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Resumo 

Este artigo analisa a eficiência do gasto público em educação pelas unidades da federação (UFs) brasileiras, 

tema relevante diante do crônico desequilíbrio fiscal e resultados educacionais insatisfatórios enfrentados 

pelo país. Para tanto, calcula escores de eficiência do gasto público para diversos indicadores educacionais, 

entre 2011 e 2017, pelos métodos de DEA e FDH orientados a insumo e produto e estima modelos Probit 

para dados em painel para explicar as fronteiras de eficiência. As UFs mais ricas apresentaram maiores 

escores de eficiência orientada ao produto, enquanto as mais pobres revelaram melhor desempenho pela 

ótica do insumo. A densidade demográfica afeta positivamente a eficiência. Já desigualdade de renda, 

esforço fiscal, tamanho do governo e PIB per capita impactam negativamente. Esses resultados podem ser 

explicados, parcialmente, pelo efeito Balassa-Samuelson e Lei de Wagner, devidamente adaptados ao caso 

dos gastos públicos em educação.  

 

Palavras-chaves: Eficiência; Gasto público; Educação; Regressão Tobit. 

 

Abstract 

This paper analyzes the efficiency of public spending on education by the Brazilian states, a relevant issue 

in light of the chronic fiscal imbalance and unsatisfactory educational results faced by the country. Public 

expenditure efficiency scores are calculated for several educational indicators, between 2011 and 2017, by 

using the input- and output-oriented DEA and FDH methods and Probit models for panel data are estimated 

to explain the efficiency frontiers. The richest states have higher product-oriented efficiency scores, while 

the poorest ones show better performance from the input perspective. Population density positively affects 

efficiency. Income inequality, fiscal effort, government size and GDP per capita have negative impacts on 

it. These results might be partially explained by the Balassa-Samuelson effect and Wagner's Law, properly 

adapted to the case of public expenditure on education by the Brazilian states.  
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1. Introdução 

Embora mantenha uma média anual de gastos públicos em relações PIB das mais altas dentre os países 

emergentes, conforme destacam Herrera e Ouedraogo (2018), a eficiência da despesa pública é questionável 

no Brasil. Enquanto outros países emergentes gastam, em média, entre 20 e 30% do Produto Interno Bruto 

(PIB), o Brasil apresentou gasto médio de 44,4% do PIB entre 2010 e 2017, com tendência de elevação. A 

eficiência do gasto público assume ainda mais relevância diante do cenário de restrição fiscal em que o país 

vem enfrentando nos últimos anos.  

Considerando, especificamente, os gastos públicos em educação, há considerável heterogeneidade 

entre as unidades da federação. Tomando como referência o período de 2011 a 2017 devido a maior 

disponibilidade dos dados, a Figura 1 revela que as unidades da federação (UFs) mais pobres, em geral, 

gastaram mais em relação ao PIB do que as mais ricas.  
 

Figura 1 – Gasto em educação como proporção do PIB (média de 2011 a 2017) 

 
Fonte: IBGE e Siope. Elaboração própria. 

 

Essa mesma disparidade é observada também em nível regional, conforme reporta a Figura 2. As 

regiões mais pobres também apresentaram, em média, gastos em educação como proporção do PIB mais 

elevados do que as regiões mais ricas ao longo do período sob análise. Não obstante, os níveis de 

desempenho educacionais e escores de eficiência desses estados e regiões não acompanharam os gastos 

relativamente mais elevados. Isso revela que há espaço para melhorias de gestão do gasto público visando 

diminuir tais disparidades. 

O Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 2014, (Brasil, 2014) 

instituiu 20 metas a serem cumpridas em um horizonte de 10 anos. Contudo, sabe-se que diversas dessas 

metas não serão cumpridas a tempo, tais como: (i) a universalização do ensino fundamental de 9 (nove) 

anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantia que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa 

na idade recomendada; (ii) implementação de ensino integral em no mínimo 50% das escolas públicas, 

atendendo pelo menos 25% dos alunos da educação básica; (iii) melhora na qualidade do ensino; (iv) 

elevação da escolaridade média; dentre outras.1 Nota-se, ainda, que os estados do Norte e Nordeste, em 

diversas situações, encontram-se em desvantagem quanto ao atingimento das metas em comparação com 

estados de outras regiões. 

Em nível internacional, o resultado do Brasil no Pisa de 2015 (OCDE, 2015), ficou abaixo da média 

dos países emergentes em ciências, leitura e matemática, figurando nas posições de número 63, 59 e 66, 

                                                           
1 Vide Relatório do Segundo Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE 2018, publicado pelo Inep (2019). 
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respectivamente, entre 70 países avaliados. De acordo com o referido relatório, a média do Brasil na área 

de leitura se manteve estável desde o ano 2000, assim como a média na área de ciências se manteve estável 

desde 2006. Com relação à área de matemática, houve melhora no período entre 2003 e 2015, todavia o 

resultado foi inferior ao obtido em 2013. A melhoria de desempenho na educação passa, necessariamente, 

por uma utilização mais eficiente dos recursos públicos alocados a essa finalidade. 

 

Figura 2 – Gasto médio em educação como proporção do PIB por região geográfica 

 
Fonte: IBGE e Siope. Elaboração própria. 

 

Herrera e Ouedraogo (2018) empregaram o conceito de eficiência técnica de Farrel (1957) para 

avaliar a eficiência do gasto público entre países nas áreas de educação, saúde e infraestrutura.2 Aplicaram 

os métodos não paramétricos de DEA e FDH para ranquear os países em função diversos indicadores de 

produto e estimam regressões para explicar os escores de eficiência. Encontram que países ricos, em média, 

possuem índices de eficiência mais elevados. Herrera-Pang (2005) avaliaram a eficiência do gasto de países 

em desenvolvimento em saúde e educação entre 1996 e 2002. Argumentam que países com menor 

desembolsos em saúde ou educação obtêm maiores escores de eficiência. Já países que gastam 

proporcionalmente mais ou possuem maior participação de salários no gasto público apresentam menores 

níveis de eficiência.  

Em outra vertente, Balaguer-Coll et al (2007) encontram que os escores de eficiência são mais 

elevados em municípios maiores da região de Valência, Espanha. O segundo estágio da análise revelou que 

variáveis políticas e fiscais explicam o desempenho municipal, indicando que a ineficiência não pode ser 

atribuída somente ao mau gerenciamento dos gastos. 

Para o caso brasileiro, Araújo, Codes e Uderman (2019) utilizam o Ideb e identificam desigualdades 

regionais elevadas e persistentes. Já Sousa, Cribari-Neto e Stosic (2005), aplicam DEA e estimam escores 

de eficiência técnica para os municípios brasileiros. Evidenciam que capacidade administrativa, grau de 

urbanização e tamanho dos municípios explicam os escores de eficiência. Tais resultados são similares 

àqueles encontrados por Balaguer-Coll et al (2007). 

Lopes (2016), ao analisar a eficiência do gasto público em educação nos municípios brasileiros para 

o ano de 2011 via DEA e FDH, mostra que a distribuição da eficiência não é uniforme, sendo as regiões 

Norte e Nordeste menos eficientes que as demais, notadamente em relação ao Sul e ao Sudeste. O número 

de professores com ensino superior e o IDHM contribuem positivamente para explicar a eficiência, ao passo 

                                                           
2 Farrel (1957) identificou duas formas de ineficiência: (i) usar mais insumos do que o tecnicamente necessário para atingir certo 

nível de produto (ineficiência técnica); (ii) utilizar uma combinação subótima de insumos dados seus preços e produtividades 

marginais (ineficiência alocativa). 
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que o abandono escolar e a distorção idade-série impactam negativamente. Identificou um threshold a partir 

do qual aumentos no gasto público não afetam a aprendizagem escolar e sugeriu que melhor desempenho 

pode ser obtido via melhor aplicação dos recursos públicos já disponíveis. 

