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RESUMO 

Desde Adam Smith até os dias atuais, diversos estudos sobre o papel do Estado foram 

produzidos, mas em sua maioria, chega-se a conclusão de que o Estado deve ser provedor de 

bens e serviços e garantir a população bem estar social. Para realizar tal função, o Estado 

necessita de recursos a fim de financiar seus gastos correntes e a arrecadação de impostos é 

um meio para alcançar tais recursos. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo 

mensurar a eficiência da arrecadação tributária dos municípios do estado do Rio de Janeiro no 

ano de 2015 e verificar em que medida o repasse de royalties e participação espacial interfere 

na arrecadação do imposto. Para tanto, utilizou-se a Análise Envoltória de Dados (DEA). Os 

resultados obtidos apontaram que de uma amostra de no total 79 municípios, apenas 23 foram 

eficientes. A maior parte dos municípios eficientes não recebeu grandes volumes de royalties 

e participação especial, com exceção de Macaé, São João da Barra, Duque de Caxias, Paraty e 

Rio de Janeiro. Estes municípios, em 2015, apresentaram uma situação fiscal boa, o que 

implicou em sua eficiência no período. Todavia, dentre os quinze maiores receptores de 

receitas intergovernamentais do estado, dez foram ineficientes. Concluiu-se então, que o alto 

teor dos royalties e participação especial interfere na arrecadação tributária desses municípios 

e faz com que sejam ineficientes quanto à arrecadação dos impostos.  

Palavras-chaves: Eficiência tributária, DEA, royalties, Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

Since Adam Smith to the present day, several studies about the function of the State have 

been written, but for the most part, the conclusion reachededwas that the State should be a 

provider of goods and services and guarantee the population's social well-being. To 

accomplish this function, the State needs resources to finance its current expenditures and the 

collection of taxes is a means to achieve such resources. The objective of this study was to 

measure the efficiency of the tax collection of the municipalities of the state of Rio de Janeiro 

in 2015 and to verify the extent to which the transfer of royalties and spatial participation 

interferes with the tax collection. For this, Data Envelopment Analysis (DEA) was used. The 

results showed that of a sample of 79 municipalities, only 23 were efficient. Most efficient 

municipalities did not receive large amounts of royalties and special participation, except 

Macaé, São João da Barra, Duque de Caxias, Paraty and Rio de Janeiro. These municipalities, 

in 2015, presented a good fiscal situation, which reflected their efficiency during the period. 

However, among the fifteen largest recipients of intergovernmental revenues of the state, ten 

were inefficient. It was concluded, then, that the high content of royalties and special 

participation interferes with the tax collection of these municipalities and makes them 

disinterested in the collection of taxes. 

 

Keywords: Tax efficiency, DEA, royalties, Rio de Janeiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais 

No Brasil, assim como na grande maioria dos países, o Estado atua ativamente no 

sistema econômico, seja como regulador ou como fornecedor (produtor) de bens e serviços. 

Há um debate intenso, desde Adam Smith, que envolve a participação do Estado no ambiente 

econômico. Em sua obra "A Riqueza das Nações", de 1776, Adam Smith estabelece uma 

relação entre o bem-estar da sociedade e as ações individuais dos agentes econômicos. Ou 

seja, indivíduos agindo conforme seus interesses particulares, buscando alcançar seus próprios 

objetivos, podem promover o interesse da sociedade. Conforme a visão de Smith, o Estado 

não teria uma função essencial na organização do sistema econômico. As ações do Estado, 

como provedor de bens e serviços, resultam em custos superiores àqueles verificados pela 

iniciativa privada na produção dos mesmos bens e serviços, evidenciando ineficiência 

alocativa de recursos. Por essa razão, o Estado deveria ter sua ação limitada a garantir a 

defesa nacional, a justiça e as leis de propriedade, tendo como um de seus objetivos 

permanentes o Equilíbrio Orçamentário. Em conformidade com Smith, assevera Misses que:  

“Tal como o liberal a vê, a tarefa do Estado consiste, única e 

exclusivamente, em garantir a proteção da vida, da saúde, da liberdade individual e 

da propriedade privada contra ataques violentos. Tudo que vá, além disso, é mau. 
Um governo que, ao invés de cumprir suas tarefas buscasse ir além e, de fato, 

violasse a segurança pessoal da vida, da saúde, da liberdade e da propriedade, sem 

dúvida, seria completamente mau.” (VonMisses, Ludwig, 2010, p.77).  

No final da década de 1920, a concepção clássica, de um Estado mínimo, era 

fortemente aceita. Todavia, com a eclosão da crise da bolsa de valores de Nova York, em 

1929, a ideia de um Estado não interventor tornou-se frágil, dada a ineficiência das "forças de 

mercado" para eliminar a depressão econômica. Neste cenário, em 1936, John Maynard 

Keynes publicou a obra “A Teoria Geral do emprego, do juro e da moeda” que defendia um 

Estado maior, contestando, portanto, a concepção clássica. Nela, propôs que o Estado poderia 

intervir no sistema para manter o pleno emprego e o nível de renda, principalmente por meio 

do investimento público, e, portanto, déficits orçamentários de curto prazo poderiam ocorrer. 

De fato, o foco principal de seus argumentos prendia-se na busca permanente do pleno 

emprego. O Estado, então, seria responsável por impulsionar o investimento e assegurar a 

alocação de recursos no setor real da economia com o propósito de estimular a Demanda 

Agregada e, como corolário, o nível de renda.  
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Alguns anos mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, a visão liberal ressurge. 

Friedrich Hayek publicou a obra “O Caminho da servidão” (1944), na qual criticava a 

interferência do Estado nos mercados, que levava a uma ameaça letal da liberdade econômica 

e política. Constatou, portanto, que era necessário manter um Estado forte, porém sóbrio 

quanto aos gastos sociais e intervenções econômicas.  

Assim como a Teoria Clássica, a Teoria Monetarista também defende um Estado 

liberal, ou seja, não interventor, porém, sua atuação se limita a controlar o volume de moeda 

da economia. Milton Friedman, um dos principais teóricos da Teoria Monetária, escreveu na 

obra “A Teoria Quantitativa da Moeda”, publicada em 1956, que o Estado deve intervir na 

economia apenas para controlar a oferta monetária, efetuando, portanto, políticas monetárias 

discricionárias para promover estabilidade do nível de preços e crescimento sustentado do 

produto per capita. 

Dentro desse contexto, pode-se constatar que, independente das correntes teóricas 

citadas, é possível observar que a maioria dos países, sejam eles desenvolvidos ou não, possui 

governos que atuam, alguns mais outros menos, na economia, com a finalidade de 

proporcionar à sociedade não apenas o controle sobre o nível de preços e a busca permanente 

pelo pleno emprego, mas, também, de justiça, de saúde, de garantias à liberdade individual e 

da propriedade privada. Entretanto, para que possa executar as funções a ele atribuídas, o 

governo necessita de recursos para financiar os seus gastos correntes. Dessa forma, as receitas 

provenientes de tributos, royalties, taxas, contribuições sociais, entre outros, asseguram ao 

governo recursos que possibilitam a execução de suas funções. 

1.2 Problema e sua importância 

Como foi ressaltado, os bens e serviços públicos são ofertados de acordo com a 

capacidade financeira do Estado. Uma das fontes de financiamento das despesas públicas, 

para uma parte dos municípios brasileiros, são os royalties e as participações especiais.   

