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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é analisar as relações entre as transferências condicionais e a 

eficiência dos gastos de municípios brasileiros no ensino fundamental. A pesquisa tem suas 

bases na teoria do federalismo fiscal, ao assegurar que as transferências de recursos 

condicionais afeta negativamente a eficiência do gasto, e a teoria econômica da educação, ao 

afirmar que a forma como os recursos são aplicados define a eficiência. Na parte empírica da 

pesquisa, mensurou-se a eficiência utilizando a técnica da Análise Envoltória de Dados em 

painel, denominada de DEA dinâmica DSBM (Dinamic Slacks Based Model), com dados do 

período de 2004 a 2009, referentes a 3.013 municípios brasileiros. Foram feitos os 

ajustamentos do modelo DSBM com inserção de variáveis não controladas pelo gestor. A 

partir dos escores de eficiência obtidos, realizou-se uma regressão GEE (Generalized 

Estimating Equations), tendo como variáveis explicativas da eficiência as transferências 

condicionais da educação fundamental, tais como: o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE). Os resultados revelaram que, de forma geral, as transferências 

intergovernamentais condicionais direcionadas à educação afetam negativamente a eficiência 

dos gastos públicos no ensino fundamental. Destaque-se, ainda, que a autonomia financeira 

tem um efeito positivo na eficiência da educação o que atesta a verificabilidade dos achados 

da pesquisa. Acredita-se que esta pesquisa possa proporcionar uma reflexão acerca da 

estrutura de financiamento da educação, especialmente no que diz respeito às 

condicionalidades de recursos específicos ao ensino fundamental. 

 

Palavras Chave: Eficiência; Educação Básica; Transferências Intergovernamentais; 

Qualidade do Gasto Público.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal brasileira determina que a educação básica é dever do Estado. 

Tal assertiva é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento e preparo do aluno para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, a melhoria do ensino público é, sem sombra 

de dúvida, um vetor capaz de aumentar a produtividade, a velocidade do crescimento 

econômico e a geração de oportunidades socioeconômicas. Esta tem sido uma preocupação de 

pesquisadores, de agentes políticos e da sociedade.  

De acordo Heredia-Ortiz (2006, p. 2), as vantagens da educação à prestação dos 

serviços educacionais tem enfrentado uma série de dificuldades em termos de acesso, 

qualidade técnica e responsabilização junto à sociedade. Isso acontece porque os gestores 

públicos e agentes políticos vêm enfrentando dificuldades em definir recursos para as 

políticas públicas de educação que sejam capazes de propiciar melhoria no capital humano, 

mediante a promoção da universalização do ensino básico e a qualidade no ensino oferecido. 

Embora exista uma contínua atenção nos debates políticos direcionados à reforma do 

ensino para fornecer acesso adequado com equidade e com qualidade, os aspectos financeiros 

têm sido um grande desafio na definição do papel do governo na gestão da educação. Assim, 

a estrutura das finanças públicas revela-se como um dos principais instrumentos para a 

implementação dessa prioridade pública. Segundo dados do Banco Mundial, o setor público é 

o maior investidor na provisão dos serviços educacionais. Em geral, como afirmam Menezes 

Filho e Nuñez (2011, p. 8), o investimento público com educação nos diversos países que dão 

prioridade a esta questão alcança cerca de dois terços de todos os gastos, representando, em 

média, 5,7% do Produto Interno Bruto (PIB).  

Na definição das políticas públicas para a educação é imprescindível à análise da 

questão financeira nas relações intergovernamentais. Os defensores da descentralização fiscal 

e da educação descentralizada argumentam que o processo decisório na prestação de serviços 

de educação que está mais perto das pessoas, ou seja, nos níveis mais baixos de governo, pode 

se traduzir em melhoria na oferta da educação e no desempenho dos alunos. Por outro lado, os 

defensores da centralização fiscal entendem que quando há externalidades nos serviços 

prestados e quando há ganhos de escala devem existir incentivos para a centralização no 

poder decisório (HEREDIA-ORTIZ, 2006, p. 2). 

As questões subjacentes acerca do financiamento encontram-se no âmbito do debate 

que está centrado em dois aspectos importantes. O primeiro diz respeito ao volume de 

recursos aportados para a educação e à forma de distribuição entre os níveis de governo. A 

literatura, no campo da teoria da economia da educação, tem verificado, nessas quatro últimas 

décadas, que o principal problema da ineficácia nas políticas públicas direcionadas à educação 

reside na falta de recursos financeiros e na forma como esses recursos são alocados.  

O sistema de transferências intergovernamentais, cuja finalidade, segundo afirma 

Oates (1972, p. 65-85), é equacionar, de forma eficaz, o montante de receitas às necessidades 

de gastos de uma nação, busca preencher a lacuna fiscal vertical (vertical fiscal gap), sem 

deixar de equalizar os desequilíbrios fiscais horizontais (horizontal fiscal imbalance). Dentre 

os vários objetivos das transferências intergovernamentais destaca-se o estímulo aos bens e 

serviços de interesse nacional, no sentido de garantir um mínimo de serviço para toda a nação, 

como é o caso da educação básica no Brasil.  

No caso da educação básica brasileira, a Constituição Federal assegura que parte das 

receitas públicas deve ser alocada para a manutenção e desenvolvimento da educação, ou seja, 

25% das receitas de impostos e transferências (RIT) dos estados e municípios.  Ocorre que 

para muitos municípios 25% das receitas não eram suficientes para a prestação dos serviços 
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de educação básica. Para superar essa desigualdade e estabelecer padrões mínimos para a 

educação, o governo federal instituiu fundos contábeis no âmbito de cada estado, denominado 

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). A formação desses fundos foi 

estabelecida dentro de uma ótica cooperativa entre os três níveis de governo como mecanismo 

de equalização regional, objetivando melhorias dos serviços educacionais básicos em todo o 

país. 

Segundo informações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 2010), com base nos dados de 2009, a situação brasileira é uma das 

piores. Apesar de disponibilizar comparativamente uma alta taxa total de financiamento em 

educação, o seu desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) é 

insatisfatório. 

Assim, questiona-se, frequentemente, se o problema da educação brasileira é 

financeiro. É evidente que a literatura não tem essa resposta de forma unânime. Hanushek 

(1986, p. 1167) argumenta que o “[...] aumento das despesas por si só não oferece nenhuma 

promessa para melhorar a educação.” Por outro lado, Card e Krueger (1992), Hedges et al. 

(1994) e Greenwald et al. (1996) defendem a importância dos recursos destinados à educação 

quando se busca avaliar fatores que afetam o desempenho dos alunos. Esse debate está longe 

de uma conclusão inconteste, porém a forma como os recursos são alocados é o grande 

diferencial. 