Este artigo tem como objetivo fazer uma análise da eficiência dos gastos per capita em educação 

entre os estados brasileiros, utilizando os métodos Data Envelopment Analysis (DEA) e Free Disposal Hull 

(FDH) para a estimação de fronteiras eficientes. Serão utilizados, como produtos, indicadores educacionais 

fornecidos pelo Ministério da Educação e, como insumo, os gastos per capita com educação, combinando 

dados do Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos – Siope, e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE.  

Destacam-se que ambos os métodos são não-paramétricos por não assumirem nenhuma forma 

funcional específica para a fronteira eficiente. O DEA, contudo, assume convexidade da curva, o que não 

ocorre com o FDH, que somente considera a possibilidade de livre descarte.  

O modelo DEA, proposto por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), é orientado ao insumo e assume retornos 

constantes de escala. Banker, Charnes e Cooper (1984) incluem a possibilidade de retornos variáveis à 

escala, o que será testado neste estudo. Um potencial viés, presente em ambos os métodos, é que unidades 

com reduzido consumo de insumo e baixo desempenho em indicadores de produto podem exibir elevados 

escores de eficiência, pois podem figurar próximos à origem da fronteira eficiente. Tal limitação será 

discutida quando da aplicação dos referidos métodos.  

Em um segundo estágio, serão estimados modelos Tobit para dados em painel para avaliar os 

determinantes da eficiência dos gastos em educação pelas UFs brasileiras. Diferentemente do OLS, o 

modelo Tobit é consistente quando se trata de variável dependente censurada, como é o caso dos escores 

de eficiência. Com base na literatura relevante, serão utilizadas diversas covariáveis estaduais nas 

regressões, incluído PIB per capita, gasto do governo sobre o PIB, resultado primário sobre o PIB, 

densidade demográfica e desigualdade de renda. 

Os principais resultados revelam que unidades federativas mais ricas apresentam melhores índices 

de eficiência quando orientados a produto. Estados das regiões Norte e Nordeste apresentam, em geral, 

índices de eficiência menores do que aqueles das regiões Sul e Sudeste. Isso coaduna com os achados de 

Sousa, Cribari-Neto e Stosic (2005), segundo os quais unidades com maior capacidade administrativa e 

grau de urbanização revelaram maior eficiência. Como exceção, situa-se o estado do Ceará, que revelou 

altos índices de eficiências acompanhados de bons resultados educacionais e baixo gasto público per capita, 

podendo servir como referência de gestão do sistema educacional.  

As fronteiras de eficiência estimadas, em linha com Balaguer-Coll et al (2007), indicaram uma 

relação positiva entre densidade demográfica e os escores de eficiência. Já para PIB per capita, gasto do 

governo sobre o PIB e desigualdade de renda, obtiveram-se relações negativas com os escores de eficiência. 

Esses resultados reforçam o argumento que a ampliação do gasto público, por si só, nem sempre se reflete 

em melhoria dos indicadores educacionais. Unidades da federação mais pobres gastam relativamente mais 

como proporção do PIB mas apresentam piores resultados educacionais do que UFs mais ricas e que gastam 

relativamente menos. O diferencial pode estar na profissionalização na gestão da educação, uma vez que 

localidades mais ricas, que presumidamente possuem maior capacidade administrativa, apresentam também 

os melhores indicadores educacionais e escores de eficiência. 

O artigo está organizado conforme se segue. A próxima seção apresenta os métodos DEA e FDH 

usados no cálculo dos escores de eficiência e o modelo de regressão Tobit usado nas estimações das 

regressões de eficiência. A terceira seção descreve os dados e reporta estatísticas descritivas. A quarta seção 

apresenta e analisa os resultados para os escores de eficiência e as estimações para os determinantes das 

fronteiras eficientes. Finalmente, a quinta seção é dedicada às observações conclusivas.  
 
2. Metodologia 

 

2.1 Fronteira eficiente 

Para a análise da eficiência existem diversos métodos disponíveis, tanto teóricos como empíricos, baseados 

em níveis de resultados observados em relação ao máximo que poderia ser conseguido dados os insumos 

disponíveis. O máximo constitui a fronteira de eficiência, que é utilizada como parâmetro para a eficiência 
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relativa das demais observações. Os métodos não-paramétricos são mais utilizados porque evitam assumir 

formas funcionais específicas para a relação entre insumos e produtos ou para os termos de ineficiência. 

São considerados o Free Disposal Hull (FDH) e o Data Envelopment Analysis (DEA). 

O FDH assume, unicamente, que os recursos podem ser descartados livremente. O caso de um único 

produto e único insumo é ilustrado na Figura 3. As unidades A e B usam quantidades de insumo XA e XB 

para produzir YA e YB, respectivamente. A eficiência de insumo para a unidade B é definida como o 

quociente XA/XB. A eficiência de produto para a unidade B é dada pela razão YB/YA. Eficiência com 

múltiplos insumos e produtos pode ser definida de maneira análoga.  

Como explicam Cooper, Seiford e Tune (2007), o FDH foi primeiramente formulado por Deprins, 

Simar e Tulkens (1984). A motivação básica é garantir que a avaliação das eficiências é feita a partir das 

performances observadas. A fronteira das observações e suas conexões representam o menor conjunto que abarca 

todas as possibilidades de produção. Pode ser representado, formalmente, por: 
 

𝑃𝐹𝐷𝐻 = {(𝑥, 𝑦)| 𝑥 ≤  𝑥𝑗 , 𝑦 ≤ 𝑦𝑗 , 𝑥, 𝑦 ≥ 0, 𝑗 = 1, … , 𝑛} 

 

Figura 3: Fronteira de possibilidade de produção utilizando FDH 

 
Fonte: Adaptado de Herrera e Oudraogo (2018) 

 

Em que xj ≥ 0 e yj ≥ 0 são as performances observadas para as j unidades tomadoras de decisão 

(UTD). O método leva a uma estrutura tipo escada, mostrada na Figura 3, quando dois insumos são 

utilizados. Nota-se que nenhuma unidade tomadora de decisão localizada abaixo da “escada” faz parte de 

PFDH. 

O algoritmo para selecionar os componentes da fronteira FDH atua da seguinte forma. Seja a UTDk 

com coordenadas xk, yk uma candidata. Se para qualquer UTDj temos que xj ≤  xk, ou yj  ≥ yk com xj ≠

 xk, ou yj  ≠ yk, então a UDTk é dominada e removida como candidata. O método de seleção pode ser 

resolvido pelo seguinte problema de programação linear: 

min 𝜃 (1) 
Sujeito a 

𝜃𝒙𝟎 − 𝑋𝝀 ≥ 0 (2) 

𝒚𝟎 − 𝑌𝝀 ≥ 0 (3) 

𝒆𝝀 = 1 (4) 

Em que X e Y são as matrizes de insumo e produto e λj ϵ {0,1} significa que os componentes de λ são 

forçados a serem bivalentes. Isto é, todos têm valor zero ou um para que a condição de 𝐞𝛌 = 1 seja 

satisfeita. Assim, somente uma das performances observadas pode ser escolhida. 

A segunda abordagem, DEA, admite que combinações lineares dos pontos observados são factíveis. 

