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SUMÁRIO EXECUTIVO: AVALIANDO A EFICIÊNCIA 
DO GASTO PÚBLICO 

O Brasil tem passado por um regime fiscal razoavelmente duro nestes últimos anos.  
A geração de sucessivos superávits fiscais objetiva a redução da relação dívida-PIB, o 
que criaria condições para o declínio sustentado das taxas de juros internas e a reto-
mada do crescimento econômico. 

O problema dessa estratégia é que ela está chegando do seu limite de efetividade. 
Isso ocorre, por um lado, porque a política de obtenção de superávits fiscais tem sido 
fortemente baseada no aumento da carga tributária, a qual na visão de muitos analistas 
já chega ao seu limte superior. Por outro lado, o atendimento das demandas sociais tem 
sido alcançado mediante consideráveis incrementos nas transferências governamentais. 

Um terceiro empecilho para o continuado emprego da política de geração de 
superávits fiscais é a compressão cada vez menos sustentável das despesas de investi-
mento governamental. Para que volte a crescer solidamente o Brasil necessita de 
investimentos elevados em infra-estrutura e grande parte deles terá que ser realizada 
pelo governo federal, uma vez que a maior parte da infra-estrutura econômica do país 
depende do investimento público. A necessidade por este tipo de investimento levou 
o governo a lançar uma ação coordenada, o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), 
a fim de reverter este fator impeditivo ao crescimento. 

Uma das saídas para que o governo consiga manter superávits fiscais e ainda pos-
sa atuar efetivamente na promoção do desenvolvimento econômico é a melhoria da 
qualidade do gasto público. Essa alternativa permitiria que as demandas sociais por 
serviços públicos pudessem ser supridas, pelo menos parcialmente, a custos decrescen-
tes, ou seja, sem acréscimo da carga fiscal. Dessa forma, seria possível conciliar a pres-
são por mais serviços com a restrição imposta pelo limite à tributação. 

Contudo, existe um longo caminho a ser percorrido para que possa ocorrer uma 
melhoria generalizada na eficiência do gasto público no Brasil. O primeiro passo ao 
ser dado é a tentativa de dimensionar e mensurar a magnitude do desperdício de re-
cursos públicos. Sem que se tenha noção de quanto se gasta a mais que o necessário, 
dificilmente se podem estabelecer objetivos plausíveis para a redução desses desperdícios. 

O Boletim de Desenvolvimento Fiscal no 3, aqui apresentado, aborda o tema da 
avaliação e da mensuração da inreficiência da ação governamental em seus diversos 
níveis. Seu intuito é o de apontar caminhos para uma atuação mais eficiente do go-
verno, em suas diversas modalidade, auxiliando na identificação dos pontos geradores 
de disperdício na atuação governamental, na mensuração da magnitude desses dis-
perdícios e na formulação de políticas públicas capazes de contê-los. Neste número, o 
Boletim traz cinco artigos que abordam o tema. 

O primeiro deles, escrito por Antônio Afonso, faz uma breve abordagem sobre as 
metodologias ora utilizadas na literatura econômica com o intuito de mensurar o 
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nível de eficiência do setor público, desenvolvendo o critério de eficiência relativa do 
Estado. Daí parte para comparações internacionais sobre a atuação dos governos de 
diversos países. Tais comparações são baseadas nos objetivos a ser alcançados e nos 
meios disponíveis para tanto. 

No segundo artigo, Marcos Mendes, em um texto mais específico para o caso 
brasieliro, tenta explicitar algumas das causas da ineficiência do gasto público em 
nosso país, bem como sugerir políticas públicas que atenuariam o problema. Com 
esse intuito o autor concentrou-se na análise dos fatores institucionais e políticos, 
bem como em traços históricos da sociedade brasileira, como a elevada desigualdade, 
que estão correlacionados em um gasto público de baixa eficiência. Essa abordagem 
destaca que tão necessária quanto a identificação do problema da ineficiência do gasto 
público em si é a engenharia política para o desenho de reformas que minimizem ou 
suprimam o problema. 

Em seguida, no terceiro artigo, Rogério Boueri avalia o montante de recursos 
que poderiam ser poupados caso os municípios brasileiros despendessem eficiente-
mente os recursos orçamentários em saúde educação e urbanismo. A eficiência é defi-
nida como a atuação dos municípios de melhor performance. A distribuição geográfi-
ca e por faixa populacional da ineficiência é também analisada, bem como a existência 
de ganhos de escala na produção pública municipal. A importância desta análise reside 
no fato de que os gastos municipais têm crescido ao longo dos últimos anos, atingido 
cerca de 66 bilhões de dólares em 2005 (ou 15% do gasto público total). Ademais, 
existe a percepção, não comprovada empiricamente, de que nos municípios o desper-
dício de recursos seria proporcionalmente mais grave que nas outras esferas federativas. 

O quarto artigo, de autoria de Márcio Bruno Ribeiro e Waldery Rodrigues Júnior 
compara a eficiência do gasto público entre os governos latino-americanos. A princi-
pal motivação deste estudo vem do fato de que alguns dos maiores países da região 
(como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México) adotaram, ao longo dos anos 
1980 e 1990, reformas estruturais abrangendo tanto o setor público como outros 
setores e instituições relacionados com o equilíbrio fiscal e à melhoria da atividade 
econômica. Tais reformas tiveram orientação para o mercado e, passados alguns anos, 
argumenta-se que o crescimento econômico contínuo e a maior eqüidade social ainda 
não foram alcançados na maioria dos países da região. Assim, uma investigação de 
natureza quantitativa/comparativa pode ajudar na aferição mais precisa das diferenças 
com relação à eficiência do gasto público entre os países latino-americanos. Particu-
larmente, na comparação com aqueles países que lideraram a adoção de reformas na 
região e onde estas foram mais aprofundadas, como parece ser o caso de Chile e Mé-
xico. 

Por fim, o quinto artigo, “Comparativo Internacional para Previdência Social”, 
escrito por Marcelo Abi-Ramia e Rogério Boueri, compara os gastos previdenciários 
em diversos países, considerando as condições sociais, demográficas e econômicas 
cada um deles. Dessa forma o trabalho tenta uma avaliação de tais gastos em relação 
às possibilidades estruturais de cada país. 

Com esse conjunto de artigos o Boletim de Desenvolvimento Fiscal pretende 
colaborar com o aprofundamento da melhoria da qualidade do gasto público, fator 
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que tem sido considerado condição necessária ao desenvolvimento econômico, bem 
como indispensável à superação das desigualdades sociais brasileiras. 

Este boletim beneficiou-se dos produtivos comentários de Eleanor Cannell, da 
Britsh Embassy de Brasíla, bem como da presteza do serviço editorial do Ipea, ao qual 
gostaríamos de agradecer na pessoa de sua coordenadora Iranilde Rego. 

 



8 boletim de desenvolvimento fiscal | 03 | dez. 2006 ipea 

1  A EFICIÊNCIA DO ESTADO 

Antônio Afonso* 

Tal como é referido por Feldstein (2002), uma das principais alterações na literatura 
das finanças públicas das últimas três décadas é a inclusão das despesas públicas ao lado 
do estudo dos impostos como um dos tópicos privilegiados de investigação. Por outro 
lado, a simples utilização de medidas para a dimensão do Estado, como sejam, por 
exemplo, o peso das despesas públicas no PIB, não fornece muita informação sobre a 
qualidade dos resultados que aquelas despesas proporcionam. A questão relevante não é 
tanto a dimensão da despesa efetuada, mas sim os resultados obtidos com essa despesa. 

A despesa pública é considerada em termos genéricos como um fator importante 
para a promoção do crescimento econômico e do bem-estar social. Por exemplo, um 
nível reduzido de despesa pública significa que serão necessárias menos receitas públi-
cas, o que representa também menos impostos e uma maior contribuição para estimu-
lar o crescimento e o emprego.  

Por exemplo, Lucas (1988) argumenta que o investimento público na educação 
aumenta o nível de capital humano e que isso pode ser visto como a principal fonte do 
crescimento econômico a longo prazo. Por seu lado, Barro (1990) defende a importân-
cia das despesas públicas em infra-estruturas para o crescimento econômico, enquanto 
Romer (1990) chama a atenção para a relevância das despesas em investigação e desen-
volvimento. Ou seja, a composição da despesa pública é também um aspecto relevante, 
sendo importante que os decisores econômicos canalizem os recursos públicos para as 
rubricas de despesas mais produtivas. 

Por outro lado, a despesa pública é igualmente uma variável chave no que diz res-
peito à sustentabilidade das finanças públicas. Nesse sentido, um controle rigoroso e 
eventuais reduções da despesa pública, quando possível, são importantes para estabele-
cer o equilíbrio adequado entre um menor endividamento público, menos impostos e 
o financiamento do investimento público em áreas-chave da economia. Dessa forma, e 
em termos genéricos, seria pertinente redirecionar a despesa pública no sentido de au-
mentar a acumulação de capital – físico e humano – e ainda apoiar a investigação, o 
desenvolvimento e a inovação. 

A organização deste trabalho é a seguinte: na seção dois é referida a metodologia 
mais usual para a análise da eficiência da despesa pública do Estado. A seção três apresenta 
alguma da evidência existente sobre comparações internacionais ao nível do desempenho 
e da eficiência do Estado em termos globais, quer para a OCDE, quer para economias 
emergentes. Na seção quatro uma revisão idêntica é feita para a eficiência nos sectores 
da educação e da saúde na OCDE. A seção cinco conclui o trabalho. 

                                                 
* Departamento de Economia e UECE – Unidade de Estudos sobre Complexidade e Economia, Instituto Superior de 
Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa, R. Miguel Lupi 20, 1249-078 Lisboa, Portugal, e-mail: 
aafonso@iseg.utl.pt. 



ipea boletim de desenvolvimento fiscal | 03 | dez. 2006 9 

1.2 Como avaliar a eficiência da despesa pública 

No sentido de avaliar a eficiência da despesa pública, a maioria dos estudos recorre aos 
chamados métodos não paramétricos, onde um conjunto de inputs (quer físicos, quer 
monetários) e de outputs é usado para a construção de uma fronteira de possibilidades 
de produção. Este tipo de análise de eficiência permite, por exemplo, determinar qual o 
nível de desempenho que determinado montante de despesa pública deveria alcançar 
num dado país, por comparação com outros países. Dito de outra forma, verificar-se 
qual poderia ser a redução possível em termos de custos, sem redução do nível de 
desempenho, caso esses recursos fossem utilizados de forma mais eficiente.  

Essa estratégia de análise relativa de eficência, inspirada na avaliação da eficiência 
das unidades empresariais é naturalmente passível de ser aplicada a várias entidades 
e/ou subsetores da administração pública. Por exemplo: pode-se efetuar uma análise da 
eficiência relativa do ensino secundário entre vários países, ou então avaliar a eficiência 
relativa de um conjunto de escolas secundárias num determinado país. 

Alguns dos métodos usados com mais frequência na análise da eficiência do se-
tor púbico têm sido o Free Disposable Hull (FDH) e o Data Envelopment Analysis 
(DEA).1 A terminologia “envelopment” resulta do fato de a fronteira eficiente assumir 
a forma de um “envelope” que abarca todas as observações, vejam-se os exemplos das 
figuras 2 e 4. Trata-se, pois, de usar métodos não-paramétricos, os quais não requerem 
o uso de estimações econométricas de coeficientes e se baseiam na resolução de pro-
blemas de programação matemática. 

Por outro lado, após a determinação dos graus de eficiência/ineficiência, a literatu-
ra procura também tentar explicar as razões da existência de ineficiência recorrendo a 
uma análise em dois passos. No segundo momento da análise, conduzida por meio do 
uso de modelos Tobit ou no uso de técnicas de bootstrap, variáveis não-discricionárias 
ou exógenas são habitualmente usadas para explicar em parte o grau de ineficiência 
detectado no primeiro passo.2  

Para além dos métodos não-paramétricos outras abordagens são igualmente possíveis, 
nomeadamente métodos paramétricos, determinísticos ou estocásticos. Normalmente, 
e na ausência de preços de mercado para os outputs dos bens ou serviços públicos, o que 
se calcula na prática é a chamada eficiência técnica. Um resumo de algumas dessas me-
todologias é apresentado na figura 1.  

A eficiência técnica é uma das duas componentes da eficiência econômica, tam-
bém denominada eficência-X. A segunda componente é a eficiência alocativa e ambas 
são conciliadas da seguinte forma: eficiência econômica = eficiência técnica x eficiência 
alocativa. A unidade de decisão (país, autarquia, escola, setor, empresa etc.) é tecnica-
mente eficiente se for capaz de obter o máximo output com base num determinado 
conjunto de inputs (orientação de output) ou se for capaz de minimizar os inputs usados 
na produção do mesmo nível de output (orientação de input). Por outro lado, a eficiên-
cia alocativa reflete a capacidade da unidade de decisão na utilização dos vários inputs 
em proporções ótimas. 

                                                 
1. Referências possíveis sobre essas metodologias são, por exemplo, Thanassoulis (2001) e Coelli, Rao e Battese (2002). 
2. O leitor interessado sobre esses métodos pode consultar, por exemplo, Simar e Wilson (2007) para mais detalhes 
técnicos. 
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FIGURA 1  

Análise de eficiência: metodologias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboração do autor. 

O seguinte exemplo permite ilustrar de forma simples a construção e utilização de 
uma fronteira de possibilidades de produção, ou fronteira eficiente, usando o método 
não-paramétrico FDH. Suponha-se que se observam em três países os seguintes valores 
para um indicador de desempenho no setor público, output, bem como os respectivos 
níveis de despesa pública, input: 

QUADRO 1 

Desempenho e despesa pública nos países A, B e C 
País Índice de desempenho Despesa pública (mil euros) 

A 65 800 
B 75 1000 
C 70 1300 

Elaboração do autor. 

A despesa pública e o nível de desempenho são os menores no país A. O país C 
tem o valor mais elevado de despesa, mas é o país B que consegue obter o maior valor 
em termos de desempenho. O referido exemplo permite construir a fronteira de pos-
sibilidades de produção (ou fronteira eficiente) representada na figura 2. 

O país C pode ser considerado ineficiente, dado que tem um desempenho inferior 
ao do país B, o qual obtém um maior desempenho com um menor nível de despesa. 
Por outro lado, nem o país A nem o país B podem ser considerados ineficientes 
segundo aquele critério. Os países A e B estão supostamente localizados na fronteira 
de possibilidades de produção.  

Análise de fronteiras 

Paramétrica 

Determinística Estocástica 

Extensõe 

Efeitos  Efeitos aleatórios

Não-paramétrica  

DEA FDH

Eficiência técnica

Análise em 
2 passos 

Tobit 

Bootstrap 
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FIGURA 2 

Fronteira de Possibilidades de Produção (FPP) 
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Elaboração do autor. 

Nota:1 input – despesa em milhares de euros; output – índice de desempenho. 

A ineficiência do país C pode ser medida de duas formas alternativas: 

a) Por meio da distância vertical entre o ponto C e a fronteira eficiente, avalia-
se a diferença entre o nível de output que poderia ser obtido caso toda a des-
pesa fosse efetuada de forma eficiente e o nível efetivo de output. No exem-
plo corrente, a perda em termos de eficiência é de cinco unidades, ou seja, 
em condições de eficiência o país C deveria obter, pelo menos, o mesmo ní-
vel de desempenho do país B. Ou seja, a perda em termos de eficiência no 
país C é de cerca de 6,7% (=5/75). Trata-se aqui de avaliar a eficiência em 
termos do output. 

b) Por meio da distância horizontal entre o ponto C e a fronteira eficiente. 
Neste caso, avalia-se a diferença entre o nível de input que deveria ser neces-
sário e o efetivamente utilizado, sendo o desperdício em termos de despesa 
de 300 mil euros. Ou seja, a perda em termos de eficiência no país C é de 
cerca de 23,1% (=300/1300) da despesa efetuada. Para alcançar um nível de 
desempenho de 70, não deveria ser preciso gastar mais do que 1 milhão de eu-
ros, tal como se pode ver pelo caso do país B. Trata-se, neste caso, de avaliar 
a eficiência em termos do input. 

Note-se que se em vez de se usar o método FDH, tal como na figura 2, o qual 
não impõe uma restrição de convexidade, se utilizasse o método DEA, então a fron-
teira eficiente ligaria em linha reta os pontos A e B, o que implicaria que o grau de 
ineficiência do país C seria ainda maior em termos de input. Com efeito, o método 
DEA é mais exigente que o método FDH – um país que é eficiente numa análise 
FDH nem sempre é eficiente numa análise DEA, mas um país que é eficiente numa 
análise DEA também será eficiente com a abordagem FDH. Em termos mais genéricos, 
os coeficientes de eficiência de input e de output no FDH serão menores ou iguais aos 
coeficientes do DEA.  
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1.3 Eficiência relativa do Estado 

Habitualmente os estudos empíricos sobre eficiência consideram as medidas financeiras 
como as variáveis mais relevantes. Com efeito, pode-se assumir que a despesa pública 
em percentagem do PIB pode refletir os custos de oportunidade para alcançar um 
determinado nível de desempenho do setor público. Assim sendo, é possível observar 
que na OCDE a taxa despesa pública-PIB diminuiu de forma moderada desde o pico 
de 1993, mantendo-se algo acima de 40% em 2002. Todavia, a taxa da despesa pública 
varia de forma considerável entre países-membros da OCDE. Por exemplo, a despesa 
pública média em 1990 variava entre cerca de 35% do PIB nos EUA e 64% na Suécia. 
Tais diferenças estão essencialmente relacionadas com a maior ou menor extensão dos 
programas de previdência do Estado em cada país, sendo que diferenças relevantes se verifi-
cam igualmente em termos da despesa pública afeta à educação e à saúde nos vários países.3 

Como se viu anteriormente, é importante saber em que medida as despesas públicas 
são feitas de forma eficiente. Nesse sentido, é preciso tentar medir de forma adequada a 
eficiência do Estado, particularmente no que diz respeito ao fornecimento de bens e 
serviços públicos. Trata-se de uma questão difícil de abordar uma vez que os trabalhos 
sobre o desempenho e eficiência do setor público não abundam, particularmente 
quando se pretende efetuar comparações internacionais.4 

Mesmo admitindo a possibilidade de que em alguns casos os custos de fornecer bens 
e serviços públicos possam subir mais do que no setor privado, o aumento da despesa 
pública não pode deixar de ser visto como preocupante em vários países. Nesse contexto, 
a existência de indicadores de desempenho do setor público, que permitam estabelecer 
comparações internacionais, afigura-se como muito útil. Tais indicadores podem ser 
usados para determinar a eficiência relativa de cada país ou setor de atividade do Estado. 

