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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar os fatores determinantes da eficiência na 

alocação de recursos públicos nos municípios do estado de Santa Catarina. O 

procedimento da pesquisa foi por meio descritivo, análise documental, com abordagem 

do problema de cunho quantitativo. A amostra da pesquisa foi de 295 municípios do 

referido estado objeto de estudo. O período de estudo compreendeu os anos de 2010 a 

2013 e os dados foram analisados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), 

Índice de Eficiência Municipal (IEM) e Regressão Quantílica. Os achados da pesquisa 

evidenciaram que a variável custeio apresentou uma relação positiva e significativa com 

o IEM, o que sugere que quanto maior o custeio maior o IEM. A variável IDTE 

apresentou uma relação negativa e significativa para os quantis q25 e q50, ou seja, 

quanto maior o IDTE, menor será o IEM. Já a variável violência apresentou uma relação 

positiva e significativa em todos os quantis em relação ao IEM, o que sugere que quanto 

maior a violência maior o IEM. A variável urbanização também apresentou uma relação 

positiva e significativa em todos os quantis em relação ao IEM, sugerindo que quanto 

maior a população residente na zona urbana maior o IEM. A variável eleição apresentou 

uma relação negativa e significativa para todos os quantis. A eficiência na alocação dos 

recursos pode ser influenciada pelas várias dimensões de educação, saúde e renda. É 

necessária uma maior conscientização dos gestores na realização do planejamento para 

alcançar melhores resultados na alocação dos recursos públicos. 

 

Palavras-chave: Eficiência do Gasto Público; Alocação de Recursos Públicos; Nova 

Gestão Pública. 

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT) 

 

1. INTRODUÇÃO  

A gestão pública contemporânea apresenta um aprimoramento das ferramentas 

para a tomada de decisão e avaliação do desempenho, devido ao aumento dos gastos 

públicos e a busca pela eficiência na gestão (Costa & Castanhar, 2003).  

No Brasil a descentralização fiscal e administrativa proporcionam que a 

alocação dos recursos sejam mais eficientes, devido a autonomia de cada ente em 

escolher o que apresenta maior necessidade na sua região, podendo este inovar na 

aplicação de seus recursos (Shikida, Milton & Araújo JR., 2007). 

A descentralização fiscal tem como característica a participação mais intensa das 

entidades subnacionais de governo, em relação ao financiamento e aos gastos 

governamentais (Guedes & Gasparini, 2007). Os autores destacam que o processo de 

descentralização iniciou a partir dos conflitos entre a União, Estados e Municípios 

devido a concentração de recursos na União, ainda na ditadura militar. A 

descentralização fiscal brasileira teve a finalidade de proporcionar o fortalecimento 

financeiro e político dos Estados e Municípios, (Guedes & Gasparini, 2007). Desta 



 

 

forma, a Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) surge com o objetivo de estabelecer normas de finanças 

públicas voltadas para a gestão fiscal responsável. Para Pinho e Sacramento (2009) a 

Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu no Brasil a definição de transparência da 

gestão fiscal.  

A descentralização da gestão pública proporcionou também maior participação e 

envolvimento da população nas ações do governo, atuando em parceria e sendo agente 

de fiscalização da administração pública (Rezende, Slomski & Corrar, 2005). 

A gestão pública para promover os níveis de desenvolvimento socioeconômico 

precisa aperfeiçoar os recursos para garantir o máximo de resultado com a aplicação dos 

recursos disponibilizados (Costa, Ferreira, Braga, & Abrantes, 2015). Desta forma, 

avaliar a eficiência da aplicação dos recursos públicos proporciona uma melhoria nos 

resultados, a partir do momento que é demonstrado o efeito das ações da gestão pública 

e como os gestores estão alocando os recursos públicos (Peña, 2008). 

Devido às peculiaridades dos municípios, atingir a eficiência torna-se mais 

difícil em função das demandas, prioridades e da alocação dos recursos ocorrer de 

forma diferente para cada município (Costa et al, 2015). Neste sentido, a análise da 

eficiência da aplicação dos recursos irá colaborar nos resultados, demonstrando a 

eficiência das ações da gestão e a forma como os administradores públicos estão 

tomando as decisões de alocar os recursos públicos (Peña, 2008). 

A Nova Gestão Pública emerge e pode ser associada às mudanças relacionadas à 

eficiência e a prestação de contas, por meio do uso de mais práticas de gestão do setor 

privado, na responsabilidade na alocação dos recursos públicos e controles mais efetivos 

por parte dos gestores (Hood, 1995). A referida teoria sugere mudanças para melhores 

padrões de desempenho organizacional. (Hood, 1995). Frente a essas mudanças, a Nova 

Gestão Pública exerce a função de modificar todas as áreas da administração pública, 

deixando a gestão pública menos conservadora e proporcionando aos gestores focar no 

desempenho da gestão pública (Parker & Gould, 1999). 

A contribuição mais importante da Nova Gestão Pública é a preocupação com o 

cidadão (Coutinho, 2000). Desta forma estudos foram realizados com o objetivo de 

analisar e evidenciar a eficiência e a alocação de recursos públicos em várias áreas da 

gestão pública.  

Dentre estes destacam-se o estudo de Afonso, Schuknecht e Tanzi (2003) que 

verificou o desempenho e calculou os indicadores de eficiência do setor público por 

meio de sete indicadores para 23 países industrializados. Marinho (2003) analisou a 

eficiência da prestação de serviços de saúde em 74 municípios do estado do Rio de 

Janeiro no ano de 1998 por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA). Já a pesquisa 

de Pang e Herrera (2005) buscou medir a eficiência da despesa pública e o impacto 

sobre o PIB (Produto Interno Bruto) e sobre a realização dos objetivos da gestão 

pública. O estudo de Faria Jannuzzi e Silva (2008) buscou analisar a eficiência dos 

gastos públicos nos municípios fluminenses no período de 1999 a 2000, utilizando os 

indicadores sociais e de gastos municipais da área da educação e cultura e da área de 

saúde e saneamento por meio da aplicação da Análise Envoltória de Dados (DEA). A 

pesquisa de Afonso, Schuknecht e Tanzi (2010) analisou o impacto dos gastos públicos 

sobre a distribuição de renda dos países, observando o impacto da qualidade da 

educação e instituições públicas.  

