

(cidade de São Paulo).  

 

Somente as variáveis participação do FPM nas receitas correntes, grau de urbanização e 

dummy para caracterizar a capital estadual apresentaram relação com o escore de eficiência. 

As duas primeiras variáveis tiveram uma relação positiva, indicando que, quanto maiores o 

vertical fiscal imbalance e o grau de urbanização, mais eficiente era o Município. A condição 
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de capital estadual também aumenta a eficiência, devido ao fato de o cálculo do montante a 

ser transferido pelo governo federal ser diferente para as capitais. 

 

Como será visto no próximo capítulo desta tese, a teoria prevê um resultado diferente daquele 

apresentado por Lopes e Arvate (2006), isto é, maiores transferências intergovernamentais 

possibilitam o gasto público com desperdício, ou seja, menor índice de eficiência. Além disso, 

duas outras considerações são importantes. Primeiro, as despesas correntes foram tomadas em 

seu total, mas nem todas as funções tipicamente municipais de governo estavam representadas 

nos outputs, apesar de figurarem as principais. Segundo, Municípios com estruturas de 

produção muito diferentes foram comparados, haja vista, por exemplo, o output rede 

ambulatorial per capita. 

 

Jubran (2006), em sua tese de doutorado Modelo de Análise de Eficiência na Administração 

Pública: um estudo aplicado às prefeituras brasileiras usando análise envoltória de dados, 

propôs um modelo de análise de eficiência na gestão pública, focado no desempenho 

econômico-financeiro das prefeituras brasileiras no cumprimento de suas metas sociais.  

 

Foram feitas duas análises preliminares, uma com 17 Municípios do Estado de São Paulo e 

outra com todos os 22 Municípios do Estado do Acre. Para a proposição do modelo, o autor 

utilizou dados dos 105 Municípios da MESOVALES (Mesorregião dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri), a qual abrange os Estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. 

Um Município foi eliminado da análise por falta de dados. A generalização do modelo 

proposto foi realizada com a replicação do estudo nas 26 capitais dos Estados federativos do 

Brasil. 

 

As variáveis sociais e financeiras referentes ao exercício de 2000 incorporadas ao modelo 

final foram segregadas em fatores de input e output. Nos primeiros, foram classificados os de 

características quanto menor, melhor; e, para os segundos, os de características quanto maior, 

melhor.  Em resumo: 

 

Fatores de inputs: 

 
• Passivo Financeiro/População; 

• Despesa Orçamentária/População. 
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Fatores de outputs: 

 

• Ativo Financeiro/População; 

• Receita Orçamentária/População; 

• IDH-M Educação; 

• IDH-M Longevidade; 

• IDH-M Renda. 

 

Observa-se uma falta de significado teórico para a escolha das variáveis Passivo 

Financeiro/População e Ativo Financeiro/População, já que seus valores estão relacionados a 

prazos de pagamentos e recebimentos e com operações extra-orçamentárias, ou seja, que não 

geram produtos pela administração pública. Além do mais, uma parte das despesas 

orçamentárias pode ter sido duplamente contada, se existissem restos a pagar de 2000 

registrados no passivo financeiro. Outro aspecto relevante: tanto as variáveis de inputs quanto 

outputs são referentes ao exercício de 2000. Contudo, como já apontado, geralmente, existe 

um espaço de tempo entre a execução das despesas públicas e seu impacto sobre os 

indicadores de educação, longevidade e renda.  

 

Por fim, em Efficiency in tax collection: evidence from Brazilian municipalities, Arvate e 

Mattos (2007) tiveram como objetivo avaliar a eficiência da arrecadação tributária em 

Municípios brasileiros em termos do montante per capita de receita tributária local e o 

tamanho da economia informal (evasão tributária) e tentar identificar os fatores que estavam 

associados com o escore de eficiência. 

 

Eles usaram a análise FDH (Full Disposable Hull), uma variação do modelo DEA, para 

computar os escores de eficiência relativa para cada um dos Municípios. Para isso, os inputs 

foram definidos como capital (investimentos de capital per capita de 1980 a 2004, acumulado 

e depreciado a uma taxa de 3% ao ano), trabalho (número de ocupações públicas per capita 

nos Municípios, tanto diretas quanto indiretas) e uma combinação deles. Já os outputs 

abrangeram a receita tributária local (valores arrecadados per capita) e proporção do setor 

formal (razão entre trabalhadores formais e o total de trabalhadores, excluindo empregadores).   
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No modelo de regressão, as variáveis independentes foram selecionadas para refletir os 

seguintes aspectos: ideologia partidária, uso de tecnologia de informação, impactos fiscais, 

características dos Municípios e características dos residentes.  

 

Com o controle das interações espaciais, os resultados sugeriram que maiores transferências 

federais e estaduais para os Municípios estavam negativamente associadas com o ranking de 

eficiência na arrecadação tributária e na redução do setor informal. O uso de tecnologia 

melhorava a eficiência. Em adição, maior renda per capita estava relacionada com maior 

eficiência na redução do setor formal, mas menor eficiência na arrecadação local, 

considerando que cada um dos outputs foi tomado separadamente na análise.  

 

 



 87 

3 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS EM ESTRUTURAS 

FEDERALISTAS 

 

 

Em sistemas federalistas, existem vários motivos para a existência de transferências 

intergovernamentais: lidar com a falta de emparelhamento entre meios de obter receitas e 

necessidades de despesa dos governos locais, dar tratamento às iniqüidades horizontais, 

fornecer compensações a governos locais por benefícios gerados para a população fora da sua 

jurisdição, influenciar as políticas subnacionais de tributação e gasto, entre outros. Entretanto, 

se o sistema de transferência não for apropriadamente desenhado, pode acarretar 

comportamentos e resultados indesejáveis ao alcance do bem-estar social. É, neste contexto, 

que se pretende discutir as teorias sobre o federalismo, buscando abordar os objetivos e as 

características das transferências intergovernamentais em uma estrutura federalista e um de 

seus efeitos a ser evitado: o gasto público com desperdício. 

 

 

3.1 Primeira geração de teorias do federalismo: a visão normativa 

 

A distribuição de autonomias em um sistema de governo de múltiplas unidades fiscais – quem 

arrecada cada tipo de tributo e quem oferta cada um dos bens e serviços públicos – é central 

na discussão sobre o federalismo fiscal.  

 

Nas últimas décadas, percebe-se uma clara tendência, ao redor do mundo, de restituição de 

responsabilidades de realização de despesas e, num grau menor, de arrecadação de receitas 

para níveis subnacionais de governo (estadual ou local). De acordo com Ter-Minassian (1997, 

p. 3), tal tendência reflete a evolução política em direção a formas mais democráticas e 

participativas de governo, buscando aperfeiçoar a sensibilidade e accountability dos líderes 

políticos em relação a seu eleitorado e assegurar maior correspondência entre quantidade, 

qualidade e composição dos bens e serviços fornecidos e as preferências de seus beneficiários. 

 

A ampliação da teoria de bens públicos, inicialmente concebida no contexto de governos 

nacionais, mas que passou a enfocar o problema desses bens em termos de governos locais e 

estaduais, contribuiu para o desenvolvimento da literatura sobre federalismo fiscal 

(MUSGRAVE; MUSGRAVE, 1980, p. 531).  
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De acordo com Oates (2005, p. 350), o que ele chama de teoria “principal” de federalismo 

fiscal foi firmemente agregada à visão de finanças públicas que prevaleceu nos anos 50 e 60,  

em que Samuelson (1954, 1955), Musgrave (1959) e Arrow (1970) desempenharam papel 

central na definição dessa perspectiva sobre o setor público. Um elemento-chave foi uma 

visão grandemente implícita sobre o trabalho do setor público: onde houvesse falha do 

sistema de mercado privado por causa de vários tipos de problemas relativos aos bens 

públicos, o governo deveria intervir e introduzir medidas políticas apropriadas para corrigir 

tais falhas. 

 

Quanto ao modelo de Tiebout (1956), Oates (2005, p. 354) reconhece sua relevância na 

literatura sobre finanças públicas locais, com contribuições para aumentar o bem-estar social. 

Contudo, não o coloca como central na teoria do federalismo fiscal, pois, mesmo sem a 

mobilidade dos indivíduos (um dos pressupostos do modelo), as razões para a provisão 

descentralizada de bens e serviços públicos continuariam a existir, como será visto adiante. 

 

A literatura econômica apresenta duas abordagens sobre o Federalismo Fiscal, categorizadas 

por Oates (2005) como sendo de primeira ou de segunda geração. Na primeira geração de 

teorias, com uma abordagem normativa, a busca é pela estrutura fiscal que melhor atenda aos 

critérios de eficiência econômica quanto à provisão de serviços públicos. “A questão que se 

coloca é se um sistema de múltiplas unidades fiscais é mais eficiente que um sistema 

centralizado em uma única unidade fiscal. ” (AGUIRRE, 1997, p. 123). 

 

“A tarefa dos economistas públicos foi basicamente diagnosticar a fonte das doenças, 

prescrever o remédio apropriado e, então, deixar os administradores públicos executarem a 

prescrição.” (OATES, 2005, p. 350)11.  

 

Para isso, usaram a suposição básica de que as agências governamentais buscariam maximizar 

o bem-estar social, por causa de algum tipo de benevolência dos políticos/administradores ou, 

talvez, mais realisticamente, em função da pressão do eleitorado em um sistema democrático, 

o que representaria um risco de substituições por decisões tomadas através do voto. 

 

 

                                                 
11 “The public economist’s job was largely to diagnose the source of the ills, prescribe the appropriate remedy, 

and then leave public officials to fill the prescription.” 
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3.1.1 Divisão de funções fiscais entre as esferas de governo 

A teoria normativa do federalismo fiscal teve como seu principal expoente Oates (1972) que 

iniciou sua análise sobre a eficiência da centralização ou descentralização do setor público a 

partir da definição de Musgrave (1959) sobre as três funções fiscais básicas do governo: 

alocativa, distributiva e estabilizadora. 

 
Em resumo, o setor público tem três problemas econômicos fundamentais para resolver se o 
sistema deve conduzir a um ótimo de bem-estar: a obtenção da melhor distribuição equitativa de 
renda (o problema da distribuição); a manutenção de altas taxas de emprego com preços estáveis 
(o problema da estabilização); e o estabelecimento de um padrão eficiente de uso de recurso (o 
problema da alocação). Este último problema, conseqüentemente, inclui assegurar que a economia 
alcance uma alocação eficiente de recursos através do tempo ou, em outras palavras, taxa e padrão 
eficientes de crescimento. (OATES, 1972, p. xiv).12 

 

De maneira geral, a teoria normativa afirma que um governo centralizado seria mais eficiente 

para assumir a responsabilidade básica pelos problemas de distribuição e estabilização. Em 

ambos os casos, o argumento básico fundamenta-se nas restrições dos governos locais para 

conduzir tais funções.  

 

No primeiro caso, a mobilidade dos indivíduos pode limitar seriamente as tentativas de 

redistribuição de renda. Um programa local agressivo que buscasse taxar os ricos para 

transferir para os pobres, provavelmente, induziria a entrada de pessoas pobres na 

comunidade e, ao mesmo tempo, encorajaria a saída de pessoas ricas. Tal movimento poderia 

resultar em uma distribuição de renda mais equitativa dentro da comunidade, mas com uma 

conseqüente queda da renda per capita local. Esse tipo de mobilidade é mais difícil de 

acontecer entre nações (OATES, 1972, p. 7). 

 

Já no segundo caso, os governos locais, normalmente, não possuem prerrogativas monetárias, 

o que fica sob o controle do governo central. A emissão de moedas por governos locais 

poderia servir como fonte de financiamento de suas próprias despesas ao invés de 

sobrecarregar os cidadãos por meio da tributação, surgindo, assim, um forte incentivo para a 

expansão monetária e, conseqüentemente, aumento da inflação. Por sua vez, sem acesso à 

política monetária e com economias altamente abertas que não podem reter muitos dos 

                                                 
12 “In summary, the public sector has three primary economic problems to resolve if the system is to approach a 

welfare optimum: the attainment of the most equitable distribution of income (the distribution problem); the 

maintenance of high employment with stable prices (the stabilization problem); and the establishment of an 

efficient pattern of resource use (the allocation problem). This last, incidentally, includes ensuring that the 

economy achieves an efficient allocation of resources through time or, in other words, an efficient rate and 

pattern of growth.” 
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impactos expansivos ou reducionistas da política fiscal, os governos locais possuem meios 

muito limitados para o controle macroeconômico tradicional de suas economias (OATES, 

1972, p. 4). Além disso, os governos locais, sabendo da possibilidade de serem beneficiados 

pela política de estabilização dos governos vizinhos, evitariam implementar as suas próprias 

políticas, pois gozariam dos benefícios sem terem de arcar com os custos, apresentando, 

assim, o comportamento free rider.  

 

Além dessas duas funções, um governo centralizado também deveria fornecer certos bens 

públicos considerados de caráter nacional, cuja provisão abrange toda a população de um país, 

por exemplo, a segurança nacional. Nesses casos, a descentralização não seria eficiente, 

porque os benefícios extravasariam a fronteira de um dado governo local e este, ao comparar 

os custos marginais com os benefícios marginais, somente para a sua comunidade, não 

consideraria a totalidade do valor social, ocorrendo uma provisão aquém do ótimo de Pareto.  

 

Um governo centralizado tem diversas vantagens em relação a um governo descentralizado no 

desempenho das funções econômicas. Todavia, uma falha básica do governo centralizado é a 

sua provável insensibilidade para as variações de preferências entre os residentes de diferentes 

comunidades quanto ao consumo de bens públicos, cujos benefícios possam ser limitados a 

um subconjunto da população, ou seja, cujo padrão de consumo possa variar entre 

comunidades. Haveria uma tendência à uniformização dos programas públicos para todas as 

comunidades, o que provocaria uma alocação ineficiente (OATES, 1972, p. 11). 

 

De um governo descentralizado, portanto, poder-se-ia esperar um aumento de eficiência 

econômica pelo fornecimento de um conjunto de outputs de certos bens públicos que 

corresponderia mais proximamente aos diferentes gostos de grupos de consumidores. Nesse 

sentido, o pressuposto do modelo de Tiebout (1956) de mobilidade dos indivíduos poderia 

intensificar os ganhos de bem-estar social (OATES, 1972, p. 12). 

 

Como apontado por Mendes (2004, p. 427), existem duas diferenças marcantes na abordagem 

de Oates quando comparada à de Tiebout. Em primeiro lugar, Tiebout confiava na mobilidade 

dos indivíduos para revelação das preferências por diferentes cestas de bens públicos e 

tributos apresentadas em cada jurisdição, enquanto Oates parte da idéia que o governo local 

conhece essas preferências (pelo menos, as conhece melhor do que o governo central). Ainda 
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que não houvesse qualquer tipo de mobilidade – de fatores de produção e de famílias – 

existiriam ganhos no federalismo fiscal pela correta divisão de funções entre esferas de 

governo. Em segundo lugar, para Tiebout a importância da descentralização estaria na 

competição entre os governos locais (competição horizontal), já Oates, embora reconheça este 

efeito, aponta ganhos decorrentes da cooperação vertical, ou seja, de uma divisão amigável de 

funções entre o governo central e os governos locais. 

 

Somado ao melhor ajuste da provisão de bens públicos às preferências das diversas 

comunidades, um governo descentralizado poderia aumentar a eficiência da produção de bens 

públicos ao promover maior inovação e experimentação e, também, pressão competitiva para 

induzir os governos locais a adotarem técnicas de produção mais eficientes.  

 

Além disso, um sistema de governos locais pode fornecer um cenário institucional que 

promova uma melhor tomada de decisão pública por forçar um reconhecimento mais explícito 

dos custos dos programas. Isso porque, se uma comunidade é chamada a financiar seus 

próprios programas através da tributação local, é mais provável que aconteça uma análise da 

relação entre os benefícios do programa e seus custos reais. Por outro lado, se os recursos para 

o financiamento dos programas vêm totalmente do governo central, existiriam incentivos para 

expandir os serviços públicos locais o quanto fosse possível, já que os governos locais 

arcariam somente com uma parcela insignificante dos custos do programa (OATES, 1972, p. 

12-13). 

 

Considerando que as duas formas de governo, centralizado e descentralizado, possuem 

vantagens, mas também falhas no desempenho das funções econômicas, Oates (1972, p. 14) 

afirma ser desejável uma combinação de forças de cada uma dessas duas formas de governo. 

Assim, existiriam unidades de governo central e de governo descentralizado em um sistema 

federal, cada uma delas atuando nas funções que melhor possam desempenhar. Em um 

sentido econômico, um governo federal pode ser definido como: 

 
Um setor público com níveis, tanto centralizado quanto descentralizado, de tomada de decisão,  
nos quais as escolhas feitas a respeito da provisão de serviços públicos são determinadas, 
principalmente, pelas demandas dos residentes da (ou talvez outros que desenvolvem atividades 
na) respectiva jurisdição. (OATES, 1972, p.17).13 

                                                 
13 “A public sector with both centralized and decentralized levels of decision-making in which choices made at 

each level concerning the provision of public services are determined largely by demands for these services of 

the residents of  (and perhaps others who carry on activities in) the respective jurisdiction.” 
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Observa-se que um dos aspectos que caracterizam o federalismo é a autonomia para conduzir 

os serviços públicos que são atribuídos a cada esfera de governo, conforme as preferências da 

população pela qual o administrador/político é responsável. 

 

A questão que se coloca é como definir o grau apropriado de descentralização para um dado 

setor governamental. Dessa forma, o problema teórico central do federalismo é “[...] a 

determinação da estrutura ótima para o setor público em termos de atribuição de 

responsabilidade de tomada de decisão sobre funções específicas para os representantes dos 

interesses de subconjuntos geográficos adequados da sociedade.”14 (OATES, 1972, p. 19). 

 

Já foi visto que o governo central deveria assumir a responsabilidade principal pelas funções 

estabilizadora e distributiva, o que não significa que os governos descentralizados deveriam 

deixar de envidar esforços em tais áreas, principalmente as jurisdições maiores, cujas 

restrições na condução de tais políticas são reduzidas. 

 

Quanto à função alocativa, a determinação da esfera de governo que será responsável pela 

provisão de um bem ou serviço público particular depende do peso atribuído a cada um dos 

diversos fatores que devem ser considerados na análise, o que pode variar substancialmente 

entre países e ao longo do tempo. Por exemplo, o padrão de provisão dos serviços públicos de 

saúde e educação.  

 

Todavia, Oates (1972, p. 33) delineou o princípio básico da descentralização fiscal como 

sendo o da correspondência perfeita, isto é, a situação na qual a provisão de serviços públicos 

estaria localizada no menor nível de governo que envolvesse, em um sentido espacial, os 

custos e benefícios relevantes de tais serviços. Por trás do modelo, existem as premissas de se 

tratar de um bem público puro, cujo consumo é rigidamente fixado sobre subconjuntos 

geográficos precisos da população, e de não existir custo de tomada de decisão. Neste modelo 

ideal 

 

[...] cada nível de governo, possuindo completo conhecimento dos gostos de seus constituintes e 
procurando maximizar seu bem-estar, forneceria o nível Pareto-eficiente de output – aquele para o 

                                                 
14 “[…] the determination of the optimal structure of the public sector in terms of the assignment of decision-

making responsibility for specified functions to representatives of the interests of the proper geographical 

subsets of society.” 
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qual a soma das taxas marginais de substituição de seus constituintes se iguala ao custo marginal – 
e financiaria isto por meio do preço-benefício.15 (OATES, 1972, p. 34). 

 

A partir deste princípio, Oates (1972, p. 35) desenvolveu, mais cuidadosamente,  um aspecto 

do argumento em termos de uma proposição denominada “Teorema da Descentralização”, 

cuja definição é apresentada a seguir: 

 

O teorema de descentralização: para um bem público – cujo consumo é definido a partir de 
subconjuntos geográficos da população total e para o qual os custos de provisão de cada nível de 
output do bem em cada jurisdição são os mesmos para o governo central ou para os respectivos 
governos locais – sempre será mais eficiente (ou pelo menos tão eficiente) que governos locais 
forneçam níveis de output Pareto-eficientes às suas respectivas jurisdições do que o governo 
central fornecer qualquer nível especificado e uniforme para todas as jurisdições. (OATES, 1972, 
p. 35, grifos do original).16   

 

O teorema indica que a centralização pode ser preferível quando há economias de escala 

consideráveis na provisão de bens públicos pelos governos centrais, não disponíveis para 

governos descentralizados. Além disso, está implícito que, para um dado tamanho de 

população, o ganho de bem-estar da provisão descentralizada de um bem público torna-se 

maior quando a diversidade nas demandas individuais, no país como um todo, aumenta e 

quando cada grupo geográfico de consumidores torna-se mais homogêneo em suas demandas 

(OATES, 1972, p. 37). 

 

Quando se relaxa a suposição de bens públicos puros e consideram-se bens públicos impuros, 

cujo consumo não é limitado a um subconjunto geográfico específico, o número de indivíduos 

que participa do consumo conjunto torna-se uma variável do estudo (OATES, 1972, p. 38). 

Assim, a determinação do tamanho ótimo do grupo envolve tradeoffs entre a magnitude da 

redução de custos pelo consumo em grupos maiores versus o maior bem-estar oriundo de 

níveis mais responsivos de consumo em grupos menores (OATES, 1972, p. 42).  

 

                                                 
15 “[…] each level of government, possessing complete knowledge of the tastes of its constituents and seeking to 

maximize their welfare, would provide the Pareto-efficient level of output – that output for which the sum of the 

marginal rates of substitution of its constituents equals marginal cost – and would finance this through benefit 

pricing.” 
16 “The Decentralization Theorem: for a public good – the consumption of which is defined over geographical 

subsets of the total population, and for which the costs of providing each level of output of the good in each 

jurisdiction are the same for the central or the respective local government – it will always be more efficient (or 

at least as efficient) for local governments to provide the Pareto-efficient levels of output for their respective 

jurisdictions than for the central government to provide any specified and uniform level of output across all 

jurisdictions.” 



 94 

De acordo com Oates (1972, p. 45), a característica tecnológica de alguns bens públicos pode 

permitir um tipo diferente de resolução do problema: o governo descentralizado, responsável 

pela decisão do nível de consumo do bem em sua jurisdição, pode adquirir o número 

desejável de unidades de outputs de esferas mais elevadas de governo ou mesmo do mercado, 

nos quais a produção pode ser realizada com economias de escala. Tal solução indica 

claramente a distinção entre provisão e produção de bens públicos. 

 

No aprofundamento do estudo das complexidades da provisão descentralizada de bens 

públicos, Oates (1972, p. 45) desenvolveu três dimensões adicionais do problema: 

externalidades entre grupos de consumidores, a presença de custos de tomada de decisão e o 

custo de mobilidade dos indivíduos entre jurisdições. 

 

Na primeira dimensão, é desejável, pelo princípio de correspondência perfeita, que todos os 

benefícios e custos sejam internalizados para que o processo de tomada de decisão possa se 

basear nas preferências de todos aqueles que são afetados pela provisão de determinado bem 

público. Contudo, quando há externalidades, ocorrem perdas de bem-estar. Quanto menor o 

grupo menor probabilidade de as externalidades serem internalizadas, portanto a variação da 

perda esperada de bem-estar pelas externalidades tende a ser inversamente proporcional ao 

tamanho da jurisdição (OATES, 1972, p. 46). A existência de padrões geográficos variáveis 

de consumo de bens públicos faz com que, dificilmente, exista uma esfera de governo cuja 

jurisdição coincida, perfeitamente, com o padrão de benefícios geográficos de todo bem 

público local. 

 

Na segunda dimensão, há outro tradeoff entre os ganhos de bem-estar de estabelecer uma 

unidade ou nível governamental independente para fornecer determinado bem público e o 

aumento dos custos devido a um número mais amplo de agências públicas (OATES, 1972, p. 

49).  

 

Por fim, na última dimensão, a mobilidade dos consumidores, por um lado, pode favorecer o 

processo de descentralização ao promover a formação de grupos com gostos mais 

homogêneos. Por outro lado, a mobilidade completamente livre, provavelmente, traga consigo 

custos em termos de tamanho ineficiente de comunidade, tais como os de congestionamento 

para bens públicos impuros (OATES, 1972, p. 52).  
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Custo de congestionamento, em termos formais, significa que “[...] o número de unidades do 

bem que entra na função utilidade do indivíduo depende não somente da quantidade de inputs 

e da função de produção, mas também do número de pessoas na jurisdição.”17  Por exemplo, a 

quantidade e qualidade da educação fornecida aos alunos de uma comunidade variam com o 

tamanho do grupo que freqüenta as escolas (OATES, 1972, p. 51).  

 

Em resumo, existem tradeoffs entre os ganhos de bem-estar pela provisão mais 

descentralizada de bens públicos e os efeitos negativos das externalidades, custos de tomada 

de decisão e custos de mobilidade dos indivíduos. 

 
 

3.1.2 Distribuição de competências tributárias 

Para executar suas funções, os vários níveis de governo necessitam de recursos que, de 

maneira geral, podem ter sua origem em dois tipos de instrumentos fiscais: tributação e 

transferências intergovernamentais. 

 

Pela teoria normativa, a estrutura vertical de um sistema tributário é definida a partir da 

resposta à seguinte pergunta: quais formas de tributação são mais bem empregadas em cada 

esfera de governo? “Um alinhamento vertical impróprio de instrumentos tributários pode 

chegar a um custo considerável para a sociedade, em termos tanto de eficiência quanto de 

equidade.”18 (OATES, 1994, p. 131). 

 

De acordo com Mendes (2004, p. 430), a distribuição de competências tributárias envolve 

considerações sobre a mobilidade da base tributária, facilidade de exportar o tributo e 

economia de escala na administração do tributo. Além disso, três critérios adicionais devem 

ser levados em conta: não indução à alocação ineficiente de recursos econômicos, associação 

do tributo pago a benefícios providos pelo governo e viabilidade administrativa para cobrança 

do tributo. 

 

Musgrave (1983, p. 11) fornece um ponto de partida para a análise do problema ao definir um 

conjunto de regras gerais para a atribuição de competências tributárias entre diferentes esferas 

                                                 
17 “[…] the number of units of the good entering the individual’s utility function depends only on the quantities 

of inputs and the production function, but also on the number of persons in the jurisdiction.” 
18 “An improper vertical alignment of tax instruments may come at considerable cost to society, in both 

efficiency and equity terms.” 
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de governo. Supondo que um governo federal seja formado por jurisdições locais, estaduais e 

central, ele sugere os seguintes princípios: 

 

1. Jurisdições intermediárias e, especialmente, locais deveriam taxar aquelas bases que têm 

pouca mobilidade entre as jurisdições. Quando a base tributária tiver muita mobilidade, 

o princípio de designação de base for a territorialidade e as alíquotas cobradas nas 

jurisdições forem diferentes, haverá uma indução à migração dos indivíduos para o local 

que cobra menos tributo, ocasionando distorções como, por exemplo, pela existência de 

guerra fiscal. Uma ilustração seria o imposto sobre a renda cobrado tanto de residentes 

quanto de não residentes por um Município, desde que fosse gerada em seu território. 

Para neutralizar o efeito da mobilidade poderia ser usada a allegiance rule
19, abarcando, 

assim, as unidades tributadas possuídas por uma jurisdição, mesmo que o fato gerador 

fosse produzido em outras jurisdições. Entretanto, é muito difícil a sua viabilidade 

prática. 

2. Tributação de pessoas, com percentuais progressivos, deveria ser usada por aquelas 

jurisdições em que uma base global pudesse ser implementada mais eficientemente. 

Numa jurisdição maior, se o princípio de designação de base por sujeição for adotado, a 

ocorrência do fato gerador fora da jurisdição é mais difícil, mas, se acontecer, há 

recursos administrativos disponíveis para a cobrança. 

3. Tributação progressiva, desenhada para assegurar objetivos de redistribuição, deveria 

ser essencialmente central. Como já mencionado, a política redistributiva realizada por 

governos descentralizados gera incentivos perversos relativos à migração entre 

jurisdições.  

4. Tributação adequada para os propósitos da política estabilizadora deveria ser central, 

enquanto tributos, nos governos descentralizados, deveriam ser ciclicamente estáveis. 

Isso porque existem restrições de implementação de tais políticas pelos governos 

descentralizados. 

5. Bases tributárias que são distribuídas muito desigualmente entre jurisdições de nível 

mais baixo deveriam ser usadas centralmente. Este é o caso dos tributos sobre recursos 

naturais, cuja competência descentralizada pode provocar desigualdades e distorções 

alocativas.   

                                                 
19 Princípio de designação de base tributária por sujeição a uma determinada jurisdição. 
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6. Tributos sobre benefícios e preços aos usuários são apropriadas para qualquer esfera de 

governo. A significância de tais instrumentos para os diversos níveis de governo 

depende da natureza dos serviços prestados, isto é, se os benefícios são gerais ou 

atribuíveis a um grupo particular de beneficiários. Este último caso é mais factível em 

esferas mais baixas de governo. 

 

Oates (1999, p. 1125) menciona que a idéia, em si mesma, de que o governo descentralizado 

deveria evitar a tributação de unidades econômicas com ampla mobilidade não é correta. Na 

verdade, esferas descentralizadas deveriam evitar tributos não relacionados a benefícios sobre 

unidades móveis. Em resumo, tais unidades deveriam pagar pelos benefícios que recebem dos 

serviços públicos fornecidos pelos governos locais. 

 

O modelo de Tiebout (1956) prevê o uso de tributos sobre benefícios que transmitam aos 

habitantes o custo de diferentes padrões de consumo de bens públicos locais, resultando no 

consumo eficiente de tais bens. Os sinais, também, poderiam ser dados quanto aos inputs que 

aumentam a produtividade do capital empregado em cada uma das jurisdições (OATES, 1999, 

p. 1125). 

 

Gordon (1983), em seu trabalho seminal “An optimal taxation approach to fiscal federalism”, 

explora os tipos de problemas que podem surgir pela tomada de decisão descentralizada, 

descrevendo, sistematicamente, os tipos de externalidades que uma unidade de governo pode 

criar para não-residentes em relação à provisão de bens públicos e à tributação. Isso, em um 

sistema federal com dois níveis de governo – central e local.  

 

O autor (1983, p. 568) assume que existe um conjunto finito de comunidades não sobrepostas, 

formando uma região econômica auto-suficiente. Os indivíduos escolhem viver naquelas 

comunidades que mais satisfaçam seus gostos. Entretanto, eles podem trabalhar, usar serviços 

públicos, comprar bens e possuir propriedades em qualquer outro lugar, embora os custos de 

mobilidade possam limitar tais atividades. Da mesma forma, empresas podem contratar 

fatores e vender seus produtos em outras comunidades, devendo, novamente, considerar as 

despesas de transporte, as quais provocam diferenças de preços entre as comunidades. 