Conforme a Agência Nacional de Petróleo - ANP (2017)pode-se definir royalties 

como uma remuneração correspondente a uma compensação financeira devida à União pelas 

empresas que produzem petróleo e gás natural no território brasileiro. Já as participações 

especiais são compensações financeiras extraordinárias devidas pelos concessionários que 

produzem petróleo e gás natural em áreas com grande produção. 
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Os royalties são pagos mensalmente por essas empresas à Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), que os repassa aos beneficiários. Essa indenização incide diretamente sobre 

o valor da produção, tendo, portanto, como base de cálculo uma alíquota, que pode variar de 

5% a 10% em conformidade com a Lei nº 9.478
1
, de 6 de Agosto de 1997, multiplicada pelo 

valor da produção, que é entendido como volume da produção de petróleo do campo no mês 

de apuração (m³) somado ao preço de referência do petróleo produzido no campo no mês de 

apuração (R$/m³). Quanto às participações especiais, são cobradas alíquotas progressivas, que 

variam de acordo com a localização em que a extração ocorre, volume de produção, tempo de 

produção, e são aplicadas sobre a receita líquida.   

O Rio de Janeiro é o estado que mais recebe recursos provenientes dos royalties e 

participações especiais no Brasil. Conforme os dados do Inforoyalties (2017), em 2016 o 

estado fluminense recebeu mais de 3,8 bilhões de reais. O Espírito Santo ocupa a segunda 

posição, recebendo, em 2016, cerca de 1 bilhão de reais.  Dessa forma, nota-se a importância 

desses recursos para a economia do Rio de Janeiro. Portanto, os royalties e as participações 

especiais podem provocar um importante impulso econômico nos municípios que recebem 

essa renda, auxiliando no desenvolvimento econômico e social. 

Todavia, há autores [Postali (2009,2012), Rocha (2009), Queiroz e Postali (2010), 

Cossío (1998)] que relatam a possibilidade de dependência em relação aos royalties, o que 

pode impactar negativamente a eficiência em termos de arrecadação tributária. Assim sendo, 

dependendo do volume recebido, os municípios podem não se esforçar para obter outras 

fontes de receita, em conformidade com Postali (2012) que afirma que “Quanto maior o 

montante de royalties e participações especiais nos cofres municipais, maiores as ineficiências 

na gestão da máquina administrativa local” (POSTALI, 2012, p.114). Cossío (1998), concluiu 

que uma baixa arrecadação tributária dos estados e municípios faz com que as transferências 

intergovernamentais (royalties, participações especiais, entre outras) sejam a principal fonte 

de financiamento dessas entidades, e consequentemente, que esses níveis de governo são 

incentivados pelas transferências intergovernamentais a não aprimorar o sistema de 

arrecadação tributária, tornando-os, assim dependentes das transferências e irresponsáveis 

quanto à arrecadação de tributos. De acordo com os resultados obtidos no estudo de Cossío 

(1998), Queiroz e Postali (2010) afirmam: “Em geral, quanto mais o orçamento de uma 

                                                             
1
Para mais informações: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm 
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localidade depende de transferências da União e dos Estados, maior sua ineficiência na coleta 

de impostos locais.” (QUEIROZ e POSTALI, 2010, p.151). 

Portanto, este trabalho é motivado pelo impacto que o repasse de royalties e 

participações especiais infere na arrecadação tributária dos municípios do estado do Rio de 

Janeiro, em concordância com os autores, anteriormente citados, que afirmam que as receitas 

provenientes dos royalties acarretam na ineficiência tributária municipal, tornando-os 

dependentes das transferências intergovernamentais. Ademais, pretende-se responder, ao 

final, a pergunta de pesquisa que justifica este trabalho: “os municípios do Rio de Janeiro que 

mais recebem royalties são aqueles que apresentam menor esforço arrecadatório, isto é, são 

menos eficientes em termos de arrecadação tributária?”. No que se refere à relevância do 

problema apresentado, a eficiência da administração tributária municipal brasileira, no que 

concerne à arrecadação de tributos de sua competência, é de extrema importância, dada a 

escassez dos recursos e tendo em vista que a receita tributária municipal representa para a 

maior parcela dos municípios da Federação uma das principais fontes de financiamento para a 

manutenção da oferta de serviços públicos. 

1.2.1 Hipótese  

Quanto maior o montante de royalties e participações especiais de uma localidade, 

maior é a sua ineficiência na coleta de impostos locais. 

1.2.2 Objetivo Geral 

Analisar a eficiência na arrecadação tributária dos municípios que recebem royalties e 

participações especiais no estado do Rio de Janeiro, tendo como base o ano de 2015. 

1.2.2.1 Objetivos Específicos 

a) Quantificar a eficiência técnica dos municípios do estado do Rio de Janeiro; 

b) Analisar comparativamente os municípios eficientes e não eficientes com o volume de 

royalties recebidos; 

c) Verificar em que medida o volume de royalties recebido interfere na arrecadação 

tributária; 
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2. RELAÇÃO ENTRE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS E 

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Shah (1994) evidenciou que diversos países emergentes com localidades beneficiadas 

por transferências intergovernamentais acabam por substituir a própria base tributária por 

essas transferências.  De forma semelhante, Aragon e Gayoso (2005) concluíram, para o caso 

peruano, que há uma relação inversa entre as transferências governamentais e o esforço fiscal, 

de modo que as transferências acabam por financiar as novas despesas do governo. 

Essas evidências podem se aplicar ao caso brasileiro, no qual Musgrave (1969) afirma 

que o objetivo básico de um sistema tributário, do ponto de vista da atuação das diferentes 

esferas governamentais, é obter recursos suficientes para financiar a oferta de bens e serviços 

públicos; entretanto, as esferas governamentais possuem problemas para obter recursos 

próprios para financiar os gastos. Segundo Afonso e Souza (1985), desde a reforma tributária 

de 1967 e com o agravamento da crise financeira nos segmentos mais baixos do governo, os 

estados e municípios têm enfrentado o problema de uma reduzida base de recursos próprios 

em comparação com as transferências intergovernamentais, o que leva a dependência e a 

perda da autonomia decisória dos segmentos inferiores. Diante disso, Cossío (1998) destaca 

que as transferências intergovernamentais se tornaram a principal fonte de financiamento da 

maior parte dos estados e municípios, e que as localidades beneficiadas por transferências 

intergovernamentais em altas quantias tendem a se tornar dependentes e reduzir seu esforço 

fiscal. Cossío (1998) ainda afirma que, na análise teórica de transferências intergovenamentais 

como forma de correção ante a disparidade de capacidade fiscal das localidades, estas 

permitem que haja um aumento da participação das transferências ou uma redução do peso 

das receitas tributárias, que por sua vez, levam a expansão das despesas públicas e a redução 

do esforço fiscal das entidades receptoras.  

Em relação ao caso brasileiro, diversos estudos foram feitos quanto aos efeitos que as 

rendas do petróleo têm sobre o esforço fiscal. Segundo Queiroz e Postali (2010), quanto mais 

o orçamento de uma localidade depende de transferências da União e dos estados, maior sua 

ineficiência na coleta de impostos locais. Assim como esses pesquisadores [Shah (1994), 

Cossío (1998), Queiroz e Postali (2010)], outros têm aferido o mesmo resultado para suas 

pesquisas, foi o caso de Ribeiro e Shikida (2000), em seu estudo sobre os municípios do 

estado de Minas Gerais, no qual se concluiu que existe um trade-off entre as receitas próprias 
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e as transferidas, de forma que, receitas tributárias são substituídas pelas receitas 

intergovernamentais. 