Em estudos mais recentes pode-se destacar o de Bruns, Luzia e Oliveira (2014) 

que teve como propósito analisar a utilização de recursos públicos destinados à 



 

 

assistência farmacêutica básica de municípios da Paraíba e verificar o desempenho de 

diferentes aspectos da assistência farmacêutica municipal no período de 2003 a 2010. A 

pesquisa de Souza, Andrade e Silva (2015) teve o objetivo de analisar a eficiência na 

alocação de recursos públicos designado ao ensino fundamental e a sua relação com a 

condição financeira dos municípios brasileiros no período de 2012.  Já o estudo de 

Costa et al. (2015) buscou investigar os fatores associados aos níveis de eficiência na 

alocação de recursos públicos dos municípios mineiros no período de 2006 a 2009. E a 

pesquisa de Caldas, Costa e Pagliarussi (2016) investigou a relação entre corrupção e 

composição dos gastos governamentais nos municípios brasileiros.  

Tais pesquisas proporcionam uma lacuna para investigar a eficiência na alocação 

de recursos públicos nos municípios, tendo como foco especial os municípios do estado 

de Santa Catarina. Embasado neste contexto cabe à análise que envolve a temática sobre 

a eficiência e alocação de recursos públicos. Este estudo se propõe a responder a 

seguinte questão: Quais os fatores determinam a eficiência na alocação de recursos 

públicos nos municípios de Santa Catarina? Para responder a questão de pesquisa, o 

estudo tem como objetivo identificar os fatores determinantes da eficiência na alocação 

de recursos públicos nos municípios do estado de Santa Catarina. 

Esta pesquisa justifica-se pela importância do estudo da eficiência na alocação 

de recursos públicos nas diversas áreas da gestão pública. Este estudo tem como 

pressuposto os estudos de Afonso, Schuknecht e Tanzi (2003) que verificou o 

desempenho e calculou os indicadores de eficiência do setor público. Marinho (2003) 

que analisou a eficiência da prestação de serviços de saúde em municípios do estado do 

Rio de Janeiro. A pesquisa de Pang e Herrera (2005) buscou medir a eficiência da 

despesa pública e o impacto sobre o PIB e sobre a realização dos objetivos da gestão 

pública. O estudo de Faria Jannuzzi e Silva (2008) que buscou analisar a eficiência dos 

gastos públicos nos municípios fluminenses utilizando indicadores sociais e de gastos 

municipais da área da educação, cultura e saúde e saneamento. A pesquisa de Souza, 

Andrade e Silva (2015) buscou analisar a eficiência na alocação de recursos públicos 

designado ao ensino fundamental e a sua relação com a condição financeira dos 

municípios brasileiros. Já o estudo de Costa et al. (2015) buscou investigar os fatores 

associados aos níveis de eficiência na alocação de recursos públicos dos municípios 

mineiros.  

Desta forma, os estudos evidenciam lacunas de pesquisa, como mencionado no 

estudo de Faria, Jannuzzi e Silva (2008) destacam a necessidade de uma análise para 

aprofundar e detalhar a eficiência na alocação dos recursos municipais por meio de 

outros indicadores sociais e de outras áreas temáticas, para ampliar a discussão. Costa et 

al. (2015) contextualizam que devido à importância da alocação do recurso público com 

eficiência torna-se necessário avaliar e criar mecanismos para a melhoria dos 

indicadores de desenvolvimento socioeconômico dos municípios. Souza, Andrade e 

Silva (2015) destacam a necessidade de ampliar as pesquisas para apresentar a 

população uma avaliação da alocação dos recursos públicos para que possa ser 

visualizada a forma como a administração pública está aplicando os recursos públicos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Na revisão de literatura, abordam-se as discussões sobre Nova Gestão Pública, 

Eficiência na Administração Pública e na Alocação de Recursos Públicos e Estudos 

Anteriores. Para a fundamentação se utilizou as bases Scopus, Portal Capes, Google 

Acadêmico, Spell, Scielo e ScienceDirect. A busca destes estudos utilizou-se das 



 

 

palavras “Eficiência”, “Recurso Público” e “Nova Gestão Pública” em inglês e 

português. Os estudos referenciados foram publicados em periódicos nas áreas de gestão 

pública, contabilidade e economia. 

 

2.1 Nova Gestão Pública  

A Nova Gestão Pública surge nos anos de 1980 em função das alterações na 

contabilidade pública em alguns países buscando a responsabilidade pública e melhores 

práticas organizacionais (Hood, 1995), e também pela reforma na gestão pública, 

estimulada pela globalização, pelas privatizações e pelo próprio governo para facilitar a 

prestação de serviços, absorvendo conceitos da contabilidade privada para a 

contabilidade pública, destacando-se a eficiência e eficácia na tomada de decisão, 

proporcionando atualização na gestão pública (Parker & Gould, 1999). Campbell (1993) 

destacou que a reforma da gestão pública objetiva ampliação da eficiência, eficácia e da 

avaliação do desempenho da administração pública. Entretanto, Romzek (2000) ressalta 

que a reforma está voltada mais para a prestação de contas dos gestores públicos do que 

na eficiência das ações do setor público.  

A Nova Gestão Pública tem como princípio mitigar as diferenças entre o setor 

público e o setor privado, visando a evidenciação de resultados obtidos na gestão dos 

recursos públicos e transformando a prestação de contas em um processo amplo, (Hood, 

1995). Para Van der Hoek (2005) a Nova Gestão Pública proporciona uma comparação 

entre os países com o propósito de avaliar o desempenho, a aplicação dos recursos e o 

aprimoramento da gestão pública.  

Hood (1995) salienta que a Nova Gestão Pública pode ser associada a algumas 

dimensões, entre estas se destacam as mudanças relacionadas à eficiência e a prestação 

de contas. O autor destaca o uso de mais práticas de gestão do setor privado; 

responsabilidade na alocação dos recursos públicos, primando por formas menos 

onerosas de fornecer os serviços públicos; controles efetivos por parte dos gestores 

evitando o favorecimento de pessoal em detrimento do social e mudanças para melhores 

padrões de desempenho organizacional (Hood, 1995). 