Assim, assume convexidade do conjunto de produção para construir um envelope em torno das 

combinações observadas. A Figura 4 ilustra a fronteira de possibilidade de produção para o caso de um 

insumo e um produto. Em contraste com a fronteira do FDH, a fronteira DEA é formada de seguimentos 
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lineares conectando todas as UTDs eficientes. A hipótese de convexidade do conjunto de produção implica 

que a eficiência de C, por exemplo, não é comparada com estados reais A e D, mas com um tomador de 

decisão virtual V, que emprega uma combinação de insumos de A e D para alcançar um produto virtual. A 

UTD C, que seria eficiente por FDH, agora se encontra abaixo da fronteira de eficiência dos retornos 

variáveis de escala (RVE), XADF, pelo ranqueamento DEA. A eficiência técnica orientada a insumos de 

C é agora definida como ET = YV/YC. 
 

Figura 4: Fronteira de possibilidade de produção utilizando DEA. 

 
Fonte: adaptado de Herrera e Oudraogo (2018) 

 

Se retornos constantes de escala (RCE) caracterizam o conjunto de produção, a fronteira pode ser 

representada por um segmento de reta com partida na origem até o UTD eficiente (segmento OA). Por este 

padrão, somente A seria eficiente. A característica importante da fronteira XADF é que reflete retornos 

variáveis de escala. O segmento XA reflete retornos crescente de escala (RCrE). Segmentos AD e DF 

comportam retornos decrescentes de escala (RDE). É válido ressaltar que a eficiência técnica de retornos 

constantes de escala (ETRCE) é igual ao produto da eficiência técnica com retornos variáveis de escala 

(ETRVE) e com a escala eficiente (EE). A EE de C é calculada como YN/YV. 

A formulação do DEA com retornos constantes de escala (denominado CCR) é dada pela 

configuração básica que considera 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 insumos, 𝑟 = 1, 2, … , 𝑠 produtos e 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 unidades 

tomadoras de decisão. Adicionalmente, assume-se que xij > 0 e yrj > 0, que se referem a valores estritamente 

positivos de insumos e produtos da j-ésima UTD. Pode-se, então, considerar o seguinte problema de 

programação linear: 

𝑚𝑎𝑥𝑢,𝑣𝑤𝑘 = ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘

𝑠

𝑟=1

(5) 

Sujeito a: 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 =  1, … , 𝑛 (6) 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑚

𝑖=1

= 1 (7) 

𝑢𝑟 ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟 =  1, 2, … , 𝑠 (8) 

𝑣𝑖 ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 =  1, 2, … , 𝑚 (9) 
Que possui representação dual dada por: 

min 𝜃 (10) 
Sujeito a: 
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− ∑ 𝑥𝑖𝑗𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝜃𝑥𝑖𝑘 ≥ 0, para i =  1, … , m (11) 

∑ 𝑦𝑟𝑗𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

≥ 𝑦𝑟𝑘, para r =  1, … , s (12) 

𝜆𝑗 ≥ 0, para j =  1, … , n (13) 

O modelo foi estendido a fim de comportar ganhos variáveis. Seja o conjunto de possibilidades de 

produção dado por 𝑇 = {(𝑋, 𝑌): 𝑜 𝑣𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑌 ≥
 0 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑋 ≥ 0}. Então, retorno de escala no ponto (X,Y) na 

superfície de T pode ser expresso como: 

𝜌 = lim
𝛽→1

𝛼(𝛽) − 1

𝛽 − 1
(14) 

Em que 𝛼(𝛽) = 𝑚𝑎𝑥{𝛼; (𝛽𝑋, 𝛼𝑌) 𝜖 𝑇}, 𝛽 > 0.  

A ideia é observar como mudanças proporcionais no vetor de insumos refletem em termos de 

mudanças no vetor de produto. Se ρ > 1, teríamos a situação de retornos crescentes de escala, vez que uma 

mudança nos insumos (mantendo a proporção de insumos fixa) leva a mudança mais que proporcional nos 

produtos (mantendo-se a proporção dos produtos constante). De forma análoga, há retornos decrescentes e 

constantes quando ρ < 1 e ρ = 1, respectivamente. 

O modelo que prevê os retornos de escala (BCC) estende a análise do CCR impondo maior estrutura 

ao conjunto de possibilidade de produção, para capturar efeitos de escala. Uma restrição de convexidade é 

adicionada ao modelo anterior. A convexidade requer que se (𝑋𝑖, 𝑌𝑗) ∈ 𝑇 para j = 1,...,n e λj≥ 0 são escalares 

não negativos, tal que ∑  𝜆𝑗𝑗 = 1, então (∑ 𝜆𝑗𝑋𝑗 , ∑ 𝜆𝑗𝑌𝑗)  ∈  𝑇. Com essa restrição de convexidade, o 

modelo BCC traz o seguinte problema de programação linear: 

min 𝜃 (15) 
Sujeito a: 

− ∑ 𝑥𝑖𝑗𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝜃𝑥𝑖𝑘 ≥ 0, para i =  1, … , m (16) 

∑ 𝑦𝑟𝑗𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

≥ 𝑦𝑟𝑘, para r =  1, … , s (17) 

𝜆𝑗 ≥ 0, para j =  1, … , n (18) 

∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1
= 1 (19) 

Temos como limitações dos métodos não-paramétricos, tais como DEA e FDH, a sensibilidade dos 

resultados à variabilidade das amostras, à qualidade dos dados e à presença de outliers. Tais limitações, 

contudo, não são relevantes ao conjunto de dados sob análise. 

Será calculado, também, o coeficiente de Correlação de Postos de Spearman, ρ, para aferir a 

tendência de posicionamento das unidades da federação para a eficiência dos diversos indicadores 

selecionados. Formalmente, tem-se que: 

ρ = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
(20) 

𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑖 = (𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑥𝑖  𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑥) − (𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒  𝑦𝑖  𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑦). 

 

2.2 Estimação da fronteira de eficiência 

Após calcular os escores de eficiente por unidade da federação e ano, no segundo estágio, serão feitas 

estimações para avaliar as variáveis que explicam e como impactam nos escores de eficiência por unidade 

da federação ao longo do tempo. Dado que a estimação via OLS para variáveis censuradas leva a 

estimadores inconsistentes (Cameron e Trivedi, 2005), será utilizado o modelo Tobit, que foi desenvolvido 
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por Tobin (1958) com o intuito de estudar justamente essas situações. O modelo para a variável dependente 

entre 0 e 1 pode ser escrito como:  

𝑦𝑖𝑡 = {

0, 𝑠𝑒 𝑦𝑖𝑡
∗ ≤ 0

𝑦𝑖𝑡
∗ , 𝑠𝑒 0 ≤ 𝑦𝑖𝑡

∗ ≤ 1

1, 𝑠𝑒 𝑦𝑖𝑡
∗ > 1

(21) 

Sendo que: 

𝑦𝑖𝑡
∗ = 𝑥𝑖𝑡

′ 𝜷 + 𝜀𝑖𝑡 (22) 

Em que 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 representa as unidades da federação, 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇 é o tempo, 𝜀𝑖𝑡 = 𝜂𝑖 + 𝑢𝑖𝑡, com 

𝜀𝑖𝑡 ~𝑁(0, 𝜎2) e 𝑢𝑖𝑡  ~𝑁(0, 𝜎2). E ainda, 𝑦𝑖𝑡
∗  é a variável latente que é observada para valores entre zero e 

um e censurada caso contrário. 

A hipótese de normalidade para os resíduos será testada por meio do teste de Jarque-Bera. Para 

superar problemas de eventual heterocedasticidade dos resíduos, será feita estimação utilizando erro padrão 

robusto proposto por White (1980). Já a especificação do modelo foi por painel pooled porque o Tobit é 

inconsciente para efeitos fixos e aleatórios (Lancaster, 2000).   