No sentido de obter um indicador composto para avaliar o desempenho das ad-
ministrações públicas Afonso, Schuknecht e Tanzi (2005) usaram vários sub-
indicadores de desempenho do setor público que tomam em consideração, por exem-
plo, desempenhos ao nível da área administrativa, da educação, da saúde e das infra-
estruturas públicas. A utilização de um conjunto alargado de indicadores permite tam-
bém utilizar informação sobre as funções do Estado enunciadas por Musgrave: estabili-
zação macroeconômica, redistribuição do rendimento e afetação eficiente dos recursos. 
Nesse sentido, é possível obter indicadores de desempenho compilados a partir de vários 
índices. Por exemplo, na construção do índice de desempenho do setor público na área 
administrativa, Afonso, Schuknecht e Tanzi (2005) atribuem um peso de 25% a cada 
sub-indicador relacionado com burocracia, eficiência do sistema judiciário, corrupção e 
dimensão da economia subterrânea. 

                                                 
3. Veja-se, por exemplo, EC (2002) e OECD (2003). 
4. Alguns exemplos recentes de avaliação da eficiência da despesa pública podem ser referidos: Clements (2002), educação 
na Europa; Gupta e Verhoeven (2001), educação e saúde em África; Afonso, Schuknecht e Tanzi (2005, 2006), desempenho 
e eficiência da despesa pública na OCDE e nos novos Estados Membros da UE; Afonso e St. Aubyn (2005, 2006), saúde e 
educação na OCDE; Afonso e Santos (2005), ensino superior em Portugal; Afonso e Scaglioni (2005), regiões em Itália; 
Afonso e Fernandes (2006), despesas dos municípios da região de Lisboa; Boueri e Gaparini (2006), despesas dos 
municípios no Brasil; Afonso e St. Aubyn (2006a, b), respectivamente para a educação e saúde na OCDE controlando a 
existência de fatores exógenos. 
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FIGURA 3 

Desempenho e eficiência (2000) 
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Fonte: Adaptado de Afonso, Schuknecht e Tanzi (2005). 

Nota: AU – Austrália, AT – Áustria, GR – Grécia, GE – Alemanha, NZ – Nova Zelândia, SP – Espanha, IT – Itália, PT – Portugal, 
FR – França, FI – Finlândia, SW – Suécia, DK – Dinamarca, BE – Bélgica, UK – Reino Unido, - CA – Canadá, NL – Holan-
da, NO – Noruega, CH – Suíça, IR – Irlanda, JP – Japão, US – Estados Unidos da América. 

A figura 3 mostra o posicionamento dos países da OCDE em termos do binômio 
desempenho-eficiência do Estado em 2000.5 É interessante observar a existência de países 
com um bom nível de desempenho (nos dois quadrantes do lado direito), quer com 
baixo (Finlândia, Suécia e Dinamarca), quer com alto (Áustria, Japão, Irlanda e EUA) 
nível de eficiência. Em termos globais, é possível concluir que níveis semelhantes de 
outputs do setor público, e acima da média, podem ser alcançados com diferentes níveis 
de recursos afetados à despesa pública. Na prática, tais decisões de política econômica 
têm que ser vistas como sendo específicas para cada país. 

Com base em uma metodologia semelhante, Afonso et al. (2006) avaliam i-
gualmente a eficiência da despesa do Estado para um conjunto de economias emer-
gentes e para os novos Estados-membros da União Europeia. A fronteira eficiente 
resultante do uso de um input (despesa pública) e um output (indicador composto de 
desempenho) é apresentada na figura 4. 

Para o caso dos novos Estados-Membros da União Européia, nota-se um compor-
tamento diverso, estando alguns desses países bastante distantes da fronteira eficiente. 
Quatro países, alguns dos quais obtiveram na amostra em causa o maior índice composto 
de desempenho, estão localizados ou na fronteira eficiente ou muito perto dela: Tailân-
dia, Coréia, Irlanda e Chipre. O Brasil, a Bulgária, a Turquia e a Romênia encontram-se 

                                                 
5. Os dados mais detalhados são apresentados no Apêndice. 
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mais afastados da fronteira, indiciando que existe uma razoável margem de manobra para 
melhorar o fornecimento eficiente de bens e serviços públicos nestes casos.6 

FIGURA 4  
Fronteira de Possibilidades de Produção (2001-2003) 

 

Fonte: Afonso, Schuknecht e Tanzi (2006). 

BGR – Bulgária; BRA – Brasil; CHL – Chile; CYP – Chipre; CZE – República Checa; EST – Estônia; GRC – Grécia; HUN – Hun-
gria; IRL – Irlanda; KOR – Coréia; LTU – Lituânia; LVA – Letônia; MEX – México; MLT – Malta; MUS – Maurícia; POL – 
Polônia PRT – Portugal; ROM – Romênia; SVK - Eslováquia; SVN – Eslovênia; THA – Tailândia; TUR – Turquia; ZAF – Á-
frica do Sul. 

1.4 Eficiência na educação e na saúde 

As despesas efetuadas nos setores da educação e da saúde são os programas de despesa 
que em princípio mais contribuem para melhorar a redistribuição de recursos e procu-
ram responder à questão do fornecimento de bens e serviços no sentido de corrigir 
algumas das insuficiências dos mecanismos de mercado. Por outro lado, a despesa em 
educação, quer pública, quer privada, é normalmente considerada uma das fontes do 
crescimento econômico de longo prazo. 

Por exemplo, Afonso e St. Aubyn (2005) avaliam a eficiência da educação no ensino 
secundário para os países da OCDE em 2003, usando medidas quantitativas e financei-
ras (despesa pública em educação no nível do ensino secundário) como inputs. Como 
indicador de desempenho do ensino secundário é usado um índice calculado pela 
OCDE (o indicador PISA), sendo os indicadores de input os seguintes: número de horas 
por ano passado na escola pelos alunos e número de professores por alunos. Os resultados 
da análise de eficiência da educação no ensino secundário são parcialmente reproduzidos 
no quadro 2.7 

                                                 
6. Ver Apêndice. 
7. De acordo com os autores, a despesa em educação ao nível do ensino secundário é essencialmente pública, principalmente 
na Europa (em 2000, 92,4% da despesa total em educação na União Européia era pública). A despesa pública em saúde é 
habitualmente mais de metade da despesa total, sendo em média cerca de 72,2% do total na OCDE em 2000.  
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QUADRO 2  

Eficiência na educação, ensino secundário (2003) 
País Eficiência dos inputs Ordem País mais eficiente 

Alemanha 0,961 5 Coréia 
Austrália 0,850 12 Coréia 
Bélgica 0,689 17 Suécia 
Coréia 1 1  
Dinamarca 0,912 9 Suécia 
Espanha 0,876 11 Suécia 
Finlândia 1 1  
França 0,832 13 Coréia 
Grécia 0,758 15 Suécia 
Hungria 0,801 14 Suécia 
Itália 0,730 16 Suécia 
Japão 1 1  
Nova Zelândia 0,914 8 Coréia 
Portugal 0,879 10 Suécia 
Reino Unido 0,922 7 Coréia 
República Checa 0,931 6 Suécia 
Suécia 1 1  

Média 0,886   

Fonte: Afonso e St. Aubyn (2005). 

Obs.: Análise FDH: inputs (horas por ano na escola, professores por 100 alunos), output (indicador PISA da OCDE para o de-
sempenho dos alunos do secundário). Assumindo rendimentos variáveis à escala. 

No quadro 2, os países com um índice de eficiência de um (o valor máximo) estão 
posicionados na fronteira de possibilidades de produção. Isso quer dizer que para a amos-
tra de países em causa, nenhum outro país consegue obter um desempenho mais elevado 
usando o mesmo ou um menor nível de recursos. Por outras palavras, o índice de eficiên-
cia dos inputs de um país indica neste caso quanto menos inputs o país poderia usar para 
obter o mesmo nível de output. Por exemplo, em média, esta amostra de países da 
OCDE poderia alcançar o mesmo nível de output em termos de ensino secundário com 
uma redução de recursos de 11,4% (1-0,886).8 

Ainda de acordo com os resultados apresentados pelos autores, por exemplo, a 
Hungria é menos eficiente do que a Suécia, uma vez que este país apresenta um menor 
número de horas passadas na escola pelos alunos e uma taxa estudante-professor mais 
elevado. Por outro lado, a Suécia tem um melhor desempenho em termos de output no 
indicador Pisa da OCDE sobre a qualidade dos resultados no ensino secundário.9 

Afonso e St. Aubyn (2006b) analisam também a eficiência no fornecimento de ser-
viços públicos de saúde para o conjunto de países da OCDE, usando nomeadamente 
inputs quantitativos: número de médicos, enfermeiras, camas de hospital e equipamentos 
clínicos. Como medidas do desempenho para cada país são utilizadas a mortalidade in-
fantil, a esperança de vida e o número de anos de vida não perdido. O quadro 3 apresen-
ta um resumo parcial de alguns dos resultados obtidos.  

                                                 
8. Estes cálculos podem ser vistos como uma aproximação do custo potencial direto decorrente da ineficiência no 
fornecimento de serviços públicos. Todavia, os custos indiretos, que implicam uma maior perda em termos do bem-estar 
do consumidor, também deveriam ser tidos em conta. Afonso e Gaspar (2006) debruçam-se sobre esta questão. 
9. Note-se que estes resultados são diferentes, como referem os autores, caso se use como input diretamente uma medida 
monetária de despesa pública, como seja, por exemplo, a despesa pública por estudante no ensino secundário. Com efeito, 
é preciso ter em consideração que os salários são naturalmente mais elevados nos países mais desenvolvidos. 
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QUADRO 3 

Eficiência na saúde (2003) 
País Eficiência dos inputs Ordem País mais eficiente 

Alemanha 0,780 14 Suécia, Japão 
Austrália 0,908 10 Canadá, Suécia, Coréia, Finlândia 
Áustria 0,767 15 Suécia, Japão 
Canadá 1 1  
Coréia 1 1  
Dinamarca 0,731 16 Coréia, Japão, Suécia, Finlândia 
Eslováquia 0,375 20 Coréia, Suécia, Japão 
Espanha 1 1  
EUA 1 1  
Finlândia 1 1  
França 0,904 11 Suécia, Espanha 
Hungria 0,228 21 Coréia, Suécia, Japão 
Itália 0,875 12 Suécia, Japão 
Japão 1 1  
Luxemburgo 0,729 17 Coréia, Suécia, Japão 
Polónia 0,533 19 Espanha, Coréia 
Portugal  0,923 9 Espanha, Coréia 
Reino Unido 0,935 8 Canadá, Suécia, Coréia, Finlândia 
República Checa 0,628 18 Suécia, Japão 
Suécia 1 1  
Suíça 0,858 13 Suécia, Japão 
Média 0,711  

Fonte: Afonso e St. Aubyn (2006b). 

Obs.: Análise DEA: inputs (médicos, enfermeiras, camas, equipamento médico); outputs (mortalidade infantil, esperança de 
vida e número de anos de vida não perdido). Assumindo rendimentos variáveis à escala. 

Para esta amostra de países da OCDE, e de acordo com os resultados apresentados 
no quadro 3, ganhos de eficiência seriam possíveis em média, uma vez que os países po-
deriam obter o mesmo nível de desempenho em termos de resultados no setor da saúde 
com 28,9% menos recursos (1-0,711). 

Sete países estão localizados na fronteira eficiente: Canadá, Coréia, Espanha, EUA, 
Finlândia, Japão e Suécia. O Canadá, a Finlândia, o Japão, a Espanha e a Suécia estão 
na fronteira eficiente, pois têm um bom desempenho em termos do indicador compos-
to de output, com resultados acima da média. Por outro lado, a Coréia e os EUA estão 
normalmente abaixo da média em termos dos recursos utilizados. Um outro conjunto 
de países está localizado no lado oposto – Hungria, Eslováquia e Polônia. A abordagem 
DEA indica que o output desses países poderia aumentar de forma significativa se eles 
se encontrassem localizados na fronteira eficiente. 

1.5  Conclusão 

A avaliação adequada da eficiência do setor público e dos serviços fornecidos pelo 
Estado é um assunto nem sempre fácil de tratar empiricamente. Por outro lado, é 
também escasso o número de trabalhos empíricos que levam a cabo comparações 
internacionais em termos agregados. Ainda assim, a maioria dos trabalhos parece 
concluir que o nível de despesa pública poderá ser mais reduzido e mais eficiente. 
Adicionalmente, é sempre preciso ter em consideração as opções de política econô-
mica tomadas pelos decisores políticos, algo que é difícil de incluir em qualquer 
análise quantitativa.  

Tendo em conta os resultados existentes na literatura, países com uma menor 
dimensão do setor público parecem ter um grau de eficiência acima da média. Todavia, 
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na interpretação dos resultados deve-se ter em consideração que a correta medição pode 
ter um papel importante quando se fazem comparações entre países. Outro aspecto 
que requer algum cuidado nestes tipos de comparações é, por exemplo, o fato de que 
os países diferem em termos do peso da despesa pública e privada na despesa total, 
por exemplo, em setores como a educação e a saúde. Uma possível fonte de ineficiências 
pode resultar da interação entre aqueles dois tipos de financiamento da despesa. 

Seja como for, e embora pese a avaliação da qualidade e eficiência da despesa 
pública, é preciso algum cuidado na leitura dos resultados dos estudos empíricos. 
Com efeito, mais importante do que identificar diferenças relativas na eficiência de 
setores específicos entre países, o maior desafio é como atuar no sentido de reduzir 
tais diferenças. Esta questão é particularmente relevante para os países com elevados 
déficits públicos, uma vez que o reequilíbrio orçamental passa necessariamente pela 
contenção da despesa pública.  

Nesse sentido, os decisores podem avaliar o que de diferente se faz em outros 
países, com um grau de eficiência maior, e ver até que ponto alterações de política 
econômica são possíveis e/ou desejáveis internamente, a fim de melhorar a eficiên-
cia da respectiva despesa pública, quer total, quer em termos setoriais. Ou seja, a 
avaliação da qualidade de cada euro gasto pelo Estado parece claramente uma ques-
tão cada vez mais pertinente e atual. 

APÊNDICE 

QUADRO A1 

Índices de eficiência do setor público (2000) 
País Eficiência dos inputs Ordem Eficiência dos outputs Ordem 

Alemanha 0,72 16 0,79 17 
Austrália 0,99 4 0,92 7 
Áustria 0,67 17 0,92 8 
Bélgica 0,66 19 0,79 18 
Canadá 0,75 12 0,84 13 
Dinamarca 0,62 21 0,87 11 
Espanha 0,8 10 0,78 19 
EUA 1 1 1 1 
Finlândia 0,61 22 0,83 14 
França 0,64 20 0,77 20 
Grécia 0,73 14 0,65 23 
Holanda 0,72 15 0,91 9 
Irlanda 0,96 5 0,93 6 
Islândia 0,87 7 0,9 10 
Itália 0,66 18 0,68 22 
Japão 1 1 1 1 
Luxemburgo 1 1 1 1 
Noruega 0,73 13 0,93 5 
Nova Zelândia 0,83 9 0,81 15 
Portugal 0,79 11 0,7 21 
Reino Unido 0,84 8 0,8 16 
Suécia 0,57 23 0,86 12 
Suíça 0,95 6 0,94 4 

Média 0,79  0,85  

Fonte: Afonso, Schuknecht e Tanzi (2005). FDH, assumindo rendimentos variáveis à escala. 
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Quadro A2  

Índices de eficiência do setor público (2001-2003) 
País Eficiência dos inputs Ordem Eficiência dos outputs Ordem 

África do Sul 0,68 8 0,69 19 
Brasil 0,38 22 0,56 22 
Bulgária 0,46 15 0,56 21 
Chile 0,73 5 0,82 8 
Chipre 1 1 1 1 
Coréia 0,98 4 0,99 4 
Eslováquia 0,41 20 0,78 12 
Eslovênia 0,53 12 0,84 7 
Estónia 0,49 13 0,75 13 
Grécia 0,41 19 0,82 9 
Hungria 0,36 23 0,79 10 
Irlanda 1 1 1 1 
Látvia 0,49 14 0,74 14 
Lituânia 0,54 10 0,72 18 
Malta 0,56 9 0,87 6 
Maurícia 0,72 6 0,91 5 
México 0,70 7 0,73 16 
Polônia 0,41 18 0,72 17 
Portugal 0,39 21 0,78 11 
República Checa 0,44 16 0,74 15 
Romênia 0,53 11 0,62 20 
Tailândia 1 1 1 1 
Turquia 0,42 17 0,56 23 

Média 0,59  0,78  

Fonte: Afonso, Schuknecht e Tanzi (2006). DEA, assumindo rendimentos variáveis à escala 
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2  INEFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO NO BRASIL* 

Marcos Mendes** 

O objetivo deste artigo é mostrar que o padrão de geração de gasto público no Brasil 
está longe de ser considerado eficiente. São apontadas algumas causas para esse proble-
ma. Em primeiro lugar, a Constituição de 1988, que representou a opção por interven-
ção estatal na economia, assistencialismo e proteção de interesses específicos. Em se-
gundo lugar, a dispersão e baixa coordenação do poder político no regime democrático 
instituído a partir de 1984, que enfraqueceu o controle fiscal. Em terceiro lugar,  a 
fragilidade das instituições e organizações de controle, coordenação e planejamento dos 
programas públicos, bem como de enforcement da restrição orçamentária. 