Neste contexto, Pereira (1996) destaca algumas características da Nova 

Contabilidade Pública, a descentralização política por meio da transferência de recursos 

e atribuições políticas para governos regionais e locais; organizações com poucos níveis 

hierárquicos; confiança limitada; controle por meio dos resultados de processos 

administrativos; e organização pública que busca o atendimento de toda a sociedade. 

Para Lapsley (1999) a caracterização da Nova Gestão Pública ocorre pela reestruturação 

dos serviços públicos, modificações na gestão da administração pública primando pela 

eficiência dos serviços, aumento da eficiência e do desempenho da gestão pública e 

responsabilidade pela gestão dos recursos públicos. 

Conforme Paker e Gould (1999) a Nova Gestão Pública tem desenvolvido o 

papel de modificadora de todas as áreas da administração pública, deixando de ser 

conservadora, proporcionando novas iniciativas e flexibilidade para os gestores focar no 

desempenho da gestão pública. Para Coutinho (2000) a principal contribuição da Nova 

Gestão Pública é a preocupação com o cidadão. 

Entretanto, ela  é diferente entre os países, conforme destacam Pollitt, Van Thiel 

e Homburg (2007) em função dos conceitos que a administração pública usa para focar 

na sociedade, sendo necessária uma adaptação conforme a realidade cultural, social e 

política do ambiente que será implementada.  



 

 

Peci, Pieranti e Rodrigues (2008) afirmam que o modelo de gestão pública atual 

possui processos diferenciados do modelo de gestão pública tradicional. Os autores 

enfatizam que o modelo atual de gestão é intensamente influenciado pela relação entre 

governo e sociedade por meio dos serviços que são disponibilizados pelo setor privado, 

levando em consideração as peculiaridades do ambiente que será implementado o novo 

modelo de gestão pública (Peci, Pieranti & Rodrigues, 2008). 

Neste sentido Ramos e Schabbach (2012) destacam que há uma crescente 

preocupação no Brasil por parte dos administradores públicos em relação ao 

desempenho da gestão pública, buscando a eficiência e a eficácia de suas ações nos 

resultados pretendidos. 

 

2.2 Eficiência na Administração Pública e na Alocação de Recursos Públicos 

A eficiência na gestão pública se destaca nas atividades de gastos e de 

tributação, em função que estas devem gerar o máximo de benefícios para a população 

(Tanzi, 2004). A eficiência na administração pública tem a mesma definição que no 

setor privado, com o menor custo busca-se o maior benefício para a sociedade sem que 

ocorram desperdícios (Souza, Andrade & Silva, 2015).  

A eficiência pode ser conceituada como o aprimoramento no uso dos recursos 

sem desperdício, aplicando os recursos existentes para satisfazer as necessidades das 

organizações com a otimização dos resultados (Varian, 1992). Ferreira, Gonçalves e 

Braga (2007) corroboram quando afirmam que a eficiência pode ser conceituada como o 

aprimoramento dos recursos empregado pelas organizações para obter os resultados 

planejados. Para Solà e Priori (2001) a eficiência representa o nível máximo de saída 

com o nível mínimo de insumos consumidos. Os autores ainda complementam que a 

eficiência não dependente somente da qualidade das entradas, mas também da 

capacidade dos gestores de organizar o processo produtivo (Solà & Priori, 2001). Tanzi 

(2004) afirma que a eficiência está relacionada com a comparação entre a entrada e 

saída ou entre custos e benefícios, quando a entrada é maior que a saída mais eficaz são 

as atividades. Aplicando esse conceito para a administração pública, a eficiência ocorre 

quando com o menor uso dos recursos se produz maior benefícios para a população 

(Tanzi, 2004). 

Analisar a eficiência da aplicação dos recursos irá colaborar para uma melhora 

nos resultados, demonstrando a eficiência das ações gerenciais e de que forma os 

administradores públicos estão tomando as decisões de alocar os recursos públicos 

(Peña, 2008). Para Wheelock e Wilson (2008) medir o desempenho de entidades 

públicas é importante para a alocação dos recursos de forma adequada. Entretanto, os 

administradores públicos não precisam apoiar-se somente nos limites orçados e 

estipulados com os gastos dos recursos públicos, devem potencializar a aplicação destes 

recursos para satisfazer as demandas da sociedade (Catelli & Santos, 2004). Os autores 

ainda destacam que é possível avaliar a eficiência e a eficácia da gestão pública por 

meio da avaliação do desempenho baseado nas metas e resultados obtidos com a 

aplicação dos recursos (Catelli & Santos, 2004). 

Neste contexto, a gestão pública focaliza o gerenciamento dos resultados, 

conquistando eficiência e eficácia na administração, diminuindo as disparidades sociais 

com minimização dos gastos e oferecendo serviços de qualidade a população, 

observando os princípios da ética, moral e a jurisdição, fundamentais para os 

administradores públicos (Bruns, Luzia & Oliveira, 2014). A seguir apresenta-se uma 

série de estudos realizados para verificar a eficiência na alocação de recursos públicos. 



 

 

 

2.3 Estudos Anteriores  
Marinho (2003) analisou a eficiência da prestação de serviços de saúde em 74 

municípios do estado do Rio de Janeiro no ano de 1998 por meio da Análise Envoltória 

de Dados (DEA). Os resultados evidenciaram relações simétricas entre eficiência 

técnica, produto interno bruto, tamanho da população e o prazo médio de internação nos 

municípios. 

No estudo de Afonso, Schuknecht e Tanzi (2003) foram calculados o 

desempenho e os indicadores de eficiência do setor público por meio de 7 indicadores 

para 23 países industrializados. Entre estes, quatro são indicadores administrativos que 

levam em conta, educação e saúde e infraestrutura pública. Os outros três indicadores 

refletem o padrão de tarefas para o governo, atribuição, distribuição e estabilização. A 

eficiência de entrada e saída dos setores públicos foi medida por meio da técnica de 

fronteira de produção nãoparamétrico. Os resultados apontaram diferenças significativas 

no calculados do desempenho e dos indicadores de eficiência do setor público, 

sugerindo um grande potencial de poupança de despesa em muitos países. 

A pesquisa de Pang e Herrera (2005) buscou medir a eficiência da despesa 

pública e o impacto sobre o PIB e sobre a realização dos objetivos da gestão pública. 