Há que se ressaltar que os estimadores na regressão tobit não podem ser diretamente com parados 

com os estimadores de uma regressão do tipo OLS, isso porque os estimadores �̂�𝑗 medem os efeitos parciais 

dos 𝑥𝑗 sobre 𝐸(𝑦∗|𝒙), em que 𝑦∗ é a variável latente (Wooldridge, 2010) e na verdade estamos interessados 

em calcular os efeitos marginais para 𝐸(𝑦|𝒙). Wooldridge (2010) mostra que, para um modelo Tobit padrão 

em que o erro é do tipo 𝜀𝑖𝑡 ~𝑁(0, 𝜎2), 
𝜕𝐸(𝑦|𝒙)

𝜕𝑥𝑗
= 𝛽𝑗𝛷(𝒙𝜷/𝝈), em que 𝛷 é a função de densidade acumulada 

da normal padrão. Como 𝛷, para valores finitos do argumento, está sempre no intervalo (0,1), os efeitos 

marginais de cada variável explicativa sobre a variável dependente seguem o sinal dos regressores 

estimados, sendo possível observar a tendência do comportamento da eficiência com relação às variáveis 

conjunturais selecionadas. 

Como covariaveis serão utilizadas: (i) o PIB per capita, tendo em vista que é uma medida de 

riqueza e estamos interessados em verificar a sua correlação com a eficiência, e,  além disso, outros estudos 

fazem uso dessa variável explanatória, a exemplo de Herrera e Ouedraogo (2018) e Evans et al (2003); (ii) 

a densidade demográfica, uma vez que se supõe que densidades elevadas implicam em centros urbanos 

mais desenvolvidos e mais eficientes, e está também foi uma variável utilizada por Sousa, Cribari-Neto e 

Stosic (2005); (iii) a desigualdade, aqui representada pelo índice de Gini, a fim de aferir se as desigualdades 

regionais refretem-se também nos escores de eficiência, além de que outros estudos também utilizam essa 

variável, Herrera e Ouedraogo (2018) e Evans et al (2003); (iv) o esforço fiscal, representado pelo resultado 

primário, porque há uma intuição, para o caso brasileiro, de que quanto maior o superávit primário, maior 

será o corte de gastos em outras áreas, dada a situação crônica de desequilíbrio fiscal de várias unidades da 

federação, podendo afetar, por conseguinte, o desempenho educacional; e (v) o tamanho do gasto do 

governo em função do PIB, dado que há diferentes resultados observados na literatura e busca-se 

compreender seus efeitos no caso brasileiro. 

 
3. Dados 

Para o primeiro estágio da análise, referente ao cálculo dos escores de eficiência, foram coletadas, no 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope (2019), as informações sobre 

despesas correntes e de capital pagas com educação pelas unidades da federação, excluindo-se o gasto com 

inativos, referentes aos anos de 2011 a 2017, a preços de janeiro de 2019 (corrigidos pelo IPCA). Foram 

incluídos os repasses do Fundeb3, excluindo-se os gastos diretos federais e municipais, uma vez que para 

                                                           
3 “O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb é 

um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete 

fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e 

municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda 

compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu 

valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é 

redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica.” (http://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fundeb/sobre-o-

plano-ou-programa/sobre-o-fundeb , acesso em 19/8/2020) 

http://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb
http://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb
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os indicadores educacionais foram utilizadas redes públicas dos estados e DF. Consideram-se os gastos em 

proporção do PIB e per capita a preços correntes. Trata-se, portanto, de um único input. 

 Os indicadores de educação foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – Inep, vinculado ao Ministério da Educação, com as informações referentes às redes 

estaduais de educação. Os indicadores educacionais selecionados foram: 

 Ideb anos iniciais – iai; 

 Ideb anos finais – iaf; 

 Ideb ensino médio – iem; 

 Média de aprovação no Ensino Fundamental – maef; 

 Média de aprovação no Ensino Médio – maem; 

 Média de horas-aula diária no ensino fundamental – mhef; 

 Média de horas-aula diária no ensino médio – mhem; 

O Ideb é calculado para 3 períodos, sendo os anos iniciais referentes ao 1º, 2º 3º, 4º e 5º anos do 

ensino fundamental; os anos finais referentes aos 6º, 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental; e o terceiro 

período referente ao ensino médio. 

De acordo com o “Resumo Técnico – resultado do índice de desenvolvimento da educação básica” 

(2018), o Ideb é calculado como o produto entre a média harmônica da taxa de aprovação para o período e 

a média aritmética entre as notas normalizadas das provas de matemática e português do Saeb. Os 

indicadores escolhidos estão relacionados ao dispêndio público em educação, uma vez que o Ideb e as 

médias de aprovação trazem resultados diretos sobre o desempenho dos alunos. Já as médias de horas-aula 

relacionam-se com a disponibilidade de professores, infraestrutura, dentre outros. 

A Figura 5 reporta os indicadores educacionais em função do gasto per capita a preços constantes, 

em termos médios para o período de 2011 a 2017. Observa-se uma relativa concentração dos indicadores 

educacionais, mesmo diante de maior dispersão dos gastos em educação per capita nos diversos painéis. 

No segundo estágio, os escores de eficiência obtidos via DEA e FDH são regredidos contra as 

variáveis mencionadas na seção anterior por meio de regressão Tobit para dados em painel. As variáveis 

com respectivas fontes são descritas a seguir.  

O PIB per capita foi construído pela divisão entre o PIB e a população por unidade da federação, 

ambos fornecidos pelo IBGE. A fim de se obter valores constantes, os valores nominais do PIB per capita 

foram deflacionados pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) com base no ano de 2019. 

A série de gastos do governo sobre o PIB por unidade da federação foi construída a partir da divisão 

entre as despesas orçamentárias, obtidas junto ao Ipeadata, e o PIB divulgado pelo IBGE. O esforço fiscal 

foi representado pelo resultado primário como proporção do PIB por unidade da federação, construído a 

partir das séries de resultados trimestrais agregados de cada unidade da federação, obtidas junto ao Banco 

Central do Brasil, em relação ao PIB divulgado pelo IBGE. A densidade demográfica e desigualdade de 

renda, representada pelo índice de Gini, ambas por unidade da federação, foram obtidas junto ao IBGE. 

 

4. Resultados 

4.1 Fronteiras eficientes 

Os escores de eficiência foram calculadas por meio dos métodos DEA e FDH nas perspectivas do insumo 

(maximização do produto) e do produto (minimização do insumo), em função da despesa com educação 

per capita por unidade da federação a preços de 2019. 4 Há uma variante do DEA convencional, chamado do 

DEA robusto, que corrige o viés positivo usualmente encontrado quando se aplica o DEA convencional a poucas 

unidades tomadoras de decisão. Todavia, optou-se por utilizar o DEA convencional, uma vez que os resultados das 

eficiências orientadas ao produto foram bastante similares em relação ao DEA robusto. Para a eficiência orientada a 

insumo, pelo DEA robusto, foram observadas eficiências negativas e escores de eficiência que não estavam dentro 

do intervalo de confiança de 95% da correção. 

                                                           
4 Os valores dos escores de eficiência orientada a insumo e a produto não são reportados por restrição de espaço, mas estão 

disponíveis junto aos autores mediante solicitação.  



10 
 

A Figura 6 ilustra que, ao longo do período, as unidades da federação mantiveram posições similares 

em relação aos produtos analisados. A matriz de correlação de postos de Spearman, reportada na Tabela 1, 

também é coerente com esse resultado. 
 

Figura 5: Indicadores educacionais e gasto per capita (médias por UF entre 2011 e 2017) 

  

  

  

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 6: Escores de eficiência das unidades da federação ao longo do tempo 

  

 

 

       Fonte: Elaboração própria.   