 

Cada unidade de governo, por sua vez, pode impor taxas sobre cada um dos fatores 

empregados pelas empresas em sua comunidade e sobre cada um dos bens vendidos dentro da 
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comunidade (não necessariamente consumido). Assim, a análise foi focada na tributação de 

fatores baseada na fonte e de mercadorias na origem. Os resultados mudariam caso fosse 

adotada uma tributação de mercadorias baseada no destino e de renda na residência, ou seja, 

tributos sobre os bens onde consumidos e sobre os fatores onde possuídos.  

 

Os serviços públicos são produzidos em cada unidade de governo e disponibilizados sem 

cobrança, sem exceção. As comunidades escolhem políticas tributárias e de prestação de 

serviços a fim de maximizar uma função de bem-estar social do tipo Benthamite
20 que inclui 

os níveis de utilidade de seus residentes. Além disso, cada comunidade toma como dadas as 

políticas de outras comunidades (GORDON, 1983, p. 568). 

 

A partir de uma caracterização formal do modelo, Gordon (1983, p. 580) indica as razões 

pelas quais a tomada de decisão descentralizada e descoordenada pode, em si mesma, levar a 

um outcome menos eficiente (equitativo) do que se a tomada de decisão fosse completamente 

coordenada. Isso porque as decisões de uma comunidade afetam em muitos caminhos os 

níveis de utilidade dos residentes de outras comunidades, ainda que esses efeitos sejam 

ignorados na tomada de decisão. As externalidades que aparecem neste processo são as 

seguintes: 

 

1. A perda de utilidade pela arrecadação tributária dos não-residentes não é considerada, 

provocando a aplicação excessiva de tributos sobre não-residentes pelas autoridades 

fiscais descentralizadas, ou seja, exportação de tributos. Por exemplo, impostos sobre 

vendas. 

2. Os benefícios dos serviços públicos para os não-residentes são ignorados na tomada de 

decisão descentralizada. 

3. As comunidades tendem a taxar excessivamente atividades que produzem 

congestionamento, desde que obtenham qualquer ganho com o descongestionamento, 

mas ignoram a perda associada à sua maior ocorrência em outra comunidade.  Este 

fenômeno pode não somente reduzir a qualidade da provisão de serviços públicos (ex. 

rodovias ou escolas), mas também do ambiente (ex. barulho ou poluição). 

                                                 
20 Relativo à filosofia utilitária de Jeremy Bentham, a qual defende que o prazer é o único bem e que a maior 
felicidade para o maior número de pessoas deveria ser o objetivo final dos seres humanos. (The Free 

Dictionary). 
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4. Uma comunidade pode perder receitas tributárias substanciais quando majora as 

alíquotas dos seus tributos por causa da mobilidade da demanda, enquanto outras 

comunidades deveriam ganhar um montante comparável de receitas tributárias quando a 

demanda aumenta nessas comunidades. Entretanto, as comunidades ignoram essas 

compensações de ganhos e, num processo competitivo por bases tributárias, 

estabelecem alíquotas muito baixas para seus tributos. 

5. As alterações de custos dos insumos usados pelas outras comunidades na prestação de 

serviços públicos provocadas pela mudança da política tributária não são ponderadas.  

6. As mudanças de preços de fator e output podem favorecer residentes em detrimento de 

não-residentes. 

7. Os efeitos sobre o padrão distributivo de renda entre não-residentes são ignorados.   

 

Em relação ao item 4, Inman e Rubinfeld (1996, p. 314) mencionam que tributos estaduais 

podem ser usados para desencorajar a localização de atividades desagradáveis de 

congestionamento. Tal tributação “not-in-my-backyard”
21

 pode levar a uma sobretaxação de 

atividades que, embora gerem benefícios à sociedade como um todo, produzem efeitos 

negativos locais. Por exemplo, depósitos de lixo. 

 

Mendes (2004, p. 430) faz uma análise dos principais tipos de tributos que incidem sobre as 

bases clássicas de tributação – o consumo, a renda e o patrimônio – quanto à sua adequação à 

cobrança local. 

 

A cobrança no nível subnacional do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) pode viabilizar a 

exportação de tributos. Se cobrado na origem, o indivíduo que consumir o bem no Estado B 

estará financiando o governo do Estado A, onde a mercadoria foi produzida, uma vez que o 

valor do imposto está embutido no preço. Contudo, se o IVA fosse arrecadado “no destino”, o 

consumo só poderia ser taxado na comunidade onde residisse o consumidor, o que evitaria a 

exportação, mas, por outro lado, a tributação se tornaria complexa e dispendiosa. No Brasil, o 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) de competência 

estadual e o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de competência da União possuem 

características do IVA (MENDES, 2004, p. 430). 

 

                                                 
21 “No meu quintal, não!” 
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Um tipo de imposto sobre consumo adequado à cobrança por Municípios seria aquele 

aplicado às vendas a varejo. Isso porque as vendas são de pequeno valor e não haveria 

incentivos para o deslocamento do consumidor, caso o Município vizinho adotasse alíquotas 

menores. Para isso, as alíquotas deveriam ser suficientemente baixas para não estimular a 

mobilidade dos consumidores em busca do menor preço e a conseqüente exportação de 

tributos. Contudo, o problema deste imposto é a viabilidade administrativa, pois exigiria um 

grande número de fiscais para fiscalizar vendas de baixo valor realizadas por inúmeros 

estabelecimentos (MENDES, 2004, p. 431). 

 

O imposto cuja base de tributação tem muita mobilidade não se presta à cobrança pelos 

governos locais, tais como o imposto sobre a renda de pessoas físicas e os tributos sobre os 

lucros e folhas de pagamentos das pessoas jurídicas. Além de estimular a guerra fiscal entre 

jurisdições, outro argumento contrário diz respeito às economias de escala na administração 

da arrecadação e tributação. “Dado que indivíduos e empresas podem auferir rendimentos em 

diferentes municípios ou estados, dificilmente uma comunidade conseguiria obter 

informações globais sobre o montante total a ser tributado; dando margem à sonegação e 

baixa eficiência tributária. ” (MENDES, 2004, p. 431).  

 

Os impostos sobre fatores imóveis seriam fortes candidatos à cobrança por governos 

subnacionais. Contudo, não estão livres de problemas. No caso do imposto sobre a 

propriedade, a cobrança de impostos elevados pode inibir a construção de novos imóveis em 

uma jurisdição, além do mais a administração do sistema de avaliação das propriedades é 

tecnicamente complexa e dispendiosa, podendo resultar em baixa viabilidade administrativa 

em pequenas comunidades. No Brasil, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), um dos 

principais tributos municipais, é uma fonte rentável de recursos apenas nas cidades médias e 

grandes que têm economias de escala na sua arrecadação e para as quais compensam as 

constantes atualizações das plantas de valores (MENDES, 2004, p. 431). 

 

Outro imposto sobre fatores imóveis é aquele sobre recursos naturais de alto valor (ex. 

petróleo e minerais). Por estarem geograficamente concentrados, a tributação local poderia 

provocar a redução de outros tributos ou elevar o volume de serviços públicos nas jurisdições 

onde se localizam os recursos e, conseqüentemente, a possibilidade de indução à migração de 

famílias e empresas em direção a esses Municípios mais ricos, afetando a eficiência alocativa 

da economia (MENDES, 2004, p. 431). 
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Por sua vez, as taxas pelo uso de serviços públicos que não constituam bens públicos puros 

(ex. coleta de lixo) são adequadas à cobrança por governos locais. Este tipo de receita tem o 

mérito de associar benefícios a custos, induzindo o cidadão a revelar suas preferências de 

consumo (MENDES, 2004, p. 432). 

 

 

3.1.3 Transferências intergovernamentais 

Quando se comparam as prescrições para a alocação eficiente de tributos e de gastos entre 

esferas de governo, tem-se que diversas ações públicas são passíveis de descentralização, não 

ocorrendo o mesmo com o conjunto de tributos que podem ser arrecadados de forma eficiente 

pelos governos municipais e estaduais. O resultado é um vertical fiscal gap
22, ou seja, uma 

insuficiência de receitas que surge da falta de emparelhamento entre meios de obter receitas e 

necessidades de despesa. Quando o vertical fiscal gap não é adequadamente tratado pela 

redistribuição de responsabilidades ou pelas transferências fiscais, entre outros, surge o 

vertical fiscal imbalance
23

 (SHAH, 2007, p. 17). 

 

Dessa forma, um dos motivos para a existência de transferências intergovernamentais é lidar 

com o vertical fiscal gap. Além disso, este instrumento fiscal pode ser usado com o objetivo 

de dar tratamento às iniqüidades fiscais horizontais, fornecer compensações para spillovers
24

 

de benefícios e influenciar as políticas subnacionais de tributação e gasto e a estabilização 

econômica local e regional.  

 

De acordo com Shah (2007, p. 2), as transferências intergovernamentais podem ser 

classificadas amplamente em duas categorias: incondicionais ou condicionais.  

 

As transferências incondicionais são consideradas um suporte orçamentário geral, sem 

nenhuma restrição, tipicamente previstas por lei e planejadas para preservar a autonomia local 

e alcançar equidade interjurisdicional. Por exemplo, no Brasil, tem-se o Fundo de Participação 

dos Municípios e a Quota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços. Elas podem ser denominadas transferências em bloco quando usadas para fornecer 

apoio em uma área de despesas subnacionais, tais como os repasses relativos ao Piso da 

                                                 
22 Lacuna fiscal vertical. 
23 Desequilíbrio fiscal vertical. 
24 Extravasamento ou Transbordamento. 
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Atenção do Sistema Único de Saúde, cuja alocação em usos específicos é determinada 

discricionariamente pelos governos recebedores (SHAH, 2007, p. 2). 
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Gráfico 12 - Efeito da transferência incondicional e sem contrapartida 

FONTE: SHAH, 2007, p. 3 
 

As transferências incondicionais têm somente um efeito renda, como indicado, no Gráfico 12, 

pelo deslocamento da linha orçamentária AB para cima e à direita pelo montante da 

transferência (AC = BD), criando uma nova linha orçamentária CD. Já que o recurso pode ser 

gasto sobre qualquer combinação de bens ou serviços públicos ou usado para reduzir a 

tributação dos residentes, a assistência geral sem contrapartida não afeta os preços relativos.  

 

As transferências condicionais têm a finalidade de fornecer incentivos para os governos 

empreenderem programas ou atividades específicas. Elas podem ser regulares, obrigatórias, 

discricionárias ou ad hoc. Tais transferências, normalmente, especificam os tipos de despesas 

que podem ser financiadas (condicionalidade baseada em input) ou os resultados a serem 

obtidos com a prestação de serviço (condicionalidade baseada em output). A primeira é, 

geralmente, intrusiva e improdutiva, enquanto a segunda pode favorecer os objetivos dos 

concessores e, ao mesmo tempo, preservar a autonomia local (SHAH, 2007, p. 4).  

 

Transferências condicionais podem exigir contrapartida, ou seja, os recebedores devem 

financiar um percentual específico das despesas com o uso de seus próprios recursos. 

Transferências condicionais com contrapartida, por sua vez, podem ser limitadas ou 
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ilimitadas, com o concessor estipulando ou não um valor máximo a ser transferido (SHAH, 

2007, p. 4). 

 

A exigência de contrapartida incentiva maior escrutínio e propriedade local das despesas 

financiadas por transferências e a limitação permite ao concessor algum controle sobre os 

custos do programa de transferência. Todavia, transferências com contrapartida representam 

um peso maior para uma jurisdição recebedora com capacidade fiscal limitada, sendo 

desejável a determinação do percentual de contrapartida proporcionalmente inverso à 

capacidade fiscal per capita com o intuito de permitir que jurisdições pobres participem de 

programas financiados com transferências (SHAH, 2007, p. 4). 

 

No Gráfico 13, antes do recebimento de transferência condicional e sem contrapartida, a 

restrição original do governo recebedor é dada por AB. Tal restrição se move de AB para 

ACD, em que pelo menos OE =AC do bem público assistido será adquirido. Esse tipo de 

transferência é usado para subsidiar atividades consideradas de alta prioridade para as esferas 

mais altas de governo, porém apresentam baixa prioridade para os governos locais. Este pode 

ser o caso quando um programa gera um alto grau de spillovers para um dado nível de 

provisão (OE), a partir do qual os benefícios externos terminam abruptamente (SHAH, 2007, 

p. 4). 
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Gráfico 13 - Efeito da transferência condicional e sem contrapartida 

FONTE: SHAH, 2007, p. 5 
 

As transferências condicionais com contrapartida requerem que os fundos sejam gastos para 

propósitos específicos e que uma parte das despesas seja coberta pelos governos recebedores 

em alguma proporção. O Gráfico 14 mostra o efeito de um programa de subsídio de 25% para 
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serviços assistidos sobre um orçamento local. A linha AB indica a combinação de serviços 

assistidos e outros bens públicos que uma cidade pode adquirir com um orçamento de AO = 

OB quando não há transferência. Por exemplo, um subsídio federal de 25% para despesas 

com serviços assistidos ($1 de transferência para cada $3 de fundos locais gastos em tal 

serviço) altera a linha orçamentária de combinações atingíveis para AC. 

 

A

0

Despesa em bens públicos assistidos

D
es

pe
sa

 e
m

 o
ut

ro
s 

be
ns

 p
úb

lic
os

CB

N

M

Sem 
subsídio

66,6% de Subsídio

25% de Subsídio

 
Gráfico 14 - Efeito de transferência com contrapartida e ilimitada 

FONTE: SHAH, 2007, p. 6 
 

Para qualquer nível de outros bens ou serviços, a comunidade poderá obter um terço a mais do 

serviço assistido em relação ao orçamento original. Se a comunidade tivesse escolhido a 

combinação M antes da transferência, provavelmente escolheria a combinação tal como N 

após, em que mais serviços assistidos são adquiridos. 

 

O subsídio tem dois efeitos – renda e substituição – os quais estimulam uma maior despesa no 

serviço público assistido. O primeiro acontece porque a comunidade obtém mais recursos, 

alguns oriundos da aquisição de mais serviços assistidos. No segundo caso, desde que o 

subsídio reduza o preço relativo de tal serviço, a obtenção dele acontecerá numa quantidade 

maior a partir de um dado orçamento. Embora a transferência seja para o serviço assistido, 

outros bens e serviços públicos poderão ser adquiridos em maior volume, ainda que eles se 

tornem relativamente mais caros pelo efeito substituição. Se o efeito renda for suficientemente 

grande, ele dominará e a transferência aumentará o consumo de outros bens e serviços 

(SHAH, 2007, p. 6). 
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As transferências com contrapartida e ilimitadas são adequadas para corrigir ineficiências na 

provisão de bens públicos quando ocorrem spillovers de benefícios, ou seja, um governo local 

suporta todos os custos da prestação do serviço, mas os benefícios se estendem a outras 

jurisdições e, assim, possivelmente, há uma provisão insuficiente do bem. Se as comunidades 

afetadas não podem negociar a compensação, a situação pode ser corrigida pela ação de um 

governo de esfera mais alta, em que a extensão do spillover determina o grau de subsídio ou a 

proporção da contrapartida direcionada à jurisdição que presta o serviço (SHAH, 2007, p.7). 

 

Oates (1972, p. 67), para discutir o papel das transferências como forma de solucionar os 

problemas gerados pelas externalidades, usou a teoria tradicional de Pigou (1932), cuja 

sugestão é “[...] que unidades econômicas individuais que geram benefícios spillover 

deveriam receber um subsídio unitário igual ao valor marginal do benefício externo criado.”25  

 

Contudo, o próprio Oates (1972, p. 67-71) apresenta alguns questionamentos acerca da teoria 

pigouviana, começando com o argumento de Coase (1960) de que, em algumas 

circunstâncias, este tipo de transferência seria inapropriado porque a ineficiência potencial 

seria resolvida pela ação coletiva voluntária entre as partes envolvidas. A existência de 

externalidades implicaria a presença de ganhos recíprocos potenciais, o que forneceria 

incentivo para acordos mutuamente vantajosos para alcançar um estado de eficiência de 

Pareto. 

 

Se a atividade de uma unidade econômica confere benefícios marginais à outra, é de interesse 
desta última encorajar (talvez por um contrato formal, envolvendo pagamento) um aumento no 
nível da atividade pelo gerador da externalidade. Coase demonstra que, na ausência de custos de 
tomada de decisão e ação estratégica, o comportamento de maximização levará a uma ação 
conjunta para estabelecer uma alocação eficiente de recursos. (OATES, 1972, p. 68).26  

 

Oates (1972, p. 68) salienta que a validade da conclusão de Coase depende da ausência tanto 

de custos de tomada de decisão quanto do comportamento estratégico, o que representaria 

uma razoável aproximação das condições reais para pequenos grupos. 

 

                                                 
25 “[…] that individual economic units that generate spillover benefits should receive a unit subsidy equal to the 

value at the margin of the external benefit created.” 
26 “If the activity of one economic unit confers benefits at the margin on another, it is in the latter’s interest to 

encourage (perhaps by a formal contract involving payment) an increase in the level of the activity by the 

generator of the externality. Coase demonstrates that, in the absence of decision-making costs and strategic 

behavior, maximizing behavior will lead to joint action to establish an efficient allocation of resources.” 
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Onde a externalidade envolve somente umas poucas unidades de tomada de decisão, 
particularmente, se elas estão muito próximas, as dificuldades ou custos de alcançar um acordo 
satisfatório podem ser relativamente pequenos; além do mais, cada tomador de decisão, 
provavelmente, percebe que seu comportamento pode ter um impacto significativo sobre as ações 
dos outros e, conseqüentemente, sobre o nível agregado da atividade. Por estas razões, a situação 
de grupos pequenos oferece promessa de ação conjunta para reduzir as distorções na alocação de 
recursos resultante de efeitos externos. (OATES, 1972, p. 68, grifos do original)27 
 
Em contraste, onde a externalidade envolve um número grande de unidades de tomada de decisão, 
as dificuldades de ação coordenada efetiva, provavelmente, são muito maiores. Em particular, 
existem boas razões para esperar o comportamento free-rider muito difundido. Já que cada 
tomador de decisão é somente um entre muitos, ele pode prever que seu próprio comportamento 
terá somente um efeito insignificante sobre o nível agregado de atividade. Conseqüentemente, 
cada indivíduo tem um incentivo para ignorar os efeitos externos de suas próprias escolhas e, onde 
possível, reduzir sua provisão do bem em favor de consumir unidades de outputs fornecidas por 
outros. (OATES, 1972, p. 69).28 

 

Assim, Oates (1972, p. 70) afirma que a prescrição pigouviana pode ser apropriada para 

grandes grupos, uma vez que unidades de subsídio ou taxas podem induzir unidades 

individuais a tomarem conhecimento dos efeitos externos. No caso de grupos pequenos, o 

papel do governo nacional, geralmente, seria facilitar o processo de planejamento coletivo. 

 

Uma segunda dificuldade com a teoria pigouviana se relaciona com a presença de 

externalidades recíprocas, em que o volume de atividade de uma unidade econômica gera 

benefícios para outra e vice-versa, existindo um problema de interdependência que deve ser 

considerado no processo de decisão. Neste caso, a determinação do conjunto de subsídios para 

todas as unidades torna-se muito complicada porque o recurso direcionado a uma comunidade 

depende do que foi transferido para outras. Todavia, a prescrição de Pigou representa, pelo 

menos, uma solução teórica para o problema (OATES, 1972, p. 70-71).   

 
Os concessores, usualmente, preferem transferências com contrapartidas e limitadas. O 

Gráfico 15 mostra o efeito de tais transferências no orçamento público local, sendo AB a linha 

de restrição orçamentária original. Quando $1 de assistência está disponível para $3 de fundos 

consumidos até o limite pré-estabelecido, a linha orçamentária torna-se ACD. Inicialmente, os 

                                                 
27 “Where the externality involves only a few decision-making units, particularly if they are in close proximity, 

the difficulties or costs of reaching a satisfactory agreement may be relatively small; also, each decision-maker 

is likely to realize that his behavior may have a significant impact on the actions of the others and hence on the 

aggregate level of the activity. For these reasons, the small group case offers promise of joint action to reduce 

the distortions in resource allocation resulting from external effects.” 
28 “In contrast, where the externality involves large numbers of decision-making units, the difficulties of effective 

coordinated action are likely to be much greater. In particular, there is good reason to expect widespread free-

rider behavior. Since each decision-maker is only one of many, he can anticipate that his own behavior will have 

only a negligible effect on the aggregate level of the activity. Consequently, each individual has an incentive to 

ignore the external effects of his own choices and, where possible, to reduce his own provision of the good in 

favor of consuming units of output provided by others.” 
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custos são divididos na base de um terço para dois terços até o limite do subsídio CG =CE ser 

alcançado, as despesas acima de OF não recebem subsídio, assim a inclinação da linha 

orçamentária volta a ser 1:1 no lugar de 1:3 do segmento subsidiado, AC. 
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Gráfico 15 - Efeito da transferência com contrapartida e limitada 

FONTE: SHAH, 2007, p. 8 
 

Esse tipo de transferência é usado para auxiliar financeiramente os governos locais e, ao 

mesmo tempo, fomentar despesas em áreas consideradas prioritárias pelos concessores. 

Espera-se que as condições impostas assegurem que os fundos sejam direcionados para a 

atividade definida como prioritária. O componente de contrapartida propicia ao concessor um 

grau de controle, requer certa accountability financeira pelo recebedor e torna o custo 

conhecido para o governo que realiza a transferência (SHAH, 2007, p. 8).  

 

As transferências condicionais com contrapartida e limitadas podem resultar em um montante 

significativo, mas também podem distorcer os outputs e causar ineficiências, já que o auxílio, 

geralmente, está disponível somente para algumas poucas atividades, causando excesso de 

despesa sobre estas funções, enquanto outras são financiadas insuficientemente (SHAH, 2007, 

p. 8).  

 

O veículo mais apropriado para induzir governos de esferas mais baixas a aumentarem 

despesas nas funções assistidas é a transferência condicional com contrapartida e ilimitada. 

Contudo, se o objetivo é simplesmente aumentar o bem-estar dos residentes locais, 

transferências incondicionais sem contrapartida são preferíveis, já que preservam a autonomia 
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local. E se a finalidade for assegurar accountability para resultados, transferências 

condicionais sem contrapartida baseadas em output são preferíveis, pois respeitam a 

autonomia local e a flexibilidade orçamentária, além de fornecer incentivos e mecanismos de 

accountability para melhorar o desempenho na prestação de serviços (SHAH, 2007, p. 9). 

 

 

3.2 Segunda Geração de Teorias do Federalismo: a visão positiva 

 

A estrutura fiscal que melhor atenda aos critérios de eficiência econômica quanto à provisão 

de serviços públicos não é o único objetivo do federalismo. Como salientam Inman e 

Rubinfeld (1997, p. 44), aqueles que valorizam um sistema federal, assim o fazem por uma 

combinação de três razões: (i) encorajar a alocação eficiente de recursos nacionais, (ii) 

favorecer a participação política e o sentido de comunidade democrática e (iii) ajudar a 

proteger direitos e liberdades básicas. Os meios de implementação desses três objetivos 

envolvem decisões sobre as instituições do federalismo: o número de governos de níveis mais 

baixos, sua representação no governo central e a designação de responsabilidades políticas 

entre as esferas de governo. 

 

A partir do debate contemporâneo sobre o federalismo, e tendo em vista seus objetivos e 

instituições, Inman e Rubinfeld (1997) identificaram três princípios, ou modelos, de 

federalismo: econômico, cooperativo e democrático (regra da maioria).  

 

O federalismo econômico, ligado à primeira geração de teorias, “[...] prefere a estrutura mais 

descentralizada de governo capaz de internalizar todas as externalidades econômicas, sujeita à 

restrição constitucional de que todas as políticas de um governo central sejam decididas por 

um ‘planejador central’ nomeado ou eleito.”29 (INMAN; RUBINFELD, 1997, p. 45). Neste 

modelo, a ênfase está na eficiência econômica e o número apropriado de governos de nível 

mais baixo é especificado de forma que todas as economias de escala na provisão de serviços 

públicos sejam completamente esgotadas. Seu ponto forte tem sido a articulação de como a 

competição fiscal entre governos descentralizados pode assegurar a provisão eficiente de 

serviços públicos congestionáveis e sua fraqueza fundamental é defender o governo central 

                                                 
29 “[…] prefers the most decentralized structure of government capable of internalizing all economic 

externalities, subject to the constitutional constraint that all central government policies be decided by an 

elected or appointed ‘central planner’.” 
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como a única organização apta a fornecer bens públicos puros e corrigir externalidades 

interjurisdicionais (INMAN; RUBINFELD, 1997, p. 47). 

 

O federalismo cooperativo também prefere a estrutura mais descentralizada de governo capaz 

de internalizar externalidades, mas “[...] sujeita à restrição constitucional de que todas as 

políticas do governo central sejam acordadas, por unanimidade, pelos representantes eleitos 

de cada um dos governos de esfera mais baixa.”30 (INMAN; RUBINFELD, 1997, p. 48).  

 

Novamente, o objetivo central é a eficiência econômica, mas com considerações sobre o 

aspecto político, uma vez que as políticas são definidas por meio de um processo de barganha 

entre todas as partes envolvidas. O governo central é visto, fundamentalmente, na função de 

encorajar e obrigar contratos interjurisdicionais para prover bens públicos puros e corrigir 

imperfeições da competição fiscal entre esferas mais baixas.  

 

Contudo, os autores (1997, p. 49) manifestam ceticismo quanto à possibilidade de uma 

barganha do tipo coasiana ocorrer devido a fatores, tais como: (i) inabilidade das partes em 

chegar a um acordo sobre como o excedente econômico gerado pelo processo de barganha 

seria dividido; (ii) estimativas pobres sobre ameaças e chances de a outra parte aceitar um 

acordo; (iii) busca de vantagem estratégica pela ocultação de informações sobre custos e 

benefícios; (iv) compensações exageradas requeridas pelas jurisdições solicitadas a mudar; (v) 

incentivos para o comportamento free rider, com jurisdições procurando reduzir suas 

contribuições; e (vi) incentivos para o não cumprimento dos acordos quando os custos de 

enforcement forem muito altos. 

 

No modelo do federalismo democrático, muda a restrição constitucional de forma que “[...] 

todas as políticas do governo central sejam acordadas por uma maioria simples (51 por cento) 

dos representantes eleitos nos governos de esfera mais baixa.”31 (INMAN; RUBINFELD, 

1997, p. 50). O desempenho econômico do governo central se situa entre o federalismo 

econômico e o cooperativo, não pressupondo a existência de um planejador central e nem 

exigindo a regra da unanimidade. Obviamente, não existem garantias de que políticas 

                                                 
30 “[…] subject to the constitutional constraint that all central government policies are agreed to unanimously 

by the elected representatives from each of the lower-tier governments.” 
31 “[…] all central government policies are agreed to by a simple (51 percent) majority of elected 

representatives from lower-tier governments.” 
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escolhidas pela regra da maioria sejam Pareto-eficientes (INMAN; RUBINFELD, 1997, p. 

51). 

 

Este último modelo busca equilibrar os ganhos de uma maior centralização, relativos aos 

spillovers e bens públicos puros, contra as ineficiências que poderiam surgir pelo 

estabelecimento de políticas por uma legislatura central, por sua vez, este trade-off deve 

considerar as especificações das instituições federativas de governo. Os autores (1997, p. 51) 

contrastaram duas abordagens comumente usadas para a tomada de decisão legislativa. Uma 

em que determinados atores possuem poder de estabelecer a agenda e os demais votam a 

pauta em conjunto, e outra (universalista) em que os membros do legislativo compartilham o 

poder de estabelecer a agenda, com uns aceitando as políticas preferidas por outros, com o 

intuito de trocarem votos. Grandes legislaturas permitem uma boa representação das 

preferências dos cidadãos, mas podem causar orçamentos (universalistas) muito ineficientes, 

já legislaturas pequenas são menos representativas, contudo o orçamento pode ser menos 

passível a despesa excessiva (INMAN; RUBINFELD, 1997, p. 54). 

 

Existem boas razões para acreditar que eficiência, participação e garantia de direitos 

individuais podem ser conflitantes e que o estabelecimento das instituições da constituição 

federal requer duras escolhas (INMAN; RUBINFELD, 1997, p. 54). Os princípios do 

federalismo cooperativo e democrático contrastam com a primeira geração de teorias, 

federalismo econômico, por considerar, explicitamente, os processos políticos e seus impactos 

sobre os resultados do sistema. Aquelas duas abordagens, mais recentes, podem ser 

classificadas no que Oates (2005, p. 349) chama de segunda geração de teorias do 

federalismo. 

 

Tal geração, com uma abordagem positiva, faz críticas aos pressupostos da teoria normativa e 

busca considerar as inter-relações entre os agentes envolvidos no financiamento e produção 

de bens públicos. Nesta abordagem, o corpo de trabalho vale-se de diferentes partes da 

literatura, muitas das quais fora do campo da economia pública: problemas da relação agente-

principal, economia da informação, a nova teoria da firma, teoria organizacional e teoria dos 

contratos. Além disso, pesquisas no campo da teoria de escolha pública têm ampliado as 

perspectivas sobre o federalismo fiscal (OATES, 2005, p. 349).  
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Conforme Oates (2005, p. 356), é difícil caracterizar esta abordagem de uma forma 

sistemática e única, mas ele faz uma tentativa dividindo-a nas duas principais fontes da 

literatura nas quais se baseia: (1) escolha pública e economia política e (2) problemas de 

informação. 

 

Os trabalhos em economia política e escolha pública focam os processos políticos e o 

comportamento dos agentes políticos. A suposição básica é que os participantes do processo 

(eleitores e funcionários públicos) possuem suas próprias funções-objetivos e procuram 

maximizá-las em um cenário político que fornece as restrições sobre o seu comportamento. 

Os agentes públicos não agem, simplesmente, no interesse dos seus eleitores. O corpo de 

trabalhos, assim, envolve a moldagem de instituições políticas com atenção explícita para os 

incentivos que elas incorporam (OATES, 2005, p. 356). 

 

Já a literatura sobre os problemas de informação parte do pressuposto que os resultados das 

instituições de escolha coletiva dependem, de maneira fundamental, da informação possuída 

pelos vários agentes. Em um cenário de informações assimétricas, em que alguns 

participantes têm conhecimento de informações, tais como preferências, funções de custo e 

esforço, enquanto outros não, a literatura tem mostrado que os procedimentos ou instituições, 

provavelmente, sejam muito diferentes do que seriam em um cenário de informação perfeita. 

Os estudos, nesta linha, recorrem fortemente aos trabalhos sobre organização industrial e 

teoria microeconômica que têm explorado estas questões sobre informação (OATES, 2005, p. 

356). 