Diante dessa conjuntura, em que estão presentes as condicionalidades das 

transferências intergovernamentais da educação básica fundamental e a eficiência do sistema 

educacional, formula-se a seguinte questão de pesquisa: qual a influência dos critérios de 

condicionalidade estabelecidos pelas transferências intergovernamentais municipais na 

eficiência dos gastos no ensino fundamental?  

Alinhado a esse problema, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar as 

condicionalidades das transferências direcionadas à educação fundamental e sua relação com 

a eficiência dos gastos nos municípios brasileiros no ensino fundamental.  

A questão acerca do impacto das condicionalidades das transferências 

intergovernamentais para a educação fundamental é baseada em um conjunto específico 

variável que pode impactar o sistema educacional tanto de forma direta como indireta. Fatores 

como a composição do orçamento, os padrões de alocação, a capacidade dos alunos, o 

ambiente familiar, os insumos escolares e a capacidade dos professores influenciam a 

eficiência de alocação de recursos da função de educação. Assim, para que se pudesse 

direcionar o percurso da pesquisa, mediante proposições e possíveis explicações prévias ao 

questionamento do estudo, definiu-se a seguinte hipótese, com base no levantamento teórico 

desenvolvido mais adiante: 

H1: Quanto maiores as transferências condicionais para custeio do ensino fundamental 

municipal mais ineficiente é a alocação de recursos. 

A fundamentação teórica para esta pesquisa teve na teoria do federalismo fiscal sua 

principal ancoragem. Subsidiariamente, a teoria econômica da educação ajudou na 

compreensão da problemática e na definição das variáveis utilizadas. Com essas teorias, 

pretende-se demonstrar que as condicionalidades das transferências intergovernamentais que 

estabeleceram a prestação uniforme dos serviços do ensino fundamental impactam a 

eficiência nos gastos educacionais. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.Federalismo e a eficiência das políticas públicas  

Avaliar políticas públicas é sempre um desafio. Isso acontece porque cada ação 

política tem especificidades no seu desenho e nos seus objetos. Especificamente, a 
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identificação da política em termos de universalidade, a influência do federalismo no desenho 

da política e as relações intergovernamentais têm impactos no desempenho dessas ações. 

Além desses aspectos, as características econômicas e sociais têm um papel essencial na 

concepção e no ambiente em que essa ação vai ser implementada e gerida. Existem, também, 

os elementos de natureza política que interferem nas relações de poder (Executivo e 

Legislativo). Convém frisar que essas interferências nem sempre levam em conta a eficiência, 

pois há um processo intenso de barganhas e de escolhas que podem ensejar uma visão 

desfocada do interesse público. 

A política educacional, sendo parte dessas políticas públicas, apresenta suas 

peculiaridades e está influenciada por vários fatores. Alguns deles têm maiores destaques nas 

pesquisas educacionais, enquanto outros são ainda pouco estudados. É o caso, por exemplo, 

do impacto do federalismo no funcionamento e nos resultados da educação no país. Conforme 

acentua Abrucio (2010, p. 37), “[...] é muito difícil entender o atual modelo educacional e 

buscar seu aperfeiçoamento sem compreender a dinâmica federativa subjacente”. 

O FUNDEB é o principal instrumento de alocação de recursos da educação básica.  

Nesse contexto, é preciso entendê-lo como parte integrante desse modelo federativo e 

identificar suas características, como, por exemplo, se ele é mais propício à competição ou à 

cooperação.  Este é um fator determinante para avaliar, acompanhar e, se for o caso, 

responsabilizar o gestor público.  De acordo com a literatura, destacando-se Franzese (2010), 

Abrucio (2010), Rezende (2010) e Franzese e Abrucio (2009), o FUNDEB apresenta 

característica de cooperação. Quando se trata da alocação dos recursos do FUNDEB, verifica-

se que o regime federativo ganha contornos competitivos quando os gestores municipais 

começam a competir, a partir do número de alunos, com outros municípios e com a rede de 

ensino particular.  

O pacto federativo implementado pela Constituição Federal de 1988 tem como peça-

chave, segundo Abrucio (2010, p. 38), a descentralização. Em outras palavras, a 

municipalização foi idealizada com a finalidade de gerar tanto a melhoria da gestão como a 

democratização do sistema de ensino básico. A descentralização prescrita pela CF/88 delega 

aos municípios a responsabilidade pela execução das políticas públicas, com foco na provisão 

de condições mínimas de bem-estar, porém sem uma definição clara dos padrões mínimos.  

Mesmo com a instituição de aplicação mínima de 25% das receitas de impostos e 

transferências (RIT) para a educação, a disparidade de aplicação de recursos era evidente 

entre os municípios. Essa distorção frustrava a ideia precípua de melhoramento da gestão e 

universalização do ensino básico. As disparidades de resultados, de acordo com Abrucio 

(2010, p. 41), estão vinculadas, em boa medida, à heterogeneidade entre os municípios, em 

termos financeiros, políticos e administrativos. 

As disparidades regionais e sociais, segundo Rezende (2010, p. 70), “[...] aumentam a 

complexidade das soluções passíveis de serem adotadas no caso brasileiro para conciliar a 

descentralização fiscal com o equilíbrio federativo e a eficiência da gestão pública.” De um 

lado, verifica-se a concentração das bases tributárias no governo federal, justificada pela 

eficiência de arrecadação de tributos. De outro, a ausência de um sistema de transferências 

orientado para a correção desses desequilíbrios agrava, ainda mais, as disparidades 

decorrentes da concentração da atividade econômica. 

2.2.Transferências para a educação: condicionalidades e eficiência 

Na área educacional, o governo federal tentou corrigir as disparidades de recursos, 

com a criação do FUNDEF/FUNDEB. Esses fundos foram instituídos com a finalidade de 

equalizar os recursos financeiros, bem como de implementar padrões mínimos de aplicação de 

recursos, mediante incentivos consubstanciados nas transferências intergovernamentais 

condicionadas. Dessa forma, o gestor tem a obrigação de alocar não menos de 60% dos 
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recursos em valorização do magistério (basicamente destinados aos salários dos professores). 

O restante deve ser direcionado a um conjunto de despesas prescrito institucionalmente por 

legislação infraconstitucional.  