De forma mais específica, quanto às transferências intergovernamentais, Postali e 

Rocha (2009) apresentaram um estudo sobre o impacto dos royalties do petróleo nos gastos 

dos municípios brasileiros, ao utilizar um painel dinâmico de efeitos fixos, concluindo que as 

rendas do petróleo reduzem o esforço fiscal, entretanto, aumentam a alocação de recursos 

orçamentários em investimento. Todavia, não há evidências de que esses recursos sejam 

aplicados em uma melhor oferta de bens e serviços públicos. 

Afonso e Gobetti (2008), em pesquisa sobre as rendas do petróleo no Brasil, dividiram 

os municípios em dois grupos: “autônomos” (aqueles que possuem sua receita própria 

superior a de royalties) e “dependentes” (aqueles cuja receita de royalties representa uma 

parcela igual ou superior a 50% a receita própria) e concluíram que 173 municípios 

brasileiros, em 20 unidades da federação podem ser considerados dependentes das rendas do 

petróleo. De acordo com os pesquisadores, isso ocorre porque não há incentivos para 

obtenção de recursos próprios, o que leva os municípios a ficarem displicentes quanto à 

arrecadação tributária, e a partir de determinado ponto, o aumento das receitas de royalties 

implicará na ineficiência arrecadatória municipal.  Similarmente, Serra (2003) afirma que uma 

baixa arrecadação tributária municipal leva a uma maior dependência das receitas dos 

royalties, que acabará por constituir a maior parte da receita corrente do município, e quando 

por fim, o recurso natural se exaurir, tendo em vista que o município não era incentivado a 

obter receitas próprias, terá uma estrutura tributária desatualizada. 

2.1 Teoria da tributação ótima 

É importante destacar, quando a discussão é tributação, que o Estado deve possuir um 

limite quando se trata de arrecadação de impostos, visto que alguns instrumentos tributários 

podem exercer efeitos negativos sobre o sistema econômico. Há situações onde o melhor é 

elevar a carga tributária, porém há também casos em que o melhor a ser feito é reduzir a carga 

tributária. Diante desse cenário, pode-se destacar a Teoria da Tributação Ótima. 

A Teoria da Tributação Ótima teve início com Ramsey (1927), que analisou o sistema 

tributário indireto, isto é, voltado ao imposto de bens e serviços, considerando apenas um 

agente econômico, e verificou a condição de otimização do sistema. Sua conclusão foi que a 

alíquota ótima é inversamente proporcional à elasticidade do preço de demanda. Após 
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Ramsey (1927), autores como Corlett e Hague (1953) e Samuelson (1986) também 

contribuíram para o assunto, entretanto, foi na pesquisa dos autores Diamond e Mirrlees 

(1971) que se teve uma orientação para análise da otimização de tributação sobre bens e 

serviços. Diamond e Mirrles (1971) propuseram uma extensão ao estudo de Ramsey (1927), 

com a diferença de considerarem vários agentes econômicos. Atkinson e Stiglitz (1976 e 

1980) analisaram a inter-relação entre as bases tributárias e o trade-off entre equidade e 

eficiência  no sistema tributário, a partir de um estudo sobre a tributação ótima sobre bens e 

serviços incluindo uma estrutura tributária sobre a renda.  

A teoriada tributação ótima analisa o trade-off entre equidade e eficiência no sistema 

tributário, onde equidade está associada ao bem-estar do governo e, por sua vez, depende das 

escolhas dos agentes econômicos, de forma que: “quanto maior o grau de preocupação do 

governo ou sociedade com os agentes mais pobres, menor a variação da demanda dos agentes 

ocasionada pelo imposto ótimo” (BARBOSA e SIQUEIRA, 2001, p.8). Já a eficiência está 

relacionada ao menor custo que o órgão responsável pela arrecadação afere quanto à 

tributação. Dentro desse contexto, um imposto ótimo é definido como aquele que “[...] 

permite ao governo alcançar objetivos redistributivos e arrecadar o suficiente para financiar os 

seus gastos ao menor custo possível em termos de eficiência” (BARBOSA e SIQUEIRA, 

2001, p.4). Essa definição é baseada nos princípios de um sistema tributário ótimo postulados 

por Adam Smith, em A Riqueza das Nações (1776), sendo esses:  

Princípio da capacidade contributiva: “I. Os súditos de cada Estado devem 

contribuir o máximo possível para a manutenção do Governo, em proporção a suas 

respectivas capacidades, isto é, em proporção ao rendimento de que cada um 

desfruta, sob a proteção do Estado (....); princípio da certeza: II. O imposto que cada 
indivíduo é obrigado a pagar deve ser fixo e não arbitrário. A data do recolhimento, 

a forma de recolhimento, a soma a pagar, devem ser claras e evidentes para o 

contribuinte e para qualquer outra pessoa (...); princípio da comodidade na 

tributação: “III. Todo imposto deve ser recolhido no momento e da maneira que, 

com maior probabilidade, forem mais convenientes para o contribuinte (...); 

princípio da economicidade: “IV. Todo imposto deve ser planejado de tal modo, que 

retire e conserve fora do bolso das pessoas o mínimo possível, além da soma que ele 

carreia para os cofres do Estado (...). (SMITH, Adam, 1776, p. 282-284.) 

Siqueiraet. al. (2004) afirma que os sistemas tributários dos países são compostos por 

instrumentos que causam distorções na economia, isto é, tributos que alteram o 

comportamento do agente econômico. Por exemplo, o Imposto de Renda (IRPF) gera 

incentivos à pessoa quanto às horas trabalhadas, já que incide diretamente sobre a renda. O 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS), por sua vez, altera a decisão 

tanto dos consumidores quanto a dos agentes, dado que incide nos preços do produto. 
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Portanto, diante desse contexto, viu-se necessário garantir a existência de um tributo ótimo 

que não ocasionasse distorções na economia, ou seja, um imposto que tenha máxima 

eficiência e menor influência sobre as decisões dos agentes econômicos. 

Assim, para evitar essas distorções econômicas, o tributo deveria ser de valor fixo, 

também chamado de lump sum, baseado nas características físicas dos indivíduos; entretanto, 

essa forma fixa de imposto geraria efeitos negativos, já que não consideraria a realidade 

econômica de cada indivíduo, isto é, não levando em conta as decisões de consumo ou 

investimento dos indivíduos sobre o tributo, de forma, que não seria uma maneira justa de 

tributação. Diante disso, apesar dos impostos fixos não alterarem as escolhas dos agentes, eles 

não se adequam ao princípio básico de equidade. 

Segundo Lagemann (2004), o ideal seria o tributo de valor fixo (lump sum), mas como 

este tributo tem como foco principal a eficiência, deixando de lado o princípio da equidade, 

busca-se uma segunda melhor solução (secondbest), que de acordo com o autor alcança-se 

“definindo o sistema através da tributação do consumo e da renda. As sugestões para a 

configuração desses impostos são de natureza qualitativa, exigindo do agente de tributação 

sua adequação à realidade para uma eventual aplicação.” (LAGEMANN, 2004, p.1).  