Para tanto primeiro foi medido a eficiência por vários indicadores de saúde e de 

educação por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), para uma amostra de 140 

países no período de 1996 a 2002. Os resultados mostram que os países com níveis de 

despesas mais elevadas registram mais baixos escores de eficiência, assim como países 

onde a base salarial é uma parcela maior do orçamento do governo. Os achados também 

indicam que diferentes fatores explicam porque alguns países precisam de mais recursos 

do que outros para alcançar resultados educacionais e de saúde equivalentes. 

Faria, Jannuzzi e Silva (2008) buscaram analisar a eficiência dos gastos públicos 

nos municípios fluminenses no período de 1999 a 2000, utilizando os indicadores 

sociais e de gastos municipais da área da educação e cultura e da área de saúde e 

saneamento por meio da aplicação da análise envoltória de dados (DEA). Foram 

escolhidos os indicadores de despesas per capita com educação e cultura e com saúde e 

saneamento como inputs. Para as variáveis de outputs foram selecionadas a taxa de 

alfabetização de 10 a 14 anos, proporção de domicílios particulares com saneamento 

adequado, taxa de mortalidade por causas hídricas e proporção de crianças de dois a 

cinco anos matriculadas em creches ou escolas de educação infantil. Os achados do 

estudo apresentaram os municípios de São Gonçalo, Japeri, Queimados, Cantagalo, São 

João de Meriti e Resende como municípios que adotam boas práticas com relação a 

eficiência das políticas públicas na alocação dos recursos ou pelas condições de renda 

média. 

A pesquisa de Afonso, Schuknecht e Tanzi (2010) analisou o impacto dos gastos 

públicos sobre a distribuição de renda dos países, observando o impacto da qualidade da 

educação e instituições públicas. Foi avaliada a eficiência da despesa pública em 

melhorar a distribuição de renda por meio da Análise Envoltória de Dados. Os 

resultados apontaram que a existência ineficiências de entrada e saída entre os países 

quando se relaciona o gasto público social para a desigualdade na distribuição de renda. 

O estudo de Bruns, Luzia e Oliveira (2014) teve o objetivo de analisar a 

utilização de recursos públicos destinados à Assistência Farmacêutica Básica de 

municípios da Paraíba e verificar o desempenho de diferentes aspectos da assistência 

farmacêutica municipal, a partir de relatórios de fiscalização da Controladoria Geral da 



 

 

União (CGU) dos municípios no período de 2003 a 2010. Os resultados evidenciaram 

que na maior parte dos municípios houve problemas de gestão de recursos e ou de 

serviços farmacêuticos que influenciaram os procedimentos e a prestação dos serviços 

aos cidadãos. Em 52,7% dos municípios o controle de estoque não existia ou era 

deficiente e não foram observadas as normas de aquisição de medicamentos. Em 38,2% 

dos municípios foram constatados desvios de recursos e fraudes do programa e em 

27,3% dos municípios faltavam medicamentos básicos. 

A pesquisa de Souza, Andrade e Silva (2015) teve o objetivo de analisar a 

eficiência na alocação de recursos públicos designado ao ensino fundamental e a sua 

relação com a condição financeira dos municípios brasileiros no período de 2012. A 

amostra da pesquisa foi composta pelos 100 municípios mais populosos do Brasil, 

sendo que a coleta de dados foi realizada nos sítios da Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e no Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Os resultados 

evidenciaram que São Paulo/SP foi o município que apresentou a maior destinação de 

recursos com ensino fundamental e Mauá/SP o que destinou menos recursos. Os 

achados também apontam que os municípios de Bauru/SP, Blumenau/SC, 

Florianópolis/SC, Joinville/SC, Jundiaí/SP, Mauá/SP, Mogi das Cruzes/SP, Ribeirão 

Preto/SP, São José do Rio Preto/SP, São José dos Campos/SP, Taubaté/SP e 

Uberaba/MG foram eficientes na aplicação dos gastos com ensino fundamental. 

O estudo de Costa et al. (2015) investigou os fatores associados aos níveis de 

eficiência na alocação de recursos públicos dos municípios mineiros no período de 2006 

a 2009. A amostra da pesquisa foi de 831 municípios os quais continham a totalidade 

dos dados necessários para realizar a análise por meio da análise envoltória de dados 

(DEA) e da regressão quantílica. Os achados da pesquisa proporcionaram a criação do 

índice de eficiência municipal e foi verificado que os municípios que possuem piores 

condições socioeconômicas têm sua gestão pública influenciada por variáveis exógenas 

(externas). Os resultados também apontam que se faz necessário a criação de 

mecanismos que minimizem os efeitos das variáveis que influenciaram de forma 

negativa a gestão pública e sua eficiência. Entretanto, é imprescindível maximizar a 

influência das variáveis que foram associadas ao índice de eficiência de forma positiva. 

Caldas et al. (2016) investigaram a relação entre corrupção e composição dos 

gastos governamentais nos municípios brasileiros. Por meio de uma medida de 

corrupção construída com os relatórios da Controladoria Geral da União, os resultados 

evidenciaram uma relação positiva e significativa entre corrupção e gastos com 

educação e saúde. Esse fato pode estar associado aos limites das despesas municipais e 

das leis brasileiras que estabelecem percentuais mínimos de gasto com educação e saúde 

em relação à receita dos municípios. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo caracteriza-se como descritivo, documental e com abordagem 

predominantemente quantitativa. O universo do estudo é composto pelos municípios do 

estado de Santa Catarina e a amostra da pesquisa foi de 295 municípios. O período de 

estudo compreendeu os anos de 2010 a 2013. A coleta dos dados foi realizada em bases 

oficiais: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisa (INEP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e compreendeu 



 

 

o período de 2010 a 2013. Posteriormente os dados foram tabulados em planilhas 

eletrônicas para cálculo das variáveis estudadas. 