Pelo que se observa, os recursos da educação municipal brasileira, majoritariamente, 

são condicionais.  Dessa forma, a política de alocação e distribuição constitui um importante 

instrumento na estrutura do federalismo fiscal. O uso de recursos vinculados, de acordo com a 

teoria da descentralização fiscal, deve ser feito essencialmente quando se tratar de serviços 

considerados prioritários e geradores de externalidades, cujas necessidades suplantam as 

preferências locais.  Quando isso não ocorre, a eficiência econômica dos recursos públicos é 

comprometida. Por outro lado, não é prudente fazer uso excessivo de transferências 

condicionadas ou vinculadas, pois esse tipo de repasse afeta as preferências da população 

envolvida, bem como diminui a autonomia do gestor local (MENDES, 2003, p. 11-12).  

A CF/88 trouxe avanços na política de recursos para educação, porém muito rígida 

quando exige uma aplicação mediante um sistema demasiado de vinculações. Os municípios 

devem gastar não menos de 25% de seus recursos na educação. Gastar dinheiro é 

relativamente fácil, mas nem sempre leva aos melhores resultados. Por exemplo, se o 

município tem uma meta de gastar 25% do orçamento em educação, mesmo que o gestor seja 

ineficiente, ele não terá dificuldade em atingir essa meta. 

No contexto brasileiro, para Rezende (1998), Mendes (2003), Peres (2007) e Andrade 

(2008), os critérios de distribuição de transferências intergovernamentais são inadequados, 

pois geram distorções e promovem perda de eficiência. Por sua vez, Shah (2007) entende que 

o FUNDEF e o FUNDEB são iniciativas bem sucedidas de alocação de recursos, 

argumentando que o mecanismo de vinculação é capaz de gerar resultados concretos. Isso 

acontece porque foram definidas explicitamente políticas de equalização, de instrumentos de 

controle de despesas específicas a serem incentivadas. 

Mendes (2003, p. 16) afirma que a organização da estrutura de financiamento da 

educação fundamental se enquadra num sistema de cooperação entre os níveis de governo da 

federação. Nesse modelo, o governo federal colabora com parte do financiamento e com 

diretrizes das políticas educacionais, enquanto os governos estaduais e municipais participam 

com o gerenciamento da aplicação das diretrizes estabelecidas pelo governo central. Dessa 

forma, surge a necessidade de investigar se esse sistema de transferências e suas respectivas 

condicionalidades adotadas para a educação básica fundamental favorecem a melhoria da 

eficiência dos gastos públicos na educação básica. 

A literatura recente tem chamado a atenção para um dilema associado à vinculação de 

receita. De acordo com Mendes (2003, p. 11), existem dois aspectos a serem considerados: (i) 

a vinculação de receita induz os governos subnacionais a aumentarem as aplicações em um 

determinado serviço público considerado como prioridade nacional e gerador de 

externalidades; e (ii) o sistema de transferência pode ser um gerador de desigualdade, na 

medida em que repassa um volume de recursos elevado para um determinado município em 

detrimento de outros.  

Em consequência, os pequenos municípios são os mais prejudicados pelos repasses de 

recursos. Por terem uma menor quantidade de alunos, recebem proporcionalmente um menor 

volume de recursos. Assim, de uma forma geral, repassam mais recursos para a formação do 

FUNDEB do que recebem (BREMAEKER 2003).  Outro problema existente na vinculação 

dos recursos reside no fato de que o gestor público tem que adotar um comportamento 

perdulário para que as condicionalidades sejam cumpridas em detrimento da alocação 

eficiente dos recursos públicos. 
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2.3.Aspectos do desempenho da educação básica brasileira  

Ainda não há uma compreensão nítida indicando se a composição das despesas no 

orçamento e a distribuição de recursos para o ensino fundamental vêm gerando efeito positivo 

no desempenho dos alunos. O fato de os normativos legais do FUNDEB fixarem o montante 

de 60% dos recursos do fundo para a folha de pagamento dos professores, por exemplo, não é 

garantia de melhoria no desempenho dos estudantes. Estudos internacionais desenvolvidos 

por Pritchett e Filmer (1999), Rothstein (2000), Hanushek e Raymond (2005), Hanushek 

(2005), bem como pesquisas nacionais realizadas por Diaz (2010), Menezes Filho e Amaral 

(2009), Menezes Filho e Pazello (2004), Franco et al. (2007), Andrade (2009) têm mostrado 

que a atual estrutura de gasto com salários dos professores não é relevante para a melhoria da 

educação básica. 

Hanushek (1986) destaca que apenas a magnitude do orçamento não pode gerar a 

melhoria do desempenho buscado pelo sistema educacional.  Mais do que o volume, a forma 

como esses recursos são alocados é que irá determinar a eficiência do gasto público. Segundo 

esclarece o citado autor, é equivocada a ideia de simplesmente aportar recursos nas escolas 

públicas, sem quaisquer diretrizes gerenciais atinentes à forma como o gestor aplicará esses 

recursos. 

Pelo que se observa nessas pesquisas, é clara a divergência de resultados acerca da 

importância do aporte de recursos no desempenho dos alunos. Segundo sublinha Stewart 

(2000, p. 54), “[...] é difícil acreditar que as escolas não têm impacto no seu objetivo imediato 

e divulgado (melhoria dos resultados dos testes padronizados) e ainda, ao mesmo tempo, 

conseguem influenciar uma medida de desempenho a posteriori, sobre os quais eles 

geralmente expressam pouco interesse e não têm feedback.”1 Este dilema não é de fácil 

solução e sobre ele ainda não se tem uma resposta definitiva. 

No Brasil, após a adoção de políticas de transferências de recursos para os municípios, 

ocorreu de fato um aumento nos recursos disponíveis para a educação. Esse aumento foi 

resultante ou da vinculação dos 25% das receitas de impostos e transferências ou da 

equalização proposta pelo FUNDEF/FUNDEB, com aporte do governo para garantir o 

mínimo per capita por aluno. Há de se reconhecer, inicialmente, que as crianças brasileiras 

tinham problemas de acesso à escola.  Assim, os incentivos dados aos municípios fizeram 

com que a demanda pela sala de aula aumentasse muito a partir de sua implementação. 

Merece destaque, também, o processo de descentralização, que se deu em meio a uma 

série de dificuldades estruturais, as quais tiveram impacto no desempenho dos alunos nos 

testes padronizados. Antes dessa iniciativa, a educação fundamental era oferecida, 

majoritariamente, pelos governos estaduais que detinham uma estrutura física e pessoal mais 

capacitada para o ensino. Assim, em um curto espaço de tempo, a partir da determinação 

constitucional, os municípios passaram a ser responsáveis pelo ensino fundamental, sem 

terem estrutura suficiente para oferecer a prestação desses serviços. Uma das principais 

dificuldades, senão a mais relevante, estava no corpo docente das escolas.  Na sua maioria, os 

professores não tinham a capacitação mínima para atuar em sala de aula. Buscando uma 

solução para essa problemática, a Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional (LDB) fixou 

um prazo para que os regentes de ensino (professores leigos) obtivessem a devida licenciatura 

para que pudessem atuar em sala de aula. 