Ademais, para garantir a equidade e eficiência do imposto seria necessária a existência 

de princípios, sendo esses, os de progressividade, que corresponde à tributação arrecadada em 

maior quantidade daqueles que possuem maior renda e, neutralidade, que tem por definição 

que um sistema tributário seja de fácil compreensão por parte dos agentes econômicos 

(mínimo impacto sobre a alocação de recursos), a fim de manter a eficiência e minimizar os 

custos de fiscalização de arrecadação. (TONI, 2004) 

A ciência moderna vem abandonando a pretensão de apresentar um sistema 

tributário ideal para se concentrar na idealização ou otimização de alguns tributos 

(imposto de renda, imposto sobre valor acrescido) ou de certos princípios 

(progressividade, neutralidade), com a advertência de que o ótimo fiscal ou o melhor 

tributo possível é sempre o secondbest. (TORRES, 2010, 363). 

Segundo Lagemann (2004), a problemática da Teoria da Tributação se dá entre a 

contradição do órgão responsável pela arrecadação de tributos e o contribuinte, pois o órgão 

que arrecada o imposto almeja encontrar uma forma de tributar ideal e que não seja 

influenciada pelo contribuinte, isto é, que não ocorra em evasão à tributação, enquanto o 

contribuinte acredita que a tributação retira uma parte de sua renda e altera as suas decisões 

econômicas. Dessa forma, Lagemann (2004) afirma que a única diferença entre o órgão 
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responsável pela arrecadação e o contribuinte é que o último possui habilidades naturais 

(quociente de inteligência ou habilidades inatas), ou seja, o potencial de adquirir renda. O 

autor ainda propõe que se a tributação fosse baseada nas habilidades inatas, sendo essas 

tributações equitativas, seriam de alto custo para o órgão arrecadador e ainda, se fossem 

consideradas outras características naturais como, por exemplo, idade ou sexo, não estaria 

dentro das concepções de justiça. Assim, conclui que para se aproximar de uma base tributária 

ideal, deve-se considerar que as habilidades naturais se expressam dentro de diferentes níveis 

do fator do trabalho, ou seja, o arrecadador deve se basear, por exemplo, na renda, no 

consumo e/ou patrimônio do contribuinte.  

Diante disso, tem-se que a Teoria da Tributação Ótima busca equilibrar os objetivos 

almejados de todo o sistema tributário, equidade e eficiência, de forma a corrigir as 

deficiências relacionadas à alocação de recursos no sistema econômico causadas pela 

tributação e garantir a capacidade de arrecadação do Estado, isto é, reduzir os impactos do 

tributo sobre as decisões dos agentes e arrecadar os impostos ao menor custo possível para 

financiar os gastos do governo.   

 

3. METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos traçados neste trabalho, utilizou o método não paramétrico 

DEA (Análise Envoltória de Dados) para mensurar a eficiência arrecadatória dos municípios 

do estado do Rio de Janeiro. Contudo, antes de adentrar na metodologia, é necessário 

conceituar alguns termos, sendo esses os de produtividade, eficiência e eficácia. 

3.1 Produtividade 

Segundo Coelliet. al (1998), a produtividade de uma firma (ou de qualquer outra 

unidade de produção) pode ser definida como a razão entre os resultados obtidos (produção) e 

os recursos usados (insumos). 

Produtividade =  
quantidade produzida

quantidade de insumos utilizados
 

Produtividade =
 produto

insumo
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Quando o processo de produção envolve somente um único produto e um único 

insumo, a produtividade e calculada de uma maneira bem simples. No entanto, no processo 

produtivo, geralmente, há mais de um insumo e, em alguns casos, mais de um produto. Sendo 

assim, torna-se importante buscar um índice que leva em conta todos os fatores de produção. 

Esse índice é chamado de produtividade total dos fatores (PTF). Outros índices (indicadores) 

que são utilizados com regularidade, tais como: produtividade total do trabalho, produtividade 

do capital, produtividade da terra, são conhecidos por produtividade parcial.  

Assim, observa-se que uma firma é produtiva em comparação a outra quando é capaz 

de tomar decisões corretas sobre a utilização de seus insumos, isto é, consegue aproveitar 

melhor seus insumos durante a produção. Contata-se, portanto, que a produtividade está 

diretamente relacionada com a tomada de decisão das firmas quanto à utilização de seus 

insumos. 

3.1.1 Eficiência 

Entende-se por eficiência a capacidade de atingir objetivos por meio de uma relação 

desejável entre insumos e produtos, isto é, a existência de máxima produtividade dos insumos 

empregados e/ou do mínimo custo na obtenção do produto (PASCUAL, 2000). De acordo 

com Coelliet. al. (1998), há três tipos de eficiência, a técnica (ET), a alocativa (EA) e a 

econômica (EE). 

a) Eficiência técnica: uma firma é tecnicamente eficiente se não há outro processo ou 

combinação de processos que possam produzir o mesmo nível de produto (y), 

utilizando menores quantidades de insumos. Em outras palavras, ET é a habilidade da 

firma em atingir o máximo produto, dado um número de insumos. 

b) Eficiência alocativa (EA): reflete habilidade de uma unidade de produção utilizar 

insumos em proporções ótimas, dados seus preços refletidos, ou seja, obter 

determinado nível de produção ao menor custo, ou, dado determinado nível de custo, 

obter máxima quantidade de produto. 

c) Eficiência Econômica (EE): a combinação das duas medidas de eficiência (ET e EA) 

gera uma medida de eficiência econômica (EE). A eficiência econômica é entendida 

como um método de produção que minimiza seus custos de produzir certa quantidade 

em comparação a outro método.  
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“A eficiência econômica é uma extensão da eficiência técnica, uma vez que 

envolve, além dos aspetos físicos, os monetários. A produção para ser 

economicamente eficiente requer a máxima eficiência técnica. Porém uma 

organização tecnicamente eficiente pode ser ineficiente em termos econômicos, se 

ela não usa a melhor combinação dos insumos que minimiza os custos.” (PEÑA, 

2008, p.85). 

3.1.2 Eficácia 

Segundo Mello et. al (2005), a eficácia pode ser compreendida como a capacidade de 

uma unidade produtiva atingir sua meta de produção sem considerar os recursos utilizados na 

produção. . 

3.1.3 Produtividade versus Eficiência 

Produtividade e eficiência não são precisamente a mesma coisa. Para ilustrar a 

diferença, considere um simples processo de produção em que um insumo (x) é usado para 

produzir um único produto. A linha OF na Figura 1 representa a fronteira de produção que 

pode ser utilizada para definir a relação entre insumo e produto. 

Figura 1: Fronteira de produção e eficiência técnica 

 

Fonte: Coelli et. al. (1998) 
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A fronteira de produção (OF) fornece a máxima produção para cada quantidade de 

insumos usada. Portanto, reflete o estado corrente da tecnologia. Firmas que estão na fronteira 

são consideradas tecnicamente eficientes e aquelas que não estão, ineficientes. O ponto A 

representa um ponto ineficiente, já os pontos B e C representam pontos de eficiência. A firma 

operando no ponto A ineficiente porque tecnicamente, a ela poderia aumentar sua produção 

(até o nível associado ao ponto B) sem a necessidade de aumentar os gastos com insumos. 

Para ilustrar a diferença entre ET e produtividade, nós usaremos a Figura 2: 

Figura 2: Diferença entre ET e produtividade 

 

Fonte: Adaptado de Coelliet. al. (1998) 

Na Figura 2, usaremos um raio que parte da origem para mensurar a produtividade em 

que um ponto particular. A inclinação desse raio é y/x e, portanto, fornece a produtividade. 