  

 

Tabela 1: Matrizes de correlações de Spearman 

 Insumo Produto 

D
E

A
 

 iai iaf iem maef maem mhef mhem 

iai 1,00 0,98 0,94 0,83 0,93 0,85 0,87 

iaf   1,00 0,95 0,87 0,95 0,84 0,87 

iem     1,00 0,80 0,96 0,89 0,93 
maef       1,00 0,84 0,73 0,78 

maem         1,00 0,91 0,94 

mhef           1,00 0,92 
mhem             1,00 

 

  iai iaf iem maef maem mhef mhem 

iai 1,00 0,81 0,78 0,41 0,51 0,02 0,15 

iaf   1,00 0,80 0,60 0,63 -0,14 0,13 

iem     1,00 0,52 0,66 0,15 0,45 
maef       1,00 0,49 -0,04 0,17 

maem         1,00 0,15 0,36 

mhef           1,00 0,68 
mhem             1,00 

 

F
D

H
 

  iai iaf iem maef maem mhef mhem 

iai 1,00 0,96 0,91 0,75 0,93 0,81 0,85 

iaf   1,00 0,88 0,81 0,92 0,78 0,82 

iem     1,00 0,71 0,97 0,86 0,92 
maef       1,00 0,75 0,64 0,62 

maem         1,00 0,89 0,92 

mhef           1,00 0,89 
mhem             1,00 

 

  iai iaf iem maef maem mhef mhem 

iai 1,00 0,88 0,81 0,57 0,56 0,14 0,27 

iaf   1,00 0,83 0,68 0,66 -0,04 0,17 

iem     1,00 0,58 0,71 0,24 0,50 
maef       1,00 0,48 -0,02 0,04 

maem         1,00 0,21 0,41 

mhef           1,00 0,73 
mhem             1,00 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sem perda a generalidade, as figuras e análises a seguir focam em dados colapsados em um único 

período, a partir do cômputo das médias aritméticas dos produtos para cada unidade da federação em relação 

aos anos, bem como dos gastos per capita, produzindo uma fronteira eficiente para cada produto. 

Procedimento similar foi adotado por Herrera e Ouegraogo (2018), que colapsaram os dados de educação 

entre os anos de 2006 e 2016 também para um único período.5 

É admitido na literatura que os investimentos em educação têm um prazo de maturação, sendo que 

seus resultados não são imediatos. Assim, ao se utilizar a média temporal, pretende-se suavizar os efeitos 

ao longo do tempo e evitar distorções que seriam provocadas pelo emprego de produto e insumo correntes. 

Foi realizado o cálculo das eficiências com as despesas em educação defasadas em um e dois períodos, a 

                                                           
5 Os valores calculados para as eficiências não foram reportados por restrição de espaço. Mas, estão disponíveis com os autores 

mediante solicitação. 
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fim de verificar se os resultados são robustos ou se apontariam efeitos de maturação dos gastos 

educacionais. Notou-se que não houve mudança significativa nas eficiências calculadas. Isso pode ser 

explicado pela pouca variabilidade temporal dos dispêndios per capita durante o período amostral, sendo 

as despesas anuais per capita com educação por extado semelhante ao longo do tempo. 
Ademais, é importante frisar que o orçamento das unidades da federação tem alto grau de vinculação 

e destinações mínimas, o que reforça o argumento anterior. No que se refere à educação, a Constituição 

Federal prevê em seu artigo 212 que “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”. Com isso, 

uma análise na perspectiva do produto parece ser mais adequada, pelo menos no curto prazo, em que os 

orçamentos continuarão a ser pensados em uma base incremental, com ajustes anuais pontuais.6  

Para definir o tipo de abordagem mais adequada à tecnologia, no que se refere aos retornos à escala, 

foram aplicados os testes propostos por Simar e Wilson (2002, 2011), ainda que a hipótese de retornos 

variáveis à escala seja a mais intuitiva. O aumento do gasto deve impactar mais fortemente estados com 

menores níveis de despesa, pois aqueles com gastos mais elevados já possuem melhores infraestruturas, 

física e administrativa, em seus sistemas educacionais. Assim, incrementos de dispêndios podem gerar 

melhores resultados nas unidades da federação mais pobres. Confirmando essa hipótese, os resultados da 

Tabela 2 indicam presença de retornos variáveis à escala a um nível de 95% de confiança. 

 

Tabela 2: Teste para a hipótese de retornos constantes à escala 

Indicador iai iaf iem maef maem mhef mhem 

Valor-p 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 7 ilustra as fronteiras eficientes, calculadas pelas metodologias de DEA e FDH, sob a ótica do 

insumo. Inicialmente, cabe tecer considerações acerca da endogeneidade que pode estar presente na 

determinação de inputs e outputs. Como destacam Orme e Smith (1996), muito se fala sobre a relação que 

os inputs têm nos outputs, todavia, não é difícil imaginar que os outputs também tenham influencia na 

determinação dos inputs. Essa endogeneidade pode induzir a viés na determinação da eficiência pelo 

método DEA, o que vai sendo mitigado à medida em que o número de unidades tomadoras de decisão 

aumenta. 

Buscou-se, em um primeiro momento, utilizar o ferramental do DEA robusto, desenvolvido por 

Simar e Wilson (1998), para mitigar a presença de viés positivo na presença de poucas unidades tomadoras 

de decisão, mas os resultados para a eficiência no DEA orientada a produto foram similares ao DEA 

convencional. Já para a eficiência orientada a insumo, a correção do DEA robusto levou a escores de 

eficiências negativos ou que não estavam dentro do intervalo de confiança de 95% da correção, fatos que 

levaram à não utilização do DEA robusto. 

A eficiência calculada a partir do FDH, tanto orientada a insumo quanto a produto, é em geral, 

superior à calculada pelo DEA. Isso ocorre porque o DEA, ao utilizar a premissa de retornos variáveis à 

escala, possui uma fronteira eficiente com combinações convexas de pontos observados, o que não é 

assumido pelo FDH. Assim, há pontos eficientes pelo FDH que não estariam sobre a fronteira eficiente no 

DEA. 

Outro ponto que merece destaque é a proximidade das unidades tomadoras de decisão da fronteira 

eficiente quando se aplica o DEA. Isso ocorre devido à quantidade relativamente pequena de unidades 

tomadoras de decisão, gerando um viés positivo para as eficiências. Como observam Herrera e Ouedraogo 

(2018), unidades da federação com gastos e valores dos indicadores reduzidos apresentam em certas 

situações elevados índices de eficiência. Esta é uma limitação do modelo utilizado e se deve ao fato de que 

tais unidades da federação estão próximas à origem da fronteira eficiente, como é o caso de Alagoas, por 

exemplo. 

                                                           
6 Há propostas legislativas que visam discutir a desvinculação das receitas orçamentárias, o que poderia resultar em maior 

flexibilidade ao gestor público na aplicação orçamentária. 
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Figura 7: Fronteiras eficientes para distintos indicadores orientadas a insumo 
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Fonte: Elaboração própria. 

  

Utilizando as matrizes de correlação de postos de Spearman, reportadas na Tabela 1, foi possível 

observar que as unidades da federação tiveram um posicionamento similar para os diversos indicadores 

escolhidos no que tange à eficiência orientada a insumos. Já no que se refere à eficiência orientada a 

produto, não foi possível observar uma associação tão forte, havendo muitos valores baixos e outros até 

mesmo negativos. Em geral, os escores de eficiência orientada ao produto são maiores que orientada ao 
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insumo. Isso pode ser explicado pelo fato de que o insumo – despesa per capita – possui uma variabilidade 

maior em relação aos produtos escolhidos. Uma pequena variação no produto escolhido representa uma 

grande variação no insumo tratando-se da fronteira eficiente. 