A eficiência da alocação de recursos públicos nos municípios inicialmente foi 

analisada por meio da Análise de Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – 

DEA) com aplicação do modelo CRS (Retornos Constantes de Escala) utilizando o 

software MaxDEA 5®. Esse método de análise é utilizado para medir a eficiência do 

uso de diversos insumos e produtos, que foi aperfeiçoada por Charnes, Cooper e Rhodes 

(1978). A metodologia DEA pode otimizar o desempenho de uma DMU, originando um 

conjunto de possibilidades em comparação com outras (Lins, Almeida & Bartholo JR., 

2005). Os autores ainda destacam que método DEA, compara as entradas e saídas de 

Unidades de Tomada de Decisão (DMUs) e avalia sua eficiência relativa (Lins, Almeida 

& Bartholo JR., 2005). 

O DEA é uma técnica não paramétrica que serve para o estudo de fronteiras de 

funções de produção, permitindo a inclusão de variáveis múltiplas de entrada e saída 

que são calculadas concomitantemente (Kirigia, Emrouznejad, Sambo, Munguti & 

Liambila, 2004). Essa particularidade a distingui das outras técnicas analíticas, como a 

análise de regressão e correlação e se destaca como o método mais adequado e utilizado 

para a analisar a eficiência (Kirigia, Emrouznejad, Sambo, Munguti & Liambila, 2004). 

O DEA identifica scores de eficiência para cada DMU (unidade produtora), 

comparando essa em relação às outras de um conjunto homogêneo (Silva, Ferreira, 

Braga, & Abrantes, 2012). As análises originam uma fronteira de eficiência e em que 

cada unidade tomadora de decisão (DMU) avaliada terá um escore de eficiência entre 0 

e 1 ou 0 a 100% (Faria, Jannuzzi & Silva, 2008; Silva, Ferreira, Braga, & Abrantes, 

2012). 

As variáveis foram dividas em inputs (insumos) e outputs (produtos). Na Tabela 

1 é demonstrado os inputs (insumos) e os outputs (produtos) para a avaliação da 

eficiência na alocação de recursos públicos nos municípios da região sul. 

  



 

 

 
Tabela 1- Variáveis utilizadas 

Inputs/Outputs Variáveis Dimensão 

Inputs 

Gasto per capita com atividades de saúde 

Valor adicionado fiscal per capita 

 

Saúde 

Outputs 

Proporção da População atendida pelo Programa Saúde da 

Família (PSF) 

Proporção de nascidos vivos cujas mães realizaram sete 

consultas de pré-natal ou mais 

Cobertura Vacinal média (tetravalente, poliomielite, tríplice 

viral, febre amarela, todas para menor de 1 ano; influenza para 

maior de 60 anos) 
 

Saúde 

Inputs 
Gasto per capita com atividades de educação 

Valor adicionado fiscal per capita 

 

Educação 

 

Outputs 

Taxa de matriculados no ensino fundamental com 15 anos ou mais 

Índice de qualidade da educação 

Taxa de alunos da 8a/9a série acima do básico-matemática 

Taxa de alunos da 8a/9a série acima do básico-português 

 

Educação 

 

Inputs 

Gasto per capita com função emprego e renda (Somatório do gasto per 

capita com função desenvolvimento econômico, gasto per capita com 

função apoio ao trabalho e gasto per capita com função agricultura) 

Valor Adicionado Fiscal per capita 

 

Emprego e 

Renda 

Outputs 

Rendimento Médio do Setor Formal 

Taxa de emprego no setor Formal 

 

Emprego e 

Renda 

Fonte: Costa et al. (2015) 

Embazado no estudo de Costa et al. (2015) construiu-se um Índice de Eficiência 

Municipal (IEM) com o objetivo de evidenciar a eficiência dos municípios na alocação 

dos recursos públicos e na geração de desenvolvimento socioeconômico. Para a 

construção do (IEM) foi somado os escores de eficiência em cada período para as 

dimensões emprego e renda, educação e saúde relacionadas ao desenvolvimento 

socioeconômico (Costa et al.,2015). A equação 1 representa o IEM. 

 

𝑰𝑬𝑴𝒊𝒋 = 𝜽𝒆𝒅𝒖 ×
𝑮𝒆𝒅𝒖

𝑮𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
+ 𝜽𝒔𝒖𝒖

𝑮𝒔𝒂𝒖

𝑮𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
+ 𝜽𝒆𝒑𝒓×

𝑮𝒆𝒑𝒓

𝑮𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 Equação 1 

 

Conforme destacado por Costa et al. (2015) este índice se faz importante para 

coligar as dimensões de emprego e renda, educação e saúde e ponderar o índice por 

meio do gasto total, evidenciando a importância que a gestão pública da a alocação dos 

recursos públicos.  

O IEM foi construído por meio da percentagem do valor gasto nas dimensões de 

emprego e renda, educação e saúde, dividindo pelo valor total gasto nas três dimensões.  

Após a análise da eficiência da alocação de recursos públicos nos municípios por 

meio do DEA foi realizado o procedimento de regressão para conhecer os fatores 

associados à eficiência. (Costa et al., 2015). 

Desta forma, a regressão quantílica é a indicada para análise de eficiência 

(Koutsomanoli-Filippaki, Mamatzakis & Pasiouras, 2013). Esta técnica é utilizada para 



 

 

verificar as diferenças na associação entre as variáveis estudadas nos quantis da 

distribuição (Costa et al., 2015). A técnica de regressão quantílica está se destacando e 

sendo utilizada em estudos de diversas áreas, entretanto sua utilização ainda é 

embrionária no ambiente da administração pública (Costa et al., 2015). 

Com o propósito de diminuir alguns inconvenientes identificados no modelo de 

regressão linear clássico, como a homocedasticidade e a sensibilidade a outliers, e obter 

resultados robustos, o modelo de regressão quantílica é o mais indicado (Campos, 

2011). A regressão quantílica possibilita estimar todos os quantis, provendo 

informações completas com relação entre a variável resposta, a dependente e as 

variáveis explicativas do modelo (Bertussi, 2011). A regressão quantílica é um método 

semi-paramétrico, não sendo necessário apontar a distribuição para os termos de erro 

(Koenker & Xiao, 2002).  

O referido modelo proporciona a geração de estimadores mais eficientes, quando 

ocorrem erros não normais (Buchinsky, 1998). Deste modo, podem-se interpretar os 

resultados de cada quantil de forma separada realizando a análise dos parâmetros 

normalmente (Costa et al., 2015). Neste estudo o modelo de regressão foi realizado por 

meio do índice de eficiência municipal, embasado no estudo de Costa et al. (2015).  