Se a firma, operando em A, mover para o ponto B (eficiente), a inclinação do raio 

torna-se maior, implicando uma produtividade maior em B. Entretanto, para o ponto C 

(também eficiente), o raio partindo da origem vai tangenciar a fronteira de produção, 

definindo o ponto de eficiência máximo. Esse último movimento é um exemplo de economia 

de escala. O ponto C é um ponto (tecnicamente) de escala ótima. Qualquer outro ponto da 

fronteira resulta em uma produtividade menor. 
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Diante do exposto, podemos concluir que uma firma pode ser tecnicamente eficiente e, 

ainda sim, ter capacidade, por meio das economias de escala, melhorar sua produtividade.  

3.2 Mensuração da eficiência: Análise Envoltória de Dados (DEA) 

O método DEA tem como objetivo mensurar a eficiência de unidades tomadoras de 

decisão, denominadas DMUs (Decision Making Unit), que nada mais são do que unidades 

produtoras que tomam decisões quanto à utilização de seus insumos buscando determinada 

produção. 

Conforme Peña (2008), um processo produtivo eficiente utiliza combinações ótimas 

de insumos ou métodos (inputs) que gera o máximo de produto (output). Dessa forma, Peña 

(2008) afirma que: “[...] a eficiência é a capacidade de fazer certo as coisas, de minimizar a 

relação insumos.”(PEÑA, 2008, p.85). 

O método não paramétrico analisa, de forma comparativa as DMUs, que produzem 

produtos similares, medindo a quantidade de insumos (inputs) que consomem e quanto 

produzem (outputs). Dessa forma, Souza e Macedo (2008) asseveram que a Análise 

Envoltória de Dados busca verificar se as DMUs são eficientes ou não.  

Uma premissa fundamental na DEA é que, se uma dada DMU A é capaz de produzir 

y(A) unidades de produto, usando x(A) unidades de insumos, então outras DMUs também 

poderiam fazer o mesmo, caso elas sejam eficientes. Da mesma forma, se uma DMU B 

produz y(B) unidades de produto, usando x(B) unidades de insumos, então outras DMUs 

poderiam realizar o mesmo esquema de produção. 

A DEA calcula as eficiências das DMUs a partir de uma programação matemática, 

onde são constituídas fronteiras de eficiência, que por sua vez, são utilizadas para medir o 

grau de eficiência e as medidas que podem ser tomadas a cerca das DMUs. As medidas de 

eficiência podem ser avaliadas de acordo com duas orientações: 

a) Orientação insumo (input): a eficiência é analisada pela combinação ótima de 

insumos para alcançar certo nível de produto. 

b) Orientação produto (output): é aquela que coloca ênfase no aumento do produto, 

mantendo inalterada a quantidade de insumos utilizados. 
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A análise envoltória de dados permite a escolha de vários modelos de cálculo, 

entretanto, neste projeto, serão apresentados dois modelos pioneiros da DEA, sendo esses: 

CCR e BCC. Segundo Coelli et al. (1998), o modelo CCR, proposto por Charnes, Cooper e 

Rhodes (1978), é um modelo que considera retornos constantes de escala (CRS), enquanto o 

modelo BCC, proposto por Banker, Charnes e Cooper (1984), considera os retornos variáveis 

de escala (VRS). 

Para estimar o modelo CCR pressupõe-se que, para cada firma, considerando I firmas, 

é necessário obter a razão entre outputs e inputs a partir do modelo matemático apresentado a 

seguir, onde (1) é orientação insumo (input): 

𝑀𝐼𝑁𝜃, 𝜆   𝜃 

 𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: − 𝑦𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0                                                                             (1) 

𝜃𝑥𝑖 − X𝜆 ≥ 0 

𝜆 ≥ 0 

em que: 

a) 𝜃 é um escalar, cujo valor obtido por ela mostra a eficiência da i-ésima firma e deve 

satisfazer a seguinte condição: 𝜃 ≤ 1. Quando igual a um, identifica-se um ponto de 

eficiência, que, segundo a definição de Farrel (1957), mostra uma firma com eficiência 

técnica.  

b) 𝜆 é uma constante de vetor (N x 1), no qual N representa o numero de inputs de cada 

DMU. Se todos vos valores de 𝜆forem zero, a firma será eficiente. Entretanto, para uma 

firma ineficiente, tem-se que os valores de 𝜆serão o peso utilizado na combinação linear 

de outras firmas que tem influencia sobre o seu próprio valor. 

c) 𝑦𝑖é o vetor (M x 1) de output da i-ésima DMU; 

d) 𝑥𝑖é o vetor (K x 1) de input da i-ésima DMU; 

e) X é a matriz de input (N x K); 

f) Y é a matriz de output (N x M); 

 

Segundo Coelli et. al. (1998): “A conjectura do modelo CCR é apropriada quando 

todas as empresas estão operando em um escala ótima. No entanto, a concorrência imperfeita, 

as regulamentações governamentais, as restrições às finanças, etc., podem fazer com que a 

firma não esteja operando na escala ótima.” (COELLI et. al, 1998, p.172). Diante disso, foi 
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formulado o modelo BCC que, conforme citado anteriormente, propõe retorno variáveis de 

escala que são observados quando as firmas não operam em escala ótima.  

Para incorporar os retornos variáveis às DMUs, deve-se fazer uma reformulação no 

modelo CCR, incluindo uma restrição de convexidade.  Essa é a única diferença entre os 

modelos CCR e BCC. Assim, o modelo BCC, orientado a input (2), pode ser representado da 

seguinte maneira, segundo Coelli et al. (1998): 

𝑀𝐼𝑁𝜃, 𝜆 𝜃                    
 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: − 𝑦𝑖 + 𝑌𝛾 ≥ 0                                                                             (2) 

𝜃𝑥𝑖 − X𝜆 ≥ 0 

𝑁′1𝜆 = 1 

𝜆 ≥ 0 

em que N1 é um vetor Nx1 de algarismo unitário. 

No que se refere à orientação output, tem-se a seguinte formulação matemática: 

𝑀𝐴𝑋∅, 𝜆 ∅                    
 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: − ∅𝑦𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0                                                                             (3) 

𝑥𝑖 − X𝜆 ≥ 0 

𝑁′1𝜆 = 1 

𝜆 ≥ 0 

onde1 ≤ ∅ < ∞ e 1 −  ∅ é o incremento proporcional dosprodutos que podem ser obtidas 

pela i-ésima empresa, com as quantidades de insumos mantidas constantes.Observa-se que 

1
∅⁄ define um score de eficiência técnica que varia entre zero e um (e que este é o score de 

eficiência técnica, orientado a output, indicado pela DEA). (COELLI et. all., 1998) 

 A partir da apresentação desses modelos, é importante esclarecer que para este 

trabalho foi utilizado o modelo BCC, que considera retornos variáveis de escala e, para 

estimar esse modelo, em conformidade com Galone e Camargo (2015) e Araújo (2007), o 

output escolhido foi as Receitas Tributárias Municipais Efetivamente Arrecadadas e os inputs 

foram o:  

a) PIB per capita Municipal (em reais); 

b) População Urbana; 
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c) Despesas da Administração pagas; e 

d) Números de Funcionários da Administração direta e indireta; 

Portanto, analisou-se, via DEA, se os municípios (DMUs) estão operando de forma 

ótima, isto é, se os municípios estão arrecadando de forma eficiente as receitas tributárias ou 

se estão sendo ineficientes quanto à arrecadação, dado os recursos disponíveis.  