 

O que emerge destas duas fontes é uma nova literatura sobre federalismo fiscal, a qual examina os 
funcionamentos de diferentes instituições fiscais e políticas, em um cenário de informação e 
controle imperfeitos, com foco básico em incentivos que estas instituições incorporam e o 
comportamento dos participantes maximizadores de utilidade resultante deles. (OATES, 2005, p. 
356).32 

 

Na segunda geração de teorias, a questão básica de centralizar ou descentralizar certas 

atividades aparece sob uma luz um tanto diferente (mas não completamente) da primeira 

geração. Os tradeoffs tomam diferentes formas, mas os spillovers e a heterogeneidade estão 

no centro do debate sobre os benefícios da descentralização. Por exemplo, pode-se chegar à 

                                                 
32 “What emerges from these two sources is a new literature on fiscal federalism that examines the workings of 

different political and fiscal institutions in a setting of imperfect information and control with a basic focus on 

the incentives that these institutions embody and the resulting behavior they induce from utility-maximizing 

participants.”  
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conclusão que a descentralização é preferível mesmo nos casos de perfeita homogeneidade de 

preferências entre as jurisdições, contanto que ela melhore o controle local (OATES, 2005, p. 

358). Outros aspectos, além da eficiência na alocação de recursos, são considerados na 

análise. 

 

É sob este enfoque que se busca, a partir deste ponto, abordar dois temas relacionados ao 

impacto das transferências intergovernamentais sobre o comportamento dos governos 

subnacionais: Flypaper Effect e Soft Budget Constraint.  

 

 

3.2.1 Transferências intergovernamentais e Flypaper Effect 

A relevância dos governos subnacionais na provisão de serviços públicos e as diferentes 

formas de transferências realizadas por governos centrais estimulam a necessidade de um 

melhor entendimento sobre o comportamento orçamentário de governos locais e estaduais, 

frente ao impacto das transferências intergovernamentais. 

 

Uma abordagem teórica apropriada para analisar este assunto, de acordo com Bradford e 

Oates (1971a, p. 417), deve incorporar, explicitamente, o processo político, isto é, o processo 

de escolha coletiva através do qual os recebedores de repasses determinam suas decisões 

quanto ao incremento de recursos.  

 

Bradford e Oates (1971a, p. 422), baseados em um modelo de competição política e 

informação perfeita semelhante à teoria de equilíbrio competitivo para bens privados, 

concluíram que os efeitos alocativos e distributivos de uma transferência não-condicional e 

sem contrapartida para um governo subnacional não seriam diferentes da distribuição da 

mesma quantia diretamente para os residentes locais. Em ambos os casos, o processo político 

conduziria a uma mesma combinação entre bens públicos e bens privados. 
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Gráfico 16 - Efeito das transferências intergovernamentais na despesa pública 

FONTE: BRADFORD; OATES, 1971b, p. 444. 
 

A equivalência teórica de transferências não-condicionais e sem contrapartida para governos e 

residentes, em um modelo de maioria de votos, pode ser explicada por meio do Gráfico 16. 

Um conjunto de escolhas de um indivíduo (eleitor mediano) entre despesa pública e consumo 

privado é representado pela reta AB, cuja inclinação corresponde à participação tributária 

local do indivíduo h. Tanto uma transferência não-condicional e sem contrapartida de EH 

unidades de bens públicos dada ao governo local quanto uma transferência de EF unidades de 

bens privados aos seus residentes mudaria a restrição orçamentária de AB para CD. Note que 

EF = h.EH. Se o consumo de bens privados se mantivesse igual àquele do equilíbrio antes da 

mudança, o output do bem público poderia aumentar para OG1, pelo montante total da 

transferência.  

 

Contudo, seria pouco provável que o ponto H representasse o novo equilíbrio político. 

Supondo que, pela regra da maioria, a comunidade decidisse aumentar o orçamento público 

para OG2, de forma a provocar um aumento no consumo de bens privados, o ponto J, assim, 

indicaria o novo equilíbrio de provisão do bem público OG2 e do bem privado OP2.  

 

Inman (1979, p. 274) trata a função demanda de indivíduos maximizadores de utilidade em 

um contexto de escolha fiscal. Neste sentido, as preferências são especificadas completamente 
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sob serviços locais e renda após transferências e tributos, enquanto a restrição orçamentária 

requer que receitas oriundas de taxas e subvenções sejam iguais às despesas públicas locais 

sobre o output público. De maneira simplificada, as funções de demanda da despesa pública 

são determinadas para maximizar uma função utilidade U = U(G, Y) sujeita à seguinte 

restrição orçamentária: 

 

YGmczI ii

i

i +−=+ ∑ )1(ττ  

 

Em que I é a renda individual antes dos tributos, τ a participação dos indivíduos nos tributos 

per capita (varia entre 0 e 1 e mede o efeito de deduções e créditos tributários), z a 

transferência não-condicional e sem contrapartida per capita, ci o índice de custo para a 

função despesa i, mi o percentual de transferência com contrapartida, Gi a quantidade de 

output per capita na função i, e Y a renda privada após tributos. Caso τ fosse igual a 1, a 

renda do indivíduo antes dos tributos mais as transferências não-condicionais e sem 

contrapartida deveria ser igual ao custo para prover a parte não subsidiada de uma 

determinada quantidade de bens públicos mais a renda líquida dos tributos.  

 

A partir deste modelo, Inman (1979, p. 292-293) deriva as condições relacionadas à 

elasticidade da despesa G em relação a z e a I: 
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A variação da despesa em relação à transferência não-condicional e sem contrapartida é igual 

à variação da despesa em função da variação da proporção da transferência (ajustada por τ ) 

sob a renda bruta. Isso porque cada dólar de transferência não-condicional e sem contrapartida 

per capita dado ao governo representa o montante que o indivíduo deveria pagar para 

aumentar a receita ou que ganharia caso os tributos per capita fossem reduzidos. 

 

As premissas usadas por Bradford e Oates (1971a, 1971b) e Inman (1979) servem como 

referencial de análise, mas não são observadas na realidade. Em estudos sobre os efeitos de 

transferências intergovernamentais, um fato observado é que aquelas do tipo não-condicional 

e sem contrapartida aumentam as despesas dos governos subnacionais mais do que um 

(3.1) 

(3.2) 
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aumento equivalente na renda pessoal privada. Este resultado tem sido denominado Flypaper 

Effect para refletir a noção de que “money sticks where it hits”
33

, isto é, o dinheiro recebido 

no setor público tende a permanecer no setor público, enquanto o recebido no setor privado 

tende a permanecer lá (FISHER, 1982, p. 324).  

 

Quando este fenômeno ocorre, a identidade estabelecida por Inman (1979) não se confirma. 

De acordo com Fisher (1982, p. 327), é possível estabelecer uma definição precisa do 

Flypaper Effect a partir das relações de elasticidade estabelecida na Equação 3.2, de forma 

que o fenômeno pode ser encontrado em um estudo empírico se: 
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Ou seja, o efeito acontece quando não ocorre a esperada equivalência entre os efeitos de um 

aumento das transferências e da renda privada sobre o gasto em bem público.  

 

Gamkhar e Shah (2007, p. 226) mencionam que o auto-interesse dos políticos, a competição 

imperfeita no sistema político e a ilusão fiscal por parte dos cidadãos sobre o funcionamento 

do setor público são explicações, baseadas na teoria neoclássica tradicional, para o Flypaper 

Effect.  

 

 

3.2.1.1 Flypaper Effect e ilusão fiscal 

Uma das explicações para o Flypaper Effect está baseada na premissa de que os residentes de 

uma jurisdição não conhecem os efeitos das transferências intergovernamentais sobre o setor 

público local e, por sua vez, os burocratas locais querem expandir o orçamento público.  

 

Os modelos teóricos de ilusão abordam as más percepções quanto ao preço-tributo médio do 

serviço prestado ou quanto ao montante das próprias transferências. No primeiro caso, 

Courant et al. (1979) e Oates (1979) apud Fisher (1982, p. 330) sugerem que “[...] se eleitores 

ou funcionários públicos percebem o preço da despesa pública como uma média ao invés de 

                                                 
33 “dinheiro cola onde ele bate”. 

(3.3) 
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um preço marginal, então as transferências lump-sum podem ter um efeito substituição, assim 

como um efeito renda, na medida em que a transferência reduz o preço médio.”34 

 

Courant et al. (1979) apud Fisher (1982, p. 331) definem o preço médio pela divisão da renda 

individual líquida de tributos federais pelo somatório das rendas líquidas individuais mais 

transferências, ou seja, o preço médio é a base tributária do indivíduo ou grupo médio em 

relação à base tributária total mais qualquer transferência. Já para Oates (1979) apud Fisher 

(1982, p. 330), o preço-tributo médio é dado pela divisão do somatório dos tributos locais dos 

indivíduos pelas despesas públicas locais ou, de outra forma, a despesa total menos 

transferências dividida pela despesa total. 

 

A partir dos dois modelos, Fisher (1982, p. 331) reescreve a equação do preço-tributo como: 
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Onde 0P  é preço-tributo médio, r é a alíquota tributária local, Ii renda do indivíduo i, ti 

imposto de renda federal do indivíduo i e Z transferência não-condicional e sem contrapartida. 

Dessa forma, um aumento nas transferências pode reduzir o preço médio. 

 

A noção de ilusão fiscal, como apresentada nos dois modelos, não é inconsistente com o 

modelo de eleitor-mediano, antes o ajusta por assumir que o eleitor tem informação 

incompleta. Este tipo de ilusão fiscal explica, parcialmente ou totalmente, o Flypaper Effect 

se os indivíduos ou funcionários públicos usam alguma forma de preço médio como base para 

suas decisões relativas a despesas (FISHER, 1982, p. 331).   

 

No segundo caso, percepção incorreta do montante das transferências, Filimon et al. (1982, p. 

52) desenvolveram um modelo em que informações para os eleitores podem ser incompletas e 

agentes maximizadores de orçamento podem empregar o controle de agenda. Foi assumido 

que a influência da competição é relativamente fraca, dado que tanto a eleição quanto o fluxo 

                                                 
34 “[…] if voters or public officials perceive the price of local public expenditure to be an average rather than a 

marginal price, then lump-sum grants can have a substitution as well as income effect to the extent the aid 

reduces the average price.” 

(3.4) 
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de informação são caros e poucos eleitores informados não alteram substancialmente o 

resultado. 

 

Neste modelo, os indivíduos percebem o montante de transferência intergovernamental menor 

do que realmente é e selecionam um valor de despesa ótimo baseado nesta percepção 

incorreta. A despesa governamental é estabelecida por um funcionário público maximizador 

de orçamento que gasta tanto os tributos locais gerados para cobrir a despesa ótima do eleitor 

mediano quanto qualquer montante não percebido de transferência. Por essa razão, a despesa 

real é maior do que o montante desejado pelo eleitor mediano. 

 

No controle de agenda, a pessoa que possui autoridade para realizar despesa, denominada 

setter, presume-se ser maximizadora de orçamento e tem o poder de apresentar-se aos 

eleitores com uma proposta totalmente suficiente ou não. A primeira é a proposta 

orçamentária do setter e a segunda é o grau de reversão de despesa, legalmente e 

exogenamente fixado, que ocorre quando os eleitores rejeitam tal proposta. Existe a ameaça 

de a não aprovação do orçamento do setter resultar em nenhuma despesa, incentivando o 

setter a preferir reversões muito menores àquela do ponto ideal do eleitor mediano. 

Transferências intergovernamentais afetam o poder de controle de agenda por alterar a 

reversão proporcionalmente à percepção do montante de tais transferências pelos eleitores, o 

mesmo não ocorrendo com um aumento na renda pessoal (FILIMON et al., 1982, p. 53). 

 

Filimon et al. (1982, p. 56) mencionam que a ilusão fiscal relacionada à especificação da 

despesa pode ser resultante da percepção incorreta tanto das transferências quanto da base 

tributária. Assim, a restrição orçamentária do indivíduo pode ser escrita como: 
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Em que Yi é a renda do indivíduo i, A a transferência intergovernamental, Xi/R a proporção 

entre a base tributária do cidadão e a base tributária da comunidade (participação tributária do 

indivíduo i), Ci o consumo privado do indivíduo i, 
_

E nível de despesa percebida, θ o 

parâmetro de percepção incorreta da base tributária e ρ o parâmetro da percepção incorreta do 

montante das transferências que podem variar de 0 a 1.  

(3.5) 



 118 

Todavia, o modelo de ilusão de transferências é concebido com base no pressuposto que os 

eleitores têm completo conhecimento da base tributária, sendo assim, o parâmetro que se 

busca estimar é o grau de percepção incorreta das transferências, já que o da base tributária é 

fixado igual a 0. Quando o parâmetro ρ for igual a 1 significa que os cidadãos desconhecem 

completamente o valor das transferências intergovernamentais (FILIMON et al., 1982, p. 58). 

 

A principal diferença entre os primeiros modelos de ilusão fiscal (Courant et al. e Oates) e 

este último está na maneira como o processo de escolha pública acontece. Nos primeiros, a 

despesa mediana desejada é provida, embora os montantes esperados pelos indivíduos sejam 

determinados por um caminho incorreto ou não-padrão, se não se tem conhecimento da 

existência das transferências, superestimam-se os preços médios e, conseqüentemente, há uma 

demanda por maior despesa governamental. Já no outro modelo, a idéia de ilusão é que o 

burocrata ou funcionário público primeiro esconde a transferência não-condicional e sem 

contrapartida dos seus eleitores de forma que não influencie seus votos em relação aos 

tributos, depois gasta as transferências juntamente com a receita tributária local (FISHER, 

1982, p. 333). 

 

Strumpf (1998, p. 390) afirma que se poderia esperar heterogeneidade no grau de informação 

dos eleitores entre as jurisdições e, por esta razão, na extensão do Flypaper Effect. Ele (1998, 

p. 395-397) estabelece um modelo para os Municípios da Pensilvânia a partir dos trabalhos de 

Oates (1979), Courant et al. (1979) e Filimon et al. (1982) e baseado no pressuposto que o 

político, completamente informado, prefere despesa pública com desperdício, a qual fornece a 

ele oportunidades de rent-seeking, mas não beneficia os eleitores que, por sua vez, não têm 

consciência dessa despesa extra, desde que não reflita em seus tributos individuais. Assim, a 

informação imperfeita permite despesa pública ineficiente. 

 

Para Strumpf (1998, p. 396), o problema do político em qualquer tempo é maximizar o gasto 

com desperdício, sujeito às seguintes restrições: (1) consumo privado mais imposto sobre a 

propriedade deve-se igualar à renda líquida de tributos, caso seja arrecadado; (2) o gasto total 

do governo (sem e com desperdício) se equipare às receitas oriundas de transferências, 

tributos sobre a propriedade e imposto sobre o salário (caso seja arrecadado); e (3) o político 

deve obedecer à racionalidade do eleitor que exige um mínimo de utilidade no consumo de 

bens públicos e privados que, por sua vez, depende do grau de informação do eleitor a 

respeito das transferências recebidas.  
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Strumpf (1998, p. 396) presume que os eleitores conhecem os tributos por eles pagos e os 

serviços que eles usufruem, mas são parcialmente informados sobre qualquer receita 

inesperada – tributos sobre os salários de não-residentes que trabalham na jurisdição e 

transferência intergovernamental – e ignoram completamente o grau de rent-seeking do 

político. Assim, o orçamento percebido pelos cidadãos é: 
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Em que: 

S – despesa governamental com desperdício; 

G – nível de serviços públicos úteis; 

PG – preço dos serviços públicos; 

X – valor do consumo de bens privados; 

N – número de habitantes; 

)(EITβ  – um indicador se o tributo sobre salário é arrecadado ou não, já que é opcional para os 

Municípios da Pensilvânia. 

yτ
_

 – a alíquota fixa de tributos sobre salário; 

y – salário 

W – tributos sobre salários arrecadados de não-residentes, quando a jurisdição de residência 

não o faz, conforme regras da Pensilvânia; 

A – transferência intergovernamental; 

c ∈[0,1] – indica o grau de ilusão fiscal relacionada a receitas inesperadas. 

 

A equação é similar àquela apresentada por Filimon et al. (1982), Equação 3.5, diferenciando-

se por considerar aspectos específicos sobre a arrecadação do imposto de renda na Pensilvânia 

e segregar as despesas com bens úteis daquelas com desperdícios. 

 

Supondo uma situação inicial em que não há transferência (A = 0), não há ilusão fiscal e o 

político tem que maximizar a função utilidade mínima do eleitor mediano, o equilíbrio se 

dava no ponto Z do Gráfico 17. Quando do recebimento de uma transferência per capita a 

restrição orçamentária se deslocará para a direita e, se o eleitor tem total percepção dessa 

transferência recebida, ele passará a exigir um nível de utilidade equivalente a u1. Assim, o 

(3.6) 



 120 

político terá de conduzir o orçamento público de forma a levar a cesta de consumo do eleitor 

para W. Mas, se houver ilusão fiscal, a nova restrição orçamentária percebida pelo eleitor será 

aquela marcada em linha pontilhada. Assim, o eleitor exigirá um nível de utilidade igual ou 

maior a u2. Sobrarão, então, recursos para que o político capture parte da receita pública, ou 

seja, realize gastos com desperdícios (MENDES, 2002, p. 17). 
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Gráfico 17 - Restrição orçamentária do eleitor e o Flypaper Effect 

FONTE: Adaptado de MENDES, 2002, p. 18 
 

Considerando-se a existência de ilusão fiscal, pode-se desdobrar a restrição orçamentária 

(real) em duas partes: (1) as despesas públicas com bens úteis ao eleitor são financiadas por 

sua renda e pela parcela visível das transferências e (2) a captura é financiada pela parcela não 

visível das transferências (MENDES, 2002, p. 18). 

 

Strumpf (1998, p. 390) acredita que um índice que mensure o quanto os eleitores 

acompanham seus governos poderia também predizer a gravidade do Flypaper Effect. No 

paper, o nível de despesa governamental direcionada ao overhead administrativo (corrigido 

por possíveis retornos de escala) é usado para estimar c. O nível de overhead é determinado 

por uma variedade de fatores, tais como: grau de rent-seeking do político, a força de 

burocratas e sindicatos setoriais públicos e o grau de monitoramento do eleitor. Seja qual for a 

fonte, alto valor de overhead significa que os eleitores estão obtendo menores serviços 

públicos para a sua arrecadação tributária, um indicador de que eles têm controle limitado 

sobre as decisões fiscais. 
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Bardhan e Mookherjee (2005, p. 677), em um estudo sobre os efeitos da descentralização na 

accountability do processo de prestação de serviços, afirmam que o governo local responde 

pelo bem-estar dos residentes de uma jurisdição, mas o faz com um viés negativo para os 

pobres. 

 

Isso representa o fenômeno de captura local que surge por duas razões: níveis inferiores de 
consciência política dos não-pobres e contribuições de campanha destes em troca de tratamento 
preferencial nos serviços. A influência política substitui o suborno como um mecanismo para 
desviar serviços para elites locais sob a descentralização. A extensão da captura de um governo 
local, provavelmente, é maior em comunidades com uma maior taxa de pobreza. (BARDHAN; 
MOOKHERJEE, 2005, p. 677). 35 

 

Os autores (2005, p. 683) ainda afirmam que não existe qualquer evidência relacionando 

consciência política com status educacional ou de renda em países em desenvolvimento, mas 

parece plausível que a aquisição e o processamento de informação são caros para os pobres e 

consomem seu tempo. Estes, por sua vez, são restritos em recursos, analfabetos e trabalham 

excessivamente.  

 

Isso significa que o grau de ilusão fiscal tende a ser maior em comunidades com condições 

socioeconômicas mais desfavoráveis. Por conseguinte, há uma tendência de ocorrer despesas 

públicas maiores, inclusive pela captura de recursos pelos políticos, burocratas e elites locais. 

 

 

3.2.1.2 Flypaper Effect,  burocrata  maximizador de orçamento e  poder  de barganha 

Outra explicação para o Flypaper Effect baseia-se nas variáveis determinantes do poder de 

barganha de grupos ou coalizões de eleitores e o nível de reversão de serviços públicos 

previsto nas constituições locais ou exigido por eles. “O poder de barganha de uma coalizão é 

resultante do seu tamanho relativo e das regras constitucionais e outras instituições do sistema 

político.”36 (GAMKHAR; SHAH, 2007, p. 227).  

 

Wyckoff (1988, p. 118) busca explicar o Flypaper Effect baseado na assimetria de poder de 

barganha entre burocrata/governante e os eleitores. Nesta situação, não há ilusão fiscal, os 

                                                 
35 “This represents the phenomenon of local capture, which arises for two reasons: lower levels of political 

awareness of the nonpoor and campaign contributions by the nonpoor in exchange for preferential treatment in 

services. Political influence replaces bribery as the mechanism for diverting services to local elites under 

decentralization. The extent of capture of a local government is likely to be higher in communities with a higher 

poverty rate.” 
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eleitores têm perfeita percepção do total das transferências recebidas, mas estão sujeitos ao 

comportamento monopolista e de maximização de orçamento dos governantes locais. 

 

O modelo burocrático de escolha pública local de Wickoff (1988) foi desenvolvido com base 

na Theory of Supply by Bureaus de Niskanen (1971), cujos elementos críticos são: as 

características que distinguem os bureaus, a natureza da relação entre bureaus e seu ambiente 

e a função-objetivo de maximização dos burocratas. 

 

De acordo com Niskanen (1971, p. 15), bureaus são organizações que possuem as seguintes 

características: 

 
• os proprietários ou empregados da organização não se apropriam, como renda pessoal, 

de qualquer parte da diferença entre receitas e custos. 

• uma parte da receita recorrente da organização vem de outras fontes que não a venda de 

output a um determinado preço por unidade. 

 

Em outras palavras, “Bureaus são organizações não-lucrativas que são financiadas, ao menos 

em parte, por dotação ou transferência periódica.”37 (NISKANEN, 1971, p. 15). O bureau é 

um especialista na provisão de bens e serviços preferidos por algumas pessoas que sejam 

supridos em grandes quantidades e não a um preço de venda unitário, já que não estão 

preparadas para contratar com organizações lucrativas e, mesmo que assim o fizessem, a 

quantidade fornecida seria menor. Assim, tais pessoas compõem uma organização coletiva e a 

ela destinam recursos (NISKANEN, 1971, p. 18). 

 

Um bureau pode ser uma entidade coletiva privada, como também as várias esferas de 

governo. O que diferencia estes dois tipos de organização, fundamentalmente, é o custo de 

transferência de titularidade de uma organização para outra, ou seja, no caso do governo, a 

troca de titularidade dos eleitores só acontece se eles mudarem de uma jurisdição para outra 

(NISKANEN, 1971, p. 19). 

 

                                                                                                                                                         
36 “The bargaining strength of a coalition is derived from its relative size and from the constitutional rules and 

other institutions of the political system.” 
37 “Bureaus are nonprofit organizations which are financed, at least in part, by a periodic appropriation or 

grant.” 
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Seguindo a acepção de bureau, Niskanen (1971, p. 22-23) define burocrata como “[...] o 

funcionário público sênior de qualquer bureau com um orçamento separado identificável.”38 

(grifos nossos). Burocracia, por sua vez, é o termo, geralmente, usado em referência ao 

conjunto de bureaus e suas relações com o ambiente externo. 

 

O ambiente do bureau é composto pelas relações com três grupos: a organização coletiva que 

fornece fundos recorrentes para o bureau, os fornecedores de trabalho e fatores materiais de 

produção e, em alguns casos, os consumidores de serviços que são vendidos a um 

determinado preço. Das três, a primeira é a que mais distingue os bureaus de outros tipos de 

organização e é sobre ela que se pretende discorrer. 

 

A maioria dos bureaus é financiada por uma organização coletiva única ou dominante que, 

por sua vez, é financiada pelas receitas tributárias ou por contribuições mais ou menos 

compulsórias. Os membros eleitos da organização coletiva (por exemplo, poder legislativo) 

são responsáveis pelo processo de revisão e aprovação das atividades e orçamentos propostos 

pelos bureaus, controle dos seus métodos e desempenho e, geralmente, aprovam a indicação 

do chefe do bureau. A organização financiadora depende de um bureau específico para a 

provisão de determinado serviço e, por sua vez, o bureau não tem uma fonte alternativa 

comparável de financiamento, o que levaria a pensar numa relação de monopólio bilateral 

(NISKANEN, 1971, p. 24). 

 

O bureau troca, com uma organização financiadora, um conjunto de atividades e de outputs 

esperados dessas atividades por um orçamento, o que é conduzido inteiramente em termos 

totais e não unitários. Do ponto de vista do bureau, as preferências dos financiadores são 

resumidas em uma função output-orçamento. Qualquer ponto nesta função representa o 

orçamento máximo que o financiador aprovaria para um nível esperado de output 

(NISKANEN, 1971, p. 25). 

 

A função output-orçamento deveria ser pensada como o produto de duas relações: entre 

orçamento e nível de atividade e entre nível de atividade e output. As atividades de um bureau 

deveriam ser reconhecidas como serviços intermediários que têm valor somente como uma 

                                                 
38 “[…] the senior official of any bureau with a separate identifiable budget.” 
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função de sua efetividade. Todavia, a relação entre atividades e outputs é difícil de estabelecer 

(NISKANEN, 1971, p. 26-27). 

 

A referência da função output-orçamento é a organização coletiva e não o maior grupo da 

organização de tal entidade. Apesar de o bureau poder apelar aos eleitores da organização 

financiadora na tentativa de aumentar a demanda pelos seus serviços, o que interessa não são 

as preferências individuais dos eleitores, mas a sua influência nas preferências reveladas pelo 

financiador. Outro fato importante de se destacar é que um bureau com um processo de 

revisão em dois estágios, primeiro pelo executivo e depois pelo legislativo, pode aproveitar as 

diferentes demandas entre os dois para barganhar com ambos, visando a obter um maior 

orçamento, num processo de troca de favores (NISKANEN, 1971, p. 27-28). 

 

Outra característica da relação bureau e financiador é a grande disparidade na informação 

disponível para ambos. Um burocrata conhece muito mais sobre custos dos fatores e 

processos de produção dos serviços do que os membros da organização financiadora. O 

burocrata necessita de pouca informação, muitas possíveis de serem estimadas pelo 

comportamento revelado do financiador, para explorar sua posição como um supridor 

monopolista de um dado serviço. Por outro lado, os membros da organização coletiva 

precisam de muitas informações e muito pouco pode ser estimado, dificultando a sua posição 

de comprador monopolista. Além disso, um burocrata tem um incentivo relativo muito forte e 

pode trabalhar em tempo integral para obter informação relevante para ele (e obscurecer 

informações para o financiador). Dessa forma, ao bureau é dado o poder de monopólio, 

predominantemente, dominante (NISKANEN, 1971, p. 29-30). 

 

O último elemento crítico da teoria desenvolvida por Niskanen (1971) é a função-objetivo de 

maximização do burocrata. O autor (1971, p. 38) argumenta que, entre as diversas variáveis 

que poderiam entrar na função utilidade, tem-se: salário, privilégios da ocupação, reputação 

pública, poder, poder de nomear funcionários públicos, output do bureau, facilidade de fazer 

mudanças e facilidade de administrar o bureau. Com exceção das duas últimas variáveis, 

todas as outras têm uma relação positiva e contínua com o total do orçamento. O problema de 

provocar mudanças e da carga pessoal de administrar um bureau é maior quanto maior for o 

orçamento, mas é reduzido por aumentos no orçamento. 
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Não é necessário que a função utilidade do burocrata seja fortemente dependente de cada uma 

das variáveis que crescem com o orçamento. Uma proxy adequada seria a maximização do 

orçamento em si, mesmo para burocratas com pouca motivação pecuniária, mas muita 

vontade de fazer mudanças de acordo com o interesse público (NISKANEN, 1971, p. 38). 

 

Dois grupos de pessoas influenciam, significativamente, o mandato de um burocrata: os 

empregados do bureau e os membros da organização coletiva. Por razões diferentes, cada um 

deles reforça o interesse de maximização do orçamento pelo burocrata. O interesse dos 

empregados (e dos fornecedores de outros fatores) por maiores orçamentos está relacionado 

com o fato de possibilitar maiores vantagens e benefícios no emprego e nos contratos, cuja 

ocorrência pode facilitar o relacionamento com os burocratas e, conseqüentemente, o 

desempenho e duração destes no mandato (NISKANEN, 1971, p. 40). 

 

A influência das organizações coletivas sob o mandato dos burocratas é mais óbvia, contudo 

seu interesse na maximização do orçamento não. Os membros da organização indicam ou 

nomeiam os burocratas e podem forçá-los à renúncia. Entretanto, tanto o executivo quanto o 

legislativo estão limitados no processo de revisão dos orçamentos, mesmo esperando que, 

agressivamente, os burocratas proponham mais atividades e maiores orçamentos. Isso porque, 

aos revisores, faltam tempo, informação e staff necessário para formular novos programas. 

Eles dependem dos bureaus para propor novos programas e defender maiores despesas nos 

programas antigos. Não é possível uma compreensão total das atividades e orçamentos, deste 

modo, o foco do processo de revisão está nos incrementos, cuja aprovação de diferentes 

proporções revela as preferências dos membros do executivo e legislativo (NISKANEN, 

1971, p. 40).  

 

A maximização do orçamento por um bureau está sujeita à restrição de que o orçamento deve 

ser igual ou maior aos custos totais mínimos de fornecer o output esperado pelo financiador, 

ou seja, a organização coletiva (NISKANEN, 1971, p. 42).  

 

Wickoff (1988), a partir destes elementos críticos da Theory of Supply by Bureaus e da 

premissa de que as preferências da organização coletiva – conselho da cidade – é a mesma do 

eleitor mediano, desenvolveu um modelo de caso extremo para a escolha pública local.  

 



 126 

Neste modelo, o conselho municipal não tem nenhuma informação sobre o custo de bens 

públicos e, portanto, do efeito de mudanças marginais nos orçamentos propostos pelo bureau 

e, sendo avesso ao risco, tende a não realizar mudanças no orçamento do bureau. À incerteza 

quanto às mudanças marginais é acrescentado o comportamento estratégico por parte do 

bureau que reage a cortes no orçamento, eliminando os programas mais populares em 

primeiro lugar. Dessa forma, cabe ao conselho uma escolha binária entre duas alternativas: 

aceitar o orçamento do bureau em sua integridade ou ficar sem o bureau inteiro (WICKOFF, 

1988, p. 118). Neste caso, o bureau deve atender uma função-utilidade mínima do eleitor ν
0U  

para assegurar a manutenção no cargo. 

 

Wickoff (1988, p. 118) destaca, ainda, dois resultados do modelo teórico de Niskanen (1971). 

Primeiro, o output é sempre elástico com relação a preço porque ao eleitor é colocada uma 

escolha binária e não marginal; devido à elasticidade maior do que um, o bureau maximizador 

de orçamento reduzirá seu preço até o nível de custos e se esforçará para aumentar output. 

Segundo, um dólar de aumento de transferência não-condicional e sem contrapartida geraria 

mais do que um dólar de aumento em despesas, uma vez que aumenta a função-utilidade do 

eleitor, permitindo exploração adicional por parte do bureau (mais outputs e maiores 

tributos). 

 

O Gráfico 18 mostra as condições de equilíbrio sob o modelo de Niskanen (1971). 

Inicialmente, o eleitor mediano tem uma restrição orçamentária que intercepta o eixo de bens 

privados em B0. O burocrata propõe o maior orçamento e, portanto, o maior output sobre essa 

restrição orçamentária, o qual é também compatível com a função utilidade ν
021 ),( UXXU ≥ , 

representado pelo ponto C com despesas públicas iguais a N0.  