Com base nessas considerações, é difícil dizer que o aporte de recursos adicionais para 

a educação não fez nenhuma diferença para a qualidade do ensino. Depreende-se, então, que 

se o aporte de recursos para financiamento da educação básica fosse muito baixo, as 

                                            
1 […] it is difficult to believe that schools have no impact on their immediate and proclaimed goal (improving 

test results) and yet at the same time manage to influence a distant measure later earnings, about which they 

generality express little interest and have no feedback. 
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implicações nas desigualdades regionais seriam ainda mais graves. Assim, no nível em que as 

discussões estão sendo postas, é razoável afirmar, de forma intuitiva, que mais dinheiro, desde 

que seja bem alocado, seria a solução para a maioria dos problemas do sistema educacional 

brasileiro. Há, porém, um forte argumento de que os níveis de despesas são indicativos do que 

vem acontecendo com a educação, a partir da implantação do FUNDEF/FUNDEB. Os 

indicadores do IDEB, confrontados com as despesas, servem como um guia na trajetória da 

pesquisa empírica para uma resposta consistente a esse problema. 

À vista do exposto, pode-se concluir que a teoria econômica da educação afirma que o 

desempenho educacional não está relacionado com o volume de recursos alocados, mas sim 

com a forma como esses recursos são aplicados na educação. A teoria do federalismo fiscal, 

por sua vez, entende que a descentralização dos serviços com educação é mais adequada, 

posto que o governo local tem mais conhecimento para alocar os recursos de forma mais 

eficiente. Assim, percebe-se que há uma lacuna empírico-teórica a ser explorada a partir dos 

pontos de convergências dessas duas teorias. O desafio da presente investigação é identificar 

o potencial contributivo para um sistema de controle dos recursos aplicados na geração de 

bens e serviços públicos. 

 
 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A parte empírica dessa pesquisa foi desenvolvida em duas fases. Inicialmente, foi 

calculada a eficiência da alocação de recursos na educação fundamental municipal, mediante 

a Data Envelopment Analysis (DEA), utilizando-se o modelo dinâmico baseado em folgas 

Dinamic Slacks Based Model (DSBM), desenvolvido por Tone e Tsutsui (2010). A análise 

envoltória de dados foi realizada em dois estágios para a estimação da fronteira de eficiência. 

O primeiro estágio se deu a partir dos insumos que têm impacto direto na função de produção 

da educação (custo aluno), como também dos outputs (IDEB5 e IDEB9). Após esse estágio, 

foram inseridas as variáveis ambientais (inputs), sobre os quais o gestor não tem controle no 

curto prazo, com será descrito mais adiante.  

Na segunda etapa, foram confrontadas as medidas da eficiência na aplicação dos 

recursos da educação com as variáveis explicitadoras do mecanismo de transferência. O 

objetivo desse confronto foi responder a questão de pesquisa, atender ao objetivo delimitado e 

testar a hipótese levantada.  

3.1.População e variáveis de estudo 

A população do estudo foi representada por todos os municípios que participaram da 

Prova Brasil nos anos de 2005, 2007 e 2009 e que apresentaram resultados para o IDEB 5 do 

ano inicial (5º ano) e IDEB 9 (9º ano).  Após esses procedimentos foi possível tabular 3.013 

municípios, que passaram a representar a população do estudo, ou seja, 54,15% dos 

municípios brasileiros.  

Quando se utiliza o modelo DEA, é essencial distinguir os efeitos das variáveis de 

inputs controláveis (custos) das não-controláveis (condições socioeconômicas, background 

familiar, características dos professores e capacidades próprias do aluno ou sua atitude em 

relação aos estudos), conforme Ruggiero et al. (1995), Duncombe et al. (1997), Afonso e 

Aubyn (2006), Sousa; Cribari-Neto; Stosic (2005), Miranda (2006), Delgado (2007), Cordero 

et al. (2008), Meyer (2010), Almeida e Gasparini (2011). As variáveis de outputs utilizadas 

foram os IDEB5 e IDEB9. 

A variável carry-over utilizada no modelo DEA foi o total de alunos matriculados por 

município. A escolha dessa variável foi devida aos atributos que ela carrega no modelo tanto 

na direção de input, na medida em que os recursos da educação são dimensionados e 

repassados de acordo com o número de aluno, quanto na direção de output, já que a 

quantidade de matrícula é uma saída do sistema educacional. Costa et al. (2011) elegeram 
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esse elemento como link para a função da educação. Quanto à categoria do carry-over, optou-

se por usar o link não-discricionário, uma vez que o gestor municipal não tem o controle dessa 

variável em toda a sua extensão.  

A remoção dos outliers foi realizada com base no modelo de supereficiência proposto 

por Banker e Chang (2006, p. 1.317) associado ao Z-teste. Verificou-se que os valores do Z-

teste foram inferiores a três desvios padrões, motivo que levou a manutenção da amostra em 

sua totalidade. 
Uma das limitações desta pesquisa foi a impossibilidade de se trabalhar com os 

insumos defasados. É preciso considerar que parte do desempenho escolar alcançado pelo 

aluno advém de insumos que foram aplicados anteriormente. Como forma de minimizar esse 

problema, os recursos financeiros foram agrupados bienalmente. A utilização da DEA em 

painel atenuou também esse impacto, na medida em que se estabeleceu uma comunicação 

intertemporal entre os recursos e os resultados. 

3.2.Cálculo da eficiência técnica 

O modelo intertemporal adotado foi o modelo desenvolvido por Tone e Tsutsui 

(2010), baseado na pesquisa de Färe e Grosskopf (1996), que propuseram um modelo 

inovador para lidar formalmente com atividades de interconexão temporal, denominado de 

carry-over. Essa variável de ligação tem por finalidade carrear os efeitos da eficiência de um 

período para outro. O carry-over foi classificado em quatro categorias: (i) Link desejável 

(good) que revela uma situação boa, tal como resultado econômico das entidades; (ii) Link 

indesejável (bad), revela carry-over indesejável, como, por exemplo, prejuízo transportado 

para o futuro; (iii) Link discricionário (free) que corresponde ao carry-over que a DMU pode 

controlar livremente; e (iv) Link não-discricionário (fixed) que indica o carry-over que está 

fora do controle da DMU. 

Para fins de definição do modelo DEA utilizou-se a orientação para maximizar os 

resultados, mantendo constantes os recursos orçamentários, ou seja, orientada para output.  