3.3 Fontes e tratamento de dados 

Os dados para este projeto foram os mais recentes encontrados, sendo esses, os 

referentes ao ano de 2015, obtidos a partir das seguintes fontes: 

a) Receita Tributária Municipal Efetivamente Arrecada – Secretaria Nacional do 

Tesouro (SNT); 

b) PIB per capita Municipal – Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia 

(IBGE); 

c) População Urbana – Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE); 

d) Despesas da Administração pagas – Instituto Brasileiro de Estatística e 

Geografia (IBGE); 

e) Número de Funcionários da Administração direta e indireta – Instituto 

Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE); 

 

Neste trabalho, foi utilizada uma amostra de 79 municípios do estado do Rio de 

Janeiro. Estes munícios foram divididos em dois grupos de acordo com sua população com a 

finalidade de evitar dados outliers, isto porque, segundo Coelli et. al (1998), a coleta e edição 

de dados no método DEA é um passo importante na mensuração da eficiência e 

produtividade. Estudos de produtividade, por muitas vezes, envolvem amostras grandes, de 

forma que, se torna impossível observar erros e outliers que poderiam alterar os resultados 

finais. As três principais razões para a presença de outliers são: (i) erros tipográficos, (ii) 

observações inválidas, (iii) observações incomuns que são na realidade outliers.  O 

pesquisador deve corrigir os erros tipográficos e desistir das observações inválidas ou 

modifica-las caso as razões estejam claras e monitorar as observações incomuns.  

 

Segue abaixo a proporção de população para cada grupo: 

a) Municípios pequenos: número de habitantes ≤ 50.000  
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b) Municípios médios/grandes: número de habitantes > 50.000 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primeiramente realizou-se uma análise descritiva das variáveis utilizadas no modelo 

DEA, isto é, as variáveis input e outputs. Os valores das estatísticas podem ser vistos na 

Tabela 1.  

Tabela 1: Análise descritiva dos municípios do estado do Rio de Janeiro, 2015. 

 PIB per 

capita 

(R$1,00) 

Nº de 

habitantes 

Desp. da adm. 

pagas 

Nº de 

funcionários 

da adm.  

direta + 

indireta 

Receita 

Tributária 

Amostra completa (todos os municípios) 

Média 35862,78 187998,18 74645085,06 5487,03 183909824,83 

Máximo 211946,00 6476631,00 1628013969,00 127687,00 9617789214,00 

Mínimo 12205,86 5398,00 3994971,47 635,00 883249,13 

Desvio 

Padrão 

32640,40 735514,61 206020466,83 14611,02 1084444736,36 

Municípios médios/grandes 

Média 34090,47 430828,59 159756184,21 11216,53 440163214,79 

Máximo 88863,40 6476631,00 1628013969,00 127687,00 9617789214,00 

Mínimo 12205,86 56290,00 11748781,21 2435,00 8921877,52 

Desvio 

Padrão 

19895,21 1121909,73 306568435,48 21885,49 1686644521,10 

Municípios pequenos 

Média 37069,45 22666,83 16697102,66 1586,09 9439431,66 

Máximo 211946,00 49521,00 49558770,78 4552,00 76314695,62 

Mínimo 13561,93 5398,00 3994971,47 635,00 883249,13 

Desvio 

Padrão 

39193,36 11229,10 12791028,22 905,15 14556054,89 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE e do Tesouro Nacional. 

De acordo com a Tabela1, a média do PIB per capita para os municípios do estado do 

Rio de janeiro foi de, aproximadamente, 36 mil reais, alcançando um máximo de R$212 mil, 

concernente ao município de São João da Barra, e um mínimo de R$12 mil, pertinente ao 

município de Mesquita (ver apêndice 1). Em comparação, o PIB per capita nacional foi de 

R$29.347,00, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IBGE ainda 

aponta que o estado do Rio de Janeiro obteve, em 2015, o terceiro maior PIB per capita do 

país, com um total de R$39.826,95, cuja razão em relação ao PIB per capita nacional é de 1,4.  

A partir das informações contidas na Tabela 1, é possível observar que o PIB per 

capita máximo se encontra nos municípios considerados pequenos, ou seja, os que possuem 

menor densidade populacional (até 50 mil habitantes), enquanto o menor PIB está localizado 

na parte da tabela referente aos municípios médios, com população superior a 50 mil 

habitantes. Estes dados foram encontrados tendo como base um número de habitantes médio 

por volta de 188 mil, de um máximo de aproximadamente 6 milhões, referente ao município 

do Rio de Janeiro e um mínimo de 5 mil habitantes, pertencente ao município de Macuco. 

Vale ressaltar que o município de São João da Barra, que apresentou o maior PIB per 

capita do estado, faz parte da Bacia de Campos. A Bacia de Campos foi descoberta em 1974 e 

sua área tem cerca de 110 mil km², abrangendo municípios desde o estado do Espirito Santo 

até o município de Cabro Frio, no Rio de Janeiro. Segundo a Agência Nacional de Petróleo e 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Bacia de Campos é a mais prolífica do Brasil, 

responsável por 74% da produção de óleo e 32% da produção de gás nacional. De acordo com 

Pacheco (2005), os municípios de Campos dos Goytacazes, Carapebus, Macaé, Quissamã e 

São João da Barra estão localizados na Zona de Produção Principal da Bacia de Campos, 

portanto, recebem um maior repasse de royalties e participações especiais. Entretanto, apesar 

desses municípios fazerem parte da Zona de Produção Principal, os maiores beneficiários são 

Campos dos Goytacazes e Macaé, que conforme dos dados fornecidos pela ANP, para o ano 

de 2015, os royalties acumulados recebidos pelos dois municípios foi de aproximadamente 

757 milhões de reais. Os demais municípios pertencentes à Bacia de Campos como Cardoso 

Moreira, Conceição de Macabu, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana fazem parte da 

denominada Zona de Produção Limítrofe, recebendo assim, um baixo volume de royalties. 
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Conforme Pacheco (2005), as atividades de exploração do petróleo aumentaram o 

volume de investimentos, principalmente os direcionados ao petróleo nessa região. Todavia, o 

município de Mesquita, que foi emancipado do município de Nova Iguaçu em 1999, não 

apresenta grandes repasses de royalties. Segundo a ANP, em 2015 os royalties repassados 

para o município de Mesquita não alcançaram nem 10% dos repasses feitos a São João da 

Barra. 

Em relação à Receita Tributária, obteve-se uma média superior a 183 milhões de reais, 

sendo o máximo de, aproximadamente, 9 bilhões de reais, referente ao município do Rio de 

Janeiro e um mínimo de cerca de 883 mil, pertinente ao município de Varre-Sai. Há uma 

diferença significativa de cerca de 9 bilhões quanto ao máximo obtido de receitas tributárias 

dos municípios médios em relação aos municípios pequenos. O município pequeno que 

possuí maior receita tributária é São João da Barra, que entre esses municípios é o que possui 

maior volume de investimento, conforme foi citado acima, o município faz parte da Bacia de 

Campos, além de sediar o Complexo Portuário Industrial do Açu (CPIA) desde 2007. De 

acordo com Freitas e Oliveira (2012), o CPIA é considerado o maior investimento em 

infraestrutura portuária da América Latina, o que, portanto, justifica um alto PIB per capita e 

uma elevada receita tributária na cidade de São João da Barra. 