Considera-se, aqui, como eficiente o governo que consegue cumprir as principais 
funções que lhe cabem em uma economia capitalista em regime político democrático e, 
ao mesmo tempo, é capaz de minimizar os problemas e distorções advindos de sua ação.  

A literatura1 indica que a principal função do setor público é preencher as cha-
madas “falhas de mercado”, ou seja, oferecer bens e serviços que o mercado privado 
não consegue ofertar a contento, o que chamarei, ao longo do artigo, de “seis funções 
de um governo eficiente”: 

1) garantia do direito de propriedade e demais direitos e liberdades individuais: 
sistemas judicial, policial e prisional; 

2) estabilidade macroeconômica: controle da inflação, crescimento econômico, 
suavização dos ciclos econômicos, equilíbrio do balanço de pagamentos; 

3) redução da desigualdade e da pobreza: acesso a condições mínimas de 
saneamento básico, saúde, educação, habitação, assistência social etc. 

4) oferta ou subsídio à produção de bens públicos e de bens geradores de 
externalidades positivas: inovação tecnológica, universalização da educação, 
proteção e recuperação ambiental, segurança nacional, estradas etc. 

5) regulação de monopólios naturais e defesa da concorrência; e 

6) solução de problemas de informação imperfeita: disponibilidade de 
informações sobre risco de crédito, financiamento educacional, regulação de 
planos de saúde e seguros. 

Uma condição necessária para a eficiência de um governo é, portanto, cumprir 
essas seis funções de maneira satisfatória. É preciso observar, contudo, que ao assumir 

                                                 
* Esse artigo baseia-se parcialmente no livro Gasto público eficiente: 91 propostas para o Brasil (Instituto Fernand 
Braudel/Topbooks), organizado pelo autor. 
** Consultor Legislativo do Senado Federal. Doutor em Economia pela USP. 
1. Ver Gasto Público Eficiente, capítulo 1, de autoria de Paulo Arvate e Ciro Biderman. 
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a função de corrigir as “falhas de mercado”, o setor público incorre em “falhas de 
governo”. Em primeiro lugar, o setor público tem menos incentivos que o privado 
para minimizar custos e buscar maior qualidade. Em segundo lugar, os políticos e 
burocratas que operam a máquina estatal podem utilizar o poder de que dispõem 
para extrair rendas em favor próprio ou de grupos sociais. Isso aumenta o custo e 
reduz a qualidade dos serviços públicos.  

Em terceiro lugar, o processo político de decisão coletiva sobre as ações do Esta-
do pode resultar em despesas públicas elevadas, exigindo alta tributação e endivida-
mento públicos, provocando um crowding-out do investimento privado e comprome-
tendo o equilíbrio de preços e o crescimento econômico. Em quarto lugar, as ações 
públicas dependem de leis que determinam a sua execução. Dado que a aprovação de 
leis é um processo lento, o setor público tende a ser menos ágil que o privado nas 
correções de rumos e ajustes de metas, bem como está sujeito a perpetuação de privi-
légios inscritos em lei. 

Um Estado eficiente, que maximize os resultados na superação de falhas de mer-
cado e minimize os impactos adversos de sua intervenção, é condição necessária para 
que um país se desenvolva, não só apresentando aumento em sua renda per capita, 
mas também oferecendo igualdade de oportunidade  para que todos os cidadãos, 
mediante competição por mérito, disputem a alocação de recursos públicos e priva-
dos em projetos inovadores e de elevado retorno social. Em contraposição, um Esta-
do pouco eficiente é aquele no qual prolifera a criação artificial de rendas (reservas de 
mercado, perpetuação de monopólios, alocações compulsórias de recursos públicos, 
uso dos meios do Estado em favor da burocracia), não há preocupação com a efetiva 
redução da desigualdade de renda e oportunidades, nem com a qualidade final do 
serviço público prestado.2 

O que se argumenta aqui é que no modelo de Estado brasileiro, criado a partir 
da redemocratização de 1984 e da Constituição de 1988, a qualidade dos serviços 
prestados é baixa e os custos gerados pelas “falhas de governo” são significativos. Há, 
portanto, a necessidade de se elevar a eficiência do gasto público como instrumento 
de desenvolvimento econômico e social.  

2.1  Redemocratização e nova Constituição 

Algumas circunstâncias do momento histórico em que se deu a redemocratização 
foram determinantes para o modelo de Estado que se criou na Carta de 1988. A sua 
promulgação ocorreu em 5 de novembro de 1988, um ano antes da queda do Muro 
de Berlim, episódio histórico que marcou o fim da utopia socialista e que foi sucedi-
do, em quase todo o planeta, por uma era de desestatização, liberalização comercial e 
concentração da atividade estatal nas “seis funções de um governo eficiente”, acima 
descritas, com ênfase em reformas pró-mercado, fortalecimento dos direitos de pro-
priedade e no aumento do acesso à educação. 

Fosse a nova Constituição escrita no início dos anos 1990, possivelmente o seu 
texto seria menos influenciado pelo ideal de um Estado grande, assistencialista e na-

                                                 
2. North, Wallis e Weingast (2006) oferecem uma análise detalhada sobre como as sociedades baseadas na igualdade 
de oportunidade  e acesso conseguem consolidar o desenvolvimento econômico, enquanto aquelas baseadas em criação 
de renda via Estado tendem a ficar para trás.  
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cionalista. Tais princípios, em geral, abrem espaço para que segmentos organizados 
introduzam na legislação restrições à competição, reservas de verbas públicas e gastos 
obrigatórios geradores ou perpetuadores de privilégios. O resultado é um gasto eleva-
do e de baixa eficiência. 

Acrescente-se a isso o acidente histórico da morte de Tancredo Neves antes de 
sua posse como primeiro presidente civil. A democracia ainda nascente, que então se 
instalava, não dispunha de instituições sólidas e dependia da força e capacidade polí-
tica do presidente para formar coalizões majoritárias e conseguir implementar um 
programa de governo.3  

Ao longo de toda a campanha por eleições diretas, Tancredo conseguiu montar uma 
rede de apoio para governar o país. Porém, o seu vice-presidente, José Sarney, assumiu a 
presidência em março de 1985 sem gozar de igual prestígio. Sua fragilidade política im-
pedia que o Poder Executivo influenciasse de maneira decisiva a redação da Constituição. 
Esta passou a ser desenhada a partir da colagem dos interesses dos diversos grupos de 
pressão representados no parlamento, sem qualquer preocupação com o custo e forma de 
financiamento dos gastos públicos que a nova Carta tornava obrigatórios.  

O objetivo de carimbar rendas em favor de cada grupo tornou-se mais importan-
te que a organização de um Estado eficiente prestador de serviços. O Poder Executivo, 
que deveria fazer o contraponto, exigindo que a despesa decorrente das determina-
ções constitucionais coubesse dentro da restrição orçamentária, não tinha força polí-
tica para fazê-lo.4 

Ou seja, o “contrato social” estabelecido na nova Constituição, que rege a ação 
do Estado, já nasceu ultrapassado e foi redigido em um momento de baixa coordena-
ção e de dispersão do poder político. Uma vez estabelecido esse contrato inadequado, 
fica difícil alterá-lo, seja porque as instituições não são alteradas com facilidade, seja 
porque os vencedores da disputa por alocação de recursos formam coalizões de veto a 
reformas constitucionais. 

Contudo, não se pode atribuir a organização do Estado brasileiro dos últimos 
anos apenas a acidentes históricos. Por trás da dispersão de poder político, e de uma 
Constituição preocupada em fixar privilégios, parece estar um importante traço da 
história brasileira: a grande desigualdade social, que gera dispersão de interesses. Co-
mo sugerem Rajan e Zingales (2006), a co-existência de uma pequena classe média 
instruída, com uma grande massa de pobres pouco instruídos, em uma economia 
fechada e muito regulada, constitui um cenário de bloqueio a mudanças e de busca 
de preservação e ampliação de rendas via Estado (rent-oriented society). A oposição a 
reformas liberalizantes de mercado não seria feita apenas por segmentos da indústria. 
Os mais pobres tampouco se interessariam por elas, por não terem capital humano 
suficiente para aproveitar as novas oportunidades surgidas em uma economia con-
correncial, preferindo garantir rendas por meio de programas estatais de assistência. 
A classe média, mais instruída, seria a principal beneficiária de uma liberalização da 
economia, mas se oporia à expansão da educação (de interesse dos mais pobres), por-
que isso permitiria aos pobres concorrer com ela em igualdade de condições. 

                                                 
3. Sobre o modelo político instituído a partir da redemocratização, ver Cintra (2004). 
4. É emblemático o fato de que o maior empenho de Sarney, no que diz respeito a influenciar as decisões da Assembléia 
Constituinte, foi para aprovar um dispositivo transitório da Constituição que lhe concedia um ano a mais de mandato. 



ipea boletim de desenvolvimento fiscal | 03 | dez. 2006 23 

O resultado é o bloqueio a reformas visando a um Estado eficiente, que geraria 
um nível de renda mais elevado para todos. Simultaneamente, há pressão por medi-
das de alívio à pobreza via gasto público, que coexiste com a capacidade política dos 
segmentos de renda média e alta em preservar os programas públicos que os favore-
cem. Nesse modelo de “gasto público para todos”, a despesa assume uma trajetória de 
crescimento acelerado: o gasto corrente não financeiro da União, por exemplo, pas-
sou de 18% para 22,4% do PIB entre 1995 e 2005. Isso equivale a um crescimento 
real de 4,5% ao ano do gasto per capita.5 

Cabe destacar cinco características do modelo de Estado, definido pela Consti-
tuição de 1988, que levam ao crescimento e à baixa eficiência do gasto público:  

1) rigidez do gasto por meio da determinação de despesas obrigatórias no texto 
da Constituição e da legislação complementar; 

2) viés eleitoral dos programas sociais sem preocupação com a avaliação de custo-
benefício e sem quebra de privilégios; 

3) modelo de descentralização fiscal que estimula a ineficiência; 

4) distorção no princípio da autonomia dos três poderes; e 

5) fragilidade das organizações e instituições de enforcement da restrição 
orçamentária e de controle, coordenação e planejamento da gestão pública. 

Cada um desses pontos é analisado a seguir. 

2.2  Rigidez do gasto6 

Os diversos segmentos interessados em absorver recursos federais buscaram, durante a 
constituinte e na legislação complementar, assegurar fontes cativas de recursos em seu 
favor. A melhor forma de fazê-lo era fixar, na Constituição ou nas leis, um determinado 
valor ou parâmetros mínimos obrigatórios de gasto na área que se pretendia privilegiar.  

Os grandes vencedores da disputa por recursos durante a constituinte foram os 
estados e municípios. Saindo de um período ditatorial, em que a receita estava forte-
mente concentrada na União, a causa da descentralização de recursos se identificava e 
se confundia com a causa da redemocratização. Assim, foram fortemente elevados os 
percentuais dos tributos federais repassados aos governos subnacionais.7  

Na Constituição também foram incluídos, com riqueza de detalhes, critérios 
benevolentes para a concessão de aposentadorias e pensões, assim como a plena inde-
xação dos benefícios ao salário mínimo. Com isso, qualquer rearranjo do modelo 
previdenciário precisa enfrentar o elevado quorum e os dois turnos de votação exigi-
dos para reformas constitucionais. Duas reformas da previdência, que entraram no 
Congresso grandes e saíram pequenas, ainda não foram capazes de reduzir o grande  e 
crescente peso da previdência na despesa total. 

Igual tratamento foi dado aos benefícios trabalhistas como abono salarial e segu-
ro-desemprego; explicitamente definidos na Constituição como direitos inegociáveis 

                                                 
5. Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e IBGE. 
6. Ver Gasto Público Eficiente, capítulo 4, de autoria de Raul Velloso. 
7. Uma síntese desse processo está em Mendes (2005). 
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no âmbito privado e que impactam a despesa pública por serem financiados por con-
tribuições compulsórias impostas a patrões e empregados (além de exigir uma pesada 
estrutura de justiça trabalhista, que consome mais de R$ 6 bilhões por ano).  

Em seguida, a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social8 e do Estatuto do 
Idoso9 introduziram e/ou ampliaram benefícios sociais a idosos e deficientes físicos. 
O setor de saúde também conseguiu o seu “quinhão permanente”, inscrevendo na 
Constituição a obrigatoriedade de elevação de gastos naquela área no mesmo ritmo 
de variação nominal do PIB.10 

A incapacidade de se estabelecer uma política de pessoal baseada em critérios 
objetivos sobre quais seriam as carreiras fundamentais para a administração pública, a 
estrutura de remuneração adequada, os critérios de remanejamento e de dispensa de 
mão-de-obra etc. acabou resultando em uma política ad-hoc de contratação e remuneração, 
executada a base de pressão política das carreiras, sindicatos e órgãos. Não é exagero dizer 
que a política de pessoal atende, primeiro, à necessidade das corporações e, apenas 
subsidiariamente, ao interesse público. Uma legislação baseada na estabilidade dos 
servidores e com baixo incentivo à produtividade completam o quadro de despesa de 
pessoal rígida e pouco produtiva.11 

Somando-se a esse rol outras despesas obrigatórias (investimentos e atividades 
iniciados em anos anteriores), tem-se que mais de 90% das despesas do orçamento 
federal já estão prédefinidas.12 É importante observar que essas despesas não são ape-
nas rígidas. Parte significativa delas é, também, “superindexada”. Ou seja, são reajus-
tadas, em sua maioria, em ritmo superior à inflação (no caso da saúde, pela variação 
do PIB; no caso dos benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas pela variação do 
salário mínimo).  

Assim, a tendência é de que, a cada ano, representem um percentual maior da 
despesa total. Para que se tenha uma idéia desse crescimento, em 1987, segundo Vel-
loso (2006), a despesa obrigatória representava apenas 47% da despesa total. 

A rigidez da despesa tem diversos efeitos negativos sobre a eficiência do gasto 
público. Em primeiro lugar, os que têm verbas previamente garantidas não precisam 
se esforçar ou demonstrar eficiência na administração dos recursos como forma de 
pleitear maiores dotações. Em segundo lugar, as prioridades de um país não são imu-
táveis; de modo que a fixação, em lei, de quinhões rígidos e imutáveis de recursos 
para cada área impede que se ajuste a distribuição dos recursos conforme as mudan-
ças de prioridades. Em terceiro lugar, porque as despesas obrigatórias fixadas em lei 
podem conter viés contrário à eqüidade ou às necessidades de desenvolvimento do 
País (um exemplo típico é o viés contra as crianças, comentado adiante). Em quarto 
lugar, porque o ritmo acelerado de crescimento dessa despesa exige a extração cres-
cente de recursos do setor privado em favor do setor público, transferindo recursos 
para um setor menos eficiente e minando o crescimento econômico.  

                                                 
8. Lei no 8.742, de 1993. 
9. Lei no 10.741, de 2003. 
10. Emenda Constitucional no 29, de 2000. 
11. Ver Gasto Público Eficiente, capítulo 5, de autoria de Gilberto Guerzoni Filho. 
12. Ver Gasto Público Eficiente, capítulo 11, de autoria de Edilberto Lima e Rogério Miranda. 
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2.3  Viés eleitoral e de curto-prazo dos programas sociais  
e perpetuação de privilégios 

Com a redemocratização e a conseqüente introdução de eleições diretas para os car-
gos de presidente da república e governadores de estado, o grande contingente de  
eleitores de baixa renda tornou-se fundamental para a decisão de eleições. Os políti-
cos poderiam agradar a esse eleitorado oferecendo programas eficientes de redução da 
pobreza e da desigualdade (por exemplo, educação). Porém, dada a dificuldade em se 
formar consensos em uma sociedade desigual, ao desinteresse das classes mais abasta-
das pela educação dos mais pobres (acima comentada), e à alta taxa de desconto que 
os pobres têm em relação ao futuro (preocupados que estão com a sobrevivência ime-
diata); levaram à escolha de um second best na busca do apoio dos eleitores mais po-
bres: a expansão dos programas assistencialistas (distribuição de bens e dinheiro) e de 
regulação de preços e rendas (salário mínimo, aposentadorias). 

Essa opção tem custo elevado em termos de eficiência do gasto público. Em 
primeiro lugar, porque os mais pobres, uma vez que têm uma renda artificialmente 
garantida pelo Estado, independente da situação macroeconômica, deixam de se pre-
ocupar com (e a exigir) a sustentabilidade fiscal dos programas públicos: pouco im-
porta se os gastos que o beneficiam estão criando um desequilíbrio fiscal que reduzirá 
o crescimento potencial da economia; pois a sua renda já está (artificialmente) garan-
tida a priori. 

Em segundo lugar, os gastos sociais tendem a se concentrar nos programas que 
beneficiam mais diretamente as pessoas que votam. Os grandes prejudicados, nesse 
caso, são as crianças, que não têm direito a voto. Assim, a busca do voto tende a ser 
feita por meio de programas que beneficiam adultos (aumento do valor das aposenta-
dorias, alfabetização de adultos, pagamento de benefícios sociais aos idosos, reajustes 
reais do salário mínimo). O resultado é que não se investe o suficiente na formação 
do cidadão do futuro, criando-se condições para superação da pobreza por meio da 
educação e da proteção das crianças em relação a situações degradantes. 

O impacto desse viés pró-idoso na superação da pobreza (uma das “seis funções 
de um governo eficiente”) é pequeno. Como mostram Paes de Barros e Carvalho 
(2006), apenas 5,9% das famílias pobres e 2,5% das famílias extremamente pobres 
têm idosos. Já os menores de 15 anos estão presentes em 79% das famílias pobres e 
82% das famílias extremamente pobres. Da mesma forma, a insistência nos reajustes 
reais do salário mínimo como instrumento de política social parece um caminho ina-
dequado. Os mesmos autores destacam que apenas 14,5% das famílias pobres têm 
pelo menos um membro recebendo remuneração próxima a um salário mínimo. 