Como uma agregação inicial, na Tabela 3, tomou-se a média aritmética das eficiências para todos 

os indicadores e se reuniu as cinco unidades da federação mais e menos eficientes, excluindo-se o estado 

de Alagoas por ter se posicionado na origem das fronteiras eficientes. Sob a óptica do insumo, o Distrito 

Federal poderia alcançar o mesmo produto gastando 27,3% do que despendeu em termos per capita em 

educação. Já pela visão do produto, Roraima poderia atingir um nível 31,1% maior utilizando a mesma 

quantidade de recursos. 
 

Tabela 3: Maiores e menores eficiências médias  
 Orientada a insumo Orientada a produto 

Mais eficiente CE, RJ, MA, BA e GO CE, MG, RJ, SP e PR 

Menos eficiente MS, AP, AC, RR e DF TO, PA, AP, BA e RR 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por essa agregação, estados ricos (MG, RJ, SP e PR) figuram entre os mais eficientes pela ótica do 

produto, em contraposição a estados mais pobres do norte e nordeste (TO, PA, AP, BA e RR), que surgem 

como os mais ineficientes. O DF figura como o menos eficiente em relação a insumos, todavia apresenta 

altos escores nos indicadores selecionados para produtos. Isso deve-se ao fato de que o seu dispêndio per 

capita é muito maior do que de outras unidades da federação. Destaque para o estado do Ceará, que figura 

entre os mais eficientes tanto pela ótica do insumo como do produto.  

Resultados similares são observados quando se usa os índices do Ideb em análise da eficiência com 

múltiplos produtos e único insumo. A eficiência pelo produto é, em geral, mais elevada do que pelo insumo. 

Unidades da federação mais ricas apresentam melhores eficiências na óptica do produto. O estado de 

Alagoas segue na origem da fronteira eficiente devido aos baixos valores de insumos e produtos. O DF 

segue como a unidades da federação com pior resultado de eficiência na perspectiva do insumo. Estados 

do Norte e Nordeste apresentam, com poucas exceções, bons resultados de eficiência pela ótica do insumo 

por terem índices educacionais e gastos menores. 

 

4.2 Determinantes da eficiência 

Para se identificar as variáveis macroeconômicas e sociais que afetam os escores de eficiência, foram 

estimadas regressões Tobit para dados em painel em que os indivíduos são as unidades da federação e o 

período se estende de 2011 a 2017, conforme disponibilidade de informações para cada indicador reportada 

na Tabela 4. Vale ressaltar que o Ideb é realizado a cada dois anos, sempre em anos ímpares. Optou-se por 

não incluir os dados do Ideb anos iniciais de 2017, pois não foram disponibilizados os índices da rede 

pública para todas as unidades da federação. As estimações são conduzidas para os escores obtidos por 

DEA e FDH, orientados tanto a insumo como a produto. As covariáveis escolhidas são consoantes com a 

literatura relevante, como em Herrera e Ouedraogo (2018) e Evans et al (2003). Aplicou-se o estimador 

pooled de dados em painel porque o modelo Tobit não gera estimadores consistentes para estimação por 

efeito fixo, a não ser que o número de períodos tenda ao infinito, como mostra Lancaster (2000). 

A regressão estimada pode ser escrita como: 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔𝐷𝐸𝑁𝐷𝐸𝑀𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2𝐷𝐼𝑆𝐶𝐹𝐼𝑆𝑖𝑡 + 𝛽3𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4𝐺𝑂𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Em que indit representa cada indicador de produto reportado na Tabela 4 para a unidade da federação i no 

período t; logPIBCAP é o logaritmo do PIB per capita por unidade da federação, a preços de 2019; GINI 

é a desigualdade renda mensurada pelo índice de Gini por unidade da federação; DISCFIS é o esforço 

fiscal, representada pelo resultado primário como proporção do PIB por unidade da federação;  

logDENDEMO é o logaritmo da densidade demográfica por unidade da federação; GOV é a razão entre o 

gasto do governo e o PIB por unidade da federação; e, uit é o termo de erro composto, assumido ser 
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normalmente distribuído, que incorpora a heterogeneidade individual específica não-observada e o 

componente comum que varia no tempo e entre indivíduos. 

 

Tabela 4 - Disponibilidade de indicadores educacionais por ano 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 N 

iai D. N.D. D. N.D. D. N.D. N.D. 81 

iaf D. N.D. D. N.D. D. N.D. D. 108 

iem D. N.D. D. N.D. D. N.D. D. 108 

maef D. D. D. D. D. D. D. 189 

maem D. D. D. D. D. D. D. 189 

mhef D. D. D. D. D. D. D. 189 

mhem D. D. D. D. D. D. D. 189 

Fonte: Elaboração própria.  

Notas: D. = disponível, N. D. = não disponível, N = número total de observações.  

  

As Tabelas 5 e 6 reportam os resultados obtidos para o método DEA de cálculo dos escores da 

eficiência pelas óticas do insumo e do produto. Diante da similaridade dos resultados, reportam-se somente 

os resultados obtidos pelo DEA, sendo que aqueles derivados pelo FDH estão no Anexo A.  

Tabela 5: Estimações para escores eficiência calculados por DEA orientado ao insumo 

Indicador 𝛽0 logDENDEMO DISCFIS GINI GOV logPIBCAP JB 

iai 6.000838*** 

(0.556613) 

0.108492*** 

(0.030431) 

-2.322141*** 

(0.776896) 

-1.910060*** 

(0.570594) 

-2.157602*** 

(0.262845) 

-0.933757*** 

(0.097844) 

[0,751] 

iaf 6.240969*** 

(0.386344) 

0.095406*** 

(0.030442) 

-2.002719** 

(0.989484) 

-2.069471*** 

(0.424515) 

-2.016947*** 

(0.260314) 

-0.977628*** 

(0.078373) 

[0,324] 

iem 6.455374*** 

(0.435912) 

0.153774*** 

(0.031081) 

-2.245440** 

(0.971351) 

-1.835032*** 

(0.478134) 

-1.895897*** 

(0.236288) 

-1.078566*** 

(0.093404) 

[0,421] 

maef 5.901902*** 

(0.382583) 
0.033032 

(0.036048) 
-0.724627 

(0.929780) 

-0.926138** 

(0.385790) 

-2.160560*** 

(0.223966) 

-0.998690*** 

(0.079001) 

[0,080] 

maem 6.496457*** 

(0.264401) 

0.125803*** 

(0.022700) 

-1.698270** 

(0.793948) 

-1.036936*** 

(0.299341) 

-1.811381*** 

(0.168167) 

-1.183668*** 

(0.055086) 

[0,001] 

mhef 5.979616*** 

(0.336476) 

0.155033*** 

(0.023247) 
0.138022 

(0.816931) 

-0.617547** 

(0.301090) 

-1.5842*** 

(0.155537) 

-.1135799*** 

(0.069517) 

[0,080] 

mhem 5.912961*** 

(0.355999) 

0.173121*** 

(0.024991) 
-1.010802 

(0.619290) 

-0.880175** 

(0.342262) 

-1.548729*** 

(0.162088) 

-1.098214*** 

(0.070313) 

[0,011] 

Fonte: Elaboração própria.  

Notas: *** Valor-p<0,01, ** Valor-p<0,05, * Valor-p<0,1, JB = valor-p do teste Jarque-Bera para a nula de resíduos distribuídos 

como uma norma. 