A Tabela 2 apresenta a descrição das Variáveis utilizadas no modelo para 

explicar os fatores relacionados a eficiência na alocação dos recursos públicos.  

 
Tabela 2- Descrição das Variáveis utilizadas no modelo 

Representação  Descrição 

IEM  Índice de Eficiência Municipal indica a eficiência no município na promoção do 

desenvolvimento socioeconômico a partir dos escores de eficiência das três 

dimensões consideradas essenciais (saúde, emprego e renda e educação). 

ConsSau Indica a existência de conselho municipal de saúde 

ConsEdu Indica a existência de conselho municipal de educação 

Custeio Razão entre as despesas de custeio da administração pública e a receita corrente 

líquida (%) 

Transf Razão entre o montante de recursos advindos de convênios entre a 

municipalidade e demais entes federativos e receita líquida corrente 

Endividamento Razão entre a dívida líquida consolidada e receita líquida corrente (%) 

Pop População residente total: Estimativa IBGE 

IDTE Índice calculado pela fórmula: [ N / (N+D)] × 100, onde N = somatório da Receita 

Própria Municipal (impostos, taxas e contribuições de melhoria) e do valor de ICMS 

repassado pelos critérios relacionados a proatividade municipal e D = somatório das 

transferências do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS repassado por 

critérios reativos. 

Eco Representa o esforço municipal na proteção ambiental. A variável 

representa se o município recebeu ou não o repasse do ICMS ecológico tendo por 

base os critérios preestabelecidos. Nessa direção, os municípios recebedores 

cumpriram as suas “obrigações” em relação à questão ambiental. 

Viol Razão entre o número de ocorrências registradas de crimes violentos 

conforme a caracterização estabelecida no código penal 

Urb Razão entre a população residente urbana e a população residente 

total 

Elei Indica se no ano em questão ocorreram eleições municipais 

Fonte: Costa et al. (2015) 



 

 

Para explicar os fatores relacionados a eficiência na alocação dos recursos 

públicos foi utilizado o modelo analítico destacado na equação 2. 

 

𝑰𝑬𝑴𝒊𝒕 =  𝒃𝟎 +  𝒃𝟏 (𝑪𝒐𝒏𝒔𝑺𝒂𝒖𝒊𝒕)
+ 𝒃𝟐 (𝑪𝒐𝒏𝒔𝑬𝒅𝒖𝒊𝒕)+– 𝒃𝟑 (𝑪𝒖𝒔𝒕𝒆𝒊𝒐𝒊𝒕)– 𝒃𝟒 (𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒊𝒕)
+ 𝒃𝟓 (𝑬𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒊𝒕) + 𝒃𝟔 (𝑷𝒐𝒑𝒊𝒕)
+  𝒃𝟕 (𝑰𝑫𝑻𝑬𝒊𝒕) + 𝒃𝟖 (𝑬𝒄𝒐𝒊𝒕 ) +  𝒃𝟗 (𝑽𝒊𝒐𝒍𝒊𝒕)
+ 𝒃𝟏𝟎 (𝑼𝒓𝒃𝒊𝒕) + 𝒃𝟏𝟏 (𝑬𝒍𝒆𝒊𝒊𝒕) 

Equação 2 

 

As variáveis utilizadas no modelo tem a finalidade de explicar a eficiência na 

alocação dos recursos públicos e estão embasados no estudo de Costa et al (2015). 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com a finalidade de cumprir o objetivo proposto pelo estudo de analisar a 

eficiência na alocação de recursos públicos nos municípios do estado de Santa Catarina, 

foi analisada anualmente a alocação dos recursos públicos relacionados às dimensões de 

educação, saúde e renda. 

A análise da eficiência na alocação de recursos públicos nos municípios com 

base na Análise Envoltória de Dados gerou um score de eficiência de educação, saúde e 

emprego e renda que também foi utilizado para calcular o Índice de Eficiência 

Municipal (IEM). Foi identificado por meio dos scores os municípios mais eficientes e 

os menos eficientes em relação à alocação dos recursos para educação, saúde e emprego 

e renda.  

Assim, a Tabela 3 apresenta os dados dos 5 municípios mais populosos e dos 5 

menos populosos de Santa Catarina, em relação ao Índice de Eficiência Municipal 

(IEM) e a eficiência na alocação de recursos em educação, saúde e emprego e renda, 

assim como seus scores e suas posições. A média, o desvio padrão e o número de 

municípios eficientes foram calculados em relação a todos os municípios de Santa 

Catarina.   

 
Tabela 3- Tabela de Índices de Eficiência Municipal (IEM) – DEA 

Municípios 

2010 
EF 

Edu 

EF 

Saúde 

EF 

EMP 
2011 

EF 

Edu 

EF 

Saúde 

EF 

EMP 

IE
M

 

S
co

re
 

S
co

re
 

S
co

re
 

IE
M

 

S
co

re
 

S
co

re
 

S
co

re
 

M
ai

o
re

s 

Joinville 0,00493 0,4835 0,7301 0,2593 0,01951 0,7301 0,4179 0,0445 

Florianópolis 0,00607 0,4584 1,0000 0,8710 0,00762 1,0000 1,0000 1,0000 

Blumenau 0,00360 0,3038 0,3361 0,3325 0,00392 0,3361 0,4091 0,0136 

São José 0,00710 0,7631 1,0000 0,5092 0,00477 1,0000 0,8729 0,2019 

Criciúma 0,00418 0,8241 0,7895 0,4647 0,00437 0,7895 0,3523 0,0365 

M
en

o
re

s 

Tigrinhos 0,01016 1,0000 0,3804 0,1951 0,00218 0,3804 0,3269 0,0002 

Pres. Castello 

Branco 
0,00453 0,3819 0,3988 0,0887 0,00301 0,3988 0,3757 0,0002 

Flor do Sertão 0,00682 0,4842 0,7248 0,1233 0,00300 0,7248 0,2393 0,0002 

Lajeado Grande 0,00318 0,7659 0,6300 0,1062 0,00245 0,6300 0,1616 0,0002 

Santiago do Sul 0,00363 0,4218 0,2038 0,2303 0,00288 0,2038 0,8295 0,0007 

 
Média 0,00400 0,6545 0,5985 0,2751 0,00349 0,5985 0,4952 0,0029 

 
Desvio Padrão 0,00494 0,1761 0,1889 0,1804 0,00128 0,1889 0,2124 0,0650 

 
Nº Eficientes - 16,00 14,00 2,00 - 14,00 7,00 1,00 



 