Essa pequena capacidade de redução da pobreza e da desigualdade contrasta com 
o alto custo fiscal dessas políticas. Os aumentos reais do salário mínimo entre 1999 e 
2006, por exemplo, representaram uma despesa adicional de R$ 62,6 bilhões em 
benefícios previdenciários, em comparação a uma situação em que os reajustes do 
salário mínimo fossem equivalentes à variação do Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC).13 

                                                 
13. Valor em reais médios de 2006, acumulado no período 1999-2006. Fontes: Ministério da Previdência e Ipeadata. 
Calculado pelo autor. 
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Mesmo as políticas sociais que conseguem chegar aos mais pobres, caso típico do 
Programa Bolsa Família, ainda não deram mostras de serem capazes de criar condições 
para redução consistente da pobreza. Uma vez que o maior interesse seja ganhar votos 
na próxima eleição, não há esforço por parte dos gestores para cobrar o cumprimento 
das condicionalidades de participação no Programa, em especial, a freqüência escolar 
das crianças; ou para aperfeiçoar as condicionalidades exigidas e seu monitoramento. 

Por outro lado, enquanto se expandiam os programas sociais, não foram des-
montados os mecanismos de privilégios às classes média e alta, construídos ao longo 
do governo militar e expandidos ou consolidados pela Constituição de 1988. O prin-
cipal exemplo é a gratuidade dos cursos universitários em instituições públicas, fre-
qüentados majoritariamente por estudantes de renda alta. Essa despesa se faz em de-
trimento do ensino público fundamental e médio, freqüentado por famílias de renda 
mais baixa. Os regimes de previdência do setor público e do setor privado, por sua 
vez, mantêm critérios de elegibilidade para aposentadorias e pensões que podem ser 
classificados entre os mais benevolentes do mundo.14 

Outros casos típicos de privilégio podem ser citados, como o fato de que os salários 
pagos pelo setor público superam os do setor privado.15 Os fundos públicos utilizados 
para proteção do trabalhador (FGTS, FAT, PIS/Pasep), por sua vez, beneficiam apenas 
os empregados do setor formal, excluindo a massa de pobres com relações de emprego 
precárias. Ademais, os recursos tributários que compõem esses fundos servem de funding 
para instituições públicas como BNDES e Caixa Econômica Federal, sendo em boa parte 
consumidos pela baixa eficiência administrativa e capturados pelas corporações.16  

Em suma, com a incorporação do eleitor pobre no processo decisório sobre o 
gasto público, já seria de se esperar uma expansão dos programas sociais. Isso, contu-
do, poderia ter sido financiado, em parte, pela redução de privilégios, tendo em vista 
que esse tipo de benefício não se encaixa em qualquer uma das “seis funções de um 
governo eficiente”. E os programas sociais, por sua vez, poderiam ser menos viesados 
e mais eficazes na redução da pobreza. 

2.4  Modelo de descentralização fiscal17 

O modelo de descentralização fiscal desenhado na Constituição de 1988 foi baseado 
em transferências: a União e os estados arrecadam os principais tributos e repassam 
aos municípios parcela significativa dessas receitas. Como visto anteriormente, os 
estados e municípios constituem um dos grupos vencedores na disputa por rendas 
que se travou na constituinte. Enquanto na maioria das federações as transferências 
representam aproximadamente 30% da receita local, no Brasil essa participação supe-
ra os 60%, sendo que em 73% dos municípios tal participação supera os 85%.18  

                                                 
14. Ver Caetano (2006). 
15. Ver Bender e Fernandes (2006) e Moriconi et al. (2006). 
16. Kohler (2006), por exemplo, mostra que as regras de remuneração da Caixa Econômica Federal para exercer a 
função de agente operador do FGTS são extremamente benéficas à Caixa, sendo tal remuneração parte relevante dos 
resultados da empresa. Tais receitas respondem por quase metade das despesas com folha de pagamento da instituição.  
17. Ver Gasto Público Eficiente, capítulo 7, de autoria de Fernando Blanco e Carlos Eduardo Gasparini. 
18. Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional 
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A literatura econômica já mostrou que o uso excessivo de transferências induz o 
aumento e a deterioração na qualidade do gasto dos governos locais.19 De fato, como 
mostra Blanco (2005), no Brasil, a resposta do gasto público municipal a um aumen-
to das transferências é 65% maior do que aquela decorrente de um aumento equiva-
lente na renda do eleitor mediano. No que diz respeito à qualidade do gasto, Blanco 
(2005) constatou que à medida que aumenta a importância das transferências na 
receita municipal também aumentam as despesas de overhead (gastos com a burocra-
cia na administração central, planejamento e do poder legislativo) e caem as despesas 
nas áreas-fim de infra-estrutura e políticas sociais, o que possivelmente indica um 
quadro de aumento da captura de rendas à medida que aumenta a importância das 
transferências na receita local. 

Distorção adicional ocorre no caso brasileiro, em que as transferências são viesa-
das em favor dos pequenos municípios (menos de dez mil habitantes), o que estimula 
a fragmentação de grandes municípios em entidades menores, multiplicando as má-
quinas administrativas e reduzindo as escalas de operação. 

A súbita elevação de recursos disponíveis nas mãos de administrações municipais 
com baixa qualificação técnica, em comunidades dotadas de frágeis mecanismos de 
controle da ação pública, deixou espaço para muita ineficiência, corrupção e captura 
de recursos públicos. Gasparini e Melo (2004), por exemplo, avaliaram a gestão dos 
municípios dos Estados de Pernambuco e do Rio Grande do Sul e mostraram que os 
municípios dos dois estados desperdiçaram, em 2000, 24% dos recursos utilizados no 
Estado de Pernambuco e de 28% no Rio Grande do Sul. 

2.4.1  Distorção nos princípios de autonomia de poderes20 

Um traço marcante da Constituição de 1988 foi a recuperação da autonomia 
dos Poderes Legislativo e Judiciário, que haviam sido tutelados pelo Executivo duran-
te o governo militar. Assim, a Constituição concedeu àqueles poderes autonomia 
administrativa e financeira21 que, basicamente, consiste na liberdade para determinar 
o próprio orçamento. A construção constitucional que, corretamente, foi criada para 
impedir eventuais manipulações e pressões por parte do Executivo, acabou gerando 
oportunidades para que as burocracias dos demais Poderes crescessem e se aproprias-
sem de parcelas cada vez maiores do orçamento público. 

A despesa real do Judiciário multiplicou-se por dez entre 1984 e 2004, passando 
de 0,11% para 0,84% do PIB. No mesmo período, a despesa do Legislativo saltou de 
0,13% para 0,28% do PIB e a do MP de 0,03% para 0,09%.22 Os salários pagos nes-
ses poderes superam em muito os do Poder Executivo: em 2006 a despesa média 
mensal com servidores no Executivo foi de R$ 3,7 mil, contra mais de R$ 10 mil no 
Legislativo, Judiciário e Ministério Público.23 

                                                 
19. Para uma síntese desta literatura, ver Gasto Público Eficiente, capítulo 7, de autoria de Fernando Blanco e Carlos 
Eduardo Gasparini. 
20.  Ver Gasto Público Eficiente, capítulo 6, de autoria de Marcos Mendes. 
21. O Ministério Público (órgão do Poder Executivo) e o Tribunal de Contas da União (vinculado ao Legislativo) 
receberam igual autonomia, para poder exercer plenamente suas ações de fiscalização. 
22. Fontes: Tribunal de Contas da União e Banco Central. Calculado pelo autor. 
23. Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal. Ministério do Planejamento. 
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Esse tipo de privilégio se repete nas instâncias estaduais e municipais. Os dados 
agregados mais recentes disponíveis, referentes a 2003, permitem estimar um custo 
total do Judiciário, Legislativo, Tribunais de Contas e Ministério Público, nos três 
níveis de governo, da ordem de R$ 41,3 bilhões..24 Esse valor, corrigido pela inflação 
até 2006, superaria os R$ 50 bilhões. 

2.4  Fragilidade das organizações e instituições de enforment da 
restrição orçamentária e de controle, coordenação e planejamento 
da gestão pública 

Desde o início da redemocratização houve significativos avanços na qualidade das 
organizações e instituições destinadas promover o equilíbrio fiscal. Destacam-se a 
criação da Secretaria do Tesouro Nacional, o afastamento do Banco Central do fi-
nanciamento das despesas fiscais, os programas de extinção/privatização de empresas 
públicas e bancos estaduais, o programa de ajuste fiscal de estados e municípios, a 
aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). No entanto, esse impulso perdeu 
força nos últimos anos, deixando de cumprir novas etapas e, até mesmo, sofrendo 
retrocessos. Trata-se, nesta seção, dos seguintes pontos: o enfraquecimento da LRF, 
as fragilidades do orçamento federal, a baixa eficácia dos tribunais de contas e o pro-
cesso viesado de seleção de políticos.25 

A LRF está correndo risco de se tornar letra morta devido à conjugação de fato-
res como: não regulamentação plena dos seus dispositivos, intenso uso de casuísmos 
para contornar os limites de gastos impostos pela Lei e não-aplicação das penalidades 
previstas aos infratores (perda de credibilidade). 

A principal lacuna de regulamentação da Lei consiste na não-instalação do Con-
selho de Gestão Fiscal (CGF). O CGF teria como função principal verificar os pro-
blemas práticos para o cumprimento da Lei e expedir normas e orientações com vis-
tas a saná-los. Isso permitiria que os limites de gasto e endividamento, dispostos na 
LRF, fossem detalhados e obedecidos de maneira uniforme por todos os entes federa-
dos. Como o CGF não foi instalado, cada ente interpreta os conceitos de despesa de 
pessoal, dívida líquida etc. da forma mais conveniente para que, pelo menos no papel, 
sejam cumpridas as exigências da LRF. Abundam casos de não-inclusão de inativos e 
pensionistas na despesa de pessoal, desconto de créditos sem liquidez no cálculo da 
dívida líquida, entre outras distorções.  

O Congresso Nacional e o Poder Executivo (assim como os seus corresponden-
tes estaduais e municipais) também já encontraram formas de burlar a determinação 
de que não se pode criar uma nova despesa de caráter continuado (aquela que perdu-
rará por mais de dois anos) sem clara indicação da fonte de financiamento. São cada 
vez mais comuns os casos de impunidade de autoridades públicas que desrespeitam a 
LRF, mas não sofrem as sanções penais previstas, escudando-se na sua influência polí-
tica e na  lentidão da justiça. A cada fim de mandato de prefeitos e governadores sur-
gem os casos de despesas contratadas sem a correspondente disponibilidade de caixa e 
não há conseqüências para os infratores. 

                                                 
24. Fontes: Tribunal de Contas da União e Secretaria do Tesouro Nacional. Calculado pelo autor. 
25. Ver Gasto Público Eficiente, capítulos 10 (Amir Khair, José Roberto Afonso e Weder Oliveira), 11 (Edilberto Lima e 
Rogério Miranda), 12 (Alexandre Rocha) e 14 (David Samuels). 
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Assim como a LRF, o Orçamento Geral da União (OGU) apresenta falhas signi-
ficativas tanto no seu papel de impor uma restrição orçamentária forte quanto na 
racionalização das despesas. O Congresso Nacional, embora constitucionalmente 
proibido de elevar a estimativa de receitas feita pelo Poder Executivo, habitualmente 
lança mão de interpretação distorcida da Constituição para ampliar a previsão de 
recursos disponíveis. Isso resulta em expansão da despesa em nível incompatível com 
o equilíbrio fiscal. O Executivo acaba restaurando tal equilíbrio por meio do “contin-
genciamento” das despesas. Se, por um lado, tal mecanismo evita o mal maior da 
geração sucessiva de déficits, por outro abre portas para a corrupção e barganha polí-
tica na decisão de quais despesas serão feitas e introduz um viés contrário ao investi-
mento público (mais fácil de cortar do que as despesas correntes). 

A tramitação do OGU no Congresso também sofre distorções: as regras de tra-
mitação de emendas ao orçamento abrem espaço para pulverização dos recursos em 
pequenos projetos de interesse paroquial e/ou escusos (como no caso das chamadas 
máfias das ambulâncias e dos remédios). Também não há qualquer avaliação de cus-
tos que indique a adequação do montante previsto nas dotações aos objetivos que se 
pretende atingir com os projetos e programas. 

No que se refere aos Tribunais de Contas (TC), deve-se dizer que essas organiza-
ções estão longe de cumprir o importante papel de promotor da qualidade e eficácia 
dos gastos públicos. Historicamente, essas entidades têm se concentrado na verificação 
da legalidade dos atos públicos, em vez de focar seus esforços na verificação da qualida-
de do serviço prestado. Assim, atividades como conferir balancetes e atestar a regulari-
dade de contas têm precedência sobre as auditorias in loco dos programas públicos, para 
verificar eventuais falhas, desperdícios e necessidades de mudanças de rumo.  

Outro motivo de ineficácia dos tribunais de contas é a sua organização preten-
samente judicial, voltada para impor penalidades aos gestores que descumprem re-
gras. Dado o direito constitucional de se recorrer ao judiciário, grande número de 
gestores “condenados” pelos TC são, posteriormente, absolvidos pela justiça.  

A organização na forma de colegiado de ministros ou conselheiros, com elevada 
rotatividade nos cargos de comando, impede que os TC tenham projetos de médio 
prazo para auditoria e controle dos órgãos públicos. Também não se pode deixar de 
mencionar que, no caso de muitos TC estaduais e municipais, houve captura dos 
órgãos por interesses políticos e burocráticos, abundando os privilégios, altos salários, 
excesso de servidores, nepotismo e cooptação da direção pelos gestores que deveriam 
ser fiscalizados pelos TC. Tendo em vista que os TC estão entre os principais fiscais 
de cumprimento da LRF, a sua ineficácia reforça o fenômeno, anteriormente descri-
to, de perda de credibilidade da LRF. 

A legislação eleitoral pode ser um importante aliado da boa gestão pública à me-
dida que afaste do exercício do mandato indivíduos com histórico de corrupção e 
improbidade administrativa. A Constituição prevê a inelegibilidade de indivíduos de 
vida pregressa ímproba ou imoral.26 Todavia, a regulamentação desse dispositivo im-
pede, apenas, a candidatura de indivíduos condenados em última instância. Dada a 
lentidão da justiça e a infinidade de recursos protelatórios que a legislação penal colo-

                                                 
26. CF, art. 14, § 9o. 
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ca à disposição dos acusados, é possível que um notório corrupto se reeleja por vários 
anos antes de sua condenação final.  

Outros fatores se somam para que as eleições brasileiras se tornem um verdadeiro 
“mecanismo de seleção adversa”. Um sistema eleitoral de alto custo estimula o políti-
co em cumprimento de mandato a se corromper para acumular fundos para a reelei-
ção. O foro privilegiado para julgamento de detentores e ex-detentores de mandato  
amplia a lentidão no julgamento dos processos, em direção à prescrição. Isso estimu-
la, também, os indivíduos que fizeram fortuna de forma ilegal a garantir, mediante 
campanhas milionárias, um mandato para se colocar a salvo da justiça comum. 

2.6  Conclusões 

Este artigo concentrou-se na análise dos fatores institucionais e políticos, bem como 
em traços históricos da sociedade brasileira, como a elevada desigualdade, que resul-
tam em um gasto público de baixa eficiência. As origens do problema já revelam o 
grande desafio que é a sua superação. Existe ampla literatura sobre a persistência das 
instituições no tempo27, ainda que elas sejam prejudiciais a toda a população e que a 
sua eventual remoção coloque toda a sociedade em um nível maior de bem-estar. 
Igualmente complexo é superar a incerteza dos agentes sobre a sua situação pós-
reforma28 ou quebrar coalizões majoritárias formadas por grupos que preferem o status 
quo a reformas parciais que lhes sejam prejudiciais.29  

Assim, tão importante quanto estudar o que fazer para tornar o gasto mais efi-
ciente,30 seria estudar como viabilizar a implementação das reformas necessárias. É 
nessa direção que a literatura tem caminhado, como mostra recente resenha de  
Zettelmeyer (2006). 
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3  UMA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MUNICÍPIOS   
BRASILEIROS NA PROVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
USANDO “DATA ENVELOPMENT ANALYSIS” 

Rogério Boueri* 

O Brasil tem passado por um regime fiscal razoavelmente duro nestes últimos anos. 
A tentativa de geração de sucessivos superávits fiscais objetiva a redução da relação 
dívida-PIB, o que criaria condições para o declínio sustentado das taxas de juros inter-
nas e a retomada do crescimento econômico. 

O problema dessa estratégia é que ela está chegando ao seu limite de efetividade. 
Isso ocorre, em primeiro lugar, porque a política de obtenção de superávits fiscais 
tem sido fortemente baseada no aumento da carga tributária, que nos últimos anos 
vem quebrando sucessivos recordes e beira os 40% do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro. Não seria de se surpreender, portanto, que em um futuro próximo os 
aumentos de carga tributária cessassem de ocorrer. 

Por outro lado, as demandas sociais têm forçado consideráveis incrementos nas 
transferências governamentais. Juntando-se a isso o crescimento das despesas de pes-
soal, obtém-se um crescimento médio de quase 6% ao ano das despesas de custeio. 

Um terceiro empecilho para o continuado emprego da política de geração de 
superávits fiscais é a compressão cada vez menos sustentável das despesas de investi-
mento governamental. Para que volte a crescer solidamente o Brasil necessita de in-
vestimentos elevados em infra-estrutura, e grande parte deles terá que ser realizada 
pelo governo federal, uma vez que a maior parte da infra-estrutura econômica do país 
depende do investimento público. 

A atual condução da política econômica brasileira tem sido beneficiada por um 
cenário internacional favorável, com a demanda externa elevando preços de commodities e 
outros insumos primários que o Brasil exporta. Esse fato tem levado a uma valoriza-
ção do real e favorece o controle da inflação. No entanto, não é de se esperar que este 
ambiente econômico mundial favorável dure para sempre. Quando a economia 
mundial se desacelerar as pressões internas no Brasil se agravarão. 