Tabela 6: Estimações para escores eficiência calculados por DEA orientado ao produto 

Indicador 𝛽0 logDENDEMO DISCFIS GINI GOV logPIBCAP JB 

iai 1.204398*** 

(0.343405) 
0.024329 

(0.021474) 

-2.061575*** 

(0.650580) 

-1.115228*** 

(0.320031) 

-0.387767* 

(0.218576) 
0.053278 

(0.067060) 

[0,646] 

iaf 1.546211*** 

(0.300532) 
0.022674 

(0.021339) 

-1.162876* 

(0.618635) 

-1.104517*** 

(0.290718) 
-0.153987 

(0.194386) 
-0.031322 

(0.059718) 

[0,289] 

iem 1.648236*** 

(0.242918) 

0.060105*** 

(0.017802) 

-0.911295* 

(0.468654) 

-0.940972*** 

(0.231677) 
-0.073404 

(0.130081) 
-0.084637 

(0.051797) 

[0,171] 

maef 1.298926*** 

(0.153970) 
-0.006166 

(0.012337) 
-0.069412 

(0.291302) 
-0.078428 

(0.149624) 

-0.149356* 

(0.077885) 

-0.070766** 

(0.032752) 

[0,023] 

maem 1.598638*** 

(0.129328) 

0.034504*** 

(0.012122) 
-0.528001 

(0.391973) 

-0.301922** 

(0.136006) 
-0.016162 

(0.079218) 

-0.135873*** 

(0.027153) 

[0,158] 

mhef 1.067598*** 

(0.153105) 

0.059562*** 

(0.008893) 
0.092665 

(0.337078) 

0.464295*** 

(0.138732) 

-0.133724** 

(0.054688) 

-0.111825*** 

(0.030691) 

[0,055] 

mhem 1.432832*** 

(0.193615) 

0.100306*** 

(0.012858) 

-1.227583*** 

(0.398823) 
-0.090132 

(0.213806) 
0.115133 

(0.084186) 

-0.165711*** 

(0.038262) 

[0,181] 

Fonte: Elaboração própria.  

Notas: *** Valor-p<0,01, ** Valor-p<0,05, * Valor-p<0,1, JB = valor-p do teste Jarque-Bera para a nula de resíduos distribuídos 

como uma norma 

 



16 
 

Visando contornar problemas de eficiência decorrentes de eventual heterocedasticidade, aplicou-se 

a correção na matriz de variância-covariância dos coeficientes estimados para erro padrão robusto 

desenvolvido por White (1980. Os resultados do teste de Jarque-Bera para a normalidade dos resíduos 

indicam, para a grande maioria dos indicadores, que a hipótese nula de resíduos distribuídos como uma 

normal não pode ser rejeitada ao nível de 95% de confiança. As poucas exceções ficam por conta de maem 

DEA-in, mhem DEA-in e maef DEA-out. Há, dessa forma, atendimento à hipótese de normalidade inerente 

ao modelo Tobit e a consequente adequação desse estimador aos dados observados. 

Em geral, os coeficientes estimados foram estatisticamente significantes pelo teste t ao nível de 5% 

de significância bem como apresentaram sinais de acordo com o esperado. O coeficiente positivo para 

densidade demográfica revela que maior concentração urbana resulta em maior eficiência para os 

indicadores educacionais. Maiores densidades demográficas implicam em centros urbanos mais 

desenvolvidos e com menores distâncias entre os habitantes, facilitando a provisão de serviços e, numa 

interpretação da Lei de Wagner, estimulando a demanda por serviços de melhor qualidade. A relação direta 

entre densidade demográfica e urbanização sugere que é relativamente mais barato fornecer educação à 

população mais concentrada no território, do que na área rural, que se caracteriza por população mais 

dispersa. Ademais, em centros urbanos mais concentrados, a demanda da sociedade por serviços de melhor 

qualidade é maior, incluídos aí os serviços educacionais. Os resultados apontaram nessa direção, 

especialmente para as regressões com escores de eficiência orientados ao insumo. Quando a orientação é 

ao produto, densidade demográfica se mostrou estatisticamente insignificante para alguns indicadores.  

No que tange ao esforço fiscal, representado pelo resultado primário sobre o PIB, observou-se uma 

relação negativa com a eficiência sempre que o coeficiente estimado foi estatisticamente significante, tanto 

nos modelos orientados a insumo quanto a produto. Muito devido à rigidez orçamentária, quase sempre não 

há espaço fiscal nos orçamentos das unidades da federação. Para gerar economia de recursos, gastos devem 

ser cortados, impedindo, em muitos casos, maiores investimentos em infraestrutura escolar, capacitação 

dos professores, melhores condições para os alunos, ensino nas zonas rurais, dentre outros. Os resultados 

trouxeram, em parte, essa relação negativa esperada entre esforço fiscal e escores de eficiência dos indicares 

educacionais selecionados. Contudo, para vários dos indicadores, esse efeito não foi estatisticamente 

significante, o que coaduna com o reduzido espaço orçamentário para variações de gastos devido ao alto 

grau de rigidez das despesas obrigatórias.   

Para a desigualdade de renda, esperava-se que uma distribuição de renda mais desigual traria 

resultados ineficientes, pois os próprios estudantes estariam em situação de competição mais heterogêneas, 

impactando diretamente no resultado educacional dos alunos. Essa previsão se confirmou para praticamente 

todas as regressões e indicares. O único resultado destoante foi para a associação positiva do indicador de 

mhef (média de horas-aula diária no ensino fundamental) para a eficiência calculada pelo DEA orientado 

ao produto. Contudo, esse indicador não se relaciona diretamente com o desempenho dos alunos, mas com 

o dispêndio do governo em horas de ensino. Pode indicar um gasto maior em localidades mais desiguais.  

O tamanho do governo, dado pela razão entre despesas orçamentárias e o PIB por unidade da 

federação, apresentou efeitos negativos sofre a eficiência dos indicadores educacionais sempre que 

estaticamente significante nas regressões.  A literatura não é consensual sobre esse efeito, havendo 

resultados tanto positivos, com foco em sistemas de saúde (Evans et.al., 2003), como negativos para essa 

associação (Herrera e Oudraogo, 2018). A relação negativa aqui encontrada, especialmente para a eficiência 

orientada ao insumo, revela que a parcela do gasto governamental está mais associada ao valor per capita 

que não serve de base para o cálculo das eficiências em educação.   

Para o PIB per capita esperava-se uma relação negativa com a eficiência, o que se confirmou. Parte 

da explicação pode ser associada ao efeito Balassa-Samuelson. Considerando cada unidade da federação 

como um estado independente, e sendo a educação intensiva em capital e non tradable, estados com maior 

PIB per capita terão maior nível de preços, inclusive para os serviços educacionais. Assim, tenderão a ser 

menos eficientes dados os custos elevados. Essa associação negativa foi observada para todos os indicares 

de eficiência voltada ao insumo e para os indicadores que não envolvem o Ideb voltados ao produto.  

Buscou-se, também, introduzir nas regressões variáveis que podem ser controladas pelo gestor 

público, a fim de se analisar possíveis políticas para a aplicação de recursos públicos. Foram incluídas as 

variáveis adequação dos docentes do ensino fundamental (adef) e adequação dos docentes do ensino médio 
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(adem), medidas pelo percentual de docentes com, pelo menos, bacharelado na área em que lecionam. Os 

dados foram coletados dos indicadores educacionais divulgados pelo Inep. Ao contratar professores com a 

formação adequada, o gestor público pode influir diretamente sobre tais variáveis e, eventualmente, afetar 

os escores de eficiência.  

Os resultados anteriores não sofreram alterações significativas com a inclusão das novas variáveis, 

que apresentaram majoritariamente uma relação negativa com a eficiência, porém com coeficientes 

estimados estatisticamente insignificantes ao nível de 95% de confiança. Por isso, não foram mantidas nos 

modelos escolhidos. Ainda assim, há espaço para uma aplicação mais eficiente de recurso público em 

educação, sendo possível obter melhores resultados nos índices educacionais com o mesmo nível de gastos 

ou obter os mesmos resultados educacionais com menores níveis de dispêndios. Há um hiato entre as 

unidades da federação mais ricas e mais pobres, notadamente do Norte e Nordeste, onde se gasta mais em 

proporção ao PIB, mas não se obtém os melhores resultados nos índices educacionais nem tampouco nos 

escores de eficiência. 