 



 127 

 

B

B

N N
Y A

N

D

E
C U

U

v '
0
v
0

0 1 1

1

0

despesas 
públicas

 bens 
 privados

 
Gráfico 18 - Flypaper Effects no modelo de Niskanen 

FONTE: WICKOFF, 1988, p. 119. 
 

Se o eleitor recebe um aumento de renda, portanto, a nova restrição orçamentária passa a 

interceptar o eixo de bens privados em B1 e a curva de utilidade aumenta para 
'

0
νU , uma vez 

que o eleitor pode levar consigo esta renda extra se decidir mudar para outra jurisdição. O 

novo ponto de equilíbrio torna-se E com despesa igual a YN1 . Por outro lado, se há um 

aumento em transferências não-condicionais e sem contrapartida, com o mesmo impacto na 

restrição orçamentária, o eleitor não consegue carregar a sua parcela da transferência para a 

sua nova localização. Como resultado, ν
0U  fica inalterada e o equilíbrio final é o ponto D com 

despesa igual a AN1 . O Flypaper Effect é observado pelo fato de AN1 - N0 exceder YN1 - N0. 

 

O nível mínimo de utilidade exigido pelo eleitor depende de sua renda, já que um aumento 

desta permite a ele exigir do governante um aumento na sua função-utilidade, ameaçando-o 

de levar consigo parte dos recursos orçamentários para outra jurisdição. O mesmo não ocorre 

com as transferências não-condicionais e sem contrapartida, pois são vistas como um volume 

adicional de dinheiro pertencente à comunidade e não ao eleitor. 

 

Mesmo se a transferência não-condicional e sem contrapartida pudesse ser carregada pelo 

eleitor para a nova jurisdição, como é o caso do FPM aqui no Brasil, o Flypaper Effect, 

provavelmente, ocorreria por causa dos custos de se obter informações, já que tais 

transferências não são uniformes entre as jurisdições (WICKOFF, 1988, p. 120). 
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3.2.2 Transferências intergovernamentais  e o problema de  Soft  Budget 

Constraints
39 

A descentralização fiscal pode trazer ganhos resultantes do maior ajuste entre preferências dos 

eleitores/consumidores e os outputs gerados pelos governos locais, como previsto pela 

abordagem normativa do federalismo. Entretanto, como já indicado, existem tradeoffs entre 

um sistema mais centralizado ou mais descentralizado, mormente no que se relaciona ao 

tratamento dos spillovers.  

 

Além disso, como salientado por Prud’homme (1995, p. 201), os benefícios da 

descentralização não são tão óbvios quanto a teoria sugere, existindo sérias desvantagens que 

deveriam ser consideradas no planejamento de qualquer programa de descentralização. De 

acordo com o autor (1995, passim), os riscos de um sistema mais descentralizado estão 

associados com o aumento de disparidades inter-regionais, dificuldades de implementação de 

políticas de estabilização, ineficiências alocativas e aumento de corrupção. 

 

As transferências intergovernamentais podem servir como um instrumento de controle dos 

riscos da descentralização, particularmente no que diz respeito aos aspectos da redistribuição 

e estabilização. Todavia, definir um bom sistema de transferências é uma tarefa delicada, pois 

as características necessárias para alcançar um objetivo não são desejáveis para alcançar 

outros igualmente importantes. Assim, elas têm se desenvolvido “[...] como produtos de 

conveniências administrativas ou de pressões políticas e, em muitos casos, podem ser 

facilmente aperfeiçoadas no tocante a custos técnicos e mesmo custos políticos baixos.”40 

(PRUD’HOMME, 1995, p. 213). 

 

A idéia subjacente a sistemas apropriados de transferências é que tanto o governo central 

quanto os governos locais têm interesse em prover bens e serviços para as pessoas de uma 

nação. Entretanto, em certos cenários, as transferências podem servir como um veículo para 

uma jurisdição explorar outras ao transferir os custos de seus programas para a nação como 

um todo. Isso vai depender dos incentivos existentes sob certas formas predominantes de 

instituições fiscais, as quais conduzirão a restrições orçamentárias flexíveis ou rígidas. 

 

                                                 
39 Restrições Orçamentárias Flexíveis. 
40 “[…] as products of administrative convenience or of political pressures, and can in many cases be easily 

amended at low technical and even political costs.” 
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De acordo com Kornai (1986, p. 23), em muitos países, os governos locais têm menor ou 

maior autonomia financeira e espera-se que sejam auto-suficientes, ou seja, capazes de obter 

tributos e outras receitas para cobrir suas despesas. Quando o governo local obtém fundos 

adicionais do orçamento governamental de outras esferas, o que envolve poder de barganha, 

pode ocorrer o fenômeno Soft Budget Constraint. Se o governo local incorre em déficits, ele 

pode esperar ser bailed out
41

 por autoridades de esferas mais altas de governo. “As chances 

são muito boas de que mesmo o gasto sem cuidado não leve a uma catástrofe financeira”42. 

 

A terminologia Soft Budget Constraint tem sua origem no trabalho seminal de Kornai (1980) 

e foi empregada para descrever o comportamento de empresas estatais em economias 

socialistas, as quais podiam confiar em ser socorridas de prejuízos financeiros crônicos pelos 

Estados.  

 

O fenômeno Soft Budget Constraint ocorre quando uma entidade em dificuldades financeiras 

espera que seus déficits orçamentários, parcialmente ou totalmente, sejam cobertos por uma 

organização de suporte (KORNAI et al., 2003, p. 1097). De acordo com Kornai (1986, p. 5), 

cada tomador de decisão tem uma percepção subjetiva da distribuição de probabilidade 

quanto ao recebimento de assistência externa, caso as receitas não sejam suficientes para 

cobrir as despesas orçamentárias. Quanto maior a probabilidade subjetiva de que o excesso de 

despesa será coberto por assistência externa, mais flexíveis serão as restrições orçamentárias. 

 

Um dos impactos da flexibilização das restrições orçamentárias é sobre a eficiência alocativa 

que não pode ser alcançada quando as combinações de input-output não se ajustam aos sinais 

de preço. Este fato, por sua vez, acontece porque, diferentemente da situação de Hard Budget 

Constraints, as entidades têm uma fraca compulsão para ajustar a demanda aos preços 

relativos (KORNAI, 1986, p. 10). 

 

Conforme Kornai et al. (2003, p. 1097), Soft Budget Constraints não se restringem às relações 

intergovernamentais, podendo ser também encontradas em empresas estatais e privadas, 

bancos, organizações não-lucrativas e até economias nacionais. Neste trabalho, 

especificamente, o termo se refere a governos locais que buscam socorro financeiro nos 

governos de esferas mais altas quando estão em situação fiscal difícil. O socorro financeiro 

                                                 
41 Bail out – ajudar uma pessoa ou organização a sair de uma situação difícil, socorrer. 
42 “The chances are rather good that even careless spending does not lead to financial catastrophy.” 
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(bailout) pode vir na forma de transferências intergovernamentais ou, alternativamente, o 

governo central pode assumir dívidas ou realizar empréstimos com o intuito de evitar crises 

fiscais de governos locais.  

 

Quando as restrições orçamentárias subnacionais são flexíveis, o governo nacional, no final, 
financia as despesas subnacionais mais do que ele pretendia e esta divisão de custos não planejada 
resulta em uma externalidade que leva os governos a uma despesa excessiva (ou muito pouco 
esforço tributário).43 (RODDEN et al., 2003, p. 8).  

 

De acordo com Rodden et al. (2003, p. 8), o problema de expectativa de bailout pode ser 

explicado, em resumo, em termos de um jogo seqüencial entre governos locais e central. Os 

governos locais não têm informação completa sobre os pagamentos do governo central. Este, 

por sua vez, pode ser de dois tipos – comprometido ou não – e os governos subnacionais 

avaliam a probabilidade de que ele seja do tipo comprometido.  

 

No primeiro estágio do jogo, o governo central estabelece suas instituições e comunica suas 

políticas em relação aos governos subnacionais, inclusive o seu compromisso de nunca prestar 

socorro financeiro. O governo subnacional, assim, examina as instituições, políticas e 

declarações do centro para avaliar a credibilidade do compromisso, movimentando-se no 

segundo estágio à luz dessas avaliações. Neste estágio, o governo local pode gastar ou obter 

empréstimos dentro dos limites orçamentários ou não. Se sim, o jogo acaba. Se não, no 

terceiro estágio, o governo central deve decidir entre prestar o socorro financeiro ou não. Tal 

decisão surge da comparação entre os custos para o governo central fornecer ou não fundos 

adicionais. Se este tem algum incentivo para prestar o socorro e o governo local tem 

consciência disso, as decisões sobre gasto local são afetadas no segundo estágio (RODDEN et 

al., 2003, p. 9). 

 

Oates (2005, p. 361), com base nos estudos de Goodspeed (2002) e Wildasin (1997), 

descreveu os incentivos que o governo central teria para prestar socorro financeiro, quais 

sejam: (i) nível de output local abaixo do desejado pode ter conseqüências eleitorais para as 

autoridades centrais; (ii) falhas de governos locais podem repercutir em outras jurisdições, 

tendo maior conseqüência quanto maior for a jurisdição provocadora do problema “Too big to 

                                                 
43 “When subnational budget constraints are soft, the national government eventually funds more of subnational 

expenditures than it intended, and this unintended cost sharing results in an externality that tilts governments 

toward excessive spending (or too little tax effort).”  
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fail”
44; (iii) colapso financeiro muito grande por um governo local pode sugerir que as 

autoridades centrais, de alguma maneira, falharam em estabelecer responsabilidades 

apropriadas; e (iv) elementos de corrupção presentes em formas padrão de suborno na fonte 

do problema.  

 

Por outro lado, os principais argumentos para Soft Budget Constraints nas entidades que 

esperam receber assistência de outras entidades são: (i) proteção de empregos; (ii) proteção da 

produção doméstica contra competição estrangeira; (iii) objetivos redistributivos em nome da 

equidade, justiça social e solidariedade; (iv) salvaguarda do indivíduo e, enfim, da sociedade 

como um todo contra flutuações e incertezas, o que se relaciona com os argumentos (i) e (iii); 

(v) importância social do propósito particular da instituição (KORNAI, 1986, p. 25). Apesar 

de o autor falar das organizações de maneira geral, com exceção do argumento (ii), todos os 

outros são perfeitamente aplicáveis às relações intergovernamentais.  

 

De acordo com Oates (2005, p. 362), para evitar os efeitos desestabilizadores e distorcivos das 

Soft Budget Constraints, é relevante determinar os tipos de instituições fiscais que podem 

acomodar a descentralização fiscal a fim de concretizar as vantagens políticas e os ganhos 

econômicos pelo controle local. As condições essenciais para tornar as restrições 

orçamentárias mais fortes seriam: 

 

• A existência de um sistema de tributação local confiável e efetivo para fornecer as 

receitas necessárias ao financiamento dos programas locais. As jurisdições locais 

precisam determinar o peso dos benefícios dos programas propostos contra seus custos. 

Um bom sistema tributário torna os custos aparentes para o eleitorado local e constitui a 

fonte de recursos financeiros. 

• O sistema de transferências intergovernamentais deve atender suas funções alocativas e 

distributivas básicas sem estar sujeito a manipulações para prestar socorro financeiro, ou 

seja, não pode ser expansivo a ponto de permitir transferência adicional para aliviar 

pressões fiscais locais. 

 

Rodden et al. (2003, p. 13) afirmam que diversos aspectos das relações fiscais 

intergovernamentais podem desempenhar um papel crítico para tornar as restrições 

                                                 
44 Termo usado por Wildasin (1997). 
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orçamentárias mais fortes: (i) transparência e capacidade de predizer as transferências 

intergovernamentais; (ii) habilidade de responder às necessidades locais pelo levantamento de 

receitas ao invés de contar, pesadamente, com transferências locais (dependência de 

transferências); e (iii) designação de despesas para os níveis apropriados de governo e 

flexibilidade adequada na determinação das despesas locais. 

 

Em relação ao primeiro aspecto, a não ser que o financiamento entre governos seja 

completamente independente das escolhas das jurisdições recebedoras, provavelmente, 

existirá o problema de risco moral por parte de cada jurisdição por ter o incentivo inadequado 

de que os cidadãos de outras jurisdições pagarão por parte de seus programas. Assim, a 

tendência é de expansão dos programas e aumento ou exagero de seus custos. Jurisdições 

nacionais tentarão explorar o centro (e cada uma das outras jurisdições) e o desafio do 

desenho institucional é conter os custos deste jogo (RODDEN et al., 2003, p. 14). 

 

Quanto ao segundo aspecto, um governo local altamente dependente de transferências e 

empréstimos do governo central, quando enfrenta choques adversos, tem pouca flexibilidade 

para obter receita adicional. Assim, as pressões dos eleitores, empregados e credores, 

possivelmente, serão sobre o governo central que pode resolver a crise corrente e os políticos 

locais não serão considerados responsáveis pelos outcomes fiscais. Entretanto, além de 

verificar o percentual de transferências sobre a receita total (grau de dependência), é preciso 

apurar se as regras não são facilmente manipuláveis. Como visto, aquele fato incentiva a 

flexibilização das restrições, enquanto este as fortalece. Algumas transferências criadas para 

combater iniqüidade interjurisdicional e absorver choques regionais criam pobres incentivos 

para o desempenho (RODDEN et al., 2003, p. 14-15). 

 

Já no último aspecto, o governo central poderia ser incapaz de opor-se a demandas de bailout, 

se governos locais falhassem em fornecer certos serviços-chave para o eleitorado nacional, o 

que é agravado se existirem políticas nacionais, tais como de padrão mínimo de serviço. 

Justamente por isso, transferência de custos ou débitos seria mais difícil se o governo central 

não se envolvesse na provisão de bens públicos puramente locais. Assim como a dependência 

por transferências, a regulação central de responsabilidades fiscais locais pode emitir um forte 

sinal para políticos, eleitores e credores de que o governo central, em última instância, é 

responsável pelos resultados fiscais locais (RODDEN et al., 2003, p. 15). 
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Conforme Oates (2005, p. 363), as instituições fiscais e as características de mercados bem 

desenvolvidos, como a eficiência do mercado de créditos, podem favorecer o estabelecimento 

de Hard Budget Constraints. Contudo, tais instituições nem sempre existirão, principalmente 

em nações em desenvolvimento. Nestes casos, certos tipos de medidas podem servir para 

fortalecer as restrições orçamentárias, tais como: 

 

• Restrições de equilíbrio orçamentário, impostas legalmente ou constitucionalmente, que 

efetivamente proíbam governos locais de ter déficits sobre a despesa corrente. 

• Limitações sobre a emissão de dívida que restrinja a obtenção de empréstimo para o 

financiamento de projetos de capital. 

• Leis de falência pública bem delineadas que especifiquem, claramente, como as crises 

fiscais serão controladas.  

 

Diante do exposto, é possível dizer que o sistema de transferências pode favorecer ou não o 

fortalecimento das restrições orçamentárias e, conseqüentemente, a eficiência na provisão de 

serviços públicos. Isso vai depender de como o sistema for desenhado e de outras variáveis, 

tais como os limites legais impostos ao desempenho fiscal dos governos locais.  
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 

Em atenção aos propósitos da pesquisa, este trabalho foi construído por meio de uma 

abordagem metodológica empírico-analítica dividida em três fases: (i) pesquisa bibliográfica, 

(ii) avaliação de eficiência da provisão de serviços públicos de saúde relativos à atenção 

básica e (iii) teste das hipóteses. 

 

A primeira fase, pesquisa bibliográfica, base de construção da plataforma teórica sobre 

Controladoria na Gestão Pública, análise de eficiência e transferências intergovernamentais 

em estruturas federalistas, permitiu a discussão de teorias relacionadas à comprovação da tese 

estabelecida.  

 

Na segunda fase, a eficiência dos gastos públicos municipais em atenção básica à saúde foi 

avaliada por meio da Data Envelopment Analysis. A estimação de uma fronteira de custos, a 

partir das despesas públicas, quantidades ofertadas de grupos de procedimentos de atenção 

básica à saúde e quantidade de pessoas atendidas pelo PSF e pelo PACS, possibilitou 

identificar os Municípios eficientes e os ineficientes, bem como as causas das ineficiências. 

 

Na última fase, foi realizada outra avaliação quantitativa com a finalidade de testar as 

hipóteses quanto à influência do perfil de financiamento dos Municípios na eficiência das 

despesas públicas na subfunção atenção básica à saúde. 

 

 

4.1 Censo de Municípios Paulistas 

 

A unidade de análise deste estudo foi o Município, enquanto responsável pela subfunção 

atenção básica à saúde. A população, portanto, foi composta pelos Municípios do Estado de 

São Paulo, escolhidos por causa da relevância da sua economia no Brasil e pela diversidade 

socioeconômica, como apontado pelo Índice Paulista de Responsabilidade Social, divulgado 

pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE (2008). O estudo foi 

realizado através de um censo dos Municípios Paulistas. 
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O Estado de São Paulo situa-se na região sudeste do País, sua divisão territorial jurídico-

administrativa é de 645 Municípios, 15 Regiões Administrativas de governo e 17 

Departamentos Regionais de Saúde – DRS.  

 

A Comissão Intergestores Bipartite de São Paulo, em 2007, referendou o reconhecimento de 

64 Regiões de Saúde com os respectivos Colegiados de Gestão Regional (CGR) e os 17 

Departamentos Regionais de Saúde (DRS), enquanto macrorregiões com as respectivas 

Comissões Inter-regiões de Saúde de abrangência do DRS, conforme relação a seguir: 

 

Quadro 3 - Macrorregiões e regiões de saúde do Estado de São Paulo - 2007 

COD_DRS DRS REGIÃO DE SAÚDE 
1 Grande São Paulo Alto do Tietê 

Franco da Rocha 
Guarulhos 
Mananciais 
Rota dos Bandeirantes 
Grande ABC 
São Paulo 

2 Araçatuba Central do DRS II 
dos Lagos do DRS II 
dos Consórcios do DRS II 

3 Araraquara Norte do DRS III 
Central do DRS III 
Centro Oeste do DRS III 
Coração do DRS III 

4 Baixada Santista Baixada Santista 
5 Barretos Norte V 

Sul V 
6 Bauru Avaré 

Bauru 
Pólo Cuesta 
Jaú 
Lins 

7 Campinas Bragança 
Campinas 
Jundiaí 
Oeste -7 

8 Franca Três Colinas 
Alta Mogiana 
Alta Anhanguera 

9 Marília Adamantina 
Assis 
Marília 
Ourinhos 
Tupã 

10 Piracicaba Araras 
Limeira 
Piracicaba 
Rio Claro 

11 Presidente Prudente Alta Paulista 
Alta Sorocabana 
Alto Capivari 
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COD_DRS DRS REGIÃO DE SAÚDE 
Extremo Oeste Paulista 
Pontal do Paranapanema 

12 Registro Vale do Ribeira 
13 Ribeirão Preto Horizonte Verde 

Aqüífero Guarani 
Vale das Cachoeiras 

14 São João da Boa Vista Mogiana 
Mantiqueira 
Rio Pardo 

15 São José do Rio Preto Santa Fé do Sul 
Jales 
Fernandópolis 
Votuporanga 
Rio Preto 
Bonifácio 
Catanduva 

16 Sorocaba Itapetininga 
Itapeva 
Sorocaba 

17 Taubaté Alto Vale do Paraíba 
Circuito da Fé e Vale Histórico 
Litoral Norte 
V. Paraíba/Reg. Serrana 

FONTE: SES/SP, 2008, p. 11 
 

O mapa (Figura 3) indica a localização de cada macrorregião de saúde. 

 

 
Figura 3 - Mapa das macrorregiões de saúde do Estado de São Paulo – 2007 

FONTE: SES/SP, 2008, p. 17 
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4.2 Data Envelopment Analysis: modelo em dois estágios 

 

 

4.2.1 Primeiro estágio 

Neste primeiro estágio, uma fronteira de produção é estimada a partir do input discricionário e 

dos outputs relativos aos serviços de atenção básica à saúde prestados pelos Municípios 

Paulistas. Na seqüência, são apresentadas informações sobre a seleção das variáveis e coleta 

de dados, tratamento de dados missing, orientação do modelo, escala de produção e detecção e 

tratamento de outliers. 

 

 

4.2.1.1 Seleção das variáveis e coleta dos dados 

Enquanto condição para receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, os governos locais são 

obrigados a alimentar as bases de dados administradas pelo Ministério da Saúde, dentre elas: 

o SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais), o SIAB (Sistema de Informações da Atenção 

Básica) e o SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde). As 

secretarias municipais de saúde enviam suas informações para as secretarias estaduais de 

saúde ou diretamente para o Ministério da Saúde para que os sistemas de informações possam 

ser atualizados.  

 

O SIA contém informações sobre a produção ambulatorial de baixa, média e alta 

complexidades em termos de quantidades/valores aprovados e quantidades/valores 

apresentados. O SIAB possui dados gerados a partir do trabalho das Equipes de Saúde da 

Família (ESF) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Já o SIOPS apresenta dados sobre 

receitas e despesas dos Municípios na área de saúde e um conjunto de indicadores gerados a 

partir de tais informações. 

 

Entre os 645 Municípios Paulistas, existem estruturas muito diferenciadas de sistemas de 

saúde e, conseqüentemente, dos tipos de serviços prestados. Além disso, diversas ações são de 

competência partilhada, envolvendo fluxo de recursos e pacientes entre Municípios 

delimitados por uma região, macrorregião ou Estado, conforme o grau de complexidade. 

Sendo assim, é preciso cuidado para que não se proceda a uma análise comparativa do 

desempenho de estruturas heterogêneas quanto ao processo de produção em saúde.  
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Neste sentido, optou-se por comparar o desempenho dos Municípios Paulistas quanto à 

produção de outputs diretos relativos à subfunção atenção básica à saúde. Isso porque a 

responsabilidade por esta subfunção é exclusiva de cada Município, reduzindo as 

interdependências e complementaridades dos sistemas municipais de saúde e tornando 

possível a definição do Município como um centro de input-output.  

 

Para os Municípios Paulistas, foi calculada uma função de custo composta de um insumo 

(input) e de seis produtos diretos referentes ao atendimento ambulatorial de atenção básica, ao 

PSF e ao PACS (outputs 1 a 6), conforme pode ser visto no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Variáveis de Input discricionário e Outputs do modelo de eficiência econômica dos Municípios 
Paulistas - 2006 

Tipo Variável Descrição Fonte 
INPUT 1 Despesa com Atenção Básica Total da despesa liquidada 

com a subfunção atenção 
básica à saúde. 

SIOPS/DATASUS 

OUTPUT 1 Ações de Enfermagem e Outros 
Procedimentos de Saúde - Nível Médio 

Quantidade de 
procedimentos realizados 

neste tipo de ação. 

SIA/DATASUS 

OUTPUT 2 Ações Médicas Básicas Quantidade de 
procedimentos realizados 

neste tipo de ação. 

SIA/DATASUS 

OUTPUT 3 Ações Básicas em Odontologia Quantidade de 
procedimentos realizados 

neste tipo de ação. 

SIA/DATASUS 

OUTPUT 4 Ações Executadas  por Outros 
Profissionais - Nível Superior 

Quantidade de 
procedimentos realizados 

neste tipo de ação. 

SIA/DATASUS 

OUTPUT 5 Pessoas Cadastradas pelo PSF Quantidade de pessoas 
cadastradas pelo Programa 

Saúde de Família.  

SIAB/DATASUS 

OUTPUT 6 Pessoas Cadastradas pelo PACS Quantidade de pessoas 
cadastradas pelo Programa 
Agentes Comunitários de 

Saúde. 

SIAB/DATASUS 

 

Dyson et al. (2001, p. 248-252) indicam pontos básicos que devem ser observados na escolha 

das variáveis do modelo: número de inputs e de outputs, correlação entre as variáveis, 

combinação de medidas de volume com índices e escala de medida das variáveis.  

 

A quantidade de inputs e outputs deve estar em conformidade com o que se pretende medir, 

ou seja, deve existir consistência entre a missão, objetivos e medida de desempenho do centro 

de responsabilidade sob análise. O modelo DEA permite a inclusão de fatores 

indiscriminadamente, todavia, quanto maior o número de inputs e outputs menor será o poder 
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de discriminação da análise de eficiência. A regra básica sugerida por Dyson et al. (2001, p. 

248) para alcançar um nível razoável de discriminação é o número de DMUs ser pelo menos 2 

m x s, em que m x s é o produto do número de inputs e o número de outputs.  Neste trabalho, 

2 (1 x 6) = 12, considerando que são 645 Municípios; mesmo após a eliminação de dados 

missing, este critério foi atendido.  

 

Dyson et al. (2001, p. 249) mencionam que eliminar um input da análise por ter alta 

correlação com outro input pode impactar, significativamente, os escores de eficiência, o 

mesmo ocorrendo com os outputs. Portanto, a análise de correlação deve ser usada com 

cuidado na determinação de eliminação de fatores do modelo. Contudo, a correlação é útil 

para testar se, de fato, inputs e outputs estão correlacionados positivamente. Como se pode 

notar pela Tabela 1, todos os outputs são positivamente correlacionados com o valor  despesa 

em atenção básica à saúde. 

 

Tabela 1 - Matriz de correlação de Pearson entre as variáveis de Input discricionário e Outputs do modelo 
de eficiência econômica dos Municípios Paulistas - 2006 

Correlação INPUT1 OUTPUT1 OUTPUT2 OUTPUT3 OUTPUT4 OUTPUT5 OUTPUT6

INPUT1 1 0,87 0,90 0,84 0,86 0,84 0,80
OUTPUT1 1 0,99 0,79 0,98 0,98 0,77
OUTPUT2 1 0,81 0,98 0,97 0,78
OUTPUT3 1 0,76 0,72 0,73
OUTPUT4 1 0,98 0,75
OUTPUT5 1 0,72
OUTPUT6 1  

 

Outro cuidado com a escolha das variáveis é não misturar índices, geralmente associados com 

medidas de desempenho, com níveis de atividade, medidas de volume (DYSON et al., 2001, 

p. 249). O valor da despesa e a quantidade de procedimentos são medidas de volume. No caso 

das variáveis representativas da produção do PSF e PACS, a idéia inicial era trabalhar com 

índices de cobertura. Para atender as exigências da técnica, optou-se por usar o numerador dos 

índices de cobertura, ou seja, o número de pessoas cadastradas. 

 

Por fim, a escala mínima de medida das variáveis desejada é a intervalar, existindo também a 

suposição que os inputs e outputs sejam isotônicos, ou seja, aumentos nos inputs reduzem a 

eficiência e nos outputs aumentam a eficiência. Este critério também foi atendido pelas 

variáveis escolhidas. 
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4.2.1.2 Dados missing 

Nesta fase do trabalho, a principal dificuldade para a obtenção dos dados foi em relação à 

variável despesa com atenção básica. Apesar de os Municípios serem obrigados a elaborar o 

Demonstrativo da Despesa com Saúde, enquanto exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal 

– Lei Complementar nº 101/2000, e nele discriminar as despesas com a subfunção atenção 

básica, nem todos os governos municipais assim o fizeram para os dados de 2006.  

 

Para que não houvesse a eliminação de um número expressivo de Municípios da avaliação de 

eficiência, foram adotados os seguintes procedimentos: 

 

• Todos os Municípios que declararam as despesas com a subfunção atenção básica foram 

inseridos na análise. 

• Municípios para os quais não existiam dados sobre a subfunção atenção básica, mas 

cujos estabelecimentos de saúde não realizavam atendimento de média e alta 

complexidades, foram mantidos na análise. O valor total da despesa foi considerado 

como de atenção básica. 

• Municípios que não apresentaram dados sobre a subfunção atenção básica, mas 

possuíam estabelecimentos que prestavam serviços de média e alta complexidades 

foram excluídos da análise. 

 

Assim, 35 Municípios foram eliminados da avaliação comparativa de eficiência. Além destes, 

mais sete foram excluídos por apresentarem inconsistências nos dados sobre a produção 

ambulatorial em atenção básica. Ao todo, 42 observações foram eliminadas, o que representa  

6,51% da população objeto de estudo. 

 

 

4.2.1.3 Orientação do modelo de eficiência e retornos de escala 

Para levantar e medir a eficiência relativa da aplicação de recursos na subfunção atenção 

básica à saúde pelos Municípios Paulistas, foi usada a Data Envelopment Analysis com 

orientação para a maximização de outputs, com o intuito de verificar o grau de reversão da 

função orçamento-output. Isso porque os gestores públicos da área de saúde têm um 

orçamento fixado e, com os recursos disponíveis, devem procurar realizar a maior quantidade 

possível de procedimentos e ações dentro de certos padrões de qualidade. O acesso universal e 



 142 

equitativo ao sistema de saúde depende, entre outros fatores, da disponibilidade de serviços 

aos usuários do SUS. 

 

Já para definir o tipo de retorno de escala, foi utilizada a regra descrita no Capítulo 2 deste 

trabalho. Lembrando, a fronteira VRS possui ao menos um ponto em comum com a fronteira 

CRS. Isso indica que, quando o modelo VRS é igual ao CRS, tem-se rendimentos constantes 

de escala. Se não são iguais, cabe verificar as duas outras possibilidades: se VRS = NIRS, 

tem-se rendimentos decrescentes; ou se VRS ≠ CRS ≠ NIRS, os rendimentos de escala são 

crescentes. 

 

Foram determinadas três fronteiras diferentes para os 610 Municípios Paulistas, após exclusão 

dos dados missing. Os resultados indicaram que os escores de eficiência calculados pela 

fronteira VRS, em sua maioria, coincidiram com aqueles da fronteira NIRS, o que significa 

que, predominantemente, os rendimentos de escala são decrescentes. Portanto, adotaram-se 

rendimentos variáveis de escala no prosseguimento da análise.  

 

O processamento dos dados foi realizado com os softwares FEAR 1.11 e Frontier Analyst 4, 

os quais geram os mesmos escores de eficiência. Contudo, o Frontier Analyst gera 

informações adicionais, tais como: se a DMU está operando em uma região de retornos 

crescentes ou decrescentes de escala, as metas de aumentos de outputs para que uma DMU se 

torne eficiente e a identificação das outras DMUs que serviram de referência para construção 

das metas de melhorias.  

 

A análise das metas de aumento de outputs possibilitou a determinação dos grupos de 

procedimentos ou ações em que os Municípios tinham maior potencial de melhorarem seus 

desempenhos quanto ao uso dos recursos na subfunção atenção básica. 

 

 

4.2.1.4 Detecção de Outliers 

Os escores de eficiência calculados pelo modelo DEA podem ser, severamente, influenciados 

pela presença de outliers nos dados. Outliers são observações atípicas, derivadas de erros na 

entrada dos dados ou da existência de uma observação que exibe um comportamento com 

baixa probabilidade de ocorrência no conjunto dos dados.  
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Preocupado com esta questão e a partir da estatística desenvolvida por Andrews e Pregibon 

(1978), denominada AP, Wilson (1993, p. 319-320) desenvolveu uma metodologia para 

detectar outliers quando da existência de múltiplos outputs.  