Uma das saídas para que o governo consiga manter superávits fiscais e ainda pos-
sa atuar efetivamente na promoção do desenvolvimento econômico é a melhoria do 
gasto público. Essa alternativa permitiria que as demandas sociais por serviços públi-
cos pudessem ser supridas a custos decrescentes, ou seja, sem acréscimo da carga fis-
cal. Dessa forma, seria possível conciliar a pressão por mais serviços com a restrição 
imposta pelo limite à tributação. 

                                                 
* Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea e Professor da Universidade Católica de Brasília. 
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Contudo, existe um longo caminho a ser percorrido para que possa ocorrer uma 
melhoria generalizada na eficiência do gasto público no Brasil. O primeiro passo a ser 
dado é a tentativa de dimensionar e mensurar a magnitude desse desperdício. Sem 
que se tenha noção de quanto se gasta a mais que o necessário, dificilmente se pode 
estabelecer objetivos plausíveis para a redução destes desperdícios. 

Os trabalhos recentes sobre a eficiência do gasto público têm utilizado técnicas 
que são usualmente empregadas na análise da eficiência de unidades produtivas em 
geral. Segundo esta abordagem, o governo é um produtor de bens e serviços e pode 
ter sua produtividade avaliada e comparada com outras unidades produtoras. 

As técnicas utilizadas para a avaliação do desempenho governamental podem va-
riar de acordos com os objetivos da mensuração. Em geral, quando o desejo é medir o 
impacto da ação governamental (outcome) métodos econométricos são mais apropria-
dos, uma vez que estes permitem incorporar à análise os efeitos de fatores externos 
que, apesar de influírem nas variáveis avaliadas, não estão sob o controle da ação go-
vernamental (Ver Coelli at alli, 2005). 

Essa análise se restringe, no entanto, aos casos em que uma única variável de im-
pacto é verificada. Contudo, na maioria dos casos, a ação governamental ocorre em 
diversos setores simultaneamente. Assim, um governo precisa atender ao mesmo tem-
po às necessidades educacionais, de saúde, de defesa nacional etc. Ademais, dado que 
os recursos são escassos, o incremento da ação governamental em um setor implica 
diminuição em outro, ou em aumento de carga tributária ou endividamento. 

O método de Data Envelopment Analysis (DEA) pode ser adequado a essas si-
tuações nas quais a provisão de múltiplos produtos tem que ser avaliada. Este método 
não-paramétrico é bastante flexível e não impõe padrões às unidades avaliadas; o de-
sempenho das unidades da própria amostra baliza os critérios de avaliação. 

A literatura recente fornece exemplos de aplicação do método DEA para a avaliação 
do desempenho governamental na provisão de serviços públicos. Afonso, Schuknecht e 
Tanzi (2006) adotam o método para avaliar o desempenho de governos nacionais, utili-
zando o gasto público em proporção do produto nacional bruto como variável de insu-
mo e indicadores tais como nível de corrupção, nível de desemprego, crescimento do 
PNB, entre outras, como representativos da produção pública. 

Outros trabalhos ativeram-se ao estudo setorial da ineficiência na provisão de 
serviços públicos. Por exemplo, Anderson, Walberg e Weinstein (1998), Caballero et 
alli (2004) e Chakraborty, Biswas e Lewis (2001) estudaram os gastos com educação 
enquanto que outros autores, tais como Sola e Prior (2001) e Butler e Li (2005) es-
tudaram a eficiência na provisão pública dos serviços de saúde. 

O instrumental DEA tem sido utilizado também para a comparação da eficiên-
cia entre governos subnacionais. Por exemplo, Afonso e Fernandes (2006) comparam 
o desempenho dos governos locais em Portugal (mais especificamente, na região de 
Lisboa) enquanto que Gasparini e Melo (2004) investigam o nível ótimo de transfe-
rências aos municípios brasileiros a partir da diferença entre o quanto tais governos 
necessitariam para fechar seus respectivos gaps fiscais caso fizessem uso eficiente dos 
recursos disponíveis. 
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O presente trabalho propõe-se a avaliar o montante de recursos que poderiam 
ser poupados caso os municípios brasileiros despendessem eficientemente os recursos 
orçamentários, eficiência aqui definida como o correspondente dos municípios de 
melhor performance. Serão também realizadas análises, sobre a distribuição geográfi-
ca e por faixa populacional da ineficiência, bem como sobre a eficiência de escala da 
produção pública municipal. 

A importância desta análise reside no fato de que os gastos municipais têm cres-
cido ao longo dos últimos anos, atingindo cerca de 66 bilhões de dólares em 2005 
(ou 15% do gasto público total). Além do mais, existe a percepção, não comprovada 
empiricamente, de que nos municípios o desperdício de recursos seria proporcional-
mente mais grave que nas outras esferas federativas. Este artigo faz parte de um esfor-
ço para que se possa atestar a veracidade dessa cognição. 

3.1 Metodologia 

3.1.2 Data Envelopment Analysis – DEA 

O princípio da metodologia DEA é baseado na definição física de eficiência, segundo 
a qual a eficiência é dada pela relação entre insumos utilizados e produtos gerados. 
Assim, quanto maior a produção de uma unidade para uma dada quantidade de 
insumos ou, alternativamente, quanto menor a quantidade de insumos utilizada 
para uma determinada quantidade de produto, maior será a eficiência desta unidade. 
O problema que se apresenta então é que esta definição não pode ser diretamente 
aplicada no caso de múltiplos insumos e/ou produtos. Neste caso, faz-se necessária a 
atribuição de pesos para as quantidades produzidas e para os insumos utilizados. 
Quando tanto insumos quanto produtos podem ser claramente precificados essa limi-
tação é facilmente superada pela utilização dos preços como pesos e avaliação. 

Contudo, muitas vezes essa precificação é difícil ou impossível de ser realizada. 
Neste caso, a atribuição de pesos a produtos e insumos deveria basear-se em algum 
critério arbitrário estabelecido pelo avaliador. O grande mérito da metodologia DEA 
é o de que ela dispensa o avaliador do estabelecimento de critérios arbitrários: os pe-
sos serão estabelecidos pelo conjunto de dados disponíveis. A idéia é que tais pesos 
sejam escolhidos da forma mais favorável para cada unidade, guardadas certas regras 
de consistência. 

Neste texto será utilizada a metodologia de Data Envelopment Analysis (DEA) 
para avaliar a eficiência dos municípios brasileiros na provisão de serviços públicos. 
O método DEA foi primeiramente proposto por Farrel (1957), mas só se tornou 
popular na literatura após Charnes, Cooper e Rhodes (1978) terem-no utilizado 
para avaliações de problemas concretos. Estes primeiros modelos utilizados, conhe-
cidos hoje em dia com modelos CCR, adotam a hipótese de rendimentos constan-
tes de escala. Esta limitação, no entanto, foi superada pelo trabalho de Banker, 
Charnes e Cooper (1984), o qual estende o modelo original para o caso de rendi-
mentos variáveis de escala (modelo BCC). 

Um resultado interessante que pode ser obtido a partir da comparação das solu-
ções obtidas pelos modelos BCC e CCR é a averiguação da ineficiência devida à escala 
de produção. É possível mostrar que o índice relativo de eficiência obtido pelo modelo 
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CCR será sempre menor ou igual ao obtido pelo modelo BCC – ver Cooper, Seiford e 
Tone (2006). Com isso, a razão entre os dois índices mostrará a proporção da inefi-
ciência oriunda da escala de produção da unidade. Esta análise permite, por um lado, 
que se diferencie o quanto de ineficiência de uma unidade se deve ao tamanho da uni-
dade e o quanto se deve a problemas de gestão e administrativos. Por outro lado, per-
mite que façam inferências sobre o tamanho ótimo das unidades. 

3.1.3   Aplicação do método DEA para medir a ineficiência dos municípios brasileiros 

Os municípios brasileiros foram responsáveis em 2005 por cerca de 15% do gasto 
público total no Brasil e esta parcela tem se mantido estável nos últimos anos.  

TABELA 1 

Evolução do gasto público por esfera de governo – Brasil: 2003-2005 
2003 2004 2005 Ano→ 

Esfera↓ Valor % Total Valor % Total Valor % Total 

Federal 493,36 59,3 543,76 58,4 606,93 58,2 

Estadual 211,45 25,4 239,84 25,8 273,53 26,2 

Municipal 127,59 15,3 147,04 15,8 162,27 15,6 

Total 832,40  930,64  1042,74  

Fonte: STN. 

As principais áreas de atuação dos municípios brasileiros são, por ordem de im-
portância, educação, saúde e habitação e urbanismo. Em 2005, atividades ligadas a 
essas áreas consumiram cerca de 64% do orçamento municipal brasileiro, segundo a 
Secretaria do Tesouro Nacional. Esses gastos correspondem a cerca de 92% do gasto 
municipal com atividades-fim.1 

Dessa forma, para se avaliar a eficiência relativa dos municípios brasileiros faz-se 
necessário que sejam considerados os produtos e serviços ofertados pelos municípios 
nas três áreas, bem como os totais gastos por estes. 

Em educação, a Constituição atribui aos municípios responsabilidade pela edu-
cação básica. Baseado neste fato, o presente artigo faz uso do número de matrículas 
na rede municipal de ensino básico como output municipal na área de educação. Na-
turalmente, esse montante não é perfeitamente correlacionado com a eficiência do 
município na área de educação. Por exemplo: um município que gasta mais do que a 
média com atividades culturais, ou que tem uma relação aluno-professor menor, não 
necessariamente será efetivamente menos eficiente, embora ele tenha alguns prejuízos 
na avaliação DEA. 

Neste ponto, é válido notar que a avaliação por meio da metodologia DEA aqui 
aplicada é incapaz de avaliar a eficiência em termos de resultados (outcomes), limitan-
do-se a investigar a eficiência em termos de oferta de serviços (outputs). 

Como indicador de saúde será considerado o número de internações hospitalares 
realizadas na rede municipal. Mais uma vez, é necessário se atentar para as limitações 
do indicador. De acordo com a metodologia utilizada, duas internações curtas teriam 

                                                 
1. Atividades administrativas são responsáveis por 30,7% dos gastos municipais. 
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duas vezes mais peso que uma única internação pelo dobro do tempo e isso se pode 
dever à gravidade do problema do paciente e não à eficiência da unidade hospitalar. 

A última área a ser considerada é a de urbanização, para a qual existe um grande 
número de candidatos a indicadores: quilometragem de avenidas e ruas pavimentadas, 
adição de sinalização nas ruas etc. O grande problema da maioria desses indicadores é 
que os gastos com urbanização refletem em geral investimentos permanentes, os quais 
uma vez realizados necessitam apenas de manutenção para que continuem prestando 
serviços à população. Um exemplo talvez elucide melhor a natureza do problema. Su-
ponha-se que um município não tenha realizado nenhuma obra viária em um determi-
nado ano. Neste caso, o gasto eficiente deste município para este ano seria zero, uma 
vez que se não houve melhorias e todo o dinheiro gasto seria puro desperdício. No 
entanto, se a quantidade de ruas pavimentadas fosse utilizada como indicador, este 
município teria os gastos justificados por obras realizadas em períodos anteriores. 

Poder-se-ia, no entanto, utilizar a variação dos indicadores como medida de eficiên-
cia. Contudo, em nível municipal, tais indicadores são coletados decenalmente, fato 
que inviabiliza a sua utilização para análises anuais. 

A tentativa de superar essas dificuldades levou à utilização do número de muni-
cípios com coleta de lixo com indicador único na área de urbanismo. Esse indicador 
não padece dos problemas descridos anteriormente, uma vez que o gasto com o servi-
ço é contemporâneo a sua prestação. 

Uma vez descritos os produtos a serem considerados, cabe discutir a escolha do in-
sumo. Nesta avaliação será considerada como insumo a despesa orçamentária de cada 
município no ano 2000. Essa escolha parte do princípio de que, em termos econômicos, 
os municípios existem para prestar certos serviços às suas populações. Como foi visto, a 
maior parte dos serviços prestados pode ser enquadrada nas áreas2 de educação, saúde e 
urbanismo. Então, o custo total de tais serviços é dado não só pelos gastos diretos dos 
municípios nessas áreas, mas também pelos dispêndios realizados nas atividades-meio, 
sem as quais seria impossível aos municípios ofertar os serviços. A despesa orçamentária 
total dos municípios leva em conta todos esses gastos tomados em conjunto. 

Mais uma vez, essa escolha implica algumas imprecisões de medida. Por exem-
plo: municípios que têm despesas com segurança pública terão sua eficiência subes-
timada, uma vez que estes dispêndios não terão efeitos sobre os indicadores de produ-
to. Contudo, tais imprecisões são o preço a se pagar por uma análise tão agregada. 

3.1.4  Bases de dados 

As informações sobre número de crianças matriculadas no ensino básico em escolas 
municipais, sobre o número de internações hospitalares em hospitais da rede munici-
pal e sobre o número de domicílios servidos com coleta de lixo, foram obtidos na 
Base de Informações Municipais (BIM) produzida pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Os dados sobre as despesas orçamentárias dos municípios 
foram obtidos na base de dados Finanças do Brasil (Finbra) da Secretaria do Tesouro 

                                                 
2. A utilização do termo “área” ao invés do termo orçamentário “função” deve-se ao fato de a “área” de saúde 
abranger gastos próprios da função saúde bem como gastos de outras funções, como saneamento por exemplo. Com a 
área educação e urbanismo o mesmo ocorre. 
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Nacional. Todas as informações se referem ao ano 2000, que é o último ano censitá-
rio no Brasil. 

Foram utilizados os dados dos municípios que continham informações para to-
das as variáveis a serem utilizadas, isto é, aqueles municípios nos quais alguma infor-
mação estava faltando foram desconsiderados. Esta falta de informações pode ter duas 
causas: ou o município não presta alguns dos serviços – por exemplo, alguns dos mu-
nicípios não dispõem de hospitais; ou houve alguma falha na obtenção dos dados. Após 
a aplicação desse critério, 3.215 dos 5506 municípios permaneceram na amostra. 

Foi necessária, ainda, a realização de uma filtragem crítica dos dados a fim de 
eliminar da amostra municípios que apresentassem fortes indícios de incorreção nos 
seus dados. Tal depuração foi realizada da seguinte maneira: foram calculadas as 
despesas per capita de cada um dos 3.215 municípios remanescentes e aqueles que 
apresentaram valor inferior a R$ 50 ou superior a R$ 5.000 foram excluídos. Após 
esta filtragem a amostra passou a contar com 3.206 municípios. Na tabela 2 são 
descritas algumas características da amostra utilizada, enquanto na tabela 3 são a-
presentadas estatísticas descritivas da amostra. Como se pode ver na tabela 2, os 
3.206 municípios da amostra correspondem a 58,23% do número total de municí-
pios brasileiros. É válido ressaltar que, em termos populacionais, esta amostra de 
municípios abriga 146,82 milhões de habitantes, correspondendo a 86,46% da 
população brasileira no ano 2000. 

TABELA 2 

Representatividade da amostra 

Região População na amostra Número de municípios 
na amostra 

% da amostra Representatividade % da 
amostra 

Norte 10.288.506 222 6,92 49,44 

Nordeste 39.592.259 1.033 32,22 57,81 

Sudeste 65.607.588 868 27,07 52,10 

Sul 22.680.373 759 23,67 65,49 

Centro-oeste 8.647.265 324 10,11 72,81 

Total 146.815.991 3.206 100,00 58,23 

Fonte: IBGE. 

TABELA 3 

Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas 
Estatística → 

Variável ↓ 
Total Média Desvio-padrão Per capita Máximo Mínimo 

Matrículas 13.600.712 4.242 16.383 0,093 607.853 6 

Internações 11.379.976 3.550 15.161 0,078 496.501 8 

Coleta de Lixo 32.255.209 10.061 68.016 0,220 2.962.056 10 

Despesa 71.816.545 22.401 156.357 489,16 6.618.323 422 

Fonte: IBGE. 
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3.2 Análise dos resultados 

3.2.1  Comparações entre os resultados agregados dos modelos CCR e  
BCC e eficiência de escala 

As informações dos 3.206 municípios foram utilizadas na construção de dois modelos 
com metodologia DEA3. No primeiro deles, foi estabelecida a hipótese de retornos 
constantes de escala (modelo CCR) e no segundo a hipótese de retornos variáveis de 
escala (BCC). Os resultados agregados de cada modelo são apresentados na tabela 3. 

TABELA 4 

Resultados agregados dos modelos CCR e BCC 
Despesa (R$ Bilhões) 71,816 

Desperdício CCR (R$ bilhões) 50,596 

%Desperdício CCR 70,45 

Desperdício BCC (R$ bilhões) 34,026 

%Desperdício BCC 47,38 

Desperdício de escala (R$ bilhões) 16,570 

%Desperdício de escala 32,75 

Fonte: IBGE. 

Na primeira linha da tabela 4 aparece o total agregado da despesa orçamentária 
dos 3.206 municípios da amostra, a qual somou quase 72 bilhões de reais (em valores 
correntes). Na segunda linha tem-se o total de desperdício detectado pelo modelo 
CCR na amostra. Este total chega a 70,45% ou 50,5 bilhões de reais. Esse número, 
contudo, deve ser interpretado com cuidado. O seu significado é que, se todos os 
municípios gerissem seus recursos da forma como o fazem os municípios mais efici-
entes (que são apenas três no modelo CCR), a mesma quantidade de serviços poderia 
ser ofertada com pouco menos de 30% dos recursos efetivamente dispendidos. Vale 
notar que o modelo CCR desconsidera os ganhos e perdas de escala porventura exis-
tentes na provisão dos serviços públicos considerados. 

Como já foi mencionado na seção 2, o modelo BCC é mais flexível neste aspec-
to e permite que os dados se adaptem às variações de escala existentes. A utilização 
deste segundo modelo apontou para um desperdício de 34 bilhões, o que representa 
47,38% do total da despesa (linhas 4 e 5 da tabela 3). Isto quer dizer que, mesmo 
descontados os efeitos de escala, a provisão dos serviços públicos poderia ter sido rea-
lizada com cerca de metade dos recursos que foram utilizados pelos municípios no 
ano 2000, se todos os municípios gerissem seus recursos orçamentários com eficiência 
relativa máxima. 