O município médio que apresentou maior receita tributária no ano de 2015 foi o Rio 

de Janeiro, que dentre essa classe de municípios possui o maior índice populacional e maior 

desenvolvimento econômico. Vale ressaltar que, segundo os dados apresentados pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 2015, o município do Rio de 

Janeiro recebeu um total de royalties acumulados de R$77.598.593,36, enquanto o município 

de São João da Barra recebeu uma quantia acumulada de R$92.997.891,09. Em contraste aos 

resultados encontrados nesta análise, Queiroz e Postali (2010) encontraram uma média para as 

receitas tributárias per capita entre os anos de 1999-2005 para os municípios beneficiários de 

royalties um valor de R$ 49,249, com um máximo de R$1764,121 e um desvio-padrão de 

R$108,836, e com isso, observaram que os royalties beneficiam principalmente os municípios 

com maior índice de arrecadação tributária.  

Com relação à eficiência arrecadatória, a Tabela 2 mostra o nível médio de eficiência 

dos municípios do estado do Rio de Janeiro e as estatísticas descritivas. 
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Tabela 2: Resumo da eficiência técnica (modelo BCC) dos municípios do estado do Rio de 

Janeiro, 2015. 

Municípios pequenos Score 

Média 1,64 

Máximo 5,67 

Mínimo 1,00 

Desvio Padrão 0,96 

DMUs eficientes 

% de eficiência 

15,00 

31,91 

Municípios médios/grandes Score 

Média 2,24 

Máximo 7,91 

Mínimo 1,00 

Desvio Padrão 1,50 

DMUs eficientes 

% de eficiência 

9,00 

29,03 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE e do Tesouro Nacional. 

De acordo com Neves Júnior et. al. (2012), a Análise Envoltória de Dados apresenta 

resultados que variam entre zero e um, e no modelo de Retornos Variáveis de Escala (BCC) 

as DMUs que apresentam um mínimo de um são eficientes. Segundo Galoni e 

Camargo(2016), as DMUs eficientes são as que maximizam seus outputs a partir dos recursos 

disponíveis, de forma que atingem 100% de eficiência. Portanto, em conformidade com Coelli 

et. al. (1998), a orientação output, usada neste trabalho, permite considerar que as firmas 

recebem uma quantidade fixa de recursos e são requisitadas a produzir um maior output 

possível, isto é, os municípios recebem uma quantidade de recursos (insumos) e precisam 

maximiza-los angariando um máximo de receita. 

Assim, conforme mostra a Tabela 2, é possível observar que os municípios pequenos 

têm 14 DMUs eficientes, enquanto os municípios médios têm nove DMUs eficientes. Isso 

significa que aproximadamente 32% dos municípios pequenos e 29,03% dos municípios 

médios/grandes são eficientes. Assim, ao analisar a Tabela 2, tem-se, para os municípios 
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pequenos, um máximo de 5,67, referente ao município de Quissamã, ou seja, este município 

encontra-se mais distante de atingir 100% de eficiência do que os demais e é, portanto, o mais 

ineficiente em seu grupo. Em comparação, para os municípios médios/grandes, o máximo foi 

de 7,91, concernente ao município de Belford Roxo, que apresenta um score de 2,24 a mais 

que o município pequeno de Quissamã, o que aponta que seu nível de ineficiência é superior 

aos demais. Quanto ao score médio encontrado, observa-se que, em média, os municípios 

pequenos podem aumentar sua receita tributária em 64%, sem alterar duas despesas. Com 

respeito aos municípios médios/grandes, tem-se uma eficiência média de 2,24, o que significa 

que esse grupo pode aumentar, em média, sua receita em 124%, sem a necessidade de alterar 

os seus gastos com insumos. 

As Figuras 3 e 4 ilustram o comportamento das medidas de eficiência para os dois 

grupos de municípios. As Figuras abaixo permitem uma visão geral dos resultados. 

Figura 3 - Score de eficiência técnica dos municípios pequenos do estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE e do Tesouro Nacional 
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Figura 4 - Score de eficiência técnica dos municípios médios/grandes do estado do Rio de 

Janeiro. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE e do Tesouro Nacional 

As Figuras 3 e 4 são gráficos radar e mostram, a partir de uma visão global, o 

comportamento das medidas de eficiência para os grupos de municípios. De acordo com o 

gráfico, o círculo, de dentro pra fora, representa a região de eficiência, equivalente a 1,00, 

enquanto a área fora (acima) da linha do círculo indica uma região de ineficiência. Assim, 

observa-se que a maior parte dos municípios, em ambos os grupos, são ineficientes, 

localizando-se longe da linha do círculo. Para a Figura 3, tem-se um score máximo próximo a 

6,00, ao passo que, na Figura 4, obtêm-se um score máximo de cerca de 8,00. 

O alto score dos municípios ineficientes aponta que eles poderiam aumentar, de forma 

significativa, as receitas tributárias, o que poderia melhorar, consequentemente, as contas dos 

governos. Entretanto, o ano de 2015 foi marcado por crises fiscais em diversos municípios do 

país, inviabilizando esses municípios de melhorarem suas receitas. Segundo Santos e 

Nazareth (2017), a crise de 2008 gerou medidas defensivas em vários países. No Brasil, por 

sua vez, o impacto foi pequeno e medidas anticíclicas foram adotadas. É relevante enfatizar 

que há autores [Eccleston e Krever (2017); Afonso e Mello (2017); Drago et. al (2018)] que 

defendem que as medidas anticíclicas adotadas em 2008 foram responsáveis pela crise de 
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2014. De acordo com Eccleston e Krever (2017), essa política poderia ter colocado em risco 

as relações interfederativas. Segundo Afonso e Mello (2017), essas medidas constituíram-se 

no aumento dos gastos “quasi-fiscais”, isto é, operações de crédito com bancos públicos e 

incentivos fiscais, que levaram a diminuição das receitas, mas que causaram um impacto 

positivo no PIB, o que compensaria as renuncias fiscais. Todavia, em 2014, houve uma 

redução acentuada das receitas públicas em detrimento do declínio econômico, de forma que, 

nem mesmo o crédito ou o incentivo fiscal compensaram a queda do PIB. 

De acordo com o índice FIRJAN de gestão fiscal (2016), o ano de 2015 foi marcado 

por uma piora significante das contas públicas e 87,4% dos municípios brasileiros indicaram 

uma situação fiscal difícil ou crítica. Ademais, houve uma redução das receitas 

intergovernamentais, de forma que vale ressaltar a dependência dos municípios em relação às 

transferências intergovernamentais. As receitas próprias municipais são de, em média, 12,7%, 

sendo todo o restante proveniente de transferências intergovernamentais, o que aponta que os 

municípios tendem a ser dependentes de receitas de transferências. Em relação a 2014, as 

receitas de transferências caíram 7,1%, de forma que 92,5% dos municípios não foram 

capazes de alcançar nem 30% de suas receitas. 

Santos e Nazareth (2017) afirmam que os municípios do estado do Rio de Janeiro 

tiveram suas finanças públicas tão afetadas quanto os demais municípios do país. Um 

agravante para esse estado é a alta dependência em relação às transferências governamentais, 

ou seja, os royalties e as participações especiais. Os royalties e participações especiais 

apresentaram, em 2015, uma queda devido à redução do preço do petróleo no cenário 

internacional e da perda da participação da Bacia de Campos frente a outros estados como São 

Paulo e Espírito Santo. Entre os anos de 2014 e 2015 as receitas tributárias caíram cerca de 

3%, enquanto os royalties reduziram aproximadamente 36%.  