 

Considerando um conjunto de n firmas que, individualmente, usam k - 1 inputs para produzir 

m outputs, X representa uma matriz (n x k) de inputs, incluindo um vetor coluna com valores 

um, e Y uma matriz (n x m).  A estatística )i(
LR , desenvolvida por AP,  representa a proporção 

do volume geométrico no espaço (k+m) medido pelo subconjunto dos dados obtidos após 

deletar i observações em relação ao volume geométrico medido pelo conjunto inteiro dos 

dados. Para i igual a 1, seria comparar o volume geométrico com a retirada de uma 

observação, uma por vez, e o volume geométrico total.  

 

Wilson (1993, p. 320) ressalta que a extração de uma observação por vez pode tornar falho o 

processo de detecção de outliers, se o efeito de um outlier for mascarado por outro ou outros 

outliers. Por isso, ele sugere que sejam retiradas combinações 2 x 2, 3 x 3 e até 12 x 12 de 

observações por vez.  

 

Para computar o nível de significância da estatística, )i(
minR denota o valor mínimo observado 

de )i(
LR  para todos os subconjuntos possíveis 









i

n
 de tamanho i. O conjunto de valores mais 

extremos, desconsiderando )i(
minR , tem probabilidade igual ao nível de significância de iα  de 

)i(
minR . Uma vez que o valor )i(

minR  foi encontrado, a taxa )X(RR )i(
L

)i(
min  deve ser computada 

para cada subconjunto possível 








i

n
. 

 

Com o uso do programa FEAR 1.11, foi possível identificar as observações ou combinação de 

observações que produziram )i(
minR , conforme Tabela 2: 
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Tabela 2 - Detecção de Outliers  - Wilson (1993) 

i
1 528
2 523 528
3 511 523 528
4 103 511 523 528
5 103 198 511 523 528
6 103 198 456 511 523 528
7 502 103 198 456 511 523 528
8 502 103 198 456 509 511 523 528
9 502 527 103 198 456 509 511 523 528

10 321 304 502 103 198 456 509 511 523 528
11 321 304 502 527 103 198 456 509 511 523 528
12 321 304 502 527 103 360 198 456 509 511 523 528

OBSERVAÇÕES

 

 

Quando foi retirada uma observação por vez, a DMU 528 - Município de São Paulo 

apresentou o menor valor da estatística. Quando foram extraídas duas observações por vez, a 

combinação de Municípios retirada que gerou o menor valor da estatística foi formada pelas 

DMUs 528 e 523 – São Paulo e São José dos Campos – e assim por diante.  

 

Para saber se os Municípios são ou não outliers, é preciso examinar a distância entre os 

menores valores da estatística. Para cada i = 1, ..., 12, o Gráfico 19 mostra os 25 menores 

valores log [ ])X(RR )i(
L

)i(
min . A linha conecta os segundos menores valores de cada i para 

ilustrar a separação entre as menores taxas de cada i.  Observa-se que, para i = 1 e 2, a 

separação é relativamente grande, conseqüentemente, os Municípios de São José dos Campos 

e São Paulo podem ser considerados outliers. 

 
Gráfico 19 - Gráfico Log-Ratio para detecção de outliers 
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Ainda neste contexto, Sousa e Stošić (2005) desenvolveram um trabalho sobre Municípios 

brasileiros, cujo foco da análise foi a eliminação de outliers por meio da aplicação do método 

denominado Jackstrap, uma combinação das técnicas de amostragem Jackknife e Bootstrap.  

 

Conforme Sousa e Stošić (2005), para a obtenção de escores de eficiência robustos, é 

necessária a eliminação dos outliers do conjunto de dados usados para estimar a fronteira de 

eficiência, uma vez que uma simples observação muito distante da média empurra a fronteira 

e, conseqüentemente, diminui artificialmente a eficiência para o conjunto de DMUs como um 

todo e, assim, ocorre um subestimação dos escores de eficiência. 

 

No método Jackstrap, a base para a detecção dos outliers é a medida leverage, termo 

emprestado da literatura sobre regressão linear e que indica a influência da remoção de uma 

dada DMU nos escores de eficiência das outras DMUs. Espera-se que os outliers e as DMUs 

com erros nos dados apresentem maior leverage do que a média global. 

 

Para calcular a medida leverage, usa-se a técnica de amostragem Jackknife que consiste em 

obter os escores de eficiência das DMUs do conjunto de dados original { }KkK ,....,1/ =θ  e, 

então, recalculam-se tais escores após retirar cada DMU, uma por vez, 

{ }jkKkkj ≠= ;,....,1/*θ . A medida leverage da j-ésima DMU pode ser definida pela fórmula a 

seguir: 

 

( )
1K

K

jK,1K

2
K

*
Kj

j
−

−

=

∑
≠=

θθ

l  

 

Nos extremos, leverage igual a 0 (zero) significa que a remoção daquela DMU não tem efeito 

sobre os escores de eficiência das outras DMUs e leverage igual a 1 (um) indica que a 

remoção de determinada DMU provoca a eficiência de todas as outras, alterando os escores de 

zero para um. 

 

O método Jackknife requer um processamento computacional altamente intensivo, 

principalmente, no caso de  grandes amostras, por isso os autores associaram a tal abordagem 

a amostragem Bootstrap, como segue: 

 

(4.1) 
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1. Seleciona-se, aleatoriamente e sem reposição, um subconjunto de L de DMUs 

(denominadas no trabalho de “bubbles” e, tipicamente, 20 a 30% do tamanho da 

amostra K) e desenvolve-se o procedimento para obter o subconjunto de leverage ( j
−
l ), 

onde o index j emprega L diferentes valores do conjunto {1,....., K}. 

2. Repete-se o passo anterior B vezes, acumulando a informação do bubble leverage ( jb

−

l ) 

para todas as DMUs selecionadas aleatoriamente (cada DMU pode ser selecionada 

jn vezes, em que, para B satisfatoriamente amplo, tem-se KBLn j /≈ ).  

3.  Calcula-se a leverage média para cada DMU como 
j

n

1b
jb

j n

j

∑
=

−

−
=

l

l  e a leverage média 

global como 
K

K

1j
j∑

=

−

−
=

l

l  . 

 

A medida leverage foi calculada para os 610 Municípios Paulistas, para o modelo DEA BCC 

com orientação para outputs, sem o uso da amostragem bootstrap.  

 

Para a determinação do ponto a partir do qual um Município seria considerado outlier, Sousa 

e Stošić (2005) sugerem o seguinte critério: 

 










>

≤
=








−−

−−
−

K

K
P

k

k

K

log,0

,log 1,

ll

ll
l  

 

P( k

−

l ) é a probabilidade de retenção da k-ésima DMU, com leverage k

−

l . Para considerar o 

tamanho K, o limite foi selecionado como o produto da leverage global e o logaritmo de K.  

Considerando este ponto de corte, os Municípios considerados outliers foram: Hortolândia, 

Lupércio, Monte Alto, Pitangueiras, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul, São Miguel Arcanjo e São Paulo. 

 

Analisando os dados de cada um dos Municípios, individualmente, observou-se que 

Hortolândia, Lupércio, Pitangueiras e São Miguel Arcanjo apresentavam um valor de despesa 

(4.2) 
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com atenção básica muito discrepante dos outros e, por isso, decidiu-se excluí-los da análise. 

Os demais Municípios, mesmo sendo identificados como outliers, permaneceram no estudo, 

pois como, aparentemente, não existiam problemas com os dados, eles poderiam servir como 

referência de boas práticas.  

 

Assim, a fronteira de produção na área de atenção básica foi novamente estimada após a 

retirada dos outliers. Neste trabalho, foi utilizado o escore de eficiência medido pelo critério 

de Shephard (1970) orientado para o produto e denotado por iδ  para a análise descritiva da 

eficiência relativa. Nas análises de regressão, o escore foi medido pelo critério de Farrell 

denotado por iθ . Não há diferença entre o Shephard-eficiência e o Farrell-eficiência, apenas a 

construção, um caracteriza-se por ser o inverso do outro índice, como segue: 

 

 

Sendo que: 

Tabela 3 - Variações dos índices de eficiência Shephard e Farrell 

Insumo Produto

Shephard 1 a ∞ 0 a 1 

Orientação

Farrell  θi 0 a 1 1 a ∞

iδ
 

 

 

4.2.2 Segundo estágio 

No primeiro estágio, os escores de eficiência foram calculados a partir do input discricionário 

e dos outputs referentes à atenção básica do conjunto de Municípios Paulistas, sem considerar 

as variáveis não-controláveis. Neste segundo estágio da Data Envelopment Analysis, buscou-

se identificar variáveis que interferem e em que direção o fazem no grau de reversão da 

função orçamento-output. 

 

Existem fatores que, supostamente, influenciam a obtenção do uso eficiente dos recursos 

públicos que os gestores da área da saúde, a curto prazo, não conseguem alterar, mas precisam 

estar atentos aos seus efeitos no desempenho dos seus centros de responsabilidade.  

 

i
i

1

δ
θ = (4.3) 
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Alguns destes fatores relacionam-se com as características populacionais. O maior percentual 

de população rural e/ou a menor densidade populacional podem tornar os custos da prestação 

de serviços em saúde mais altos por causa do maior esforço de se chegar até a população, 

inclusive com perdas de economia de escala. Da mesma forma, um alto percentual da 

população na faixa-etária acima de 60 anos pode representar altos custos de locomoção ou do 

paciente até a unidade de saúde ou das equipes de saúde até a sua residência. Igualmente, vale  

perceber se a população na calda inferior da faixa-etária – 0 a 18 anos – afeta os custos da 

prestação de serviços em atenção básica. As duas faixas etárias foram escolhidas de acordo 

com as tabelas utilizadas pelos planos de saúde. 

 

Também se poderia pensar em como a organização dos estabelecimentos de saúde com maior 

capacidade de atendimento quanto ao volume de pessoas pode favorecer ou não o uso 

eficiente dos recursos públicos. Outro fator é o percentual de recursos próprios aplicados na 

função saúde que, por exigência legal, deve ser no mínimo de 15%. Talvez, esta norma possa 

servir como um incentivo para o gasto com desperdício, já que o governo local precisa atingir 

este mínimo de qualquer maneira. Todavia, sabe-se que muitos Municípios gastam além do 

mínimo, indicando a prioridade que dão à função saúde. 

 

Sabe-se que uma alternativa para o tratamento dos inputs não-controláveis seria tratá-los 

como fixos na determinação da fronteira de eficiência, de acordo com Banker e Morey 

(1986). Todavia, os softwares Frontier Analyst 4 e o EMS, no processamento das variáveis, 

calculam metas de melhorias para os inputs não-controláveis e os resultados são iguais 

àqueles que seriam alcançados se os inputs tivessem sido definidos como controláveis. 

 

Por isso, fez-se a opção pelo uso da análise de regressão, 1z. iii ≥+= εβθ , na qual a variável 

dependente foi o escore de eficiência calculado no primeiro estágio e as variáveis 

independentes aquelas listadas no Quadro 5, a seguir: 
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Quadro 5 - Variáveis não-controláveis do modelo de eficiência econômica dos Municípios Paulistas - 2006 

Tipo Variável Descrição Fonte 
IND 1 População Urbana Percentual da população 

urbana em relação à 
população total. 

Fundação SEADE 

IND 2 Faixa-etária I Percentual da população 
com idade entre 0 a 18 anos. 

DATASUS 

IND 3 Faixa-etária II Percentual da população 
com idade de 60 anos ou 

mais. 

DATASUS 

IND 4 Densidade Populacional Relação entre o total da 
população e a área do 

Município. 

Fundação SEADE 

IND 5 Escala dos Estabelecimentos de Saúde População dividida pela 
quantidade de 

estabelecimentos ligados à 
gestão pública municipal 
que prestam serviços de 

atenção básica.  

DATASUS 

IND 6 Percentual de Recursos Próprios 
Aplicados na Função Saúde 

Percentual de aplicação de 
recursos próprios aplicados 

em saúde calculados em 
conformidade com a 

Emenda Constitucional 
29/2000. 

SIOPS/DATASUS 

 

Todas as variáveis são relativas ao ano de 2006, com exceção da IND 4, cujos dados 

disponíveis mais recentes são de 2005. 

 

Em relação à análise de regressão, existe uma discussão sobre qual modelo usar: clássico, 

Tobit ou truncado.  

 

O modelo Tobit de análise de regressão censurada é, usualmente, aplicado quando a variável 

dependente, representando o que se quer explicar, apresenta-se de forma censurada acima ou 

abaixo de algum valor, isto é, não é observada para parte da população. Em uma amostra com 

censura, coexistem observações ditas completas, em que se dispõe de dados tanto da variável 

dependente quanto da independente, e observações incompletas, em que apenas se observam 

essas últimas. Por exemplo, dados sobre renda do trabalho, normalmente, são registrados até 

um valor-limite, mas acima desse valor é registrado apenas o fato de que a renda é maior do 

que esse limite.  

 

Assim, a variável dependente é parcialmente contínua, mas possui uma massa de 

probabilidade positiva em um ponto limite da distribuição de probabilidade, usualmente zero. 

Quando este for o caso, os coeficientes estimados por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 
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não são consistentes e o modelo de regressão Tobit (combinação dos modelos Probit e Logit) 

apresenta-se mais adequado. Este modelo pode ser definido como um modelo de variável 

latente e ser expresso pelas seguintes relações: 

 

NiuXy iii .....3,2,1*
=+= β        

 

A variável *
iy , contudo, não é observada em todo o seu domínio, tal que: 

 





≤

>
=

0y se   ,0

0y se     ,
*
i

*
i

*
i

i

y
y  

 

Em que N é o número de observações, iy a variável dependente, iX um vetor de variáveis 

independentes, β um vetor de coeficientes desconhecidos e ui um termo de erro 

independentemente distribuído, com média zero e variância constante - ) N(0, ~ 2σiu . 

 

O modelo de análise de regressão truncada é similar ao modelo de regressão censurada. Assim 

como naquele modelo, há perdas de informações neste, todavia de maneira mais severa, já que 

não se pode observar qualquer informação (variável dependente ou independente) de um 

segmento da população. 

 

Neste caso, se a distribuição de *
iy  é considerada normal com truncamento à esquerda em ci = 

0, os coeficientes β podem ser estimados pela maximização da função de verossimilhança, a 

seguir: 

 

1
iiii

*n

1i
1

xc
1

xy1
−

= 



















 −
Φ−













 −
= ∏

εεε σ

β

σ

β
φ

σ
l  

 

Em que, φ  representa a densidade normal padrão e Φ representa as funções de distribuição. 

Dessa forma, a probabilidade de *
iy  é dividida pela probabilidade de *

iy  ser maior ou igual a 

ci.  

 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 
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Comparativamente, no modelo de regressão normal censurada com limite à esquerda em ci, os 

coeficientes β podem ser estimados pela especificação de uma forma funcional para a 

)/(Prob * αii cy > , em que α  é um vetor de parâmetros. A função de verossimilhança pode ser 

escrita como: 

 

[ ]∏∏
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>

>−×>×
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i
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l  

 

O modelo Tobit é um caso especial da equação acima, em que se assume que a probabilidade 

de *
iy  > ci seja controlada pelo mesmo processo que determina y quando *

iy > ci. 

 

Assim, os coeficientes β do modelo de regressão Tobit podem ser usados para determinar  

mudanças tanto na probabilidade de estar acima do limite quanto no valor da variável 

dependente se ela já estiver acima de tal limite. Se a censura for um limite superior, o 

contrário também se aplica. 

 

Considerando que os escores de Farrell-eficiência orientados para output têm limite inferior 

igual a 1, muitos trabalhos usam o modelo Tobit de regressão no segundo estágio. 

Alternativamente, o modelo de regressão clássica por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

é empregado após alguma transformação dos escores, tal como log.   

 

Simar e Wilson (2007, p. 39) apresentam uma discussão sobre a validade de se usar os 

modelos de regressão clássica e Tobit e demonstram por simulações de Monte-Carlo que estes 

modelos são inconsistentes para estimar e fazer inferências sobre os coeficientes β. Isso 

porque, em primeiro lugar, a variável dependente iθ  não é observada. Normalmente, o 

conjunto de produção é estimado a partir de uma amostra de variáveis de inputs e outputs 

observados, chegando-se a i
^
θ  que é um estimador consistente de iθ . Todavia, a taxa de 

convergência é baixa, como é típica em estimações não-paramétricas, e diminui à medida que 

aumenta o conjunto de inputs e outputs. Por construção, i
^
θ  possui viés para baixo.  O modelo 

básico em (4.8) pode ser reescrito como em (4.9): 

 

(4.7) 
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1z. ii ≥+= εβθ  

 

1z. ii

^
≥+= ξβθ  

 

Em segundo lugar, os escores de eficiência i
^
θ  estimados por DEA, de alguma forma, estão 

todos correlacionados entre si, visto que uma observação ou é eficiente ou se reporta a, no 

mínimo, duas outras observações que formam a fronteira. Sendo assim, como salientam Simar 

e Wilson (2007, p. 39), é de se esperar que os erros iξ ’s da regressão sejam auto-

correlacionados e que as variáveis não-controláveis zi estejam correlacionadas com iξ . 

Assim, usar regressão clássica por MQO não seria adequado. Contudo, tanto a correlação 

entre iξ ’s quanto entre zi e iξ desaparecem assintoticamente pela mesma taxa de convergência 

em que i
^
θ  converge.  

 

Considerações adicionais sobre o problema são feitas ao se relacionar o escore estimado com 

o escore verdadeiro:  

 

ii
^

i
^

u)(E += θθ  

 

Em que o escore de eficiência estimado é dado pela esperança do escore estimado mais um 

componente de erro aleatório, com 0)u(E i = . O viés de i
^
θ  é definido por 

 

ii
^

i
^

)(E)(VIÉS θθθ −≡  

 

Substituindo )(E i
^
θ  de (4.10) em (4.11) e rearranjando os termos, tem-se 

 

ii
^

i
^

i u)(VIÉS −−= θθθ  

 

Substituindo por iθ  em (4.8), tem-se 

 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 
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1zu)(VIÉS iiii
^

i
^

≥+=−− εβθθ  

 

Apesar de 0)u(E i = , o termo VIÉS não tem média igual a zero, antes é estritamente negativo 

em amostras finitas. O termo ui é desconhecido e não pode ser estimado, mas o )(VIÉS i
^
θ  sim, 

por meio de métodos bootstrap, o qual se iguala ao verdadeiro viés mais um resíduo: 

 

ii
^

i
^^

)(VIÉS)(VIÉS υθθ −=  

 

A variância do resíduo iυ  diminui quando ∞→n  e, tipicamente, possui menor magnitude do 

que o )(VIÉS i
^
θ  para amostras com tamanhos razoáveis. O estimador bootstrap pode ser usado 

para construir um estimador de VIÉS-corrigido de θ : 

 

)(VIÉS i
^^

i
^

^

i
^

θθθ −=  

 

Substituindo para )(VIÉS i
^^
θ em (4.15) de (4.14), rearranjando os termos e então substituindo 

para )(VIÉS i
^
θ  em (4.13), tem-se: 

 

1zu iiiii

^
^

≥+=−+ εβυθ  

 

Os termos iυ  e ui tornam-se insignificantes, assintoticamente, conseqüentemente a estimação 

por máxima-verossimilhança torna-se consistente sobre: 

 

1z iii

^
^

≥+≈ εβθ  

 

Simar e Wilson (2007, p. 40) sugerem que seja razoável incluir uma estimativa do VIÉS no 

segundo estágio da regressão para aumentar a eficiência da estimação de β em amostras 

finitas, embora os problemas de correlação e de viés desapareçam assintoticamente. Eles 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 



 154 

propõem dois algoritmos, com o uso de regressão truncada e bootstrap, para aperfeiçoar a 

eficiência estatística na regressão do segundo estágio.  

 

A recomendação de Simar e Wilson (2007) não se aplica a este trabalho, pois não se está 

trabalhando com uma amostra de Municípios do Estado de São Paulo e sim com a população. 

Portanto, não há de se falar em viés da estimativa. Além do mais, não existe nenhuma 

pretensão de se fazer inferências a respeito de outros Municípios do país com base na análise 

dos dados do Estado de São Paulo.  

 

Observando os escores de eficiência dos Municípios Paulistas calculados no primeiro estágio, 

percebeu-se que somente 3% deles apresentaram escore igual a 1. Como existia uma baixa 

concentração no valor 1,  optou-se por não usar a regressão truncada e nem a Tobit.   

 

Portanto, foi empregado o modelo de regressão clássica, com os escores de eficiência 

transformados em seu logaritmo natural. Os pressupostos do modelo de regressão – 

normalidade dos resíduos (teste de kolmogorov Smirnov) e homocedasticidade (teste de 

Glejser) – foram testados. A ausência de multicolinearidade das variáveis independentes foi 

garantida com o uso do método stepwise. Considerando que a análise trata-se de uma cross 

section, testar auto-correlação serial torna-se desnecessário, pois a simples troca de ordenação 

dos Municípios poderia mudar os resultados dos testes. Apesar de um dos problemas 

apontados quanto ao uso de regressão por MQO ser a auto-correlação entre os resíduos, Simar 

e Wilson (2007, p. 39) reconhecem que este fato acontece de uma forma desconhecida e 

complicada.  

 

 

4.3 Teste das hipóteses 

 

O teste de cada uma das hipóteses levantadas foi realizado por meio da análise de regressão 

clássica - MQO. A variável dependente, proxy do gasto público com desperdício, será o 

escore de eficiência ajustado A
iθ . Já as variáveis independentes serão aquelas representativas 

do perfil de financiamento do gasto público municipal de saúde que, como indicado pelo 

referencial teórico,  podem influenciar a eficiência econômica dos Municípios. 
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O termo de erro da regressão do segundo estágio do modelo DEA reflete os escores de 

eficiência de cada Município paulista ajustado pelos efeitos dos inputs não-controláveis. Para 

que este termo indique as ineficiências ajustadas, A
iθ , ele deve variar de 1 → ∞, 

contemplando, assim, a noção de fronteira. De acordo com Greene (1980, p. 34), com o uso 

de MQO, os parâmetros são consistentemente estimados, com exceção do intercepto. 

Contudo, o maior erro obtido por MQO pode ser usado como estimador consistente do 

intercepto. Assim, para cada DMU, somando-se ao erro da regressão o erro máximo, obteve-

se o índice de eficiência ajustado; pois com o deslocamento do intercepto, todos os erros 

passam a ter o sinal correto. A expressão para o escore de eficiência ajustado A
iθ  é: 

 

n
n

i
A
i Maxεεθ +=  

 

As variáveis independentes são representativas da composição do financiamento das despesas 

com saúde dos Municípios, geral e restrito à atenção básica, do grau de dependência dos 

Municípios em relação às transferências não-condicionais e sem contrapartida, do 

recebimento de transferências discricionárias e do perfil socioeconômico dos munícipes. As 

especificações de cada uma delas encontram-se no Quadro 6, a seguir. 

 

Quadro 6 - Variáveis independentes do modelo de regressão  - 2006 

Tipo Variável Descrição Fonte 

TG Grau de dependência dos 
Municípios de receitas 

intergovernamentais não-
condicionais e sem contrapartida. 

Soma das transferências relativas 
à cota FPM, ICMS, IPVA 

(Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores), IPI 
exportação e compensação 

financeira pela exploração de 
recursos naturais dividida pelas 
receitas correntes (valores de 

arrecadação) 

SIOPS/DATASUS 

TD Percentual de transferências 
discricionárias em relação à receita 

corrente. 

Percentual de transferências 
voluntárias recebidas dos 

governos federais e estaduais em 
relação à receita corrente do 

Município (valores de 
arrecadação). 

SIOPS/DATASUS 

SUSVHAB Transferência SUS vinculada a 
ações e programas específicos. 

Total de transferências do Fundo 
Nacional de Saúde   referente  a  

ações estratégicas + PAB-
Variável dividido pela receita 

corrente. 

SIOPS/DATASUS 

(4.18) 
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Tipo Variável Descrição Fonte 

SUSNVHAB Transferência SUS sem vinculação.  Total de transferências do Fundo 
Nacional de Saúde, sem 

vinculação específica, dividido 
pela receita corrente. 

SIOPS/DATASUS 

PABV Transferência SUS vinculada a 
ações e programas específicos da 

atenção básica. 

Total de transferências do Fundo 
Nacional de Saúde   referente  ao  

PAB-Variável dividido pela 
receita corrente. 

SIOPS/DATASUS 

PABNV Transferência SUS para a atenção 
básica, sem vinculação. 

Total de transferências do Fundo 
Nacional de Saúde   referente  ao 
PAB-Fixo dividido pela receita 

corrente. 

SIOPS/DATASUS 

IR Indicador de Riqueza. Indicador da dimensão Riqueza  
do Índice Paulista de 

Responsabilidade Social. 

SEADE 

EC Indicador de Escolaridade. Indicador da dimensão 
Escolaridade do Índice Paulista 

de Responsabilidade Social. 

SEADE 

 

Todas as variáveis são relativas ao ano de 2006, com exceção de IR, cujos dados disponíveis 

mais recentes são de 2005. 

 

Nesta fase, optou-se por não excluir os outliers, pois, se assim fosse feito, vários Municípios 

de maior porte seriam eliminados da análise. Além do que, apesar de alguns Municípios 

apresentarem valores discrepantes em algumas variáveis, os outliers refletem práticas reais.  

 

Para calcular os coeficientes da regressão, todas as variáveis foram transformadas em 

logaritmo natural. Novamente, os pressupostos do modelo de regressão clássica – 

normalidade dos resíduos (teste de kolmogorov Smirnov) e homocedasticidade (teste de 

Glejser) – foram testados. A ausência de multicolinearidade foi garantida pelo uso do método 

stepwise. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

O objetivo geral deste estudo foi levantar, medir e explicar as variações de desempenho dos 

Municípios Paulistas quanto à eficiência econômica na aplicação de recursos nas ações de 

atenção básica à saúde, em função do perfil do financiamento dos gastos públicos municipais. 

Neste capítulo, encontram-se as descrições das variáveis e a apresentação e análise dos 

resultados de cada um dos estágios do modelo DEA, assim como dos testes de hipóteses.  

 

 

5.1 Resultados do modelo DEA: primeiro estágio 

 

Uma breve descrição das variáveis representativas do input discricionário e dos outputs do 

modelo DEA indica a grande dispersão dos dados relativos aos 599 Municípios Paulistas que 

permaneceram na análise, tanto em termos de despesa quanto de outputs diretos da subfunção 

atenção básica, como pode ser visto na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Estatísticas descritivas das variáveis usadas no modelo de eficiência econômica dos Municípios 
Paulistas – 2006 

Especificação Mínimo Máximo Média Desvio- Padrão
Despesa com Atenção Básica (R$) 71.388      451.728.340 7.325.685  23.045.140      
Enfermagem/Outras - NM (Quant.) 599           27.176.142   185.243     1.142.118        
Médicas Básicas (Unid) (Quant.) 1.777        11.847.889   106.828     507.933           
Básicas em Odontologia (Quant.) 0               3.411.456     78.978       201.851           
Outros Profissionais - NS (Quant.) 0               3.645.272     23.454       152.575           
PSF (Pessoas Cadastradas) 0               3.001.894     15.857       124.683           
PACS (Pessoas Cadastradas) 0               349.725        4.057         20.547              

 

Em relação aos procedimentos, observa-se que existem Municípios que não possuem 

tratamento odontológico (neste caso, somente Riversul), não prestam serviços que dependem 

de outros profissionais de nível superior e não participam das estratégias do PSF e do PACS. 

Para melhor entendimento das diferenças entre os governos locais, na Tabela 5, são 

apresentadas as variáveis referentes à despesa com atenção básica e à quantidade de 

procedimentos em termos per capita, bem como a cobertura das estratégias do PSF e PACS, 

cuja descrição foi feita por quintis. 
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Tabela 5 –Variáveis usadas no modelo de eficiência econômica dos Municípios Paulistas, em termos per 

capita e de cobertura e por quintis  – 2006 

Especificação 20% 40% 60% 80%
Despesa com Atenção Básica (R$/Hab.) 135,81 198,61 253,81 360,94
Enfermagem/Outras - NM (Quant./Hab.) 1,91 3,01 4,54 6,53
Médicas Básicas (Unid) (Quant./Hab.) 1,65 2,34 3,01 4,02
Básicas em Odontologia (Quant./Hab.) 0,96 1,50 2,16 3,24
Outros Profissionais - NS (Quant./Hab.) 0,08 0,25 0,42 0,79
PSF (cobertura) 0,00 22,79 58,83 96,64
PACS (cobertura) 0,00 0,00 0,00 1,39  

 

A despesa com atenção básica per capita varia muito entre Municípios. Enquanto o grupo 

formado pelos 20% dos governos que gastam menos apresenta valores per capita de até R$ 

135,81, o grupo formado pelos 20% dos governos que gastam mais possui valores per capita 

acima de R$ 360,94, quase três vezes maior. Existe, também, uma grande variabilidade na 

quantidade per capita de procedimentos oferecidos para a população de cada Município. Um 

ponto a destacar: apenas 20% dos Municípios possuem cobertura do PSF próximo de 100% e 

a cobertura do PACS é muito baixa. Somente 24% dos Municípios possuem o PACS e 76,6% 

o PSF, sendo que em alguns existem equipes dos dois programas, enquanto outros não 

aderiram a nenhum deles.  

 

No primeiro estágio do modelo DEA, foram calculadas duas fronteiras de eficiência: uma 

com as observações outliers (603 Municípios) e outra sem as observações outliers (599 

Municípios). Como já mencionado, o modelo foi orientado para outputs e retornos variáveis 

de escala. O efeito da retirada dos Municípios Hortolândia, Lupércio, Pitangueiras e São 

Miguel Arcanjo pode ser percebido pela Tabela 6 e pelo Gráfico 20, a seguir:  

 

Tabela 6 - Percentis dos escores de eficiência do modelo de eficiência econômica dos Municípios Paulistas 
calculados com e sem outliers - 2006 

Percentual Com outliers Sem outliers

10% 5,79 12,66
20% 7,84 12,67
30% 10,09 15,42
40% 12,37 18,07
50% 15,26 21,28
60% 19,00 25,11
70% 24,40 29,99
80% 30,98 38,26
90% 48,06 56,42  
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Como esperado, os escores de eficiência que estavam subestimados pela presença das 

observações outliers passaram a apresentar uma eficiência relativa maior após a sua exclusão.  
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Gráfico 20 - Percentis dos escores de eficiência do modelo de eficiência econômica dos Municípios 
Paulistas calculados com e sem outliers - 2006 

 

A fronteira de eficiência econômica foi formada por 17 dos 599 Municípios Paulistas sob 

análise. Os outros 582 Municípios se encontravam abaixo da fronteira, ou seja, deveriam 

oferecer mais serviços de saúde dada a despesa com a subfunção atenção básica. Os 

resultados sinalizam que 2,83% dos municípios foram considerados eficientes e 97,17% 

ineficientes. 