Além disso, o estudo considerou retorno variável de escala (VRS). A adoção do VRS foi 

baseada na capacidade técnica em eliminar possíveis ineficiências causadas pelo efeito escala 

resultante do tamanho dos municípios. Outro argumento para o emprego do modelo VRS 

tomou por base a exposição matemática de Hollingsworth e Smith (2003, p. 734) ao 

concluíram que para os modelos DEA que utilizam dados em forma de índices, tanto nos 

inputs quanto nos outputs, é recomendada a utilização do modelo VRS. 

O modelo DEA a ser usado nesta pesquisa foi o DSBM em dois estágios. No primeiro 

utiliza-ae apenas as variáveis controladas.  No segundo estágio as variáveis controladas 

ganham a companhia das variáveis não-controláveis, que foram estatisticamente significativas 

numa regressão na qual a variável dependente foi o escore de eficiência do DSBM de 

primeiro estágio 

3.2.1. DEA de primeiro estágio  

A DEA de primeiro estágio definiu a fronteira de produção utilizando apenas as 

variáveis que o gestor tem controle. O modelo a seguir descreve a DEA de primeiro estágio:  

θit=f (Outputs (IDEBit ),Inputs (discricionáriosit))          (1) 

Em que: 

θit – eficiência do município i no ano t; 

IDEBit– composto pelo EDEB 5; IDEB 9 do município i no ano t; 

discricionárioit – custo por aluno do município i no ano t. 

 

Definida a fronteira de eficiência, nos termos da Equação 1, o passo seguinte consistiu 

em identificar as variáveis não-controladas que guardavam relação com o escore de eficiência.  
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Devido ao grande número de variáveis, não é recomendado definir um modelo DEA com tal 

configuração (CORDERO et al. 2005). Assim, as variáveis foram agrupadas em fatores 

mediante a Análise de Componentes Principais (ACP). 

Essa relação foi realizada por meio da regressão múltipla, tendo por variável 

dependente os escores de eficiência calculados no DEA de primeiro estágio. Devido a 

problemas de não atendimento dos pressupostos de normalidade e truncamento dos escores de 

eficiência, foi utilizado o método de estimação de equações generalizadas (Generalized 

Estimating Equations – GEE) com a seguinte formulação: 

itititit wVarCPA  321      (2) 

Em que: 

it  – eficiência do município i, no ano t, calculada no DEA de primeiro estágio; 

ACPit – vetor composto pelos fatores obtidos da  análise de componentes principais que 

agrupou as variáveis não-controláveis; 

Varit – variáveis não-controláveis que não foi possível agrupar; 

wit – erro padrão composto. 
 

Para o ajuste da regressão GEE foram utilizados os critérios adotados por Lima 

(2011). Assim, como opção de link, adotou-se a função logit, haja vista que a variável 

dependente, representada pelos escores de eficiência da DEA DSBM, contém valores 

compreendidos entre 0 e 1. Como componente aleatória ou opção de family, foi escolhida a 

distribuição binomial, pois os resultados da variável dependente somente podem ser 

agrupados em uma das duas categorias da variável dependente: eficiente ou não-eficiente. 

Finalmente, a estrutura de correlação que apresentou a menor estatística QIC foi a 

independente. 

3.2.2. DEA de segundo estágio 

Esse estágio utilizou as variáveis de inputs não-controlados que foram significantes na 

regressão definida na Equação 2. Incorporando ao modelo, tanto as variáveis controladas 

como as  não-controladas, foi determinada nova fronteira de eficiência. Esse modelo de 

ajustamento da DEA tem a seguinte configuração: 
 δit = f{Outputs (IDEB 5, IDEB 9), Inputs (discricionário, não-controláveis (ACP,var))}  (3) 

Em que:  

Os inputs não-controláveis são compostos pelos seguintes fatores: socioeconômico (fac1), 

background familiar (fac2), professores (fac3) e as variáveis não agrupadas. 

3.3.Teste das hipóteses 

A hipótese formulada foi testada com o emprego da regressão em dados em painel. O 

teste consistiu na análise de uma regressão pelo método de equações de estimações 

generalizadas (GEE), em que a variável dependente é o escore de eficiência ajustado pela 

DEA de segundo estágio, definida como proxy de eficiência da educação. As variáveis 

independentes são as transferências condicionais e a participação de receitas próprias nos 

gastos com educação fundamental. O modelo definido tem a seguinte formulação: 

𝛿it=β1
+β

2
PNAE

it
+ β

3
PNAT𝑖𝑡  + β

4
PDDE𝑖𝑡  +𝛽5𝑀𝐴𝐺𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝑃𝑖𝑡 + wit        (4) 

 
Em que: 

δit – escores de eficiência do município i no ano t ajustados pela DEA de segundo estágio; 

PNAEit – transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar do município i no ano 

t; 

PNATEi – transferências do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar do município 

i no ano t; 
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PDDEi –  transferências do Programa Dinheiro Direto na Escola do município i no ano t;  

MAGit – transferências vinculadas à remuneração e valorização do magistério, ou seja, valor 

não inferior a 60% do FUNDEB; 

RPit  – Proxy de descentralização fiscal, expressa em termos da participação das receitas 

próprias direcionadas à educação fundamental em relação às despesas totais da educação 

fundamental (OCDE, 2010). Essa variável foi colocada no modelo para servir de controle das 

transferências condicionais, posto que, teoricamente, elas devem ter uma direcionalidade 

divergente.  

Para validar a hipótese enunciada, utilizou-se um teste confirmatório, a partir de uma 

regressão em painel com os modelos GEE e tobit (bootstrapping). Utilizou-se, também, o 

painel efeito aleatório apenas para confirmar ou validar a direcionalidade das variáveis 

dependentes em relação à eficiência da educação. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O objetivo deste tópico é apresentar a avaliação empírica acerca da eficiência técnica 

das transferências intergovernamentais condicionadas aos serviços de educação municipal 

pertinente ao ensino fundamental. A partir do modelo teórico definido, operacionalizado 

mediante o modelo estatístico demonstrado na parte 3, calculou-se o índice de eficiência que 

viabilizou testar a hipótese enunciada e responder a questão de pesquisa. 