O fato de que os municípios em geral não apresentam a escala ótima é refletido 
na diferença entre o desperdício calculado pelo modelo CCR e aquele resultante da 
aplicação do modelo BCC. Essa diferença, que chega agregadamente a 16,5 bilhões 
de reais, é o desperdício de recursos devido a problemas de escala e representa apro-
ximadamente 1/3 do total desperdiçado. 

                                                 
3. Utilizou-se o software SAS para a implementação dos modelos, uma vez que o grande número de unidades a serem 
consideradas excede a capacidade da maioria dos programas de implementação da metodologia DEA existentes. 
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Outro resultado interessante aparece quando se examinam os valores individuais 
dos coeficientes de eficiência dos municípios com relação à escala. O modelo BCC 
aponta a existência de 23 municípios eficientes quando são levados em consideração 
os efeitos de escala. Como foi visto na seção 2, o resultado da divisão do coeficiente 
BCC pelo coeficiente CCR indica a eficiência de escala de uma determinada unida-
de. No gráfico 1 tais coeficientes de eficiência de escala são plotados contra a despesa 
orçamentária dos 23 municípios eficientes pelo critério BCC. 

Ao contrário do que seria de se esperar, um padrão de retornos negativos de es-
cala foi detectado, isto é, municípios maiores tendem a apresentar maior grau de ine-
ficiência no critério CCR, dada a sua eficiência no critério BCC. Talvez este resulta-
do seja derivado do fato de municípios maiores terem gastos mais expressivos em 
indicadores que não os considerados neste artigo. Como o critério de eficiência aqui é 
baseado tão somente nos três indicadores escolhidos, os municípios maiores aparece-
riam como menos eficientes, pois “desperdiçam” recursos orçamentários na geração 
de outros produtos e serviços para suas populações. A regressão logarítmica mostrada 
no gráfico 1 serve apenas como ilustração para que se possa apreciar a tendência de 
retornos decrescentes de escala observada nos dados. 

GRÁFICO 1 

Coeficientes de escala dos municípios eficientes no critério BCC 
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Elaboração do autor. 

3.2.2   Distribuição do desperdício segundo regiões e tamanho 
dos orçamentos 

A distribuição regional dos desperdícios de recursos orçamentários é mostrada na 
tabela 4. Um ponto a ser destacado é o de que a ineficiência apresenta forte correla-
ção com o dispêndio per capita. Quando se mede a correlação desta última variável 
com o nível de desperdício no critério CCR encontra-se um valor 0,9405, o que im-
plica forte aderência da ineficiência com o dispêndio per capita. Quando o experi-
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mento é realizado substituindo o critério de ineficiência CRR pelo critério BCC, a 
correlação positiva persiste, ainda que menos elevada, atingindo 0,5094. 

TABELA 4 

Distribuição regional da ineficiência municipal 

Região 
Despesa 

orçamentária  
R$ milhões 

Desperdício CCR      
R$ milhões 

Desperdício 
CCR 

% 

Desperdício 
BCC 

R$ milhões 

Desperdício 
BCC 

% 

Despesa per 
capita 

R$ 

Norte 3.434 2.333 67,95 1.507 43,87 333,78 

Nordeste 13.249 8.685 65,55 5.431 40,99 334,63 

Sudeste 38.856 28.071 72,24 17.485 45,00 592,25 

Sul 12.236 8.675 70,89 7.281 59,51 539,51 

Centro-oeste 4.041 2.832 70,09 2.322 57,46 467,34 

Total 71.817 50.596 70,45 34.026 47,38 489,16 

Elaboração do autor. 

Os padrões regionais de desperdício, no entanto, apresentam pequena variação, 
especialmente quando se considera o critério CCR, com diferenças de aproximadamen-
te 10% entre as regiões de máximo desperdício (Sudeste) e a de mínimo (Nordeste). 

Quando se analisa a distribuição do desperdício por faixas de população um pa-
drão muito melhor definido é detectado. Como se observa na tabela 5, os municípios 
com menor população têm um nível de desperdício (critério BCC) de quase 75%. Este 
coeficiente vai caindo à medida que as faixas populacionais vão crescendo, atingindo 
seu nível mínimo na faixa que contém municípios com população superior a um mi-
lhão de habitantes, nesta faixa o desperdício é reduzido para menos de 10% da despesa. 

Em termos de percentagem no desperdício total, os municípios menores partici-
pam com basicamente 30% da totalidade, embora suas despesas orçamentárias che-
guem a apenas a 19% do total da amostra. Já nos municípios com mais de um mi-
lhão de habitantes (12 na amostra), realizam 28,5% do total das despesas da amostra 
e participam com 5,9% do desperdício. É importante ressaltar que tais números são 
obtidos quando as perdas de escalas do modelo BCC são consideradas. 

TABELA 5 

Distribuição da ineficiência segundo tamanho dos municípios modelo BCC 

Faixa de 
população 

Número de 
municípios 

População 
amostra % 

Despesas totais 
R$ milhões 

Desperdício  
R$ milhões 

Desperdício % 
Participação 
desperdício 

total % 

<30.000 2.360 21,29 13.635 10.198 74,79 29,97 
<100.000 632 22,25 12.735 7.979 62,66 23,45 
<250.000 132 13,90 10.061 6.102 60,64 17,93 

<1.000.000 70 20,56 14.951 7.753 51,86 22,79 
>1.000.000 12 21,99 20.434 1.994 9,76 5,86 

Elaboração do autor. 

Tais resultados de desperdício são, provavelmente, subestimados, uma vez que 
não há por que se esperar que os municípios que estão fora da amostra apresentem 
desempenho melhor que os incluídos nela. Pelo contrário, o fato de alguns deles não 
terem sido incluídos em razão da indisponibilidade de informações já é um bom in-
dício de suas deficiências administrativas, as quais podem se refletir em sua eficiência. 
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Ademais, boa parte dos municípios excluídos da amostra é de pequena população, o 
que é outro indicativo de que a sua inclusão tenderia a aumentar os números sobre 
desperdício, uma vez que, segundo a análise aqui realizada, os municípios pouco po-
pulosos são os que mais desperdiçam recursos. 

3.3 Conclusões 

Este trabalho utilizou o método DEA para avaliar os desperdícios existentes na 
execução orçamentária municipal brasileira. Este método permite uma comparação 
da eficiência relativa das unidades decisórias, os municípios no caso. O desperdício é 
calculado como sendo a diferença entre o que um dado município despendeu e o 
quanto teria sido gasto pelas unidades mais eficientes da amostra para prestar o nível 
de serviços realizado pela unidade avaliada. 

Foram utilizados, com esse intuito, dois modelos DEA diferentes. O primeiro é 
o modelo CCR, o qual considera retornos constantes de escala, ou analogamente, 
desconsidera quaisquer perdas ou ganhos de escala existentes entre as unidades avali-
adas. Já o modelo BCC incorpora rendimentos de escala variáveis, o que dá mais 
flexibilidade à análise. A comparação dos resultados dos dois modelos permitiu infe-
rências sobre o desempenho de escala na provisão de serviços municipais no Brasil. 

Foi utilizada uma amostra de 3.206 municípios representativos de todas as 
regiões geográficas do país. Os resultados referem-se ao ano 2000. Como produ-
tos municipais foram utilizadas as seguintes variáveis: número de crianças matri-
culadas na rede municipal de ensino básico, número de internações na rede hospi-
talar municipal e número de domicílios com coleta de lixo no município. Como 
insumo foi utilizado o total da despesa orçamentária municipal. 

Para este conjunto foi detectado um desperdício de 50,6 bilhões de reais, quan-
do o modelo CCR foi utilizado. Tal número corresponde a 70,5% da despesa orça-
mentária dos municípios estudados. O desperdício cai para 34 bilhões de reais quan-
do os efeitos de escala são considerados (modelo BCC). 

Detectou-se ainda que grande parte do desperdício acontece nos municípios de 
menor população, embora os dados indiquem retornos decrescentes de escala na pro-
visão de serviços municipais. 
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4  EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO NA AMÉRICA LATINA 

Márcio Bruno Ribeiro*  
Waldery Rodrigues Júnior**  

Tradicionalmente caracterizado por discussões envolvendo o tamanho dos gastos 
públicos e o grau de intervenção na atividade produtiva, o debate sobre o papel do 
governo na economia vem sendo abordado por novos ângulos pela literatura acadê-
mica mais recente. Uma dessas linhas de pesquisa diz respeito à avaliação da eficiência 
do gasto público, tanto com relação à qualidade dos serviços disponibilizados (admi-
nistração, saúde, educação e infra-estrutura) como no que se refere aos resultados 
atingidos em termos de eqüidade social, estabilização e crescimento. As referências 
mais recentes na área são os estudos empíricos de Afonso, Schuknecht e Tanzi (2005 
e 2006) que, em comparações envolvendo, respectivamente, países industrializados e 
um conjunto de emergentes, construíram e avaliaram indicadores sobre o desempe-
nho dos serviços e a eficiência da despesa pública. Mesmo estando sujeitos a algumas 
limitações, os indicadores construídos e as técnicas utilizadas na avaliação da eficiên-
cia relativa evidenciaram que os retornos marginais dos gastos públicos são decrescen-
tes independentemente do grupo de países considerados. Em síntese, o gasto tem se 
mostrado mais eficiente nas nações em que o setor público é comparativamente menor. 

Na presente análise, estende-se o tipo de investigação proposta por Afonso,  
Schuknecht e Tanzi (2005 e 2006), referido de agora em diante como AST, com o 
objetivo de avaliar a eficiência do gasto público em uma comparação envolvendo os 
países da América Latina no período recente (1998-2003). A principal motivação 
para o estudo vem do fato de que alguns dos maiores países da região (como Argenti-
na, Brasil, Chile, Colômbia e México) adotaram, ao longo dos anos 1980 e 1990, 
reformas estruturais abrangendo tanto o setor público como outros setores e institui-
ções relacionados com o equilíbrio fiscal e à melhoria da atividade econômica. Tais 
reformas tiveram orientação para o mercado, sendo caracterizadas, entre outras, pelos 
seguintes aspectos: maior descentralização na provisão de serviços públicos (nível de 
governos locais); privatização de empresas estatais; e liberalização do comércio inter-
nacional e do sistema financeiro. Passados alguns anos, argumenta-se que o cresci-
mento econômico contínuo e a maior eqüidade social ainda são objetivos a ser alcan-
çados na maioria dos países da região. Assim, uma investigação de natureza quantita-
tiva/comparativa pode ajudar na aferição mais precisa das diferenças com relação à 
eficiência do gasto público entre os países latino-americanos – particularmente, na 
comparação com aqueles países que lideraram a adoção de reformas na região e onde 
estas foram mais aprofundadas, como parece ser o caso de Chile e México. 

                                                 
* Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea (Ipea), e-mail: marcio.ribeiro@ipea.gov.br.   
** Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea (Ipea) e Professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Bsb), e-mail: 
rwaldery@ipea.gov.br. Agradecemos a Rogério Boueri pelo auxílio na aplicação do método DEA. 
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O texto está dividido em mais seis seções. A próxima descreve a metodologia uti-
lizada. A seção 3 elenca um conjunto de críticas a um dos métodos utilizados para 
avaliação de eficiência, a análise envoltória de dados (DEA). A quarta seção discute 
brevemente o perfil do gasto público na América Latina durante o período avaliado. 
Nas seções 5 e 6 são apresentados os resultados empíricos e a última seção traz as 
considerações finais.    

4.1 Metodologia e modelo 

A presente análise segue a mesma abordagem proposta nos estudos de AST. As razões 
para tal escolha foram as seguintes: i) o fato de os resultados apresentados por AST 
serem bastante diretos e com forte apelo intuitivo; ii) há escassez na literatura de mé-
todos que façam uma análise quantitativa/comparativa da eficiência dos gastos entre 
países. Antes de tudo, é necessário ressaltar como os termos desempenho e eficiência 
são entendidos no texto. Desempenho está associado aos resultados obtidos (ou no 
jargão técnico, os outcomes) nas diversas áreas onde o setor público está presente. Efi-
ciência, por sua vez, é uma medida da relação entre o desempenho obtido e os recur-
sos empregados em determinada área de governo.  

Inicialmente, a partir de indicadores econômicos, sociais e referentes ao tamanho 
dos gastos governamentais, serão construídos indicadores compostos relativos ao desem-
penho e à eficiência do setor público em cada país. Em seguida, e também com base no 
desempenho em determinadas áreas e nos gastos do setor público, será aplicada a técnica 
da Análise Envoltória de Dados (DEA) no cômputo de escores sobre a eficiência relativa 
do gasto público. Esta última técnica consiste de um método não – paramétrico e, por-
tanto, prescinde do conhecimento das distribuições de probabilidades (objetivas ou sub-
jetivas) das variáveis em consideração. Por fim, de posse do cálculo dos indicadores com-
postos e dos escores obtidos pelo método DEA, fazem-se alguns levantamentos para o 
ranqueamento dos 21 países latino-americanos que compõem a amostra. 

Na construção dos indicadores compostos, assume-se que o desempenho do se-
tor público depende de um conjunto de indicadores econômicos e sociais. Usando-se 
uma notação muito próxima daquela adotada por AST (fazendo algumas alterações 
que julgamos cabíveis), tem-se que para um país i que possui j áreas de governo, o 
desempenho do setor público será medido por: 
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Onde:  

DSPi = desempenho global do setor público no país i (indicador composto de 
desempenho);  
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DSPij = desempenho do setor público na área j do país i (subindicador de  
desempenho); 

Ik = indicador econômico ou social relevante; 

ℑ(.) = função bem comportada que relaciona o indicador ao desempenho do 
setor público; 

d(.) = diferencial total;  

∂(.) = diferencial parcial; 

n = número de áreas de governo (em nossa análise, n = 5); 

n1 = número de indicadores relevantes para a área de governo em consideração; 

Note-se que o desempenho em cada uma das áreas de governo (DSPij) depende 
de um ou mais indicadores econômicos ou sociais (Ik). Assim, uma melhora do de-
sempenho global do setor público de um país (DSPi) dependerá de níveis melhores 
para aqueles indicadores. 

Seguindo a mesma abordagem de AST, serão construídos subindicadores de de-
sempenho que podem ser agrupados em duas classes:  

1) Os subindicadores de oportunidade refletem a influência das políticas fiscais 
sobre as oportunidades individuais e o bom funcionamento dos mercados. 
Neste grupo se incluem os subindicadores para as áreas de administração, 
educação, saúde e infra-estrutura.  

2) Os subindicadores “musgraveanos” estão relacionados às três funções 
primordiais providas pelo setor público segundo a visão do economista 
Richard A. Musgrave. São elas: eqüidade social; estabilidade e crescimento 
econômico.  

No presente trabalho, os subindicadores relativos à infra-estrutura e à eqüidade 
social não foram considerados em razão da falta de informações, até o momento, 
sobre os gastos públicos nessas duas áreas para alguns dos países da amostra. Assim, o 
indicador composto de desempenho do setor público (DSPi) será computado pela 
média aritmética simples de cinco subindicadores: administração, educação, saúde, 
estabilidade e desempenho econômico. A figura 1 resume a estrutura do indicador 
composto. No Anexo estão tabulados os dados primários utilizados na construção de 
cada subindicador com suas respectivas fontes. 
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FIGURA 1 

Estrutura do indicador composto de desempenho do setor público. 
Subindicadores de oportunidade e subindicadores “musgraveanos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboração do autor. 

Os subindicadores de eficiência foram obtidos a partir das medidas de desempe-
nho levando-se em conta a categoria do gasto público relacionada à área do governo 
em questão. Assim, tem-se que a eficiência na j-ésima área de governo do país i será 
medida da seguinte forma:  
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E o indicador composto de eficiência será dado por:  
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Onde: 

GSPij = gasto público na área j do país i.  

Com relação à técnica da análise envoltória de dados (DEA), sua aplicação con-
sistirá na obtenção de uma fronteira de produção convexa a partir do conjunto de 
observações sobre: i) o consumo do governo (input); e ii) os subindicadores de de-
sempenho (outputs). A fronteira é construída a partir da resolução de um problema de 
programação linear. Existem dois tipos de escolha ou orientação na montagem desse 
problema: 

1) Orientação pelo input, onde se determina quanto de cada input pode ser 
proporcionalmente reduzido sem mudar o output obtido. 

2) Orientação pelo output, onde se calcula quanto o output pode ser 
proporcionalmente aumentado sem modificar os inputs utilizados. 

As duas abordagens resultam na mesma resposta quando se tem retornos de es-
cala constantes, mas implicam resultados diferentes quando se trabalha com retornos 
de escala variáveis. Afonso, Schuknecht e Tanzi (2006) alegam que, embora se tenha 
retornos de escala variáveis para a análise de eficiência do setor público, a programação 
linear identificará os mesmos conjuntos de unidades (países) eficientes ou ineficientes. 

O problema de programação linear usando a orientação para input e retornos va-
riáveis de escala está descrito a seguir:  
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Onde:  

yj é um vetor de outputs (mx1) onde m é o número de outputs; 

xj é um vetor de inputs (pxn) onde p é o número de inputs;  

Y é uma matriz de outputs (mxn), onde n é o número de setores; 

X é uma matriz de inputs (pxn), onde n é o número de setores; 

θ é um escalar que mede a eficiência técnica (escore de eficiência); 

λ é um vetor (nx1) de constantes que medem os pesos usados para calcular quais 
os países que são ineficientes; 

n'1 é um vetor de uns. A restrição 1'1 =λn  garante a convexidade da fronteira e 
está relacionada à hipótese de retornos de escala variáveis.  