 

Tabela 7 – Estatísticas descritivas dos escores de eficiência econômica dos Municípios Paulistas - 2006 

Estatísitca Escore de Eficiência
Média 27,91

Desvio-Padrão 21,53

Mínimo 2,62
Máximo 100,00

Primeiro Quartil 13,87
Mediana 21,27

Terceiro Quartil 32,93  

 

A Tabela 7 mostra que o escore mínimo de eficiência econômica foi de 2,62% e o máximo de 

100%. Dos 599 municípios, 25% apresentaram escores de eficiência menores do que 13,87%, 

metade apresentou escores menores do que 21,27% e 25% maiores do que 32,93%, entre estes 

últimos estão aqueles classificados como eficientes.  
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Quando se analisam somente os Municípios ineficientes, a média dos escores de eficiência é 

de 25,8%, indicando que se poderia aumentar a oferta de produtos diretos da atenção básica 

em 74,2% sem necessidade de direcionar mais recursos do orçamento público para a área da 

saúde.  

 

No Gráfico 21, foram listados os 17 Municípios classificados como eficientes e indicado o 

número de pares para o quais eles serviram de referência para pelo menos um dos outputs. 
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Gráfico 21 – Quantidade de vezes que os Municípios eficientes serviram de referência para os ineficientes 
- 2006 

 

A Tabela 8 lista os 10 Municípios mais ineficientes. É importante notar que Borá é o mais 

ineficiente de todos e, curiosamente, é o menor Município do Estado de São Paulo, com forte 

dependência de recursos recebidos por transferência. Observa-se que os outros Municípios 

também são de pequeno porte.  
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Legend

sao_paulo

Escore

2,620000 - 15,990000

16,130000 - 27,260000

27,730000 - 46,050000

46,410000 - 75,560000

76,930000 - 99,990000

100,000000

Tabela 8-  Municípios Paulistas mais ineficientes do primeiro estágio do modelo DEA - 2006 

Município Escore de Eficiência População
Borá 2,62 826
União Paulista 2,87 1376
Santa Clara d'Oeste 2,89 1846
Ocauçu 2,99 4055
Balbinos 3,06 1382
Torrinha 3,23 9824
Santana da Ponte Pensa 3,46 1551
São João das Duas Pontes 3,6 2560
Aspásia 3,66 1792
Paulistânia 3,72 1965  

 

A localização dos Municípios eficientes e ineficientes pode ser visualizada pela Figura 4, a 

seguir: 

 

Figura 4 - Mapa dos Municípios Paulistas, segundo escores de eficiência econômica na atenção básica - 
2006 

 

Pela avaliação geral das metas de melhorias dos outputs, a ação dos Municípios deveria estar 

voltada para aumentar a cobertura do PACS e do PSF e a quantidade de procedimentos 

ofertados por outros profissionais de nível superior e de odontologia.  

 

 

5.2 Resultados do modelo DEA: segundo estágio 

 

Neste segundo estágio da Data Envelopment Analysis, as variáveis não-controláveis foram 

inseridas no modelo: população urbana (IND 1); faixa-etária I (IND 2); faixa-etária II (IND 

3); densidade populacional (IND 4); escala dos estabelecimentos de saúde (IND 5) e 
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Legenda

sao_paulo

POP 2006

826,000000 - 10000,000000

10069,000000 - 20000,000000

20072,000000 - 100000,000000

102225,000000 - 500000,000000

559651,000000 - 11016708,000000

percentual de recursos próprios aplicados na função saúde (IND 6). O intuito era identificar 

quais variáveis interferem e em que direção o fazem no grau de reversão da função 

orçamento-output.  

 

A maior parte dos Municípios Paulistas não ultrapassa os 100.000 habitantes e existe um 

número expressivo deles que possui porte populacional menor que 10.000 habitantes. A maior 

concentração localiza-se na região centro-leste do Estado, como pode ser visto na Figura 5. 

 

 

 

Figura 5 - Distribuição dos Municípios do Estado de São Paulo, segundo porte populacional - 2006. 

 

Pela Tabela 9, é possível perceber que a maioria dos Municípios Paulistas possui população 

predominantemente urbana. Todavia os percentuais de urbanização variam e, em alguns deles, 

grande parte de sua população é rural.  

 

Tratando-se das faixas etárias, em média, 34,87% da população está entre os mais jovens, 

enquanto 10,56% entre os mais velhos. Especificamente em relação à população idosa, 

observaram-se variações percentuais que, como se verá adiante, são significativas para o custo 

da produção em cuidados básicos à saúde. 
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Tabela 9 - Estatísticas descritivas das variáveis não-controláveis do modelo de eficiência econômica dos 
Municípios Paulistas - 2006 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Primeiro Quartil Mediana Terceiro Quartil
População Urbana (%) 25,28 100,00 83,01 14,44 76,70 86,18 93,81
Faixa Etária I (%) 24,60 47,53 34,87 3,53 32,34 34,74 37,25
Faixa Etária II (%) 3,96 20,46 10,56 2,57 8,85 10,69 12,19
Densidade Populacional 3,57 11465,17 287,32 1129,36 19,49 36,48 105,91
Escala dos Estabelecimentos 422,40 91152,00 4259,61 4945,19 2174,75 3326,00 4812,00
EC29 - Aplicação de Recursos Próprios (%) 9,14 44,29 20,54 3,85 17,71 20,00 22,82  

 

A densidade populacional indica que há uma variabilidade muito grande entre as jurisdições. 

A população do Estado concentra-se nas regiões metropolitanas da Grande São Paulo, 

Campinas, Baixada Santista e Ribeirão Preto. 

 

A relação entre número de habitantes e quantidade de estabelecimentos públicos municipais 

que prestam serviços de atenção básica varia entre 422,40 e 91.152,00 

habitantes/estabelecimento. Assim como a densidade populacional, as escalas maiores 

parecem estar concentradas em grandes Municípios, dado que 75% das jurisdições trabalham 

com uma escala abaixo de 4.812,00. Vale ressaltar que nem toda a população utiliza os 

serviços públicos municipais de saúde. 

 

Quanto ao percentual de recursos próprios aplicados na função saúde, nota-se que alguns 

poucos Municípios não atendem ao estabelecido pela EC 29. Em média, 20,54% dos recursos 

próprios são aplicados na função saúde e mais de 90% dos Municípios aplicam mais do que o 

exigido legalmente.  

 

Na análise de regressão, os inputs não-controláveis foram as variáveis independentes e os 

logaritmos naturais dos escores de Farrel-eficiência (o inverso da medida Shephard-eficiência 

usada no primeiro estágio) a variável dependente. 

 

A Tabela 10 demonstra o resultado da análise de regressão clássica realizada com o método 

stepwise. Todos os coeficientes podem ser considerados diferentes de zero a um nível de 

significância de 0,05. 

 

As variáveis faixa-etária I (população entre 0 e 18 anos) e percentual de recursos próprios não 

foram adicionadas ao modelo, indicando que, na presença das outras variáveis, tais fatores 

não ajudam a explicar a eficiência da obtenção de outputs diretos em atenção básica. 
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Tabela 10 – Resultados da regressão do modelo DEA em dois estágios   

 Coeficientes Coeficientes Sig.
não Padronizados Padronizados 

Constante 1,47382 0,00        
Faixa-etária II 0,06528 0,2391 0,00        

Densidade Populacional -0,00010 -0,1627 0,00        
População Urbana -0,00671 -0,1381 0,00        

Escala dos Estabelecimentos -0,00001 -0,0921 0,02

R2= 0,1817 e  R2 Ajustado = 0,1762

 

 

Os pressupostos do modelo de regressão – normalidade dos resíduos e homocedasticidade – 

também foram testados. Os resultados apontaram para a aceitação do modelo. 

 

Lembrando que a medida Farrell-eficiência varia de 1 a ∞ , quanto maior o escore mais 

ineficiente é o Município. Pelos coeficientes padronizados da regressão, é possível perceber 

que a maior proporção de idosos na população aumenta a ineficiência de uma jurisdição e esta 

é a variável que mais impacta nos escores de eficiência. 

 

Por outro lado, algumas variáveis de estado ou inputs não-controláveis favorecem a obtenção 

de melhores resultados pelos Municípios, como acontece com a densidade populacional, 

percentual de população urbana e a escala de estabelecimentos. De fato, ter uma população 

menos dispersa e com maior grau de urbanização reduz o custo da prestação de serviços em 

atenção básica. Além disso, apesar de menos relevante, a escala com que se trabalha impacta 

no desempenho quanto à eficiência. Portanto, esses aspectos deveriam ser considerados nas 

decisões sobre a descentralização das ações de saúde. 

 

Com base nos resultados da regressão, os escores de Farrel-eficiência foram ajustados 

somando-se aos termos de erro de regressão o erro máximo obtido. Para que os escores de 

eficiência do primeiro e do segundo estágio pudessem ser comparados, calculou-se o inverso 

do exponencial da medida de eficiência ajustada gerada neste segundo estágio. A Tabela 11 

mostra o efeito nas medidas descritivas dos escores de eficiência.  

 

O escore ajustado mínimo de eficiência econômica foi de 1,89% e o máximo de 96,45%. Dos 

599 municípios, 25% apresentaram escores de eficiência ajustados menores do que 9,20%, 

metade apresentou escores menores do que 13,58% e 25% maiores do que 20,05%. 
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Tabela 11 - Estatísticas descritivas dos escores de eficiência econômica ajustados dos Municípios Paulistas 
- 2006 

Estatísitca Escore de Eficiência Escore de Eficiência Ajustado

Média 27,91 16,83
Desvio-Padrão 21,53 12,23

Mínimo 2,62 1,89
Máximo 100,00 96,45

Primeiro Quartil 13,87 9,20
Mediana 21,27 13,58

Terceiro Quartil 32,93 20,05  

 

A Tabela 12 mostra uma comparação entre os Municípios eficientes do primeiro estágio, com 

os mais eficientes dos segundo estágio.  

 

Tabela 12 - Municípios mais eficientes no primeiro e segundo estágios do modelo DEA - 2006 

Município Escore de Eficiência População Município Escore de Eficiência População
Bofete 100 8605 Tututi 96,45 5593
Lins 100 71383 Nova Guataporanga 79,69 2053
Monte Alto 100 46474 Sabino 74,71 5234
Monte Mor 100 46047 Lins 66,2 71383
Patrocínio Paulista 100 12672 Santos 65,47 418375
Piracicaba 100 366444 Monte Mor 65,42 46047
Rancharia 100 30147 Bofete 64,85 8605
Ribeirão Branco 100 22672 Rancharia 64,21 30147
Rio Grande da Serra 100 42406 Patrocínio Paulista 64,15 12672
Sabino 100 5234 Garça 63,63 44401
Santo André 100 673233 Monte Alto 63,06 46474
Santos 100 418375 Fernandópolis 63,05 65717
São Bernardo do Campo 100 803904 São João da Boa Vista 62,9 83478
São Caetano do Sul 100 133241 Ribeirão Branco 62,63 22672
São Carlos 100 218701 Itapira 61,59 68398
São Paulo 100 11016708 São Carlos 55,28 218701
Tuiuti 100 5593 Vargem Grande do Sul 54,17 40259

Primeiro estágio Segundo estágio

 

 

Os Municípios de Piracicaba, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, 

São Caetano do Sul e São Paulo foram classificados como eficientes no primeiro estágio da 

análise, mas não permaneceram no grupo dos 17 mais eficientes quando os inputs não-

controláveis foram inseridos na análise. Observa-se que, no primeiro estágio, a população dos 

Municípios é maior do que no segundo estágio. Dos grandes municípios permaneceram 

Santos e São Carlos. 

 

A Tabela 13 mostra uma comparação entre os Municípios mais ineficientes no primeiro e 

segundo estágios: 
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Legend
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Tabela 13 - Municípios Paulistas mais ineficientes no primeiro e segundo estágios do modelo DEA - 2006 

Município Escore de Eficiência População Município Escore de Eficiência População
Borá 2,62 826 Borá 1,89 826
União Paulista 2,87 1376 Ocauçu 2,15 4055
Santa Clara d'Oeste 2,89 1846 Torrinha 2,43 9824
Ocauçu 2,99 4055 União Paulista 2,45 1376
Balbinos 3,06 1382 Balbinos 2,53 1382
Torrinha 3,23 9824 São João das Duas Pontes 2,59 2560
Santana da Ponte Pensa 3,46 1551 Paulistânia 2,77 1965
São João das Duas Pontes 3,6 2560 Louveira 2,8 29552
Aspásia 3,66 1792 Santa Clara d'Oeste 2,84 1846
Paulistânia 3,72 1965 Ubarana 2,84 5240

Primeiro estágio Segundo estágio

 

 

Novamente, Borá aparece como o Município mais ineficiente. Com exceção de Louveira, 

todos os Municípios possuem população abaixo de 10.000 habitantes. Nota-se que mesmo 

com a exclusão do efeito de variáveis que poderiam favorecer os grandes Municípios na 

avaliação de desempenho comparativa, somente duas jurisdições saíram do grupo dos 10 mais 

ineficientes: Santana da Ponte Pensa e Aspásia.  

 

A localização dos Municípios por faixas de escores de eficiência ajustados pode ser 

visualizada pela Figura 6: 

 

 

Figura 6 - Mapa dos Municípios Paulistas, segundo escores ajustados de eficiência econômica na atenção 
básica - 2006 
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5.3 Teste das hipóteses 

 

Após calcular os escores de eficiência e ajustá-los pelos inputs não-controláveis, a medida 

originada reflete o desempenho relativo do gestor público em seus centros de 

responsabilidade resultante do seu poder discricionário, livre dos aspectos favoráveis ou 

desfavoráveis referentes aos fatores não-controláveis. 

 

O escore ajustado de Farrell-eficiência foi adotado como proxy de despesas realizadas com 

desperdícios na atenção básica com o intuito de verificar a influência do perfil de 

financiamento dos Municípios na forma como os políticos e burocratas se posicionam ante o 

orçamento, com maior ou menor propensão a elevar os custos de produção de outputs diretos 

da atenção básica. 

 

Na análise de regressão, buscou-se examinar a influência das variáveis relativas ao perfil de 

financiamento do gasto público geral e específico da área da saúde e a interdependência do 

perfil socioeconômico (variáveis independentes) em relação aos escores de eficiência 

ajustados (variável dependente). Vale lembrar que o escore ajustado foi calculado a partir dos 

erros da primeira regressão, na qual os escores iniciais estavam transformados em seus 

logaritmos naturais. As estatísticas descritivas das variáveis independentes estão apresentadas 

na Tabela 14: 

 

Tabela 14 - Estatísticas descritivas das variáveis independentes do modelo de regressão para teste de 
hipóteses 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Primeiro Quartil Mediana Terceiro Quartil
TG 15,38 92,10 62,12 13,88 52,35 62,68 72,32
TD 0,00 35,13 2,06 2,66 0,55 1,33 2,53
SUSV 0,00 7,78 1,51 1,16 0,43 1,40 2,29

SUSNV 0,32 14,34 2,23 2,33 0,92 1,34 2,03

PABF 0,14 3,32 1,06 0,38 0,78 1,05 1,32
PABV 0,00 4,89 1,39 1,08 0,38 1,22 2,20

IR 9,00 77,00 35,87 9,74 29,00 34,00 42,00
IE 24,00 89,00 55,03 8,13 50,00 56,00 60,00  

 

As estatísticas descritivas revelam que o grau de dependência dos Municípios Paulistas em 

relação às transferências não-condicionais e sem contrapartida é alto, em média de 62,12%. 

Mais de 75% dos Municípios têm a maioria de suas receitas correntes oriundas de tais fontes. 

Quanto às transferências de acordos e convênios com o Estado e a União (TD), a maioria 
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deles obteve recursos de até 2,04% de suas receitas correntes. Contudo, observa-se que o 

valor máximo deste tipo de transferência foi de 35,13% da receita corrente de um dado 

Município. 

 

Em relação aos repasses de recursos pelo SUS para a atenção básica, em média, a maior parte 

tem sua origem no PABV, cuja representatividade das receitas correntes está muito próxima 

do SUSV. As transferências do SUSNV têm uma amplitude maior coerente com o fato de os 

repasses acontecerem de acordo com a capacidade de produção de cada Município. Todavia, 

75% dos Municípios têm um valor menor do que 2,03% das suas receitas correntes oriundas 

dos SUSNV.  

 

Pelos indicadores de escolaridade e de renda do IPRS, nota-se a diversidade socioeconômica 

existente entre os municípios, com diferenças mais marcantes em termos de renda. 

 

Nesta fase, os Municípios de Euclides da Cunha Paulista, Rio Claro, São Carlos e São Vicente 

foram excluídos da análise porque não tinham dados de transferências disponíveis ou existiam 

inconsistências nos dados. A Tabela 15 demonstra o resultado da análise de regressão clássica 

realizada com o método stepwise. Todos os coeficientes podem ser considerados diferentes de 

zero a um nível de significância de 0,05. 

 

Tabela 15 – Resultados da regressão do teste de hipóteses 

 Coeficientes Coeficientes Sig.
não Padronizados Padronizados 

Constante 2,41743 0,00        
TG 0,01285 0,2816 0,00        

PABF -0,34289 -0,2085 0,00        
PABV -0,25456 -0,4326 0,00        

IE -0,00806 -0,1035 0,00        
SUSNV -0,03015 -0,1111 0,01        

R2= 0,3441 e  R2 Ajustado = 0,3386

 

 

Os pressupostos do modelo de regressão – normalidade dos resíduos e homocedasticidade – 

também foram testados. Os resultados apontaram para a aceitação do modelo. 

 

Pelos coeficientes padronizados, percebe-se que a variável que mais influencia a eficiência 

ajustada são as transferências do Piso da Atenção Básica Variável (PABV). Quanto maior a 
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representatividade de tais transferências nas receitas correntes menor a ineficiência do 

Município. Aparentemente os mecanismos de incentivos do governo federal contribuem para 

a otimização da utilização dos recursos orçamentários. Contudo, não se pode perder de vista 

que a provisão de serviços públicos pelos governos locais se justifica pela maior possibilidade 

de ajuste às preferências dos cidadãos, o que seria prejudicado pela maior vinculação de 

recursos pelo governo federal. 

 

A segunda variável mais significativa são as transferências gerais (TG) compostas pelos 

principais repasses de recursos não-condicionais e sem contrapartida para os Municípios. 

Neste caso, como previsto pela literatura, quanto maior a dependência por este tipo de 

transferência maior a chance de ocorrer o gasto público com desperdício, haja vista o processo 

de ilusão fiscal ou a redução do poder de barganha ou, ainda, os incentivos para a 

flexibilização das restrições orçamentárias.  

 

Pela ordem de relevância das variáveis, em seguida, têm-se as transferências do Piso da 

Atenção Básica Fixo (PABF) e do SUS não-vinculadas (SUSNV), esta última inclui a 

primeira mais as transferências para o atendimento de média e alta complexidades. O PABF 

caracteriza-se por uma transferência em bloco para a subfunção atenção básica, apesar de ser 

não-condicional e sem contrapartida influencia positivamente o desempenho dos Municípios. 

Uma das possíveis explicações para este comportamento seria o fato de os governos locais 

terem que estabelecer metas e compromissos nas comissões inter-gestores e essa dinâmica do 

SUS favorecer a otimização do gasto. Em relação ao SUSNV, além do mencionado para o 

PABF, podem ocorrer interações positivas entre o atendimento nos diversos níveis de 

complexidade. 

 

Por fim, o indicador de escolaridade (IE) do IPRS apresenta interdependência negativa com o 

grau de ineficiência dos Municípios. Cidadãos mais informados influenciam positivamente o 

desempenho do setor público ligado à atenção básica, isso porque pode reduzir a ilusão fiscal 

ou mesmo por favorecer a transparência e accountability da gestão pública municipal.  

 

Três variáveis não foram incluídas no modelo pelo método stepwise: Transferências 

discricionárias (TD), transferências dos SUS vinculadas (SUSV) e Indicador de Renda (IR). 

Apesar de a variável TD não apresentar correlações com as outras variáveis acima de 0,3, ela 

não foi inserida na análise, indicando que de fato não influencia os escores de eficiência. No 
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caso do SUSV, a variável possui correlação de 0,9 com a variável PABV, haja vista ser essa a  

principal fonte de recursos vinculados do SUS. Já o Indicador de Renda apresenta correlações 

negativas de 0,55 com TG, 0,31 com SUSV e 0,42 com PABV, ou seja, quanto mais rico o 

Município menores valores destes três tipos de transferência ele recebe. IR também possui 

correlação positiva de 0,31 com o SUSNV. Diante deste quadro, a variável IR foi excluída da 

do modelo.  

 

Com base nos resultados da análise de regressão, as conclusões sobre as hipóteses do estudo 

foram as seguintes: 

 

• Aceitação de H1: Quanto maior o grau de dependência de recursos transferidos por 

outras esferas de governo para financiamento das políticas públicas municipais, menor a 

eficiência econômica na provisão de serviços de atenção básica à saúde. 

• Não-aceitação de H2: Quanto maior o percentual de transferências discricionárias em 

relação à receita corrente, menor a eficiência econômica dos Municípios na subfunção 

atenção básica à saúde. 

• Aceitação parcial de H3: Quanto maior o percentual de transferência vinculada do 

governo federal, geral ou específica da atenção básica, em relação às receitas correntes, 

maior a eficiência econômica dos Municípios na subfunção atenção básica à saúde. A 

influência é somente das transferências específicas da atenção básica. 

• Aceitação parcial de H4: Quanto piores as condições socioeconômicas dos munícipes, 

menor a eficiência econômica na subfunção atenção básica à saúde pelos Municípios. 

Quando se analisa o indicador de escolaridade, há aceitação da hipótese, o mesmo não 

ocorrendo com o indicador renda. Todavia, há que se pensar que este último está sendo 

retratado pelas outras variáveis incluídas no modelo com as quais apresentava altas 

correlações.  

 

Assim sendo, a tese estabelecida de que a maior representatividade das transferências 

intergovernamentais não-condicionais e sem contrapartida na composição das receitas 

públicas municipais gera uma despreocupação com os custos operacionais, provocando 

ineficiências na provisão de serviços públicos de saúde, especificamente de atenção básica, 

foi confirmada. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é caracterizado por um sistema complexo de relações 

intergovernamentais. O governo federal estabelece normas e age como coordenador das ações 

dos entes federativos, buscando a concretização do atendimento universal, equitativo e 

integral ao cidadão. Os Municípios são os principais provedores de serviços na área da saúde, 

com responsabilidades exclusivas quanto à subfunção atenção básica à saúde. 

 

Considerando as características do setor, nem todas as ações de saúde podem ser executadas 

em cada uma das jurisdições, haja vista a escala de produção. Dessa forma, os entes 

federativos possuem capacidades diferentes quanto à produção em saúde e, deste modo, existe 

a necessidade de transferências de recursos e pacientes entre as jurisdições para a garantia do 

atendimento da população em todos os níveis de complexidade, o que envolve interações 

entre os entes federados. 

 

Enquanto política setorial de governo, o SUS tem sido influenciado pelos esforços recentes de 

modernização da administração pública, tendo como um dos seus pilares a disseminação dos 

princípios da administração pública gerencial, cujo foco é a gestão voltada para resultados e o 

uso eficiente dos recursos. Este fato pode ser visualizado pela ênfase dada aos planos, 

pactuação de metas, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. 

 

Uma das forças motrizes para melhorar a atuação do setor público é o esforço para mudar os 

objetivos e a cultura do processo de gestão. Na nova concepção de administração pública, o 

programa aparece como o elemento integrador dos planos e orçamentos e como unidade de 

gestão das ações governamentais. Neste contexto, a avaliação de desempenho quanto à 

efetividade, eficácia e eficiência dos programas governamentais ganha destaque. 

 

Todavia, a determinação de parâmetros de avaliação pela Controladoria na Gestão Pública 

não é uma tarefa simples, pois o tipo de controle aplicável às atividades do setor público 

depende de quatro critérios: ambigüidade dos objetivos, mensuração dos outputs, 

conhecimento dos efeitos das intervenções e repetição das atividades.  
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A avaliação de desempenho envolve dificuldades relacionadas à mensuração dos produtos 

diretos e, mormente, os finais dos programas governamentais, à avaliação da qualidade e ao 

relacionamento entre recursos orçamentários e efetividade. No caso específico da saúde, a 

determinação dos centros de inputs-outputs e sobre o que cada gestor público pode ser 

responsabilizado também se torna um problema, dado que existem interações entre os 

diversos sistemas de saúde. 

 

Para contornar esta última situação, optou-se por abordar a subfunção atenção básica à saúde 

que é exclusiva de cada Município e, assim, os gestores públicos podem ser responsabilizados 

pelo o que acontece em seu território, desde que seja fruto do seu poder discricionário. Além 

disso, o foco foi nos outputs diretos da produção em saúde, simplificando muitas das 

restrições ao processo de avaliação de desempenho e accountability, principalmente quanto à 

defasagem entre as ações e os seus resultados efetivos. 

 

O orçamento é considerado um dos principais veículos do processo de planejamento, 

execução e controle. Todavia, a determinação de metas depende da conciliação entre os 

aspectos motivacionais e o planejamento realístico dos números do orçamento. São sugeridos 

dois princípios para resolver este problema: remover a ênfase em metas fixas e presentes e 

substituí-las por padrões de desempenho por benchmark e ajustar as avaliações de 

desempenho para refletir a experiência de operação vigente e circunstâncias econômicas 

enfrentadas durante o período. 

 

Neste sentido, este estudo teve por objetivo levantar, medir e explicar as variações de 

desempenho dos Municípios Paulistas quanto à eficiência econômica na aplicação de recursos 

públicos nas ações de atenção básica à saúde em função do perfil de financiamento dos gastos 

gerais e específicos em tal área.  

 

A avaliação do desempenho dos governos locais não pode prescindir de uma comparação 

entre os serviços prestados e os recursos orçamentários usados para tal, no sentido de 

melhorar as ações governamentais relativamente a seus custos. A eficiência econômica 

(maximização dos outputs ao menor custo possível) foi o foco desta pesquisa. O maior 

alcance da política de saúde depende, entre outros elementos, da quantidade de outputs 

(consultas, procedimentos médicos, vacinas etc.) que se consegue ofertar, uma vez que o 
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consumo de tais produtos por um indivíduo inibe o consumo por outro, apesar de os 

benefícios indiretos poderem ser sentidos por toda a sociedade. 

 

A eficiência econômica reflete a capacidade de uma entidade obter máximos outputs ao 

menor custo e foi medida com o uso da metodologia Data Envelopment Analysis (DEA): 

técnica de otimização baseada em programação linear e projetada para estabelecer medida de 

eficiência relativa entre diferentes DMUs. O modelo DEA foi desenvolvido em dois estágios.  

 

No primeiro estágio, os escores de eficiência dos Municípios Paulistas foram calculados com 

base em um input discricionário – despesa liquidada com atenção básica – e seis outputs 

diretos representativos da atenção básica à saúde – número de procedimentos neste nível de 

atenção e cobertura dos programas PSF e PACS. Os resultados indicaram que somente 17 dos 

599 Municípios sob análise foram considerados eficientes e que era possível aumentar, 

consideravelmente, a quantidade de serviços prestados à população sem a necessidade de 

aumentar as dotações orçamentárias para a área de saúde. 

 

No segundo estágio do modelo DEA, buscou-se identificar as variáveis que afetam o 

desempenho do gestor público e a direção em que o fazem. Verificou-se que a maior 

proporção de idosos em uma jurisdição torna a prestação de serviços mais cara. Por outro 

lado, maiores densidade populacional, grau de urbanização e escala dos estabelecimentos de 

saúde favorecem o gasto público com eficiência. Em média, os escores de eficiência ajustados 

foram menores do que os originalmente calculados, indicando que as variáveis não-

controláveis têm um impacto líquido positivo.  

 

Apesar de as variáveis não estarem sob o controle do gestor público municipal, ele não pode 

ignorá-las, pois afetam, diretamente, o desempenho do sistema de saúde municipal. Além do 

que, se for pensado que o SUS é uma política compartilhada entre os entes federativos, estes 

aspectos devem ser considerados nas decisões conjuntas, principalmente, no processo de 

regionalização da atenção à saúde e na pactuação de metas. A atenção básica quando bem 

realizada pode evitar diversos custos adicionais ao sistema de saúde como um todo.  

 

Com o ajuste dos escores de eficiência, Municípios considerados eficientes na primeira 

análise deixaram de sê-lo no segundo estágio, sinalizando que o desempenho do gestor 

municipal tinha sido favorecido pelas variáveis ambientais. Analisando o grupo dos mais 
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ineficientes, percebeu-se que a composição quase não se alterou e que, predominantemente, 

era formado por municípios de pequeno porte. O menor Município do Estado de São Paulo – 

Borá – ocupou a última colocação no ranking nos dois estágios. 

 

Sabe-se que Municípios pequenos são fortemente dependentes de transferências 

intergovernamentais e, a despeito de se constituírem em um dos principais instrumentos 

fiscais, o desenho dos sistemas de transferências pode provocar comportamentos e resultados 

indesejáveis ao bem-estar social. A literatura sobre o federalismo prevê que as transferências 

não-condicionais e sem contrapartida provocam gasto público com desperdício, ocasionado 

pelo fenômeno conhecido como flypaper effect, cujas causas estão ligadas ao processo de 

ilusão fiscal e à redução do poder de barganha. Outra conseqüência seria a flexibilização 

orçamentária, uma vez que, entre outros fatores, a forte dependência por transferências inibe a 

confrontação, pela população, entre receitas e custos dos serviços prestados e, ao mesmo 

tempo, pode transferir as responsabilidades pelos problemas enfrentados por uma jurisdição 

para o governo central.  

 

No Brasil, o federalismo fiscal é marcado pela forte dependência dos Municípios em relação 

aos recursos recebidos por transferência não-condicional e sem contrapartida, principalmente 

do FPM e cota-parte do ICMS. No caso da função saúde, uma parcela das transferências não-

condicionais e sem contrapartida mais parte dos recursos arrecadados pelo próprio Município 

compõem a base de cálculo para o percentual mínimo de 15% a ser aplicado nas ações de 

saúde. Os governos locais, também, recebem transferências do Fundo Nacional de Saúde, 

sendo uma parte fixa (valor per capita vezes a população do Município) e uma parte variável, 

como forma de incentivo para ações específicas e ampliação de oferta em áreas estratégicas. 

Além disso, os Municípios recebem transferências fundo a fundo conforme as suas 

capacidades de ofertar procedimentos de média e alta complexidades. 

 

A partir dos escores de eficiência ajustados, proxy de gastos públicos com desperdícios, e por 

meio da análise de regressão, constatou-se que as transferências não-condicionais e sem 

contrapartida aumentam a ineficiência do gasto público em atenção básica, conforme previsto 

pela literatura.  