 

5. Conclusão 

Este artigo investigou os determinantes da eficiência dos gastos públicos em educação, utilizando-se de 

indicadores educacionais e gastos públicos para o cálculo de escores de eficiência por DEA e FDH pelas 

óticas de insumo e produto e estimação de fronteiras eficientes. O período de análise estendeu-se de 2011 

a 2017 para todas as unidades da federação. Aplicou-se o modelo Tobit para dados em painel para estimação 

das fronteiras eficientes por indicador educacional selecionado, que é consistente para variável dependente 

censurada.  

Os resultados indicaram que unidades da federação mais ricas apresentam eficiência orientada ao 

produto mais elevada do que orientada ao insumo, indicando que há espaço para se gerar mais produto com 

o mesmo nível de gasto. Estados mais pobres da região Norte obtiveram piores resultados na eficiência 

orientada ao produto. Individualmente, o estado do Ceará apresentou os melhores índices de eficiência 

aliados a bons indicadores educacionais, mesmo com gastos per capita relativamente baixos, servindo de 

referência a políticas públicas voltadas à educação. Estados mais ricos, em geral, apresentaram índices de 

eficiência elevados, principalmente quando calculados sob a óptica do produto. 

A investigação sobre os determinantes dos escores de eficiência, revelou relações negativas com 

desigualdade de renda e resultado primário sobre o PIB. Em geral, as unidades da federação possuem pouco 

espaço fiscal e têm que comprometer investimentos em diversas áreas em prol do pagamento de dívidas, 

levando à piora no serviço educacional prestado. Já a relação negativa entre o PIB per capita e a eficiência 

pode ser explicado, em parte, pelo efeito Balassa-Samuelson. Considerando a educação intensiva em capital 

e non tradable, unidades da federação com maior PIB per capita podem ter preços mais altos para serviços 

educacionais, tornando-as menos eficientes devido aos custos mais elevados. A densidade demográfica, 

diretamente associada ao grau de urbanização, afetou positivamente a eficiência educacional. É mais barato 

fornecer educação à população territorialmente mais concentrada do que à população dispersa nas áreas 

rurais. Ademais, em centros urbanos mais desenvolvidos, a sociedade demanda serviços públicos de melhor 

qualidade, incluindo educação. 

Em geral, há espaço para implementação de políticas públicas que visem melhorar a gestão de 

recursos públicos e ampliar a eficiência. Todavia, tal recomendação exige cautela, pois aumentos de 

eficiência não necessariamente implicarão em melhoria do desempenho educacional. Deve-se, portanto, 

aliar essa ferramenta a ações governamentais com o fito de maximizar a qualidade da educação com um 

uso adequado de recursos públicos. 

Como desdobramentos futuros desse estudo, pode-se abordar eventuais efeitos de endogeneidade 

entre insumo e produtos na determinação da eficiência ou utilizar métodos não radiais para cálculo de 

eficiências, como em Aparicio et al (2018), e dar tratamento dinâmico à análise das eficiências. Por fim, 

conforme já destacado, deve-se ter em mente que índices elevados de eficiência não levam necessariamente 

à maior qualidade da educação, sendo necessário contemplar outras formas de aferição. 
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ANEXO A 

Tabela A.1: Estimações para eficiência calculada por FDH orientado ao insumo 

Indicador 𝛽0 logDENDEMO DISCFIS GINI GOV logPIBCAP nº obs 

iai 6.454540*** 

(0.577760) 

0.144484*** 

(0.036828) 

-4.048695*** 

(1.168333) 

-2.412062*** 

(0.596361) 

-2.105357*** 

(0.268847) 

-0.983113*** 

(0.103667) 

81 

iaf 6.450421*** 

(0.477129) 
0.065022 

(0.045604) 
-1.630567 

(1.246856) 

-2.373169*** 

(0.662101) 

-2.312011*** 

(0.361524) 

-0.953741*** 

(0.088365) 

108 

iem 7.001305*** 

(0.450217) 

0.166315*** 

(0.033067) 

-2.213743** 

(1.101216) 

-2.057093*** 

(0.495437) 

-1.999330*** 

(0.237769) 

-1.166937*** 

(0.097061) 

108 

maef 6.004798*** 

(0.441490) 
0.012416 

(0.040943) 
-0.384571 

(1.110474) 
-0.761436 

(0.493575) 

-2.390357*** 

(0.272956) 

-1.011105*** 

(0.086986) 

189 

maem 6.766284*** 

(0.279290) 

0.129593*** 

(0.023810) 

-1.631102* 

(0.850293) 

-0.989396*** 

(0.322949) 

-1.924413*** 

(0.181516) 

-1.239049*** 

(0.057804) 

189 

mhef 6.047447*** 

(0.350402) 

0.156184*** 

(0.023677) 
0.183202 

(0.831504) 

-0.616096* 

(0.317296) 

-1.658323*** 

(0.163398) 

-1.145663*** 

(0.072237) 

189 

mhem 6.066609*** 

(0.373002) 

0.187464*** 

(0.025731) 
-0.472615 

(0.627617) 

-0.837683** 

(0.351959) 

-1.571591*** 

(0.168014) 

-1.136984*** 

(0.073013) 

189 

Fonte: Elaboração própria.  

Notas: *** p-valor<0,01, ** p-valor<0,05, * p-valor<0,1, N = número total de observações. 

 

Tabela A.2: Estimações para eficiência calculada por FDH orientado ao produto 

Indicador 𝛽0 logDENDEMO DISCFIS GINI GOV logPIBCAP nº obs 

iai 1.408406*** 

(0.343876) 
0.035113 

(0.022427) 

-2.525605*** 

(0.853530) 

-1.466382*** 

(0.329845) 
-0.269462 

(0.214824) 
0.040790 

(0.067777) 

81 

iaf 1.843382*** 

(0.301644) 
0.029812 

(0.025650) 
-1.327907 

(0.848815) 
-1.221475 

(0.369710) 
-0.289219 

(0.217090) 
-0.075567 

(0.059630) 

108 

iem 1.866884*** 

(0.259614) 

0.073302** 

(0.019423) 

-0.978633** 

(0.481181) 

-0.990621*** 

(0.241731) 
-0.118104 

(0.138365) 
-0.127909 

(0.053985) 

108 

maef 1.448251*** 

(0.154017) 
-0.007348 

(0.014332) 
0.115324 

(0.323090) 
-0.044834 

(0.178592) 

-0.264439*** 

(0.090857) 

-0.098999*** 

(0.033211) 

189 

maem 1.664828*** 

(0.133594) 

0.038273*** 

(0.012163) 
-0.326653 

(0.402828) 

-0.273195** 

(0.133939) 
-0.046000 

(0.078294) 

-0.152458*** 

(0.028002) 

189 

mhef 1.231530*** 

(0.153311) 

0.062327*** 

(0.008835) 
-0.001325 

(0.340815) 

0.471549*** 

(0.142748) 

-0.180365*** 

(0.058092) 

-0.147199*** 

(0.031283) 

189 

mhem 1.745869*** 

(0.203332) 

0.106312*** 

(0.013488) 

-1.020233** 

(0.422319) 
-0.073457 

(0.214549) 
0.018124 

(0.088961) 

-0.232570*** 

(0.039620) 

189 

Fonte: Elaboração própria.  

Notas: *** p-valor<0,01, ** p-valor<0,05, * p-valor<0,1, N = número total de observações. 