 

4.1.Cálculo da eficiência dos recursos aplicados na educação fundamental 

O modelo de primeiro estágio utilizou as variáveis referentes ao custo por aluno 

(input), IDEB 5 e IDEB 9 (outputs) e a quantidade de alunos matriculados no ensino 

fundamental como ligação intertemporal não-controlada (carry-over). A Tabela 1 apresenta 

uma breve exposição da estatística descritiva das variáveis controladas. Nela é possível 

identificar uma variação bastante elevada no input, ou seja, nos gastos por aluno da educação 

fundamental. Já no que diz respeito ao IDEB 5 e ao IDEB 9, verifica-se que a variação não 

seguiu a mesma magnitude nos municípios analisados. Observando-se melhor os dados 

contidos na Tabela 1, é possível identificar a variabilidade do input e dos outputs distribuída 

em três tipos de variação, conforme descrevem Cameron e Trivedi (2010, p. 244):  

1. variação geral (overall variation), calculada a partir do conjunto de 9.039 

observações; 

2. variação entre (between variation), definida dentro das 3.013 DMU incluídas no 

modelo, no qual se compara a média de cada indivíduo com a média geral ( �̅�i - �̅�); 

3. variação dentro (within variation), obtida ao longo dos três períodos (2005, 2007 e 

2009), ou seja, a variação de cada indivíduo ao longo do tempo em torno da média 

dos indivíduos (xit - �̅�i ). 
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Tabela 1 – Variação do input e dos outputs controlados do modelo DSBM 

Variáveis  Média Desvio padrão Mínimo Máximo Observações 

Custo por aluno 

(input) 

Geral 2.104,66  1.079,02  1.240,62 5.617,90  N = 9.039 

Entre  8.861,05  8.553,98 8.778,80   n = 3.013 

Dentro  615,86  -2.155,74   6.684,65  T = 3 

IDEB 5 

(output) 

Geral 3,69 0,95 0,50 8,60 N = 9.039 

Entre  0,84 1,77 6,93 n = 3.013 

Dentro  0,46 1,62 6,25 T = 3 

IDEB 9 

(output) 

Geral 3,33 0,78 0,30 6,80 N = 9.039 

Entre  0,69 1,57 5,67 n = 3.013 

Dentro  0,36 0,25 5,51 T = 3 

Matrícula 

(carry-over) 

Geral 4936,46 16862,42 152,00 594.087,00 N = 9.039 

Entre  16849,37 171,00 580.159,00 n = 3.013 

Dentro   709,26 -17181,21 25.168,79 T = 3 

O DSBM de primeiro estágio foi processado com o software DEA solver professional 

- versão 7, que revelou os dados referentes à fronteira de eficiência. Na Tabela 2, o escore de 

eficiência geral dos municípios mostra o valor mínimo de 0,02 (2%) e máximo 1 (100%), 

sendo que apenas seis municípios se revelaram eficientes.  
Tabela 2 – Escores de eficiência geral e intertemporal dos municípios brasileiros: 1º estágio 

Escore de eficiência Geral 2005 2007 2009 

Média 0,64 0,62 0,67 0,65 

Desvio padrão  0,11 0,14 0,12 0,13 

Mínimo  0,20 0,09 0,31 0,15 

Máximo 1,00 1,00 1,00 1,00 

Quant. municípios eficientes 6 33 90 70 

4.1.1. Definição das variáveis não-controláveis 

De acordo com a pesquisa empírica, além dos insumos discricionários, como gastos 

com a educação, há de se considerar as variáveis ambientais, ou seja, os fatores sobre os quais 

o gestor não tem controle, mas que influenciam o resultado da função de produção da 

educação. A literatura aponta como fatores mais influentes os seguintes: socioeconômico, 

background familiar, capacidade inata dos alunos e características dos professores. Essas 

variáveis geralmente têm sido o grande desafio dos pesquisadores, pois a maioria delas não 

está disponível nas bases públicas. Porém, nesta pesquisa, foi possível identificar onze 

variáveis representativas desses fatores.  

Foram utilizadas as seguintes variáveis: frequência de mães com nível superior; 

frequência de pais com nível superior; frequência de alunos que gostam de estudar; 

frequência de alunos que fazem tarefa; frequência de alunos que estão com idade e série 

correspondentes; salário médio dos munícipes; índice FIRJAN de desenvolvimento 

municipal da educação; anos de experiências dos professores; frequência de professor com 

pós-graduação e PIB. 

Utilizando a técnica de Análise de Componentes Principais (ACP) para agrupar as 

variáveis em fatores representativos das características socioeconômicas, do background 

familiar, da capacidade inata dos alunos e dos atributos dos professores, foi possível agrupar 

em quatro fatores a partir do método de rotação: varimax com normalização kayser; com 

KMO = 0,757; Teste de esfericidade Bartlett significantes ao nível de 1%.   

As variáveis que compõem o primeiro fator (fac1) determinam o ambiente 

socioeconômico do aluno. O segundo fator (fac2) é composto de variáveis que abordam o 
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background familiar do aluno. O terceiro fator (fac3) revela as características dos professores. 

Por fim, o quarto fator (fac4) traduz a capacidade do aluno, ou seja, variáveis relacionadas ao 

esforço do aluno. Como a variável “alunos que nunca foram reprovados” não foi agrupado 

resolveu-se colocar no modelo individualmente. 

Os resultados da estimativa referentes aos modelos tobit bootstrapping, painel com 

efeitos aleatórios e ao GEE mostraram, conforme a Tabela 3, que todas as variáveis estão 

significativamente relacionadas com os escores de eficiência, exceto o fator aluno (fac4). Pelo 

que se nota, os sinais das variáveis significativas são aderentes ao que a literatura preconiza 

tanto para o modelo GEE quanto para os modelos tobit bootstrapping e painel com efeitos 

aleatórios, validando a robustez do modelo de identificação da significância das variáveis 

ambientais. Considerando que a variável fator aluno não foi significante, resolveu-se excluí-la 

do modelo. 
Tabela 3 – Resultado da regressão das variáveis não-controláveis 

Escores 

GEE  Tobit (bootstrapping)  Painel - Efeito aleatório 

Coef. Erro  P-valor  Coef.  Erro  P-valor  Coef.  Erro  P-valor 

Fac1 0,0420 0,0067 0,000  0,0098 0,0016 0,000  0.0095 0.0015 0.000 

Fac2 0,0492 0,0079 0,000  0,0090 0,0015 0,000  0.0067 0.0012 0.000 

Fac3 0,0665 0,0064 0,000  0,0173 0,0012 0,000  0.0169 0.0012 0.000 

Fac4 -0,0074 0,0071 0,293  0,0016 0,0013 0,204  0.0018 0.0012 0.139 

Alaprov 16,533 0,0663 0,000  0,2264 0,0133 0,000  0.2603 0.0106 0.000 

Constante -0,3723 0,0394 0,000   0,5125 0,0082 0,000  0.4914 0.0065 0.000 

Nota: fac1 – fator do ambiente socioeconômico do aluno; fac2 -  fator do background familiar do aluno; 

fac3 – fator das características dos professores; fac4 – fator da capacidade (esforço) do aluno e alaprov – 

frequência de alunos nunca foram reprovados. 