 

Municípios 

2012 
EF 

Edu 

EF 

Saúde 

EF 

EMP 
2013 

EF 

Edu 

EF 

Saúde 

EF 

EMP 

IE
M

 

S
co

re
 

S
co

re
 

S
co

re
 

IE
M

 

S
co

re
 

S
co

re
 

S
co

re
 

M
ai

o
re

s 

Joinville 0,00471 0,7497 0,6088 0,0491 0,00188 0,2528 0,1531 0,0540 

Florianópolis 0,00941 1,0000 1,0000 1,0000 0,00221 1,0000 1,0000 1,0000 

Blumenau 0,00377 0,3937 0,3168 0,0154 0,00120 0,0667 0,0376 0,0164 

São José 0,00492 1,0000 1,0000 0,2131 0,00070 1,0000 1,0000 0,2342 

Criciúma 0,00378 0,7860 0,7227 0,0405 0,00042 0,1950 0,1607 0,0454 

M
en

o
re

s 

Tigrinhos 0,00197 0,4121 0,0592 0,0003 0,00006 0,0058 0,0060 0,0003 

Pres. Castello 

Branco 
0,00198 0,3551 0,0489 0,0002 0,00004 0,0068 0,0080 0,0002 

Flor do Sertão 0,00189 0,6844 0,0368 0,0002 0,00002 0,2488 0,4001 0,0002 

Lajeado Grande 0,00156 0,5268 0,0429 0,0003 0,00007 0,0058 0,0089 0,0002 

Santiago do Sul 0,00230 0,2153 0,1189 0,0007 0,00007 0,0121 0,0218 0,0006 

 

Média 0,00278 0,6193 0,2666 0,0028 0,00009 0,0487 0,0475 0,0028 

 
Desvio Padrão 0,00100 0,1960 0,2174 0,0651 0,00038 0,1714 0,1664 0,0647 

 
Nº Eficientes - 17,00 5,00 1,00 - 5,00 5,00 1,00 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Observando-se a Tabela 3 é possível verificar dentre os 5 municípios mais 

populosos no ano de 2010 que o Índice de Eficiência Municipal de todos os municípios 

ficaram acima da média que foi de 0,004, exceto o município de Blumenau que obteve 

um IEM de 0,0036. Já entre os 5 municípios menos populosos, somente o município 

Flor do Sertão obteve valor acima da média, 0,0068. 

Percebe-se que no ano de 2011, entre os municípios mais populosos somente 

Joinville não obteve o Índice de Eficiência Municipal acima da média que ficou em 

0,0035. Entre os municípios menos populosos nenhum obteve a média do Estado.  

Verifica-se que no ano de 2012 que todos os municípios mais populosos 

obtiveram o Índice de Eficiência Municipal acima da média que ficou em 0,0028. Entre 

os municípios de menor densidade populacional, todos apresentaram o Índice de 

Eficiência Municipal abaixo da média. 

Em relação ao ano de 2013, os municípios de Joinville, Florianópolis e 

Blumenau obtiveram o seu Índice de Eficiência acima da média. Entretanto os 

municípios menos populosos ficaram abaixo da média.  

Os resultados evidenciam que entre os municípios mais populosos, a média do 

IEM manteve-se constante nos 3 primeiros anos estudados, ficando acima da média 

estadual, o mesmo não fora percebido nos municípios menos populosos que tiveram 

uma queda mais acentuada, ficando geralmente com média abaixo do outros municípios 

do estado. Tanto os municípios mais populosos e menos populosos apresentaram uma 

queda abrupta no ano de 2013, sugere-se que esta queda pode estar relacionada ao 

primeiro ano após as eleições. Dentre os municípios, destacam-se os municípios de 

Florianópolis e São José, como os mais eficientes nos 4 anos de analise. 

Posteriormente, realizou-se a regressão por meio do modelo de regressão 

quantílica para analisar os fatores relacionados à eficiência e a relação destes fatores 

com determinadas variáveis que não podem ser alteradas pela administração pública em 

um período curto de tempo. Com a regressão quantílica foi possível verificar a relação 

das variáveis explicativas com a variável dependente nos quartis, conforme foi 

apresentado na Tabela 3.  



 

 

 
Tabelas 4 – Estimativas para a regressão quantílica para o IEM para os municípios de Santa 

Catarina 

Variáveis/Quantis Coeficientes 

q.10 q.25 q.50 q.75 q.90 

Conselho Saúde -0.00006 -0.00006 -0.00005 -0.00002 -0.00001 

Conselho Educação 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Custeio 0.00002 0.00000 0.00005 0.00014** 0.00022 

Transferência 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

Endividamento 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

IDTE -0.00034 -0.00047** -0.00044** -0.00017 -0.00025 

Violência 0.00001** 0.00000* 0.00003* 0.00004* 0.00007* 

Urbanização 0.00027** 0.00029** 0.00037** 0.00040** 0.00042** 

Eleição -0.00114* -0.00116* -0.00115* -0.00129* -0.00188* 

Ano 11 -0.00050* -0.00039* -0.00051* -0.00076* -0.00146* 

Ano 13 -0.00304* -0.00336* -0.00375* -0.00443* -0.00538* 

_Cons 0.00318* 0.00364* 0.00400* 0.00448* 0.00553* 

* significativo ao nível de 1% 

** significativo ao nível de 5% 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Os resultados apresentados na Tabela 4 evidenciam que as variáveis Custeio, 

Índice de Desenvolvimento Econômico Tributário, Violência, Urbanização e Eleição 

apresentaram um grau de associação significativo com o Índice de Eficiência Municipal. 

Entretanto não foram todas as variáveis que apresentaram efeitos significativos sobre os 

Níveis de Eficiência dos Municípios.  