 

Por outro lado, o repasse de recursos do SUS vinculado a ações específicas, composto em sua 

maioria pelo PAB variável, sinaliza o impacto positivo dos mecanismos de incentivos do 
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governo federal na eficiência das ações em atenção básica. Apesar de o SUS não-vinculado se 

configurar em uma transferência por bloco, não-condicional e sem contrapartida, a influência 

sob a eficiência também é positiva, uma das hipóteses para este fato são os avanços 

conseguidos na gestão do SUS.  

 

Outro fator que possui interdependência positiva com a eficiência é o indicador de 

escolaridade, sinalizando que uma população mais bem educada pode favorecer a avaliação 

de desempenho e accountability, ou seja, o controle social, diminuindo, destarte, o processo 

de ilusão fiscal.  

 

A tese estabelecida de que a maior representatividade das transferências intergovernamentais 

não-condicionais e sem contrapartida na composição das receitas públicas municipais gera 

uma despreocupação com os custos operacionais, provocando ineficiências na provisão de 

serviços públicos de saúde, especificamente de atenção básica, foi confirmada. 

 

Este trabalho focou a atenção básica para permitir uma avaliação comparativa de desempenho 

entre Municípios. Entretanto, também é importante avaliar as outras subfunções de saúde, 

como o atendimento ambulatorial de média e alta complexidades e o hospitalar. Para isso, 

poder-se-iam segmentar as atividades com as mesmas características de produção entre os 

Municípios ou, segmentar os Municípios conforme sua capacidade de produção. Outra forma 

seria avaliar as regiões ou macrorregiões de saúde como centro de responsabilidades e não o 

Município. 

 

Uma limitação deste trabalho é a não avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

Confrontaram-se recursos usados e procedimentos executados e considerou-se ineficiente 

aquele Município que poderia oferecer mais outputs com os mesmos inputs. Porém, existe 

outro tipo de ineficiência que não é capturada por esta medida, aquela causada pelo retorno do 

paciente ao estabelecimento de saúde por não ter tido o seu problema resolvido. Em adição, 

poder-se-ia argumentar que Municípios classificados como ineficientes, na verdade, tinham 

um padrão de qualidade de atendimento melhor. Assumiu-se que todos os Municípios 

atendiam aos padrões mínimos de realização dos procedimentos.  

 

Outra limitação é que o trabalho não se estende para a avaliação da efetividade, verificando 

quanto de fato houve de reversão do orçamento em benefícios para a população. Alguns 
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desafios se impõem, neste sentido: internalizar custos e benefícios em um mesmo espaço 

geográfico, considerar a defasagem de tempo entre a ação e os seus efeitos e identificar quais 

outcomes podem ser atribuídos às ações de governo e não a de outros atores sociais.  

 

A confirmação da tese indica que o Flypaper Effect e/ou a flexibilização orçamentária 

ocorreram, mas não foi possível determinar o grau de influência de cada um destes fenômenos 

na eficiência municipal. O estudo trata-se de uma cross section, não sendo suficiente para este 

propósito. Pesquisas longitudinais, inclusive com a comparação entre funções de governo, 

poderiam ajudar na individualização dos fenômenos. 

 

O levantamento de dados também pode ter apresentado problemas e distorções, uma vez que 

se trabalhou com os dados declarados pelos Municípios ao Ministério da Saúde. Não obstante 

os dados passarem por críticas no Ministério da Saúde, vários Municípios foram excluídos da 

análise por inconsistência nos dados. A avaliação de desempenho comparativa depende da 

confiabilidade dos bancos de dados, portanto, há a necessidade de qualificação das 

informações. De qualquer forma, assumiram-se como verdadeiras as informações disponíveis.  

 

Enfim, para além dos resultados empíricos apresentados, acredita-se que este trabalho tenha 

contribuído para indicar possibilidades e restrições quanto à realização de avaliações de 

desempenho comparativas, apresentando uma metodologia que auxilie os avanços nos estudos 

sobre Controladoria na Gestão Pública.  
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APÊNDICE 1 – MUNICÍPIOS EXCLUÍDOS DA ANÁLISE DEA: DADOS MISSING 
 
350090 Altair 
350670 Boa Esperança do Sul 
350780 Brodowski 
350800 Buri 
350930 Cajobi 
351050 Caraguatatuba 
351200 Colina 
351380 Diadema 
351460 Dumont 
351518 Espírito Santo do Pinhal 
351580 Flora Rica 
351640 Franco da Rocha 
352044 Ilha Solteira 
352320 Itararé 
352360 Itirapina 
352380 Itobi 
352400 Itupeva 
352470 Jaguariúna 
352550 Joanópolis 
353050 Mococa 
353150 Monte Azul Paulista 
353340 Nova Odessa 
353390 Olímpia 
353620 Pariquera-Açu 
353740 Pereira Barreto 
353760 Peruíbe 
354290 Ribeirão Bonito 
354630 Santa Cruz das Palmeiras 
354830 Santo Expedito 
354950 São José da Bela Vista 
355150 Serrana 
355170 Sertãozinho 
355360 Tapiratiba 
355440 Terra Roxa 
355620 Valinhos 
350640 Bilac 
351010 Cândido Rodrigues 
352200 Itaju 
351840 Guaratinguetá 
353286 Nova Castilho 
355715 Zacarias 
355190 Severínia 
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APÊNDICE 2 – ESCORES DE EFICIÊNCIA: DEA PRIMEIRO ESTÁGIO 
 

Município  Escore (%) População 

350010 Adamantina 12,43               34.537  
350020 Adolfo 12,11                 3.987  
350030 Aguaí 22,17               31.768  
350040 Águas da Prata 17,31                 7.455  
350050 Águas de Lindóia 8,9               19.239  
350055 Águas de Santa Bárbara 8,08                 6.210  
350060 Águas de São Pedro 8,13                 2.019  
350070 Agudos 28,51               34.186  
350075 Alambari 10,09                 3.908  
350080 Alfredo Marcondes 19,17                 3.845  
350100 Altinópolis 35,13               16.841  
350110 Alto Alegre 19,28                 3.873  
350115 Alumínio 16,8               16.358  
350120 Álvares Florence 9,54                 3.774  
350130 Álvares Machado 38,14               25.470  
350140 Álvaro de Carvalho 14,33                 4.830  
350150 Alvinlândia 14,53                 3.058  
350160 Americana 49,55             203.846  
350170 Américo Brasiliense 49,6               34.361  
350180 Américo de Campos 10,26                 5.594  
350190 Amparo 50,58               67.503  
350200 Analândia 6,62                 3.997  
350210 Andradina 49,36               57.193  
350220 Angatuba 10,88               20.834  
350230 Anhembi 9,88                 5.273  
350240 Anhumas 20,62                 3.534  
350250 Aparecida 28,21               36.127  
350260 Aparecida d'Oeste 25,06                 4.812  
350270 Apiaí 40,55               27.621  
350275 Araçariguama 14,8               14.281  
350280 Araçatuba 28,82             181.597  
350290 Araçoiaba da Serra 25,63               23.712  
350300 Aramina 13,18                 5.281  
350310 Arandu 33,67                 6.396  
350315 Arapeí 12,07                 2.855  
350320 Araraquara 21,04             199.657  
350330 Araras 41,66             116.564  
350335 Arco-Íris 10,54                 2.303  
350340 Arealva 22,05                 7.505  
350350 Areias 21,49                 3.834  
350360 Areiópolis 44,33               10.517  
350370 Ariranha 29,31                 8.682  
350380 Artur Nogueira 35,0               43.346  
350390 Arujá 21,03               75.119  
350395 Aspásia 3,66                 1.792  
350400 Assis 55,65               95.702  
350410 Atibaia 24,43             129.754  
350420 Auriflama 13,22               14.066  
350430 Avaí 33,96                 4.554  
350440 Avanhandava 32,17                 9.461  
350450 Avaré 55,81               87.832  
350460 Bady Bassitt 16,67               15.861  



 191 

Município  Escore (%) População 

350470 Balbinos 3,06                 1.382  
350480 Bálsamo 14,3                 7.759  
350490 Bananal 16,45               10.184  
350500 Barão de Antonina 13,34                 2.622  
350510 Barbosa 12,25                 6.174  
350520 Bariri 15,63               30.945  
350530 Barra Bonita 27,84               38.917  
350535 Barra do Chapéu 20,99                 4.797  
350540 Barra do Turvo 23,71                 8.838  
350550 Barretos 22,19             110.192  
350560 Barrinha 25,07               28.162  
350570 Barueri 57,8             265.547  
350580 Bastos 29,33               21.673  
350590 Batatais 31,67               56.290  
350600 Bauru 92,65             356.680  
350610 Bebedouro 56,95               80.029  
350620 Bento de Abreu 9,34                 2.394  
350630 Bernardino de Campos 30,01               11.215  
350635 Bertioga 15,44               43.767  
350650 Birigui 25,24             108.474  
350660 Biritiba-Mirim 32,93               29.693  
350680 Bocaina 12,36               11.057  
350690 Bofete 100                 8.605  
350700 Boituva 13,83               42.666  
350710 Bom Jesus dos Perdões 21,39               15.871  
350715 Bom Sucesso de Itararé 20,21                 3.901  
350720 Borá 2,62                   826  
350730 Boracéia 24,47                 3.942  
350740 Borborema 39,39               13.998  
350745 Borebi 29,89                 2.324  
350750 Botucatu 46,41             121.275  
350760 Bragança Paulista 38,29             143.619  
350770 Braúna 19,14                 4.469  
350775 Brejo Alegre 13,23                 2.546  
350790 Brotas 17,0               22.202  
350810 Buritama 31,18               14.659  
350820 Buritizal 11,03                 3.584  
350830 Cabrália Paulista 6,57                 5.243  
350840 Cabreúva 15,79               43.656  
350850 Caçapava 56,06               83.574  
350860 Cachoeira Paulista 22,61               30.158  
350870 Caconde 16,88               19.186  
350880 Cafelândia 23,57               16.191  
350890 Caiabu 20,52                 4.243  
350900 Caieiras 33,95               94.983  
350910 Caiuá 25,37                 4.819  
350920 Cajamar 33,08               63.343  
350925 Cajati 75,56               33.353  
350940 Cajuru 39,17               22.417  
350945 Campina do Monte Alegre 19,52                 6.170  
350950 Campinas 50,67          1.059.421  
350960 Campo Limpo Paulista 39,13               77.280  
350970 Campos do Jordão 42,06               49.513  
350980 Campos Novos Paulista 16,75                 4.303  
350990 Cananéia 15,56               14.196  
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350995 Canas 29,78                   4.127  
351000 Cândido Mota 13,64               32.111  
351015 Canitar 28,16                 4.250  
351020 Capão Bonito 40,67               46.949  
351030 Capela do Alto 21,14               16.814  
351040 Capivari 17,6               46.824  
351060 Carapicuíba 68,02             389.634  
351070 Cardoso 12,52               11.105  
351080 Casa Branca 18,22               27.902  
351090 Cássia dos Coqueiros 17,12                 2.983  
351100 Castilho 20,34               15.199  
351110 Catanduva 29,99             116.984  
351120 Catiguá 6,76                 6.769  
351130 Cedral 17,16                 7.437  
351140 Cerqueira César 30,71               16.836  
351150 Cerquilho 44,54               36.499  
351160 Cesário Lange 71,75               14.160  
351170 Charqueada 16,81               14.737  
351190 Clementina 23,83                 5.788  
351210 Colômbia 16,8                 6.450  
351220 Conchal 36,78               25.191  
351230 Conchas 64,15               17.131  
351240 Cordeirópolis 14,74               20.731  
351250 Coroados 16,48                 4.702  
351260 Coronel Macedo 13,58                 5.470  
351270 Corumbataí 7,21                 4.265  
351280 Cosmópolis 19,82               50.526  
351290 Cosmorama 16,13                 7.035  
351300 Cotia 34,41             179.684  
351310 Cravinhos 26,13               32.738  
351320 Cristais Paulista 23,12                 7.264  
351330 Cruzália 11,96                 2.561  
351340 Cruzeiro 20,39               77.074  
351350 Cubatão 31,65             121.003  
351360 Cunha 31,11               22.814  
351370 Descalvado 24,49               31.263  
351385 Dirce Reis 12,98                 1.414  
351390 Divinolândia 59,98               12.168  
351400 Dobrada 10,87                 7.068  
351410 Dois Córregos 20,04               25.247  
351420 Dolcinópolis 13,37                 2.198  
351430 Dourado 26,78                 9.246  
351440 Dracena 17,17               41.095  
351450 Duartina 43,93               12.900  
351470 Echaporã 28,53                 7.203  
351480 Eldorado 40,98               14.882  
351490 Elias Fausto 30,04               15.554  
351492 Elisiário 13,57                 2.604  
351495 Embaúba 12,65                 2.538  
351500 Embu 67,31             245.857  
351510 Embu-Guaçu 25,36               72.171  
351512 Emilianópolis 14,37                 2.889  
351515 Engenheiro Coelho 76,93               12.640  
351519 Espírito Santo do Turvo 24,34                 4.195  
351520 Estrela d'Oeste 11,36                 8.082  
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351530 Estrela do Norte 14,04                 2.512  
351535 Euclides da Cunha Paulista 22,29               10.692  
351540 Fartura 21,84               15.508  
351550 Fernandópolis 98,12               65.717  
351560 Fernando Prestes 15,94                 5.626  
351565 Fernão 12,21                 1.240  
351570 Ferraz de Vasconcelos 50,34             176.531  
351590 Floreal 5,06                 2.985  
351600 Flórida Paulista 27,86               10.069  
351610 Florínia 10,64                 3.214  
351620 Franca 43,17             328.121  
351630 Francisco Morato 73,02             170.586  
351650 Gabriel Monteiro 15,44                 2.909  
351660 Gália 27,26                 7.151  
351670 Garça 91,57               44.401  
351680 Gastão Vidigal 8,93                 3.402  
351685 Gavião Peixoto 14,35                 4.068  
351690 General Salgado 7,72               11.154  
351700 Getulina 17,3               10.552  
351710 Glicério 20,79                 4.570  
351720 Guaiçara 14,17               11.312  
351730 Guaimbê 29,14                 5.258  
351740 Guaíra 29,64               37.228  
351750 Guapiaçu 30,94               16.617  
351760 Guapiara 30,79               20.796  
351770 Guará 47,18               20.805  
351780 Guaraçaí 8,83                 9.340  
351790 Guaraci 12,12                 9.610  
351800 Guarani d'Oeste 12,97                 2.132  
351810 Guarantã 23,25                 6.904  
351820 Guararapes 30,07               30.437  
351830 Guararema 11,6               24.819  
351850 Guareí 34,07               11.474  
351860 Guariba 13,3               32.695  
351870 Guarujá 58,17             305.171  
351880 Guarulhos 94,26          1.283.253  
351885 Guatapará 15,87                 6.791  
351890 Guzolândia 21,15                 3.738  
351900 Herculândia 67,87                 8.699  
351905 Holambra 26,42                 8.533  
351910 Iacanga 22,38                 8.811  
351920 Iacri 46,05                 6.595  
351925 Iaras 11,15                 3.717  
351930 Ibaté 58,17               32.104  
351940 Ibirá 15,73                 9.989  
351950 Ibirarema 21,59                 5.830  
351960 Ibitinga 16,61               52.811  
351970 Ibiúna 22,96               75.615  
351980 Icém 12,48                 7.270  
351990 Iepê 26,86                 6.980  
352000 Igaraçu do Tietê 22,68               23.903  
352010 Igarapava 9,47               28.586  
352020 Igaratá 23,78                 9.771  
352030 Iguape 20,81               28.781  
352040 Ilhabela 29,99               26.230  
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352042 Ilha Comprida 20,61                 9.621  
352050 Indaiatuba 33,2             181.125  
352060 Indiana 24,24                 5.159  
352070 Indiaporã 17,23                 3.535  
352080 Inúbia Paulista 23,91                 3.295  
352090 Ipaussu 22,48               13.400  
352100 Iperó 18,31               24.156  
352110 Ipeúna 12,68                 5.556  
352115 Ipiguá 19,18                 4.319  
352120 Iporanga 16,67                 4.523  
352130 Ipuã 17,06               12.989  
352140 Iracemápolis 20,19               18.365  
352150 Irapuã 18,19                 7.076  
352160 Irapuru 24,72                 6.867  
352170 Itaberá 17,47               19.659  
352180 Itaí 23,23               23.421  
352190 Itajobi 18,34               15.005  
352210 Itanhaém 29,27               91.152  
352215 Itaóca 15,69                 2.857  
352220 Itapecerica da Serra 63,16             162.239  
352230 Itapetininga 22,5             143.097  
352240 Itapeva 48,91               89.743  
352250 Itapevi 40,47             202.682  
352260 Itapira 94,32               68.398  
352265 Itapirapuã Paulista 20,46                 3.810  
352270 Itápolis 22,3               41.220  
352280 Itaporanga 11,69               14.308  
352290 Itapuí 28,28               11.350  
352300 Itapura 14,22                 3.897  
352310 Itaquaquecetuba 47,2             352.756  
352330 Itariri 34,68               15.098  
352340 Itatiba 51,02               95.647  
352350 Itatinga 12,39               16.682  
352370 Itirapuã 14,83                 5.686  
352390 Itu 56,05             156.097  
352410 Ituverava 29,94               38.681  
352420 Jaborandi 21,94                 6.487  
352430 Jaboticabal 10,21               73.527  
352440 Jacareí 29,88             211.560  
352450 Jaci 18,51                 4.768  
352460 Jacupiranga 54,81               18.969  
352480 Jales 42,43               49.752  
352490 Jambeiro 18,58                 4.514  
352500 Jandira 29,34             113.324  
352510 Jardinópolis 29,48               35.612  
352520 Jarinu 24,71               21.597  
352530 Jaú 31,57             125.400  
352540 Jeriquara 10,41                 3.300  
352560 João Ramalho 15,04                 4.424  
352570 José Bonifácio 18,9               32.457  
352580 Júlio Mesquita 20,56                 4.405  
352585 Jumirim 4,93                 2.627  
352590 Jundiaí 49,85             348.624  
352600 Junqueirópolis 29,93               16.485  
352610 Juquiá 57,65               23.149  
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352620 Juquitiba 31,68               31.256  
352630 Lagoinha 16,41                 5.196  
352640 Laranjal Paulista 16,38               24.362  
352650 Lavínia 18,04                 4.906  
352660 Lavrinhas 25,7                 6.994  
352670 Leme 42,04               90.025  
352680 Lençóis Paulista 47,89               62.580  
352690 Limeira 28,23             279.553  
352700 Lindóia 13,36                 6.298  
352710 Lins 100               71.383  
352720 Lorena 21,58               83.730  
352725 Lourdes 9,38                 2.259  
352730 Louveira 6,29               29.552  
352740 Lucélia 20,17               18.681  
352750 Lucianópolis 6,57                 2.004  
352760 Luís Antônio 14,52                 8.134  
352770 Luiziânia 17,92                 4.362  
352790 Lutécia 10,83                 3.086  
352800 Macatuba 70,27               17.440  
352810 Macaubal 8,02                 7.385  
352820 Macedônia 16,24                 3.617  
352830 Magda 4,65                 3.228  
352840 Mairinque 25,45               47.757  
352850 Mairiporã 49,51               75.025  
352860 Manduri 41,24                 9.007  
352870 Marabá Paulista 14,12                 3.848  
352880 Maracaí 34,42               13.400  
352885 Marapoama 5,29                 2.540  
352890 Mariápolis 8,88                 3.486  
352900 Marília 70,82             224.094  
352910 Marinópolis 11,53                 2.272  
352920 Martinópolis 28,62               24.323  
352930 Matão 19,4               77.770  
352940 Mauá 57,63             413.943  
352950 Mendonça 18,39                 3.948  
352960 Meridiano 44,78                 4.201  
352965 Mesópolis 11,4                 1.871  
352970 Miguelópolis 51,31               20.211  
352980 Mineiros do Tietê 17,18               12.844  
352990 Miracatu 29               24.907  
353000 Mira Estrela 12,67                 2.542  
353010 Mirandópolis 33,28               27.047  
353020 Mirante do Paranapanema 27,99               16.976  
353030 Mirassol 14,25               55.009  
353040 Mirassolândia 7,93                 4.274  
353060 Mogi das Cruzes 78,72             372.420  
353070 Mogi Guaçu 86,41             141.556  
353080 Moji Mirim 54,06               93.816  
353090 Mombuca 14,98                 3.485  
353100 Monções 8,89                 2.012  
353110 Mongaguá 30,15               46.975  
353120 Monte Alegre do Sul 16,96                 6.974  
353130 Monte Alto 100               46.474  
353140 Monte Aprazível 9,69               19.084  
353160 Monte Castelo 19,69                 3.622  
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353170 Monteiro Lobato 17,12                 3.790  
353180 Monte Mor 100               46.047  
353190 Morro Agudo 85,25               28.513  
353200 Morungaba 7,32               11.167  
353205 Motuca 13,1                 4.295  
353210 Murutinga do Sul 17,83                 4.110  
353215 Nantes 11,1                 2.190  
353220 Narandiba 13,96                 4.190  
353230 Natividade da Serra 11,82                 7.316  
353240 Nazaré Paulista 15,99               16.433  
353250 Neves Paulista 26,05                 9.343  
353260 Nhandeara 23,62               10.082  
353270 Nipoã 5,95                 3.613  
353280 Nova Aliança 15,75                 5.192  
353282 Nova Campina 34,38                 8.826  
353284 Nova Canaã Paulista 10,37                 2.295  
353290 Nova Europa 43,8                 8.730  
353300 Nova Granada 19,84               18.592  
353310 Nova Guataporanga 81,9                 2.053  
353320 Nova Independência 10,48                 2.117  
353325 Novais 11,27                 3.326  
353330 Nova Luzitânia 15,17                 2.820  
353350 Novo Horizonte 16,48               33.899  
353360 Nuporanga 15,2                 6.692  
353370 Ocauçu 2,99                 4.055  
353380 Óleo 6,13                 3.138  
353400 Onda Verde 11,02                 3.845  
353410 Oriente 27,83                 5.206  
353420 Orindiúva 7,78                 4.985  
353430 Orlândia 15,34               39.464  
353440 Osasco 97,48             714.949  
353450 Oscar Bressane 14,55                 2.561  
353460 Osvaldo Cruz 27,73               30.190  
353470 Ourinhos 26,69             106.353  
353475 Ouroeste 4,34                 7.286  
353480 Ouro Verde 32,31                 7.193  
353490 Pacaembu 21,09               12.632  
353500 Palestina 11,08                 9.165  
353510 Palmares Paulista 10,66                 9.262  
353520 Palmeira d'Oeste 11,61                 9.858  
353530 Palmital 22,99               22.195  
353540 Panorama 16,19               14.614  
353550 Paraguaçu Paulista 40,04               43.890  
353560 Paraibuna 35,31               18.575  
353570 Paraíso 14,04                 5.946  
353580 Paranapanema 11,12               17.517  
353590 Paranapuã 20,78                 3.529  
353600 Parapuã 39,41               10.873  
353610 Pardinho 5,63                 5.684  
353625 Parisi 13,87                 2.265  
353630 Patrocínio Paulista 100               12.672  
353640 Paulicéia 43,1                 6.149  
353650 Paulínia 18,14               62.133  
353657 Paulistânia 3,72                 1.965  
353660 Paulo de Faria 8,44                 8.583  
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353670 Pederneiras 50,14               40.011  
353680 Pedra Bela 11,24                 5.953  
353690 Pedranópolis 13,04                 2.458  
353700 Pedregulho 8,82               15.931  
353710 Pedreira 17,72               40.575  
353715 Pedrinhas Paulista 9,17                 3.068  
353720 Pedro de Toledo 24,08               10.188  
353730 Penápolis 36,53               59.327  
353750 Pereiras 31,72                 7.539  
353770 Piacatu 34,73                 4.686  
353780 Piedade 35,82               54.972  
353790 Pilar do Sul 15,73               27.242  
353800 Pindamonhangaba 17,37             143.739  
353810 Pindorama 18,04               13.651  
353820 Pinhalzinho 21,32               12.874  
353830 Piquerobi 14,26                 3.634  
353850 Piquete 78,93               15.536  
353860 Piracaia 24,58               26.564  
353870 Piracicaba 100             366.444  
353880 Piraju 56,23               29.244  
353890 Pirajuí 11,6               21.034  
353900 Pirangi 18,04               10.165  
353910 Pirapora do Bom Jesus 30,63               15.674  
353920 Pirapozinho 36,85               22.925  
353930 Pirassununga 48,6               70.865  
353940 Piratininga 21,27               11.269  
353960 Planalto 18,35                 3.800  
353970 Platina 12,44                 2.898  
353980 Poá 30,16             110.213  
353990 Poloni 6,51                 4.960  
354000 Pompéia 29,18               18.861  
354010 Pongaí 9,1                 3.778  
354020 Pontal 31,59               34.765  
354025 Pontalinda 19,36                 3.829  
354030 Pontes Gestal 23,25                 2.224  
354040 Populina 21,09                 4.283  
354050 Porangaba 23,07                 7.426  
354060 Porto Feliz 21,28               51.854  
354070 Porto Ferreira 14,23               54.050  
354075 Potim 70,05               16.457  
354080 Potirendaba 22,29               15.471  
354085 Pracinha 11,21                 1.412  
354090 Pradópolis 21,52               15.162  
354100 Praia Grande 59,92             245.384  
354105 Pratânia 8,64                 4.417  
354110 Presidente Alves 5,02                 4.182  
354120 Presidente Bernardes 21,75               15.588  
354130 Presidente Epitácio 43,77               42.584  
354140 Presidente Prudente 33,88             206.705  
354150 Presidente Venceslau 22,57               38.255  
354160 Promissão 19,01               33.414  
354165 Quadra 15,63                 3.203  
354170 Quatá 33,16               11.876  
354180 Queiroz 19,02                 2.348  
354190 Queluz 24,35               10.150  
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354200 Quintana 25,89                   5.632  
354210 Rafard 43,12                 8.192  
354220 Rancharia 100               30.147  
354230 Redenção da Serra 13,42                 4.081  
354240 Regente Feijó 38,46               18.501  
354250 Reginópolis 6,99                 4.725  
354260 Registro 42,98               57.301  
354270 Restinga 26,8                 6.455  
354280 Ribeira 18,72                 3.086  
354300 Ribeirão Branco 100               22.672  
354310 Ribeirão Corrente 13,4                 4.363  
354320 Ribeirão do Sul 24,85                 4.740  
354323 Ribeirão dos Índios 25,12                 2.330  
354325 Ribeirão Grande 23,87                 8.290  
354330 Ribeirão Pires 31,36             118.865  
354340 Ribeirão Preto 59,15             559.651  
354350 Riversul 32,76                 5.560  
354360 Rifaina 15,94                 3.645  
354370 Rincão 13,64               10.319  
354380 Rinópolis 19,17                 9.577  
354390 Rio Claro 18,94             190.372  
354400 Rio das Pedras 24,0               26.738  
354410 Rio Grande da Serra 100               42.406  
354420 Riolândia 14,79                 9.153  
354425 Rosana 43,91               26.813  
354430 Roseira 23,62               10.321  
354440 Rubiácea 12,93                 2.112  
354450 Rubinéia 14,66                 2.896  
354460 Sabino 100                 5.234  
354470 Sagres 12,16                 2.281  
354480 Sales 20,32                 5.159  
354490 Sales Oliveira 20,94               10.577  
354500 Salesópolis 4,86               16.575  
354510 Salmourão 11,52                 4.351  
354515 Saltinho 10,07                 6.333  
354520 Salto 22,47             108.549  
354530 Salto de Pirapora 42,92               42.262  
354540 Salto Grande 14,41                 9.228  
354550 Sandovalina 11,88                 3.596  
354560 Santa Adélia 12,49               14.063  
354570 Santa Albertina 12,15                 5.375  
354580 Santa Bárbara d'Oeste 80,83             188.416  
354600 Santa Branca 32,78               15.009  
354610 Santa Clara d'Oeste 2,89                 1.846  
354620 Santa Cruz da Conceição 17,97                 3.970  
354625 Santa Cruz da Esperança 8,91                 1.877  
354640 Santa Cruz do Rio Pardo 35,91               44.134  
354650 Santa Ernestina 21,65                 5.840  
354660 Santa Fé do Sul 41,68               29.025  
354670 Santa Gertrudes 27,24               19.911  
354680 Santa Isabel 40,85               48.003  
354690 Santa Lúcia 10,8                 9.013  
354700 Santa Maria da Serra 10,51                 4.944  
354710 Santa Mercedes 12,76                 2.673  
354720 Santana da Ponte Pensa 3,46                 1.551  
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354730 Santana de Parnaíba 20,57             102.225  
354740 Santa Rita d'Oeste 13,5                 2.110  
354750 Santa Rita do Passa Quatro 32,67               27.628  
354760 Santa Rosa de Viterbo 26,55               23.093  
354765 Santa Salete 8,2                 1.379  
354770 Santo Anastácio 28,16               21.297  
354780 Santo André 100             673.233  
354790 Santo Antônio da Alegria 22,7                 6.213  
354800 Santo Antônio de Posse 49,46               20.987  
354805 Santo Antônio do Aracanguá 16,45                 6.872  
354810 Santo Antônio do Jardim 8,42                 6.497  
354820 Santo Antônio do Pinhal 31,2                 7.044  
354840 Santópolis do Aguapeí 18,08                 3.802  
354850 Santos 100             418.375  
354860 São Bento do Sapucaí 10,4               11.580  
354870 São Bernardo do Campo 100             803.904  
354880 São Caetano do Sul 100             133.241  
354890 São Carlos 100             218.701  
354900 São Francisco 16,83                 3.097  
354910 São João da Boa Vista 97,69               83.478  
354920 São João das Duas Pontes 3,6                 2.560  
354925 São João de Iracema 11,12                 1.728  
354930 São João do Pau d'Alho 11,4                 1.712  
354940 São Joaquim da Barra 18,07               45.743  
354960 São José do Barreiro 13,81                 4.301  
354970 São José do Rio Pardo 30,61               54.139  
354980 São José do Rio Preto 67,42             415.509  
354990 São José dos Campos 49,64             610.962  
354995 São Lourenço da Serra 29,05               15.667  
355000 São Luís do Paraitinga 35,99               10.802  
355010 São Manuel 10,51               39.816  
355030 São Paulo 100         11.016.708  
355040 São Pedro 21,2               33.606  
355050 São Pedro do Turvo 25,65                 7.018  
355060 São Roque 33,44               73.779  
355070 São Sebastião 40,63               75.887  
355080 São Sebastião da Grama 28,27               12.930  
355090 São Simão 17,27               14.926  
355100 São Vicente 71,44             329.369  
355110 Sarapuí 20,5                 8.788  
355120 Sarutaiá 18,15                 4.268  
355130 Sebastianópolis do Sul 16,15                 2.563  
355140 Serra Azul 31,0                 8.387  
355160 Serra Negra 32,95               25.435  
355180 Sete Barras 26,85               14.592  
355200 Silveiras 19,94                 5.722  
355210 Socorro 13,72               34.139  
355220 Sorocaba 37,03             578.071  
355230 Sud Mennucci 14,95                 7.481  
355240 Sumaré 35,65             237.899  
355250 Suzano 75,05             280.318  
355255 Suzanápolis 11,49                 2.905  
355260 Tabapuã 11,35               10.888  
355270 Tabatinga 19,72               14.613  
355280 Taboão da Serra 62,44             225.406  
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355290 Taciba 17,03                 5.570  
355300 Taguaí 8,15                 8.237  
355310 Taiaçu 73,49                 6.064  
355320 Taiúva 16,3                 5.722  
355330 Tambaú 23,14               24.032  
355340 Tanabi 28,3               23.381  
355350 Tapiraí 16,74               10.668  
355365 Taquaral 15,29                 2.930  
355370 Taquaritinga 24,01               55.867  
355380 Taquarituba 25,43               24.527  
355385 Taquarivaí 21,51                 5.501  
355390 Tarabai 26,65                 6.578  
355395 Tarumã 29,55               11.606  
355400 Tatuí 17,25             107.116  
355410 Taubaté 56,42             271.660  
355420 Tejupá 8,86                 5.783  
355430 Teodoro Sampaio 29,01               20.787  
355450 Tietê 24,88               36.756  
355460 Timburi 13,92                 2.643  
355465 Torre de Pedra 10,29                 2.812  
355470 Torrinha 3,23                 9.824  
355475 Trabiju 7,35                 1.474  
355480 Tremembé 44,58               40.181  
355490 Três Fronteiras 21,85                 5.188  
355495 Tuiuti 100                 5.593  
355500 Tupã 34,35               66.293  
355510 Tupi Paulista 26,14               12.724  
355520 Turiúba 9,72                 1.754  
355530 Turmalina 12,88                 2.082  
355535 Ubarana 5,6                 5.240  
355540 Ubatuba 68,24               81.245  
355550 Ubirajara 20,64                 4.127  
355560 Uchoa 13,77                 9.554  
355570 União Paulista 2,87                 1.376  
355580 Urânia 25,63                 8.884  
355590 Uru 3,85                 1.450  
355600 Urupês 22,59               12.443  
355610 Valentim Gentil 11,25               10.602  
355630 Valparaíso 28,72               20.074  
355635 Vargem 15,23                 8.431  
355640 Vargem Grande do Sul 91,08               40.259  
355645 Vargem Grande Paulista 29,07               45.111  
355650 Várzea Paulista 10,44             110.448  
355660 Vera Cruz 19,77               11.124  
355670 Vinhedo 13,11               57.266  
355680 Viradouro 32,16               18.084  
355690 Vista Alegre do Alto 19,02                 5.597  
355695 Vitória Brasil 9,87                 1.845  
355700 Votorantim 83,64             107.157  
355710 Votuporanga 35,93               83.762  
355720 Chavantes 12,67               12.544  
355730 Estiva Gerbi 23,5               10.470  
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APÊNDICE 3 – ESCORES DE EFICIÊNCIA AJUSTADOS: DEA SEGUNDO 
ESTÁGIO 
 