4.1.2. Resultado do DSBM: segundo estágio 

O segundo estágio para o cálculo da eficiência técnica consistiu em utilizar a variável 

referente ao custo por aluno acrescida dos inputs não-controláveis: características 

socioeconômicas (fac1), background familiar (fac2), características dos professores (fac3) e 

capacidade inata do aluno (alaprov). As variáveis de saída foram representadas pelo IDEB 5 e 

IDEB 9.  O carry-over continuou sendo a quantidade de alunos matriculados na rede pública 

municipal do ensino fundamental na categoria não-discricionário. Definidas as variáveis do 

modelo, foi realizado o processamento do DSBM para obter-se a fronteira de eficiência dos 

3.013 municípios investigados. A Tabela 4 mostra a estatística descritiva dos escores obtidos. 
Tabela 4 – Escores de eficiência ajustado no DSBM de 2º estágio 

Estatística descritiva Geral 2005 2007 2009 

Média 0,8055 0,7910 0,8096 0,8159 

Desvio padrão 0,1221 0,1531 0,1497 0,1421 

Mínimo 0,2610 0,1144 0,3211 0,1977 

Máximo 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Primeiro quartil 0,7048 0,6727 0,6943 0,7097 

Mediana 0,7909 0,7813 0,7932 0,8019 

Terceiro quartil 0,8891 0,9376 1,0000 1,0000 

Quant. municípios eficientes 251 679 809 930 

Comparando-se os escores obtidos no modelo do segundo estágio com os escores de 

eficiência inicial (Tabela 2), é possível tirar algumas conclusões. A primeira delas é que os 

escores de eficiência ficaram mais robustos. Assim, com a inclusão dos insumos não 

controlados, mais municípios revelaram seus ganhos de eficiência, que superam as perdas. 
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A quantidade de municípios eficientes aumentou significativamente, visto que 245 

deles assumiram essa condição. Novos centros de eficiência foram estabelecidos, levando-se 

em conta os recursos adicionais. Esse fato resultou numa avaliação de acordo com o 

verdadeiro potencial produtivo. Tal como aconteceu com os municípios que se tornaram 

eficientes, muitos dos que estavam afastados da fronteira de eficiência se aproximaram dela. 

Todos esses municípios, inicialmente, tinham sido afetados negativamente pela DEA no 

primeiro estágio, pois foram ignoradas as características que envolviam os alunos. A Tabela 5 

revela que as correções foram bem acentuadas, tendo em vista que um número considerável 

de municípios (cerca 87%) modificou seus resultados. Em consequência, a classificação final 

dos municípios foi alterada, como se verifica no valor da estatística de Spearman (0,685). 
Tabela 5 – Diferença entre o DSBM inicial e o DSBM ajustado no 2º estágio 

  

Municípios 

eficientes 

Escore de eficiência 

médio 

Percentual de municípios 

com aumento no escore >10 

Coeficiente de 

Spearman2 

DSBM - inicial 6 0,6400 
87,3% 0,685*** 

DSBM - ajustado 251 0,8055 

*** Correlação significante ao nível de 1%. 

4.2.Influência das transferências fiscais na eficiência do ensino fundamental  

O objetivo deste tópico é analisar a influência das transferências condicionais sobre a 

eficiência dos recursos aplicados na educação fundamental. Para melhor direcionar o 

atendimento desse objetivo, estabeleceu-se a hipótese de que quanto maiores as transferências 

condicionais para custeio do ensino fundamental municipal mais ineficiente é a alocação de 

recursos. 

Com base na literatura que deu suporte a esta pesquisa, as transferências condicionais 

impostas à educação fundamental conspiram contra a eficiência do gasto público municipal. 

Isso ocorre principalmente em países com dimensões continentais, como é o Brasil. Ao definir 

níveis detalhados de como os recursos devem ser aplicados, impondo condicionalidades de 

aplicação, o governo central retira do gestor municipal a competência administrativa que se 

fundamenta principalmente no conhecimento das necessidades de sua comunidade. Assim, 

para atender às condicionalidades impostas pelo governo federal, o gestor muitas vezes tem 

que aplicar os recursos de forma perdulária para alcançar o detalhamento especificado por um 

nível de governo que não tem conhecimento da realidade local. 

A operacionalização do modelo teórico foi feita a partir do modelo estatístico que tem 

como variável dependente o escore de eficiência da educação fundamental obtido pelo 

modelo DSBM ajustado. As variáveis explicativas são as transferências intergovernamentais 

condicionadas, definidas como: merenda escolar (PNAE), transporte escolar (PNATE), 

dinheiro direto na escola (PDDE), recursos do FUNDEB direcionados à remuneração e 

valorização do magistério (MAG) e participação de recursos próprios utilizados na educação 

(RP). O modelo abaixo sintetiza a propositura delineada na pesquisa:  

𝛿it=β1+β
2
PNAE

it
+ β

3
PNAT𝑖𝑡  + β

4
PDDE𝑖𝑡  +𝛽5𝑀𝐴𝐺𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝑃𝑖𝑡 + wit    (5) 

 Feitas esta considerações acerca das variáveis que compõem o modelo, resta agora 

estimar as equações de regressão com dados em painel, utilizando-se o efeito aleatório e o 

tobit (bootstrapping) apenas para fins de comparação da direcionalidade dos estimadores. O 

modelo utilizado para fazer as inferências requeridas foi o de equações de estimação 

generalizadas (GEE), modelado com a função de ligação logit e a distribuição binomial- 

                                            
2 O coeficiente de Spearman mede a intensidade da relação entre variáveis ordinais. Assim, em vez do valor 

observado, usa-se apenas a ordem dos escores de eficiência. 
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variação robusta. A escolha da matriz de correlação para o ajuste dos estimadores foi baseada 

no teste QIC (quasilikelihood under the independence model criterion), resultando na 

estrutura de correlação independente. A Tabela 6 demonstra o resultado da análise das 

regressões. 
Tabela 6 – Resultados da regressão dos efeitos das transferências condicionais na eficiência da educação  

Variáveis GEE  Tobit (bootstrap)  Painel - Efeito aleatório 

Escore Coef Erro 
P-

valor 
 Coef Erro P-valor  Coef Erro P-valor 

LnPDDE -0.0230 0.0036 0.000  -0.0031 0.001 0.000  -0.0022 0.000 0.000 

LnPNAE 0.0262 0.0077 0.001  0.0010 0.001 0.460  0.0009 0.001 0.414 

LnPNATE -0.0268 0.0052 0.000  -0.0033 0.001 0.000  -0.0022 0.001 0.000 

Lnmagistério -0.0295 0.0147 0.045  -0.0073 0.003 0.011  -0.0010 0.002 0.631 

RP 0.3898 0.0619 0.000  0.0289 0.012 0.019  0.0294 0.010 0.002 

Constante  1.778 0.2190 0.000   0.9670 0.043 0.000   0.8341 0.033 0.000 

Nº de obs.  9.039    9.039    9.039  

Wald chi2  128.41    63,46    55,4  

Prob>chi2  0,000    0,000    0,000  

Nota: Ln – logaritmo natural; PNAE - merenda escola; PNATE - transporte escolar; PDDE - dinheiro direto na 

escola; magistério - recursos do FUNDEB direcionados à remuneração e valorização do magistério; RP 

participação de recursos próprios utilizados na educação. 