48 boletim de desenvolvimento fiscal | 03 | dez. 2006 ipea 

Note que θ mede a distância entre o país e fronteira eficiente sendo que: 

i) Se θ = 1, o país estará na fronteira e será eficiente; e 

ii) Se θ < 1, o país estará abaixo da fronteira  e será ineficiente. 

Cabe ressaltar ainda que, por utilizar técnicas de programação linear, o DEA 
carrega os benefícios e as limitações desses métodos. Na próxima seção são elaboradas 
sumariamente algumas críticas ao DEA. 

4.2 Críticas ao método DEA1 

O método usado por AST (2006) não é isento de críticas, algumas de considerável 
importância como as listadas a seguir. 

4.2.1  Indiferença com relação à orientação 

AST (2006) alegam que   

since the computation uses linear programming not subject to statistical problems such as 
simultaneous equation bias and specification errors, both output and input-oriented models will 
identify the same set of efficient/inefficient producers or DMUs… In fact, and as mentioned 
namely by Coelli et al. (1998), the choice between input and output orientations is not crucial 
since only the two measures associated with the inefficient units may be different between the two 
methodologies. 

O método de programação linear não necessariamente resulta nos mesmos resul-
tados quando se muda o tipo de orientação.  O conjunto dos países que serão consi-
derados ineficientes pode ser o mesmo mas o cálculo das distâncias em relação à fron-
teira muda completamente e portanto as considerações feitas sobre eficiência. 

4.2.1  Distância até a fronteira eficiente tomada como isométrica  

AST (2006), bem como parte significativa da literatura relevante para este estudo, 
assumem que a distância até a fronteira é um conceito linear e isométrico: o país em 
que falta uma unidade de medida para chegar a fronteira é dez vezes menos ineficien-
te do que o país em que faltam dez unidades de medida para estar na fronteira. Esta 
hipótese desconsidera a não proporcionalidade inerente nestes conceitos econômicos. 
Ou, seja, não considera que é cada vez mais difícil que o acréscimo de uma unidade 
no input gere a mesma quantidade de output (formalmente, ganhos decrescentes ou 
derivadas de segunda ordem negativas). 

4.2.2  Erros de especificação eliminados ad gloriam pela linearização do problema de 
otimização 

O fato de o programa ser linear não garante que o modelo esteja mal especifica-
do, que os setores escolhidos sejam os que realmente explicam a eficiência ou inefici-
ência do setor público.  

4.2.3  Defasagem temporal de idêntico tamanho 

Há também a hipótese de que os gastos nos diversos setores têm um efeito defasado 
(lag) sobre o desempenho em períodos similares. Mas esta hipótese pode não ser ra-
                                                 
1. Esta seção é de responsabilidade do co-autor, Waldery Rodrigues Júnior. 
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zoável para alguns países. O efeito do investimento sobre educação e sobre saúde po-
dem ser sentidos em diferentes perídos de tempo à frente. 

4.2.4  Pesos λ 

Por último, ponderações diferentes podem levar a resultados (fortemente) diferentes, 
sendo que as correlações entre os diferentes rankings de países gerados podem não ser 
substancialmente distante de 1. 

TABELA 1  

Gasto público nos 21 países da amostra: consumo do governo, saúde e educação 
(em % do PIB) – Média no período1998-2003 

País Consumo do 
governo (1) 

Educação (2) Saúde (3) 

Argentina 12,97 4,28 4,76 
Bolívia 15,29 5,94 3,77 
Brasil 19,42 4,23 3,32 
Chile 12,37 4,00 2,86 
Colômbia 20,44 4,64 6,46 
Costa Rica 13,73 4,84 5,21 
Equador 11,21 1,37 1,72 
El Salvador 10,11 2,60 3,52 
Guatemala 6,82 1,65 2,11 
Haiti 7,13 1,50 2,66 
Honduras 12,53 4,20 3,46 
Jamaica 15,85 6,10 2,83 
México 11,48 5,12 2,67 
Nicarágua 11,17 3,56 3,64 
Panamá 13,61 4,58 5,06 
Paraguai 11,73 4,64 2,93 
Peru 10,49 3,10 2,34 
Rep. Dominicana 7,84 2,30 2,12 
Trinidad e Tobago 13,38 4,00 1,58 
Uruguai 12,78 2,72 3,46 
Venezuela 13,06 4,60 2,70 
Média 12,54 3,81 3,29 
Desvio Padrão 3,40 1,36 1,23 
Máximo 20,44 6,10 6,46 
Mínimo 6,82 1,37 1,58 

Fonte: FMI, International Financial Statistics 2006. 

Notas: 1Consumo final do governo geral. Média no período 1998-2003. Cepal, Anuário Estatístico da América Latina e Cari-
be 2005. 
2Gastos correntes e de capital do governo geral em educação. Média no período 1999-2003. Fontes: Unesco Institute 
for Statistics (UIS); Cepal, Anuário Estatístico da América Latina e Caribe 2005. 
3Gasto do governo geral em saúde. Média no período 1998-2003. Fonte: OMS, World Health Organization Report 2006.  

4.3  Dados: Perfil dos Gastos 

A tabela 1 apresenta alguns componentes do gasto público para os países considera-
dos na amostra. É possível verificar algumas diferenças entre as nações da região: 

1) Com relação ao consumo governamental, Colômbia e Brasil apresentam os 
maiores valores (em torno de 20% do PIB), acima da média de 12,5% no 
período. No outro extremo, Guatemala e República Dominicana apresentam 
os mais baixos valores de consumo, com média abaixo de 10% no período. 
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2) Os dispêndios públicos em educação apresentam variabilidade (desvio-padrão) 
um pouco maior que os gastos com saúde. Países como Equador, Haiti e 
Guatemala gastam abaixo de 2% do PIB em educação.  

4.4  Resultados: indicadores compostos de desempenho e eficiência 

A tabela 2 apresenta os valores obtidos para cada um dos subindicadores, bem como 
o cálculo do indicador composto de desempenho para cada país. É possível verificar 
alguma diferença com relação aos países que obtiveram os maiores valores para os 
subindicadores de oportunidade e “musgraveanos”.  

1) Na primeira classe, os melhores resultados de desempenho (maiores valores 
para os subindicadores de oportunidade) foram alcançados por Chile, Costa 
Rica e Uruguai, com valores acima da média para as áreas de administração, 
educação e saúde.  

2) Quanto aos subindicadores “musgraveanos” para as áreas estabilidade e 
desempenho econômico, os maiores resultados foram obtidos por Panamá 
(graças à mais baixa taxa média de inflação nos últimos anos entre os países 
da amostra) e Guatemala (a mais baixa taxa média de desemprego), 
respectivamente.  

TABELA 2  

Indicadores de desempenho para os 21 países da amostra 
País Administr. Educação Saúde Estabilidade Desempenho 

econômico 
DSP1 
(1) 

DSP2 
(2) 

Argentina 0,81 1,27 1,03 0,78 0,39 0,85 1,03 
Bolívia 0,73 1,04 0,93 1,30 1,32 1,06 0,90 
Brasil 1,20 1,18 0,99 1,08 0,77 1,04 1,12 
Chile 1,39 1,23 1,06 1,11 1,23 1,20 1,23 
Colômbia 1,10 1,02 1,02 0,67 0,52 0,86 1,04 
Costa Rica 1,21 1,12 1,06 0,60 1,45 1,09 1,13 
Equador 0,80 0,92 1,03 0,39 0,77 0,78 0,91 
El Salvador 1,16 0,85 1,00 1,96 1,02 1,20 1,00 
Guatemala 0,79 0,62 0,97 1,42 2,27 1,21 0,79 
Haiti 0,67 0,68 0,84 0,82 0,58 0,72 0,73 
Honduras 0,84 0,74 0,98 0,71 1,48 0,95 0,85 
Jamaica 1,08 1,15 1,01 1,08 0,31 0,93 1,08 
México 1,04 0,95 1,03 0,62 1,80 1,09 1,01 
Nicarágua 1,00 0,80 0,99 0,88 1,04 0,94 0,93 
Panamá 1,05 1,05 1,03 3,43 1,09 1,53 1,04 
Paraguai 0,84 0,81 1,00 0,74 0,55 0,79 0,89 
Peru 0,87 1,01 0,99 1,06 0,98 0,98 0,96 
Rep. Dominicana 1,15 0,76 0,97 0,63 1,32 0,97 0,96 
Trin. e Tobago 1,29 1,31 1,00 1,03 1,60 1,25 1,20 
Uruguai 1,27 1,24 1,04 0,41 0,24 0,84 1,18 
Venezuela 0,72 0,94 1,03 0,27 0,06 0,60 0,89 
Média 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 
Máximo 1,39 1,31 1,06 3,43 2,27 1,53 1,23 
Mínimo 0,67 0,62 0,84 0,27 0,06 0,60 0,73 

Elaboração dos autores. 

Notas: 1DSP1 corresponde à média aritmética dos cinco subindicadores. 
2DSP2 corresponde à média aritmética dos subindicadores para Administração, Educação e Saúde. 

Foram calculados dois indicadores compostos de desempenho.  

1) O primeiro deles (DSP1) é uma média aritmética dos cinco subindicadores e 
mostra o Panamá como país de melhor desempenho devido ao alto valor 
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obtido para o subindicador de estabilidade e valores acima da média nas 
demais áreas.  

2) O indicador DSP2 consiste da média aritmética dos três subindicadores de 
oportunidade e aponta o Chile como país de melhor desempenho. 

A tabela 3 apresenta os resultados referentes ao cômputo dos subindicadores e 
do indicador composto de eficiência. Similarmente ao que foi feito para o caso dos 
indicadores de desempenho, foram calculados dois indicadores compostos de eficiên-
cia. De modo geral, verifica-se que os países que alcançaram os maiores valores para 
os indicadores ESP1 e ESP2, e portanto os mais eficientes, apresentam os menores 
valores para os gastos governamentais. É o caso da Guatemala (maior valor para o 
ESP1) e do Equador (maior ESP2), que chegam a apresentar valores abaixo da média 
para alguns subindicadores de desempenho (ver tabela 2), mas também possuem um 
perfil de gastos públicos que se encontra abaixo da média regional (ver tabela 1). Tais 
resultados sugerem que o gasto público apresenta baixo retorno com relação ao de-
sempenho nos países latino-americanos, o que é consistente com as evidências encon-
tradas em AST tanto nos países desenvolvidos como nos países emergentes europeus.   

TABELA 3  

Indicadores de eficiência para os 21 países da amostra 
País Administr. Educação Saúde Estabilidade Desempenho  

econômico 
ESP1 
(1) 

ESP2 
(2) 

Argentina 0,78 1,13 0,71 0,75 0,38 0,75 0,87 
Bolívia 0,60 0,67 0,82 1,06 1,08 0,84 0,69 
Brasil 0,77 1,06 0,99 0,70 0,50 0,80 0,94 
Chile 1,41 1,17 1,22 1,12 1,24 1,23 1,27 
Colômbia 0,67 0,84 0,52 0,41 0,32 0,55 0,68 
Costa Rica 1,11 0,88 0,67 0,55 1,32 0,91 0,89 
Equador 0,90 2,55 1,97 0,43 0,86 1,34 1,81 
El Salvador 1,43 1,25 0,93 2,43 1,27 1,46 1,21 
Guatemala 1,45 1,43 1,51 2,61 4,17 2,23 1,46 
Haiti 1,18 1,73 1,04 1,45 1,02 1,28 1,32 
Honduras 0,84 0,67 0,93 0,71 1,48 0,93 0,82 
Jamaica 0,85 0,72 1,17 0,85 0,25 0,77 0,92 
México 1,14 0,71 1,27 0,67 1,97 1,15 1,04 
Nicarágua 1,13 0,86 0,89 0,99 1,17 1,01 0,96 
Panamá 0,97 0,87 0,67 3,17 1,01 1,34 0,84 
Paraguai 0,90 0,67 1,13 0,80 0,59 0,82 0,90 
Peru 1,04 1,24 1,39 1,26 1,17 1,22 1,22 
Rep. Dominicana 1,85 1,26 1,51 1,02 2,11 1,55 1,54 
Trin. e Tobago 1,21 1,25 2,08 0,96 1,50 1,40 1,51 
Uruguai 1,24 1,74 0,99 0,41 0,24 0,92 1,33 
Venezuela 0,69 0,78 1,25 0,26 0,06 0,61 0,91 
Média 1,06 1,12 1,13 1,08 1,13 1,10 1,10 
Máximo 1,85 2,55 2,08 3,17 4,17 2,23 1,81 
Mínimo 0,60 0,67 0,52 0,26 0,06 0,55 0,68 

Elaboração dos autores. 

Notas: 1ESP 1 corresponde à média aritmética dos 5 subindicadores. 
2ESP 2 corresponde à média aritmética dos subindicadores para administração, educação e saúde. 

Um gráfico ajuda a ilustrar a contraposição entre os indicadores de desempenho 
e eficiência (figura 2). Segundo o gráfico, tem-se que:  

1) Países eficientes e com um bom desempenho: Guatemala (Gua), El Salvador 
(Esv), Panamá (Pan), Trinidad e Tobago (TrT), Chile (Chi) e México (Mex). 
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2) Países eficientes, mas com desempenho ruim: República Dominicana (RDm), 
Equador (Equ), Haiti (Hai), Peru (Per) e Nicarágua (Nic). 

3) Países ineficientes, mas com um bom desempenho: Costa Rica (Cri), Bolívia 
(Bol) e Brasil (Bra). 

4) Países ineficientes e com desempenho ruim: Venezuela (Vem), Colômbia 
(Col), Uruguai (Uru), Paraguai (Par), Argentina (Arg), Honduras (Hon) e 
Jamaica (Jam). 

FIGURA 2 

Desempenho versus eficiência 
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Elaboração dos autores. 

4.5  Resultados da análise dea 

A tabela 4 apresenta os resultados para os coeficientes de eficiência relativa ao insumo 
(input oriented), obtidos considerando-se os subindicadores de desempenho como 
medidas do produto (output) e o consumo do governo como medida de insumo (input). 
Os resultados são apresentados em dois casos conforme o número de subindicadores 
considerados. 

No caso 1, em que foram considerados os 5 subindicadores de desempenho, oito 
países se encontram na fronteira de eficiência (escore igual a 1): Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana e Trinidade e Tobago. 
A Colômbia apresentou o menor escore de eficiência relativa (0,505), o que significa 
que poderia reduzir em cerca de 50% seus  recursos governamentais sem alterar o 
desempenho dos serviços públicos. O Brasil aparece na penúltima colocação (vigési-
mo entre os 21 países considerados, com escore igual a 0,613) podendo economizar 
em torno de 40% de seus recursos sem alterar os resultados dos indicadores. O escore 
médio de 0,874 indica que, na média, os governos dos países latino-americanos po-
deriam ser mais eficientes utilizando em torno de 13% a menos de recursos. Em 
comparação com os resultados obtidos no cômputo do indicador composto de efici-
ência ESP1, a principal diferença parece ser com relação à Costa Rica, país que apre-
sentou um valor igual a 0,91 para aquele indicador (portanto, abaixo da média de 
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1,10 para eficiência, ver tabela 3) mas que se encontra na fronteira de eficiência se-
gundo a análise DEA. 

TABELA 4  

Resultados da análise envoltória de dados (DEA) 
Output = todos os 5 subindicadores de desemp. 

Input = consumo do governo 
Retornos variáveis de escala 

Output = subindicadores para Administr., Educação e Saúde 
Input = consumo do governo. 
Retornos variáveis de escala País 

Escore de Eficiência (θ) Ranking Escore de eficiência (θ) Ranking 

Argentina 0,988 10 0,988 6 
Bolívia 0,706 18 0,688 18 
Brasil 0,613 20 0,613 20 
Chile 1,000 1 1,000 1 
Colômbia 0,505 21 0,505 21 
Costa Rica 1,000 1 1,000 1 
Equador 0,916 13 0,916 10 
El Salvador 1,000 1 0,895 12 
Guatemala 1,000 1 1,000 1 
Haiti 0,997 9 0,984 7 
Honduras 0,621 19 0,621 19 
Jamaica 0,735 17 0,734 17 
México 1,000 1 0,917 11 
Nicarágua 0,751 16 0,751 16 
Panamá 1,000 1 0,790 14 
Paraguai 0,762 15 0,762 15 
Peru 0,982 12 0,976 9 
Rep. Dominicana 1,000 1 1,000 1 
Trin. e Tobago 1,000 1 1,000 1 
Uruguai 0,984 11 0,984 8 
Venezuela 0,792 14 0,792 13 
Média 0,874  0,853  

Elaboração dos autores. 

No segundo caso, considerando apenas os subindicadores de oportunidade, cin-
co países se encontram na fronteira (Chile, Costa Rica, Guatemala, República Do-
minicana e Trinidade e Tobago), sugerindo que o critério de eficiência ficou mais 
estrito ao se considerar apenas as áreas de administração, saúde e educação. Dos oito 
países anteriormente considerados como eficientes no caso 1, três passaram a estar 
abaixo da fronteira: El Salvador (poderia utilizar em torno de 10% seus insumos), 
México (em torno de 8%) e Panamá (21%). Colômbia e Brasil mantiveram as últi-
mas colocações, com os valores do escore inalterados em relação ao caso 1. Na média, 
os países poderiam utilizar em torno de 15% menos de recursos públicos. Ou seja, no 
caso 2 o conjunto de países ficou relativamente mais ineficiente. 

4.6. Considerações finais 

As medidas de desempenho dos serviços públicos e eficiência dos gastos governamen-
tais são de indiscutível ajuda para saber o quão boas têm sido as medidas macroeco-
nômicas adotadas em determinado país na comparação com os demais países de um 
grupo específico ou de uma mesma região. Neste estudo fez-se uma análise quantita-
tiva dos conceitos de desempenho e eficiência para um conjunto de 21 países da A-
mérica Latina. Apesar de os resultados serem passíveis de alguns questionamentos, em 
particular em decorrência grande dificuldade de separar o impacto do gasto público 
de outras influências que podem afetar alguns dos subindicadores de desempenho, 
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tem-se uma quantificação precisa (não necessariamente exata)2 daqueles conceitos no 
que se refere ao setor público. Alguns resultados obtidos concordaram com a intuição 
(Chile e México, os países mais avançados da região, mostraram-se na fronteira efici-
ente em pelo um dos casos), outros distoam do senso comum (diversos países da  
América Central mostraram desempenho e eficiência acima da média regional) e de-
vem ser interpretados com cautela. De todo modo, esta é uma análise ainda em an-
damento na Coordenação de Finanças Públicas do Ipea e que pode prover embasa-
mentos para outros estudos empíricos em que sejam feitas as correções/sugestões me-
todológicas aqui descritas.  