Município  Escore Ajustado (%) População 

350010 Adamantina 9,07          34.537  
350020 Adolfo 8,2            3.987  
350030 Aguaí 13,46          31.768  
350040 Águas da Prata 15,12            7.455  
350050 Águas de Lindóia 5,77          19.239  
350055 Águas de Santa Bárbara 5,95            6.210  
350060 Águas de São Pedro 8,79            2.019  
350070 Agudos 14,95          34.186  
350075 Alambari 6,99            3.908  
350080 Alfredo Marcondes 17,28            3.845  
350100 Altinópolis 23,83          16.841  
350110 Alto Alegre 18,62            3.873  
350115 Alumínio 7,78          16.358  
350120 Álvares Florence 9,72            3.774  
350130 Álvares Machado 22,34          25.470  
350140 Álvaro de Carvalho 9,21            4.830  
350150 Alvinlândia 9,12            3.058  
350160 Americana 23,39         203.846  
350170 Américo Brasiliense 17,51          34.361  
350180 Américo de Campos 8,19            5.594  
350190 Amparo 37,61          67.503  
350200 Analândia 4,41            3.997  
350210 Andradina 31,85          57.193  
350220 Angatuba 7,47          20.834  
350230 Anhembi 7,14            5.273  
350240 Anhumas 14,78            3.534  
350250 Aparecida 14,65          36.127  
350260 Aparecida d'Oeste 21,52            4.812  
350270 Apiaí 24,96          27.621  
350275 Araçariguama 6,81          14.281  
350280 Araçatuba 17,15         181.597  
350290 Araçoiaba da Serra 17,3          23.712  
350300 Aramina 8,9            5.281  
350310 Arandu 21,56            6.396  
350315 Arapeí 9,73            2.855  
350320 Araraquara 13,03         199.657  
350330 Araras 22,95         116.564  
350335 Arco-Íris 9,96            2.303  
350340 Arealva 19,93            7.505  
350350 Areias 15,01            3.834  
350360 Areiópolis 22,71          10.517  
350370 Ariranha 19,75            8.682  
350380 Artur Nogueira 16,84          43.346  
350390 Arujá 7,76          75.119  
350395 Aspásia 3,31            1.792  
350400 Assis 34,75          95.702  
350410 Atibaia 13,53         129.754  
350420 Auriflama 8,73          14.066  
350430 Avaí 23,97            4.554  
350440 Avanhandava 18,81            9.461  
350450 Avaré 31,25          87.832  
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Município  Escore Ajustado (%) População 

350460 Bady Bassitt 8,8          15.861  
350470 Balbinos 2,53            1.382  
350480 Bálsamo 9,97            7.759  
350490 Bananal 12,32          10.184  
350500 Barão de Antonina 11,99            2.622  
350510 Barbosa 7,61            6.174  
350520 Bariri 11,37          30.945  
350530 Barra Bonita 14,78          38.917  
350535 Barra do Chapéu 18,01            4.797  
350540 Barra do Turvo 18,9            8.838  
350550 Barretos 13,53         110.192  
350560 Barrinha 10,69          28.162  
350570 Barueri 13,4         265.547  
350580 Bastos 16,95          21.673  
350590 Batatais 19,41          56.290  
350600 Bauru 47,32         356.680  
350610 Bebedouro 34,05          80.029  
350620 Bento de Abreu 6,64            2.394  
350630 Bernardino de Campos 24,34          11.215  
350635 Bertioga 6,4          43.767  
350650 Birigui 13,39         108.474  
350660 Biritiba-Mirim 17,92          29.693  
350680 Bocaina 8,21          11.057  
350690 Bofete 64,85            8.605  
350700 Boituva 6,93          42.666  
350710 Bom Jesus dos Perdões 12,31          15.871  
350715 Bom Sucesso de Itararé 11,4            3.901  
350720 Borá 1,89               826  
350730 Boracéia 15,16            3.942  
350740 Borborema 29,81          13.998  
350745 Borebi 18,97            2.324  
350750 Botucatu 27,96         121.275  
350760 Bragança Paulista 21,5         143.619  
350770 Braúna 16,64            4.469  
350775 Brejo Alegre 8,72            2.546  
350790 Brotas 11,33          22.202  
350810 Buritama 20,01          14.659  
350820 Buritizal 8,45            3.584  
350830 Cabrália Paulista 3,67            5.243  
350840 Cabreúva 7,34          43.656  
350850 Caçapava 26,98          83.574  
350860 Cachoeira Paulista 14,4          30.158  
350870 Caconde 11,91          19.186  
350880 Cafelândia 16,95          16.191  
350890 Caiabu 15,65            4.243  
350900 Caieiras 12,91          94.983  
350910 Caiuá 22,94            4.819  
350920 Cajamar 13,24          63.343  
350925 Cajati 41,72          33.353  
350940 Cajuru 24,86          22.417  
350945 Campina do Monte Alegre 13,19            6.170  
350950 Campinas 21,92      1.059.421  
350960 Campo Limpo Paulista 15,85          77.280  
350970 Campos do Jordão 19,08          49.513  
350980 Campos Novos Paulista 11,81            4.303  
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Município  Escore Ajustado (%) População 

350990 Cananéia 9,08          14.196  
350995 Canas 16,31            4.127  
351000 Cândido Mota 8,61          32.111  
351015 Canitar 16,16            4.250  
351020 Capão Bonito 23,79          46.949  
351030 Capela do Alto 11,73          16.814  
351040 Capivari 10,17          46.824  
351060 Carapicuíba 7,86         389.634  
351070 Cardoso 9,27          11.105  
351080 Casa Branca 13,23          27.902  
351090 Cássia dos Coqueiros 13,7            2.983  
351100 Castilho 12,95          15.199  
351110 Catanduva 19,02         116.984  
351120 Catiguá 4,2            6.769  
351130 Cedral 14,86            7.437  
351140 Cerqueira César 19,89          16.836  
351150 Cerquilho 23,74          36.499  
351160 Cesário Lange 46,87          14.160  
351170 Charqueada 9,73          14.737  
351190 Clementina 14,38            5.788  
351210 Colômbia 9,62            6.450  
351220 Conchal 18,73          25.191  
351230 Conchas 50,49          17.131  
351240 Cordeirópolis 8,07          20.731  
351250 Coroados 10,9            4.702  
351260 Coronel Macedo 9,01            5.470  
351270 Corumbataí 5,97            4.265  
351280 Cosmópolis 9,49          50.526  
351290 Cosmorama 16,23            7.035  
351300 Cotia 13,48         179.684  
351310 Cravinhos 13,44          32.738  
351320 Cristais Paulista 15,48            7.264  
351330 Cruzália 9,09            2.561  
351340 Cruzeiro 10,98          77.074  
351350 Cubatão 12,38         121.003  
351360 Cunha 23,48          22.814  
351370 Descalvado 16,15          31.263  
351385 Dirce Reis 12,22            1.414  
351390 Divinolândia 47,28          12.168  
351400 Dobrada 5,21            7.068  
351410 Dois Córregos 13,97          25.247  
351420 Dolcinópolis 10,52            2.198  
351430 Dourado 19,45            9.246  
351440 Dracena 12,6          41.095  
351450 Duartina 34,66          12.900  
351470 Echaporã 19,79            7.203  
351480 Eldorado 30,53          14.882  
351490 Elias Fausto 16,83          15.554  
351492 Elisiário 10,4            2.604  
351495 Embaúba 9,09            2.538  
351500 Embu 15,75         245.857  
351510 Embu-Guaçu 10,66          72.171  
351512 Emilianópolis 10,91            2.889  
351515 Engenheiro Coelho 39,96          12.640  
351519 Espírito Santo do Turvo 12,29            4.195  
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Município  Escore Ajustado (%) População 

351520 Estrela d'Oeste 7,94            8.082  
351530 Estrela do Norte 10,36            2.512  
351535 Euclides da Cunha Paulista 14,72          10.692  
351540 Fartura 15,47          15.508  
351550 Fernandópolis 63,05          65.717  
351560 Fernando Prestes 13,74            5.626  
351565 Fernão 11,35            1.240  
351570 Ferraz de Vasconcelos 9,0         176.531  
351590 Floreal 5,08            2.985  
351600 Flórida Paulista 21,99          10.069  
351610 Florínia 7,0            3.214  
351620 Franca 19,46         328.121  
351630 Francisco Morato 17,96         170.586  
351650 Gabriel Monteiro 12,74            2.909  
351660 Gália 20,44            7.151  
351670 Garça 63,63          44.401  
351680 Gastão Vidigal 6,1            3.402  
351685 Gavião Peixoto 9,24            4.068  
351690 General Salgado 5,39          11.154  
351700 Getulina 12,71          10.552  
351710 Glicério 15,93            4.570  
351720 Guaiçara 8,25          11.312  
351730 Guaimbê 19,65            5.258  
351740 Guaíra 16,46          37.228  
351750 Guapiaçu 18,34          16.617  
351760 Guapiara 22,88          20.796  
351770 Guará 24,81          20.805  
351780 Guaraçaí 6,26            9.340  
351790 Guaraci 8,11            9.610  
351800 Guarani d'Oeste 10,73            2.132  
351810 Guarantã 13,38            6.904  
351820 Guararapes 19,79          30.437  
351830 Guararema 6          24.819  
351850 Guareí 25,09          11.474  
351860 Guariba 6,18          32.695  
351870 Guarujá 19,17         305.171  
351880 Guarulhos 23,89      1.283.253  
351885 Guatapará 9,93            6.791  
351890 Guzolândia 14,71            3.738  
351900 Herculândia 45,27            8.699  
351905 Holambra 16,65            8.533  
351910 Iacanga 16,36            8.811  
351920 Iacri 33,81            6.595  
351925 Iaras 6,41            3.717  
351930 Ibaté 28,14          32.104  
351940 Ibirá 12,64            9.989  
351950 Ibirarema 14,75            5.830  
351960 Ibitinga 9,99          52.811  
351970 Ibiúna 17,33          75.615  
351980 Icém 8,05            7.270  
351990 Iepê 21,6            6.980  
352000 Igaraçu do Tietê 10,61          23.903  
352010 Igarapava 5,92          28.586  
352020 Igaratá 14,9            9.771  
352030 Iguape 13,9          28.781  
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352040 Ilhabela 13,49          26.230  
352042 Ilha Comprida 11,86            9.621  
352050 Indaiatuba 15,08         181.125  
352060 Indiana 17,24            5.159  
352070 Indiaporã 14,24            3.535  
352080 Inúbia Paulista 17,97            3.295  
352090 Ipaussu 13,65          13.400  
352100 Iperó 10,85          24.156  
352110 Ipeúna 7,84            5.556  
352115 Ipiguá 13,62            4.319  
352120 Iporanga 13,09            4.523  
352130 Ipuã 9,17          12.989  
352140 Iracemápolis 10,66          18.365  
352150 Irapuã 12,55            7.076  
352160 Irapuru 23,89            6.867  
352170 Itaberá 12,22          19.659  
352180 Itaí 13,22          23.421  
352190 Itajobi 13,9          15.005  
352210 Itanhaém 5,15          91.152  
352215 Itaóca 12,79            2.857  
352220 Itapecerica da Serra 20,31         162.239  
352230 Itapetininga 12,47         143.097  
352240 Itapeva 28,08          89.743  
352250 Itapevi 11,17         202.682  
352260 Itapira 61,59          68.398  
352265 Itapirapuã Paulista 16            3.810  
352270 Itápolis 15,69          41.220  
352280 Itaporanga 7,83          14.308  
352290 Itapuí 18,15          11.350  
352300 Itapura 9,33            3.897  
352310 Itaquaquecetuba 9,83         352.756  
352330 Itariri 24,52          15.098  
352340 Itatiba 30,62          95.647  
352350 Itatinga 6,2          16.682  
352370 Itirapuã 9,04            5.686  
352390 Itu 29,13         156.097  
352410 Ituverava 18,52          38.681  
352420 Jaborandi 13,79            6.487  
352430 Jaboticabal 5,99          73.527  
352440 Jacareí 13,08         211.560  
352450 Jaci 11,39            4.768  
352460 Jacupiranga 37,38          18.969  
352480 Jales 26,43          49.752  
352490 Jambeiro 14,46            4.514  
352500 Jandira 6,35         113.324  
352510 Jardinópolis 16,71          35.612  
352520 Jarinu 14,0          21.597  
352530 Jaú 19,03         125.400  
352540 Jeriquara 6,36            3.300  
352560 João Ramalho 9,09            4.424  
352570 José Bonifácio 11,73          32.457  
352580 Júlio Mesquita 13,28            4.405  
352585 Jumirim 4,43            2.627  
352590 Jundiaí 27,05         348.624  
352600 Junqueirópolis 25,85          16.485  
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Município  Escore Ajustado (%) População 

352610 Juquiá 39,27          23.149  
352620 Juquitiba 18,06          31.256  
352630 Lagoinha 15,48            5.196  
352640 Laranjal Paulista 11,52          24.362  
352650 Lavínia 14,28            4.906  
352660 Lavrinhas 13,33            6.994  
352670 Leme 20,18          90.025  
352680 Lençóis Paulista 24,23          62.580  
352690 Limeira 13,42         279.553  
352700 Lindóia 9,28            6.298  
352710 Lins 66,2          71.383  
352720 Lorena 11,56          83.730  
352725 Lourdes 6,91            2.259  
352730 Louveira 2,8          29.552  
352740 Lucélia 13,08          18.681  
352750 Lucianópolis 4,39            2.004  
352760 Luís Antônio 6,83            8.134  
352770 Luiziânia 13,42            4.362  
352790 Lutécia 7,94            3.086  
352800 Macatuba 37,19          17.440  
352810 Macaubal 6,37            7.385  
352820 Macedônia 12,64            3.617  
352830 Magda 3,49            3.228  
352840 Mairinque 12,39          47.757  
352850 Mairiporã 25,06          75.025  
352860 Manduri 28,96            9.007  
352870 Marabá Paulista 10,59            3.848  
352880 Maracaí 20,33          13.400  
352885 Marapoama 3,9            2.540  
352890 Mariápolis 7,94            3.486  
352900 Marília 40,86         224.094  
352910 Marinópolis 8,09            2.272  
352920 Martinópolis 19,99          24.323  
352930 Matão 9,77          77.770  
352940 Mauá 11,89         413.943  
352950 Mendonça 16,38            3.948  
352960 Meridiano 36,43            4.201  
352965 Mesópolis 9,75            1.871  
352970 Miguelópolis 27,74          20.211  
352980 Mineiros do Tietê 10,14          12.844  
352990 Miracatu 16,27          24.907  
353000 Mira Estrela 10,97            2.542  
353010 Mirandópolis 23,44          27.047  
353020 Mirante do Paranapanema 23,1          16.976  
353030 Mirassol 8,1          55.009  
353040 Mirassolândia 5,2            4.274  
353060 Mogi das Cruzes 35,09         372.420  
353070 Mogi Guaçu 29,43         141.556  
353080 Moji Mirim 30,21          93.816  
353090 Mombuca 9,12            3.485  
353100 Monções 7,41            2.012  
353110 Mongaguá 16,4          46.975  
353120 Monte Alegre do Sul 15,63            6.974  
353130 Monte Alto 63,06          46.474  
353140 Monte Aprazível 7,72          19.084  
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353160 Monte Castelo 17,43            3.622  
353170 Monteiro Lobato 10,6            3.790  
353180 Monte Mor 65,42          46.047  
353190 Morro Agudo 43,48          28.513  
353200 Morungaba 4,15          11.167  
353205 Motuca 8,16            4.295  
353210 Murutinga do Sul 17,59            4.110  
353215 Nantes 6,8            2.190  
353220 Narandiba 9,85            4.190  
353230 Natividade da Serra 11,98            7.316  
353240 Nazaré Paulista 12,08          16.433  
353250 Neves Paulista 21,24            9.343  
353260 Nhandeara 20,37          10.082  
353270 Nipoã 3,89            3.613  
353280 Nova Aliança 14,22            5.192  
353282 Nova Campina 20,93            8.826  
353284 Nova Canaã Paulista 13,29            2.295  
353290 Nova Europa 25,09            8.730  
353300 Nova Granada 12,87          18.592  
353310 Nova Guataporanga 79,69            2.053  
353320 Nova Independência 8,46            2.117  
353325 Novais 7,83            3.326  
353330 Nova Luzitânia 9,35            2.820  
353350 Novo Horizonte 11,19          33.899  
353360 Nuporanga 10,8            6.692  
353370 Ocauçu 2,15            4.055  
353380 Óleo 5,44            3.138  
353400 Onda Verde 7,21            3.845  
353410 Oriente 21,29            5.206  
353420 Orindiúva 3,96            4.985  
353430 Orlândia 8,08          39.464  
353440 Osasco 13,94         714.949  
353450 Oscar Bressane 12,23            2.561  
353460 Osvaldo Cruz 20,37          30.190  
353470 Ourinhos 14,41         106.353  
353475 Ouroeste 2,96            7.286  
353480 Ouro Verde 22,84            7.193  
353490 Pacaembu 17,66          12.632  
353500 Palestina 9,65            9.165  
353510 Palmares Paulista 4,95            9.262  
353520 Palmeira d'Oeste 10,21            9.858  
353530 Palmital 17,34          22.195  
353540 Panorama 8,45          14.614  
353550 Paraguaçu Paulista 23,77          43.890  
353560 Paraibuna 31,59          18.575  
353570 Paraíso 9,04            5.946  
353580 Paranapanema 6,41          17.517  
353590 Paranapuã 15,28            3.529  
353600 Parapuã 32,75          10.873  
353610 Pardinho 3,64            5.684  
353625 Parisi 10,35            2.265  
353630 Patrocínio Paulista 64,15          12.672  
353640 Paulicéia 26,51            6.149  
353650 Paulínia 7,89          62.133  
353657 Paulistânia 2,77            1.965  
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353660 Paulo de Faria 5,08            8.583  
353670 Pederneiras 28,64          40.011  
353680 Pedra Bela 11,88            5.953  
353690 Pedranópolis 12,71            2.458  
353700 Pedregulho 5,59          15.931  
353710 Pedreira 9,38          40.575  
353715 Pedrinhas Paulista 6,05            3.068  
353720 Pedro de Toledo 17,04          10.188  
353730 Penápolis 23,39          59.327  
353750 Pereiras 27,28            7.539  
353770 Piacatu 25,46            4.686  
353780 Piedade 26,43          54.972  
353790 Pilar do Sul 9,2          27.242  
353800 Pindamonhangaba 8,03         143.739  
353810 Pindorama 13,62          13.651  
353820 Pinhalzinho 18,64          12.874  
353830 Piquerobi 10,75            3.634  
353850 Piquete 47,6          15.536  
353860 Piracaia 12,38          26.564  
353870 Piracicaba 53,62         366.444  
353880 Piraju 39,15          29.244  
353890 Pirajuí 8,3          21.034  
353900 Pirangi 13,39          10.165  
353910 Pirapora do Bom Jesus 13,15          15.674  
353920 Pirapozinho 22,07          22.925  
353930 Pirassununga 31,65          70.865  
353940 Piratininga 14,5          11.269  
353960 Planalto 12,05            3.800  
353970 Platina 8,76            2.898  
353980 Poá 6,85         110.213  
353990 Poloni 6,25            4.960  
354000 Pompéia 18,22          18.861  
354010 Pongaí 7,42            3.778  
354020 Pontal 14,7          34.765  
354025 Pontalinda 12,41            3.829  
354030 Pontes Gestal 18,64            2.224  
354040 Populina 17,06            4.283  
354050 Porangaba 20,05            7.426  
354060 Porto Feliz 12,46          51.854  
354070 Porto Ferreira 7,92          54.050  
354075 Potim 29,45          16.457  
354080 Potirendaba 17,98          15.471  
354085 Pracinha 8,77            1.412  
354090 Pradópolis 10,8          15.162  
354100 Praia Grande 26,51         245.384  
354105 Pratânia 5,38            4.417  
354110 Presidente Alves 3,62            4.182  
354120 Presidente Bernardes 17,72          15.588  
354130 Presidente Epitácio 24,58          42.584  
354140 Presidente Prudente 18,14         206.705  
354150 Presidente Venceslau 14,44          38.255  
354160 Promissão 12,53          33.414  
354165 Quadra 13,71            3.203  
354170 Quatá 20,54          11.876  
354180 Queiroz 12,39            2.348  
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354190 Queluz 13,91          10.150  
354200 Quintana 17,28            5.632  
354210 Rafard 27,77            8.192  
354220 Rancharia 64,21          30.147  
354230 Redenção da Serra 13,88            4.081  
354240 Regente Feijó 24,19          18.501  
354250 Reginópolis 5,47            4.725  
354260 Registro 24,19          57.301  
354270 Restinga 14,97            6.455  
354280 Ribeira 20,55            3.086  
354300 Ribeirão Branco 62,63          22.672  
354310 Ribeirão Corrente 8,17            4.363  
354320 Ribeirão do Sul 18,87            4.740  
354323 Ribeirão dos Índios 20,89            2.330  
354325 Ribeirão Grande 18,02            8.290  
354330 Ribeirão Pires 8,25         118.865  
354340 Ribeirão Preto 28,02         559.651  
354350 Riversul 26,78            5.560  
354360 Rifaina 10,21            3.645  
354370 Rincão 8,26          10.319  
354380 Rinópolis 16,97            9.577  
354390 Rio Claro 11,01         190.372  
354400 Rio das Pedras 10,27          26.738  
354410 Rio Grande da Serra 40,56          42.406  
354420 Riolândia 8,57            9.153  
354425 Rosana 28,99          26.813  
354430 Roseira 10,44          10.321  
354440 Rubiácea 10,62            2.112  
354450 Rubinéia 13,29            2.896  
354460 Sabino 74,71            5.234  
354470 Sagres 9,55            2.281  
354480 Sales 13,58            5.159  
354490 Sales Oliveira 13,37          10.577  
354500 Salesópolis 3,48          16.575  
354510 Salmourão 8,4            4.351  
354515 Saltinho 5,91            6.333  
354520 Salto 10,33         108.549  
354530 Salto de Pirapora 24,18          42.262  
354540 Salto Grande 10,04            9.228  
354550 Sandovalina 8,24            3.596  
354560 Santa Adélia 8,43          14.063  
354570 Santa Albertina 11,43            5.375  
354580 Santa Bárbara d'Oeste 33,55         188.416  
354600 Santa Branca 19,24          15.009  
354610 Santa Clara d'Oeste 2,84            1.846  
354620 Santa Cruz da Conceição 15,67            3.970  
354625 Santa Cruz da Esperança 6,5            1.877  
354640 Santa Cruz do Rio Pardo 23,56          44.134  
354650 Santa Ernestina 11,46            5.840  
354660 Santa Fé do Sul 28,63          29.025  
354670 Santa Gertrudes 13,74          19.911  
354680 Santa Isabel 23,03          48.003  
354690 Santa Lúcia 5,43            9.013  
354700 Santa Maria da Serra 6,32            4.944  
354710 Santa Mercedes 11,05            2.673  
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354720 Santana da Ponte Pensa 3,49            1.551  
354730 Santana de Parnaíba 7,87         102.225  
354740 Santa Rita d'Oeste 14,69            2.110  
354750 Santa Rita do Passa Quatro 27,5          27.628  
354760 Santa Rosa de Viterbo 16,24          23.093  
354765 Santa Salete 9,46            1.379  
354770 Santo Anastácio 19,81          21.297  
354780 Santo André 35,08         673.233  
354790 Santo Antônio da Alegria 15,92            6.213  
354800 Santo Antônio de Posse 29,9          20.987  
354805 Santo Antônio do Aracanguá 10,82            6.872  
354810 Santo Antônio do Jardim 6,49            6.497  
354820 Santo Antônio do Pinhal 23,29            7.044  
354840 Santópolis do Aguapeí 10,89            3.802  
354850 Santos 65,47         418.375  
354860 São Bento do Sapucaí 9,69          11.580  
354870 São Bernardo do Campo 32,32         803.904  
354880 São Caetano do Sul 25,52         133.241  
354890 São Carlos 55,28         218.701  
354900 São Francisco 14,13            3.097  
354910 São João da Boa Vista 62,9          83.478  
354920 São João das Duas Pontes 2,59            2.560  
354925 São João de Iracema 8,35            1.728  
354930 São João do Pau d'Alho 11,75            1.712  
354940 São Joaquim da Barra 10          45.743  
354960 São José do Barreiro 11,8            4.301  
354970 São José do Rio Pardo 18,73          54.139  
354980 São José do Rio Preto 34,57         415.509  
354990 São José dos Campos 19,61         610.962  
354995 São Lourenço da Serra 14,01          15.667  
355000 São Luís do Paraitinga 30,47          10.802  
355010 São Manuel 6,3          39.816  
355030 São Paulo 23    11.016.708  
355040 São Pedro 14,62          33.606  
355050 São Pedro do Turvo 18,39            7.018  
355060 São Roque 20,54          73.779  
355070 São Sebastião 17,83          75.887  
355080 São Sebastião da Grama 20,84          12.930  
355090 São Simão 11,68          14.926  
355100 São Vicente 27,76         329.369  
355110 Sarapuí 14,83            8.788  
355120 Sarutaiá 13,2            4.268  
355130 Sebastianópolis do Sul 13,81            2.563  
355140 Serra Azul 16,46            8.387  
355160 Serra Negra 23,42          25.435  
355180 Sete Barras 22,29          14.592  
355200 Silveiras 16,86            5.722  
355210 Socorro 11,93          34.139  
355220 Sorocaba 15,13         578.071  
355230 Sud Mennucci 8,69            7.481  
355240 Sumaré 12,39         237.899  
355250 Suzano 33,96         280.318  
355255 Suzanápolis 6,86            2.905  
355260 Tabapuã 8,63          10.888  
355270 Tabatinga 13          14.613  
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355280 Taboão da Serra 7,59         225.406  
355290 Taciba 11,45            5.570  
355300 Taguaí 4,73            8.237  
355310 Taiaçu 49,03            6.064  
355320 Taiúva 13,05            5.722  
355330 Tambaú 14,68          24.032  
355340 Tanabi 21,4          23.381  
355350 Tapiraí 9,8          10.668  
355365 Taquaral 9,09            2.930  
355370 Taquaritinga 14,85          55.867  
355380 Taquarituba 14,96          24.527  
355385 Taquarivaí 12,62            5.501  
355390 Tarabai 15,09            6.578  
355395 Tarumã 15,09          11.606  
355400 Tatuí 9,56         107.116  
355410 Taubaté 28,84         271.660  
355420 Tejupá 5,67            5.783  
355430 Teodoro Sampaio 16,64          20.787  
355450 Tietê 15,99          36.756  
355460 Timburi 11,97            2.643  
355465 Torre de Pedra 10            2.812  
355470 Torrinha 2,43            9.824  
355475 Trabiju 4,67            1.474  
355480 Tremembé 21,91          40.181  
355490 Três Fronteiras 19,07            5.188  
355495 Tuiuti 96,45            5.593  
355500 Tupã 24,52          66.293  
355510 Tupi Paulista 24,73          12.724  
355520 Turiúba 8,7            1.754  
355530 Turmalina 11,84            2.082  
355535 Ubarana 2,84            5.240  
355540 Ubatuba 30,34          81.245  
355550 Ubirajara 16,03            4.127  
355560 Uchoa 10,96            9.554  
355570 União Paulista 2,45            1.376  
355580 Urânia 19,89            8.884  
355590 Uru 3,4            1.450  
355600 Urupês 18,59          12.443  
355610 Valentim Gentil 6,72          10.602  
355630 Valparaíso 16,67          20.074  
355635 Vargem 13,61            8.431  
355640 Vargem Grande do Sul 54,17          40.259  
355645 Vargem Grande Paulista 10,6          45.111  
355650 Várzea Paulista 3,09         110.448  
355660 Vera Cruz 14,87          11.124  
355670 Vinhedo 6,28          57.266  
355680 Viradouro 18,95          18.084  
355690 Vista Alegre do Alto 12,3            5.597  
355695 Vitória Brasil 7,11            1.845  
355700 Votorantim 36,93         107.157  
355710 Votuporanga 21,61          83.762  
355720 Chavantes 7,56          12.544  
355730 Estiva Gerbi 12,29          10.470  

 