Analisando-se os três modelos propostos, verifica-se que todos eles foram 

significantes, propiciando, assim, uniformidade no direcionamento dos estimadores. Há 

também uma similaridade nas magnitudes dos coeficientes angulares e dos erros-padrão. Essa 

semelhança no modelo é bastante positiva, uma vez que se trata de uma das formas de 

validação dos estimadores em termos de sinais e magnitude. Quanto aos estimadores, todos 

foram significativos, à exceção das transferências para merenda escolar (PNAE) que não 

passou no teste dos modelos de painel com efeito aleatório e do tobit (bootstrapping) e as 

transferências do FUNDEB para o magistério que não passou no painel com efeitos 

aleatórios.  

No modelo GEE, todos os estimadores foram significantes a um nível de 5%, 

revelando que, de forma geral, as transferências intergovernamentais condicionais 

direcionadas à educação afetam negativamente a eficiência dos gastos públicos com o ensino 

fundamental. Portanto, quanto maior a representatividade desse tipo de transferência maior a 

ineficiência do município. 

Em sentido oposto, observou-se que a proxy de descentralização fiscal representada 

pela participação de recursos próprios teve um efeito positivo na eficiência da educação. 

Assim, municípios que dependem menos de transferências condicionais, ou seja, que usam 

mais recursos próprios fizeram uma aplicação mais eficiente dos recursos direcionados à 

educação. Esse resultado apresenta dois aspectos muito importantes para a validade dos 

achados desta pesquisa. O primeiro é que a direcionalidade está em consonância com o que 

preconiza a literatura, ou seja, quando gasta recursos próprios o gestor é mais contido e os 

aplica naquilo que é de interesse da população. O segundo diz respeito ao sinal contrário às 

variáveis explicitadoras das transferências condicionais. Isso porque, para o atendimento das 

determinações legais, o gestor perde autonomia e, em algumas situações, tem que adotar um 

comportamento perdulário para não ser alcançado pelas penalidades legais. 

Pelo que se depreende da Tabela 6, das transferências intergovenamentais 

direcionadas a educação apenas o PNEA, se comportou semelhante a eficiência dos gastos 

educacionais. as demais apresentaram um sentido contrário. 
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4.3.Teste de hipótese 

Após a tabulação e a execução do modelo empírico, foi possível testar a hipótese 

definida segundo o modelo teórico, qual seja: quanto maiores as transferências condicionais 

para custeio do ensino fundamental municipal mais ineficiente é a alocação de recursos. 

Os testes empíricos, expressos na Tabela 6, confirmaram que as condicionalidades 

impostas pelas transferências intergovernamentais, que visam à promoção de políticas 

universais e à instituição de padrões uniformes para todo o território nacional, direcionadas ao 

ensino fundamental promovem ineficiência na aplicação dos recursos destinados à educação 

fundamental, dessa forma não se pode rejeitar a hipótese proposta. 

5. CONCLUSÕES 

O objetivo central desta pesquisa foi investigar as condicionalidades das transferências 

direcionadas à educação fundamental e sua relação com a eficiência dos gastos. A literatura 

aponta duas vertentes para essa relação. A primeira é defendida por Tiebout (1956) e Oates 

(1972), ao afirmarem que as transferências condicionais têm o potencial de afetar 

negativamente o desempenho dos gastos públicos. Isso se explica porque as decisões de 

aplicação são tomadas pelo governo central que não tem o devido conhecimento das 

necessidades e das prioridades locais. Já a segunda vertente argumenta que as transferências 

condicionais são mais adequadas quando se quer estabelecer um padrão universal para os 

serviços geradores de externalidades, como também para aqueles que são de interesse 

nacional.  

Dada essa dualidade de entendimentos sobre a teoria do federalismo fiscal, fica 

justificada a necessidade de uma análise empírica para a realidade do Brasil. Nesse caso, os 

testes empíricos confirmaram que as condicionalidades impostas pelas transferências 

intergovernamentais, que visam à promoção de políticas universais e à instituição de padrões 

uniformes para todo o território nacional, direcionadas ao ensino fundamental, promovem 

ineficiência na aplicação dos recursos destinados à educação fundamental. 

A tentativa do governo central em prover um padrão de distribuição e aplicação de 

recursos para a educação fundamental eficiente não se confirmou empiricamente. O contra-

argumento a esse entendimento seria maior sensibilidade do gestor municipal às preferências 

locais, aspecto que foi prejudicado com uma maior vinculação de recursos do governo central. 

A variável representativa das transferências condicionais que apresentou a maior 

influência marginal no modelo foi expressa nas transferências direcionadas à aplicação de 

60% dos recursos do FUNDEB para a remuneração e valorização do magistério. Esses 

recursos são os mais expressivos no sistema educacional. Como foi visto, o gestor tem que 

aplicar obrigatoriamente esses recursos na folha de pagamento dos profissionais do magistério 

ou em programas de aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação. 

Esse tipo de transferência condicional é bem restrito, estando, na prática, direcionado quase 

exclusivamente ao pagamento de professores. Tal fato prejudica a discricionariedade do 

gestor municipal, tendo em vista a obrigatoriedade de aplicar cerca 60% do orçamento da 

educação na remuneração do magistério. 

As transferências direcionadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

demonstraram ser a única de natureza condicional que resultou na eficiência da gestão 

municipal. Assim, uma maior representatividade dessas transferências, mantendo os demais 

fatores constantes, resultou em uma eficiência dos gastos do município com educação. 

Entretanto, o PNAE deve ser analisado, levando-se em consideração algumas especificidades 

que esse tipo de transferência enseja. Para Fahhat (1984), a merenda escolar é um dos mais 

poderosos fatores de compulsão e retenção de alunos nos estabelecimentos escolares.  

Diante de todas as considerações e análises aqui formuladas, acredita-se que esta 

investigação possa contribuir para alguns avanços na controladoria da gestão pública, 
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especificamente quanto à viabilização da aplicação de modelos teóricos e empíricos na 

avaliação da eficiência de políticas públicas. 
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