No caso do Brasil, tem-se um resultado direto. O país poderia economizar em 
torno de 40% de seus insumos para produzir o mesmo output (usando DSP1 ou 
DSP2). É um desempenho muito ruim, sobretudo quando se leva em conta que é 
relativo ao conjunto de países da região. Contudo, é necessário ressaltar que o estudo 
não levou em conta o desempenho com relação à eqüidade social. Esta talvez seja 
uma das áreas em que o país mais tenha avançado nos últimos anos graças à estabili-
dade econômica alcançada no fim dos anos 1990 e ao aumento dos programas sociais 
considerados como de baixo custo e alto impacto. 

                                                 
2. Exatidão + Precisão = Acurácia,  
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4.7  Anexo 

TABELA A.1  

Dados primários utilizados na construção dos subindicadores de desempenho 
Corrupção Burocracia Qual. 

Judiciário 
Informa-
lidade Educação Saúde Estabilidade Desemp. 

econômico País 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Argentina 3,1 3,3 1,7 1,6 1,8 4,4 3,8 81,3 74,3 17,2 6,9 4,7 0,9 15,8 
Bolívia 2,5 2,4 2,0 1,8 2,3 6,0 2,9 71,2 63,8 63,0 1,6 4,7 3,1 5,0 
Brasil 4,7 4,8 2,7 4,2 3,7 4,7 3,6 74,9 70,3 35,0 1,5 8,5 1,9 8,8 
Chile 5,2 3,6 3,2 4,2 4,2 2,1 3,7 78,6 77,7 8,9 2,6 4,3 3,8 7,3 
Colômbia 4,4 4,0 2,3 3,4 3,4 4,2 3,6 55,3 72,2 20,0 2,5 12,4 1,5 15,5 
Costa Rica 4,8 3,9 2,2 4,5 4,3 3,7 4,4 52,7 78,6 12,5 3,1 11,7 4,4 6,0 
Equador 2,7 3,3 1,8 1,6 1,8 4,4 3,2 50,4 74,2 27,0 3,6 35,2 2,3 10,7 
El Salvador 3,6 4,8 3,4 3,0 3,4 4,9 2,9 48,6 70,6 29,0 0,9 3,7 2,7 7,1 
Guatemala 3,1 2,0 2,1 2,0 2,1 5,2 2,4 29,7 67,0 39,0 1,1 7,4 3,3 2,2 
Haiti 2,5 2,8 2,5 1,3 1,5 7,2 2,2 - 51,4 81,0 1,7 16,8 1,5 - 
Honduras 3,0 3,5 1,9 2,0 2,2 4,8 2,4 - 67,6 33,0 2,3 13,2 3,0 4,0 
Jamaica 5,4 3,3 2,3 4,4 4,0 5,9 3,4 75,4 70,7 17,0 1,4 9,7 0,4 14,9 
México 3,8 4,8 2,3 2,8 3,1 4,6 2,8 62,6 74,5 25,0 2,7 14,1 3,7 3,3 
Nicarágua 4,0 3,0 2,4 1,9 2,3 3,2 3,1 39,0 69,5 34,0 2,0 8,7 3,9 12,2 
Panamá 3,7 2,6 2,5 2,5 2,9 3,1 3,4 63,0 74,7 20,0 2,5 1,0 4,3 13,6 
Paraguai 2,6 3,0 2,7 2,0 2,2 5,7 2,5 51,1 70,8 23,0 2,5 9,5 0,4 7,7 
Peru 2,7 3,7 2,3 2,3 2,8 5,7 2,8 69,2 69,8 33,0 2,6 4,7 2,7 7,9 
Rep. Dominica-
na 

 
4,1 

 
4,0 

 
3,1 

 
3,3 

 
3,0 

 
4,1 

 
3,0 

 
35,5 

 
67,2 

 
33,0 

 
3,5 

 
9,3 

 
5,7 

 
15,4 

Trin. e Tobago 5,3 3,1 2,7 5,2 4,6 3,8 4,6 72,0 69,9 20,0 3,5 4,1 7,0 13,1 
Uruguai 5,9 4,3 2,1 5,2 4,1 3,8 4,1 73,2 74,8 14,1 5,7 13,4 -0,2 13,4 
Venezuela 2,9 2,1 1,7 1,3 1,5 4,7 2,9 59,2 73,6 17,0 5,7 36,4 -1,1 13,2 

Fontes: 1 a 7 World Economic Fórum, The Global Competitiveness Report 2002-2003. 
8CEPAL, Anuário Estatístico da América Latina e Caribe 2005. 
9 e 10WORLD BANK, World Development Indicators (WDI). 
11, 12 e 13FMI, World Economic Outlook 2004 e 2006. 
14LABORSTA, ILO Bureau Statistics. 

Notas: 1Pagamentos irregulares relacionados a decisões judiciais favoráveis. 1=comum; 7=nunca ocorrem. 
2Freqüência de pagamentos adicionais ou propinas nos últimos 3 anos. 1=cresceu significativamente; 7=decresceu 
significativamente.  
3Regulações administrativas. 1=elevadas; 7=poucas. 
4Independência do judiciário em relação ao governo. 1=altamente influenciado; 7=totalmente independente. 
5Eficiência do conjunto de leis. 1=ineficiente (sujeito a manipulação); 7=eficiente (neutralidade).  
6Porcentagem de negócios não-oficiais. 1=menos de 5%; 2=de 6 a 10%; 3=de 11 a 20%; 9=mais de 70%. No cál-
culo do indicador, foi utilizado o índice I tal que I= 9 – porcentagem de neg. não-oficiais. 
7Qualidade da educação em ciências e matemática. 1=abaixo e distante de outros países; 7=entre as melhores do 
mundo. 
8Taxa líquida de matriculados no ensino secundário. Valores referentes a 2002. 
9Expectativa de vida ao nascer (anos). Valores referentes a 2002. 
10Taxa de mortalidade infantil (por 1000 nascimentos). Valores referentes a 2002. No cálculo do indicador, foi utiliza-
da a taxa de sobrevivência infantil = 1000 – Taxa de mortalidade infantil.  
11 Desvio-padrão da taxa de crescimento do PIB real no período 1996-2003. No cálculo do indicador, foi utilizado o 
inverso do desvio-padrão. 
12Média da taxa de inflação no período 1996-2003. No cálculo do indicador, foi utilizado o inverso.  
13Média da taxa de crescimento do PIB real no período 1996-2003.  
14Média da taxa de desemprego no período 1996-2003. No cálculo do indicador, foi utilizado o inverso. 
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5  COMPARATIVO INTERNACIONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Marcelo Abi-Ramia* 
Rogério Boueri** 

Já são por demais conhecidos os diversos reflexos da previdência social brasileira no 
quadro econômico nacional. O pagamento de aposentadorias e pensões para o setor 
público e privado amontoa 12% do PIB do Brasil. Em outras palavras, de cada R$ 10 
produzidos no país mais de R$ 1 aloca-se ao pagamento dos benefícios previdenciários. 
Se, por um lado, essa estatística representa o avanço nacional em questões de cobertura 
previdenciária e redução potencial de pobreza em especial para idosos, há, por outra 
perspectiva, custo de oportunidade por não aplicar esses recursos em áreas com 
potencial de sustentar maiores taxas de crescimento como, por exemplo, investimento 
público ou, até mesmo, redução de carga tributária que auxiliaria o desenvolvimento 
e abertura de novos empreendimentos. Esse custo de oportunidade é particularmente 
expressivo para um país que nos últimos anos apresenta taxas de crescimento que se 
situam bastante aquém da média internacional. 

Em termos absolutos os gastos brasileiros com previdência como proporção de 
tudo aquilo que a nação produz são indubitavelmente altos, conforme apresentado 
no gráfico 1 a seguir. Com uma comparação entre 113 países, o Brasil ocupa a 14a 
posição, situando-se junto a países europeus com população mais envelhecida e 
conhecidos por suas extensas redes de proteção social tais como Itália, Alemanha, 
França, Suíça, Bélgica e Suécia. 

Apesar de fornecer um bom panorama geral, as informações expostas no gráfico 1 
apresentam valores absolutos e merecem alguma relativização. Por exemplo: o Brasil 
pode gastar muito com previdência em termos absolutos em decorrência da falta de 
limite mínimo de idade para aposentadoria ou, então, por cobrar taxas de contribuição 
elevadas que permitem um maior dispêndio com previdência social. 

O fato de contemplar no estudo as demais variáveis reduziu o universo de países 
na comparação de 113 para 49; entretanto, permitiu o enriquecimento da análise de 
resultados ao se considerar além dos gastos previdenciários a estrutura demográfica 
populacional, a relação entre a aposentadoria e a renda per capita, a participação dos 
contribuintes na força de trabalho, as alíquotas de contribuição e, por fim, as idades 
mínimas requeridas para aposentadoria. 

A fonte de dados para a razão de dependência demográfica, relação entre apo-
sentadoria e renda per capita e contribuintes como percentual da força de trabalho foi 
o World Development Indicators, publicado pelo Banco Mundial em 2006. Por sua 
vez, os dados referentes às alíquotas de contribuição e idades mínimas para aposenta-

                                                 
* Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea. 
** Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea e Professor da Universidade Católica de Brasília. 
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dorias se obtiveram do Social Security Programs Throughout the World, publicado 
pela Social Security Administration.1 

GRÁFICO 1 

Gastos com previdência como percentual do PIB 
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Fonte: World Development Indicators 2006 e MPS. 

Elaboração dos autores.  

Para construir uma ordenação que levasse em consideração diversos fatores que 
influenciam o gasto com previdência social, fez-se uso do método de “Data Enve-
lopment Analysis” (DEA). A técnica empregada é puramente empírica e não paramé-
trica. A posição mais elevada no ranking indica tão somente que o país gasta muito, 
dadas as diversas variáveis utilizadas para a análise. Em outras palavras, em momento 
algum se busca determinar o valor ótimo da relação entre a despesa previdenciária e o 
PIB de um país, mas apenas indicar para as nações em análise se seus gastos previden-
ciários estão elevados depois de controlados pelas outras variáveis que resumem as 
características demográficas e de desenho de plano previdenciário. 

5.1  Dados e aspectos conceituais 

Este estudo utilizou cinco variáveis explicativas para determinação do valor do gasto 
previdenciário. A escolha desses fatores decorreu da sua disponibilidade em base de 
dados de domínio público e do seu apelo intuitivo para definição do montante des-
pendido com previdência.  

Selecionou-se, em primeiro lugar, a razão de dependência demográfica que 
representa o quociente entre a população de mais de 65 anos, considerada como 
idosa, e a população entre 15 e 64 anos. A maior razão de dependência implicaria 
maior gasto potencial com previdência em função de quantitativo mais expressivo 

                                                 
1. Essas publicações encontram-se disponíveis gratuitamente na internet por meio dos endereços eletrônicos: 
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/ e http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/home.htm. 



ipea boletim de desenvolvimento fiscal | 03 | dez. 2006 59 

de anciãos que retratam a população-alvo dos programas previdenciários. Como se 
observa no gráfico 2, a composição demográfica do Brasil não justifica seus altos 
gastos previdenciários. A razão de dependência de 9,1% indica uma população ainda 
jovem para os padrões mundiais. 

GRÁFICO 2 

Razão de dependência demográfica 
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Fonte: World Development Indicators 2006. 

A segunda variável, a relação entre aposentadoria e renda per capita, serve como 
aproximação da fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários. A maior proporção 
da aposentadoria em relação à renda média significa que o regime previdenciário 
repõe ao aposentado e pensionista parcela elevada de sua renda passada na vida ativa 
no mercado de trabalho. Nesse sentido, é de esperar que o aumento do valor médio 
dos benefícios tornará o gasto previdenciário mais alto, portanto, a participação da 
despesa previdenciária no produto de um país é uma função crescente da segunda 
variável. O Brasil tem relação entre aposentadoria e renda per capita de 59,4%, pouco 
mais de 10 pontos acima da mediana internacional de 48,5%. Em outras palavras, as 
fórmulas de cálculo dos benefícios previdenciários brasileiros permitem uma reposição 
de renda na inatividade que explica parcialmente a alta participação do dispêndio 
previdenciário no produto. 

O terceiro fator explicativo seria a quantidade de contribuintes para um regime 
previdenciário. Em princípio, sistemas de previdência com ampla cobertura de seus 
trabalhadores na fase ativa acabarão naturalmente por pagar benefícios para um 
quantitativo maior de pessoas, o que implica valor mais elevado dos gastos previ-
denciários como proporção do PIB. Pouco mais da metade da força de trabalho 
brasileira, cerca de 56%, encontra-se coberta por algum tipo de regime previdenciá-
rio. Apesar do valor inferior à mediana de 67,5% dos 49 países estudados, o Brasil 
apresenta o segundo maior valor dentre as nações latino-americanas que compõem 
a amostra, o que aponta para três considerações: em primeiro lugar, a cobertura 
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brasileira, mesmo pequena para o padrão mundial, é alta para a América Latina; 
segundo, ao considerar países semelhantes não há muito espaço para viabilidade de 
políticas de ampliação de cobertura previdenciária no Brasil e, por fim, o volume de 
pessoas cobertas na fase contributiva não justifica um valor tão expressivo do gasto 
previdenciário brasileiro. 

GRÁFICO 3 

Aposentadoria como percentual da renda per capita 
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Fonte: World Development Indicators 2006. 

As alíquotas de contribuição previdenciária seriam um quarto determinante do 
gasto com aposentadorias e pensões. Cobranças elevadas permitem o recebimento de 
benefícios maiores. Nesse sentido, é de se esperar que países com alta tributação para 
seus regimes de previdência gastem mais. Grandes parcelas da renda destinadas ao 
financiamento da previdência social indicam, a priori, também vastas promessas de 
renda futura na fase de recebimento de benefícios.  O Brasil se destaca nesse quesito 
com a sétima maior alíquota de contribuição previdenciária entre os países estudados. 

A quinta e última variável, idade mínima de aposentadoria, é a única que apresen-
ta relação negativa com os gastos previdenciários como proporção do PIB. Quanto 
maior a idade exigida para a aposentadoria menor o tempo de fruição de aposentadoria 
e, portanto, menor o gasto necessário para arcar com os compromissos previdenciários. 
Em decorrência do ainda comum tratamento diferenciado para homens e mulheres, 
desagregaram-se por gênero as idades mínimas de aposentadoria utilizadas neste estudo. 
Como se vê no gráfico 6, o Brasil é um dos seis países, junto com Nigéria, Argélia, 
Turquia, República da Eslováquia e Egito, que ainda permitem aposentadorias sem 
limite de idade, mas somente com tempo de contribuição ou serviço. Naturalmente 
esse é um dos fatores que explica o elevado gasto previdenciário no Brasil. 
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GRÁFICO 4 

Contribuintes como percentual da força de trabalho 
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Fonte: World Development Indicators 2006. 

GRÁFICO 5 

Alíquota de contribuição total empregado e empregador 
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Fonte:Social Security Programs Throughout the world, várias edições. 
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GRÁFICO 6 

Idades mínimas exigidas para aposentadorias programadas segundo gênero 
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Fonte:Social Security Programs Throughout the world, várias edições. 

5.2 Conclusão 

Os resultados sintetizados no gráfico 7 colocam o Brasil no grupo dos líderes do ranking 
da despesa previdenciária após a consideração dos valores das cinco variáveis descritas 
anteriormente.  

GRÁFICO 7 

Indicador do gasto previdenciário 
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Elaboração dos autores. 

A interpretação dos resultados matemáticos indica que um valor igual a 1 coloca o 
país no topo da lista daqueles que gastam muito com previdência dadas as variáveis 
utilizadas como determinantes de seu gasto. Dividem a posição com o Brasil países 
como Áustria e Uruguai, conhecidos pela pesada carga fiscal imposta pela previdência. 
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Um segundo grupo é composto por nações também conhecidas pela elevada 
participação da previdência em seu PIB e que encontram desafios para ajustar seus 
regimes de seguridade social. Encontram-se nesse estrato vários membros da OCDE, 
como Alemanha, EUA, Turquia e Suécia. 

No terceiro conjunto aparecem diversos países da América Latina e do centro e 
leste da Europa que passaram por processos de capitalização dos seus regimes previ-
denciários. Chile, exemplo emblemático das reformas estruturais na forma de finan-
ciamento da previdência, ocupa a 41a posição em um ranking de 49 Estados Nacio-
nais.  Tal resultado indica que, apesar dos custos de transição de um regime de repar-
tição para outro de capitalização, as reformas estruturais conseguiram reduzir o dreno 
fiscal da previdência. 

A elevada posição brasileira no ranking gera contraditoriamente interpretações 
tanto positivas quanto negativas. Da perspectiva da extensão da rede de proteção social, 
a previdência brasileira mostra-se bastante evoluída com posição superior, em termos 
relativos, a países da OCDE. A esses ganhos contrapõem-se os custos fiscais. Em re-
sumo, mesmo para uma comparação internacional que leva em consideração países 
ricos, envelhecidos e com ampla cobertura de suas previdências, o Brasil aloca em 
termos proporcionais muitos recursos para sua proteção social. 

Explica-se, portanto, que o ranking pode motivar posicionamento favorável ao 
status quo da previdência graças ao seu aspecto social ou, de modo oposto, postura 
pessimista em razão de seu elevado custo fiscal, mesmo após controladas diversas va-
riáveis demográficas e da estrutura do plano previdenciário. 
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