A variável Custeio no quartil 75 apresentou uma relação positiva e significativa 

com o IEM, o que sugere que quanto maior o Custeio maior o Índice de Eficiência 

Municipal. Este resultado pode ser explicado pela legislação, conforme destaca Costa et 

al. (2015), pois os gestores não podem reduzir determinados níveis de custeio.   

Em relação à variável IDTE, o mesmo apresentou uma relação negativa e 

significativa para os quartis q25 e q50 com o IEM. Desta forma, quanto maior o IDTE, 

menor será o IEM, isto é, maior o grau de desenvolvimento da economia e maior a 

capacidade do Estado de prover a sociedade de bens e serviços. Este resultado está em 

conformidade com a pesquisa de Costa et al. (2015) que destaca que quando os gestores 

públicos tem disponível mais recursos e menos demanda, investem os recursos sem uma 

avaliação econômica, o que gera a relação negativa apontada neste estudo.  

A variável violência apresentou uma relação positiva e significativa em todos os 

quartis em relação ao IEM, o que sugere que quanto maior a violência maior o IEM. 

Esta associação é oposta ao apresentando no estudo de Costa et al. (2015) que destacou 

uma relação negativa em todos os quartis, sugerindo que os gestores alocam os recursos 

com a finalidade de resolver os problemas de forma rápida para atender a solicitação da 

população.  

A variável urbanização também apresentou uma relação positiva e significativa 

em todos os quartis em relação ao IEM, sugerindo que quanto maior a população 

residente na zona urbana maior o IEM. Esta relação corrobora com as pesquisas de 



 

 

Costa et al. (2015) e Motta e Moreira (2007) que afirmam que os municípios mais rurais 

carecem de gasto per capita maior para atingir desempenho proporcional.  

As variáveis eleição, Ano 2011 e Ano 2013 apresentaram uma relação negativa e 

significativa para todos os quartis corroborando em partes com o estudo de Costa et al. 

(2015). Este demonstrou efeitos significativos em quase todos os quartis, exceto no q. 

90, sendo que os municípios mais eficientes não apresentam relação significativa com a 

variável eleição, manifestando que nesses municípios a preocupação com a rigidez na 

alocação do recurso público é mais importante que os ganhos eleitorais.  

Com base na Tabela 4 é possível afirmar que o Conselho de Educação e o 

Conselho de Saúde não apresentaram relação com o IEM o que não corrobora com o 

estudo de Costa et al. (2015) que ambos os conselhos apresentaram relação com o IEM. 

Destaca-se que a variável transferência não apresentou relação neste estudo com 

o IEM, ao contrário dos resultados dos estudos de Motta e Moreira (2007), Almeida e 

Gasparini (2010) e Costa et al. (2015) que apresentaram uma relação significativa nesta 

variável.  

Com base nos resultados, destaca-se que a eficiência na alocação dos recursos 

pode ser influenciada pelas várias dimensões de educação, saúde e renda. Neste sentido, 

faz-se necessário uma maior conscientização por parte dos gestores no planejamento 

para buscar melhores resultados nesta alocação. 

 

5. CONCLUSÃO  

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a eficiência na alocação de 

recursos públicos no estado de Santa Catarina. Para tanto foi realizada uma pesquisa 

descritiva, documental e com abordagem quantitativa, analisando anualmente a 

alocação dos recursos públicos relacionados à educação, saúde e renda. 

Desta forma, a análise da eficiência na alocação de recursos públicos nos 

municípios foi realizada com base na Análise Envoltória de Dados que gerou um score 

de eficiência utilizado para calcular o Índice de Eficiência Municipal (IEM). Por meio 

da regressão quantílica, verificou-se os fatores associados à eficiência e a interação 

destes fatores com as variáveis de educação, saúde e renda, sendo possível identificar a 

relação das variáveis. 

As variáveis que apresentaram relação com o Índice de Eficiência Municipal 

foram Custeio, Índice de Desenvolvimento Econômico Tributário, Violência, 

Urbanização e Eleição. 

A variável Custeio apresentou uma relação positiva e significativa com o IEM, o 

que sugere que quanto maior o custeio maior o IEM. A variável IDTE apresentou uma 

relação negativa e significativa para os quartis q25 e q50, ou seja, quanto maior o IDTE, 

menor será o IEM. Já a variável Violência apresentou uma relação positiva e 

significativa em todos os quartis em relação ao IEM, o que sugere que quanto maior a 

violência maior o IEM. A variável Urbanização também apresentou uma relação 

positiva e significativa em todos os quartis em relação ao IEM, sugerindo que quanto 

maior a população residente na zona urbana maior o IEM.  A variável Eleição 

apresentou uma relação negativa e significativa para todos os quartis, indicando que a 

preocupação com a rigor na alocação do recurso público é mais importante que os 

ganhos eleitorais.  

As variáveis eleição, Ano 2011 e Ano 2013 apresentaram uma relação negativa e 

significativa para todos os quartis corroborando em partes com o estudo de Costa et al. 

(2015). Este demonstrou efeitos significativos em quase todos os quartis, exceto no q. 



 

 

90, sendo que os municípios mais eficientes não apresentam relação significativa com a 

variável eleição, manifestando que nesses municípios a preocupação com a rigidez na 

alocação do recurso público é mais importante que os ganhos eleitorais.  

Neste sentido, os resultados evidenciaram que a eficiência na alocação dos 

recursos pode ser influenciada pelas várias dimensões de educação, saúde e renda. É 

indispensável uma maior conscientização dos gestores no momento da realização do 

planejamento para alcançar melhores resultados na alocação dos recursos públicos. 

Devido à importância da alocação de recursos públicos com eficiência, esta 

pesquisa contribuiu com a análise e divulgação da eficiência na alocação dos recursos 

nos municípios da região sul, visto que estudos realizados até o momento não 

analisaram a eficiência na alocação dos recursos públicos nesta região sul.  

Por fim, recomenda-se a realização de outros estudos com aplicação do 

constructo desta pesquisa ampliando para outras regiões do Brasil. O estudo também 

pode ser aplicado em todas as regiões do País, observando por meio de um corte na 

pesquisa os dez municípios mais populosos e menos populosos, com o intuito de 

evidenciar a eficiência na alocação dos recursos públicos, visto que é um assunto 

relevante e que merece ser mais explorado.  
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