Além disso, o Brasil vem passando por uma crise política envolvendo diversos casos 

de corrupção e estes, de acordo com Araújo e Sanchez (2005), minam a capacidade do Estado 

de promover serviços essenciais para a população. Ademais, apesar da Lei de 

Responsabilidade Fiscal que dá limite aos gastos do governo, os casos de corrupção danificam 

os orçamentos públicos, empurrando os municípios mais profundamente na crise.  

Segundo o inforoyalty 2015, mais de 80% dos municípios do Rio de Janeiro 

receberam, em 2015, um repasse de royalties e participações especiais inferior a 40 milhões 
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de reais. Na Tabela 3 há o volume de recurso recebido pelos municípios do Rio de Janeiro 

considerados eficientes de acordo com o modelo DEA. 

Tabela 3: Municípios do estado do Rio de Janeiro eficientes pelo método DEA, 2015. 

Municípios pequenos Repasse de Royalties e Participação especial (em 

reais) 

Bom Jardim 5.389.431,11 

Cordeiro 

Italva 

5.189.822,50 

4.591.119,50 

Macuco 3.992.580,13 

Mangaratiba 21.513.991,54 

Mendes 4.791.259,75 

Paracambi 8.948.911,64 

Paraty 62.102.628,83 

Pinheiral 5.189.863,39 

Rio das Flores 6.764.009,19 

São João da Barra 159.167.139,98 

São José de Ubá 3.990.178,05 

São Sebastião do Alto 3.992.784,59 

Silva Jardim 26.339.479,36 

Varre-Sai 3.992.171,19 

Municípios médios/grandes  

Cachoeiras de Macacu 29.378.650,13 

Duque de Caxias 40.406.428,79 

Guapimirim 38.407.126,75 

Itaperuna 7.185.581,06 

Japeri 13.366.131,18 

     Macaé 343.335.570,38 

     Mesquita 7.980.877,61 

Rio Bonito 6.385.139,87 

Rio de Janeiro 62.508.459,81 

  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE e do Tesouro Nacional. 
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 Conforme a Tabela 3 verifica-se que grande parte dos municípios do estado 

fluminense que foram considerados eficientes pelo método DEA recebem volumes, em forma 

de royalties e participação especial, abaixo de 40 milhões de reais. Com exceção, têm-se os 

municípios: Duque de Caxias, Macaé, Rio de Janeiro, Paraty e São João da Barra. Dentre os 

municípios pequenos que foram eficientes, somente Paraty e São João da Barra, recebem 

volumes expressivos.  

Ao analisar a situação fiscal desses municípios separadamente, temos que, segundo o 

relatório de prestação de conta anual de Macaé, no ano de 2015, o município apresentou um 

superávit orçamentário da receita corrente arrecadada sobre a despesa executada em um 

montante equivalente a R$ 101.563.826,26. Quanto à receita tributária, o município arrecadou 

o cerca de 40% de sua receita total prevista, um valor superior em quase 5% em relação ao 

ano de 2014. Da mesma forma, o município do Rio de Janeiro apresentou no ano de 2015 um 

aumento de sua arrecadação tributária em 10,8% em referencia ao exercício anterior.  

Quanto ao município de São João da Barra, de acordo com o relatório resumido da 

execução orçamentária, referente ao 6º bimestre de 2015, as receitas de impostos líquidas foi 

107,76%superior à prevista para o ano. Paraty, por sua vez, apresentou um aumento de sua 

receita tributária no que concerne ao exercício anterior em 104,53%. Semelhantemente, de 

acordo com o Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro
2
, Duque de Caxias apresentou 

um aumento na receita corrente líquida em aproximadamente 5,51% e sua receita tributária 

foi 103,84% maior que a previsão para o ano. 

Portanto, nota-se que estes municípios apresentaram um bom desempenho fiscal no 

período de 2015, o que justifica a eficiência arrecadatória, a despeito do montante de royalties 

e participação especial que receberam.  

A Tabela 4 mostra os municípios ineficientes que receberam os maiores montantes de 

recursos na forma de royalties e participação especial no ano de 2015 

 

 

                                                             
2 https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/portal-da-transparencia-tce-rj 
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Tabela 4: Repasse de royalties e participações especiais aos municípios ineficientes, 2015. 

Municípios ineficientes Royalties e Participação especial 

(superior a 40 milhões) 

Campos dos Goytacazes 618.132.365,66 

Maricá 285.734.191,95 

Niterói 248.697.517,29 

Rio das Ostras 138.101.758,48 

Angra dos Reis 62.508.459,81 

Quissamã 54.620.086,70 

Itaguaí 52.553.230,43 

Casimiro de Abreu 50.292.855,64 

Armação de Búzios 44.279.408,08 

Magé 40.337.595,79 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE e do Tesouro Nacional. 

Pode-se notar que, dentre os 20% dos municípios que receberam os maiores volumes 

de recursos, 67% são considerados tecnicamente ineficientes. Neste grupo destaca-se o 

município de Campos dos Goytacazes, que recebeu um valor superior a todos os outros 

municípios do estado. A cidade de Campos apresentou um score de 4,53, o que aponta um 

alto grau de ineficiência na arrecadação de tributos. 

No ano de 2014, o município de Campos dos Goytacazes apresentou bom desempenho 

fiscal, arrecadou mais do que o previsto, uma quantia excedente de R$ 2.749.332,37 e as 

receitas tributárias equivaleram a 55,29% das receitas próprias. Conquanto, no ano de 2015 o 

município se deparou com problemas fiscais, segundo o relatório anual do controle interno, 

Campos apresentou uma queda de 26,02% das receitas arrecadas em relação ao ano de 2014. 

A receita tributária do município, que correspondeu a 47,50% das receitas próprias, foi 

89,94% inferior ao exercício anterior. Ademais, no ano de 2015 as rendas provenientes dos 

royalties e participação especial caíram aproximadamente 51,17%, o que impactou ainda mais 

o orçamento do município.  

Portanto, estes pontos apontam que o município de Campos dos Goytacazes poderia 

ter enfrentado de uma melhor forma a queda das receitas intergovernamentais se fosse 

eficiente em sua arrecadação, entretanto, o que se observa é uma redução das receitas 

arrecadadas. 
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Diante do exposto, verifica-se que, para grande parte dos municípios que recebem 

grandes volumes de royalties e participações especiais, não há eficiência técnica no processo 

de arrecadação tributária. Esse resultado pode estar relacionado com uma possível 

displicência dos municípios, que, ao se deparar com o elevado montante de recurso advindo 

dos royalties e participações especiais, não se esforçam para arrecadar os tributos municipais 

de forma mais eficiente. 

 

5. CONCLUSÃO 

Este trabalho analisou a eficiência tributária dos municípios do estado do Rio de 

Janeiro no ano de 2015. Foi feita também uma análise comparativa entre os municípios 

eficientes e não eficientes quanto ao repasse de royalties e participação especial recebidos no 

ano, além de verificar se esse repasse interferiu na arrecadação tributária dos municípios. Para 

tal, foi utilizada uma amostra de 79 municípios no total, divididos em dois grupos, municípios 

pequenos e municípios médios/grandes, de acordo com a sua população urbana.  

Após a estimação do modelo DEA, observou-se que grande parte da amostra foi 

considerada ineficiente. Para o grupo de municípios pequenos, 31% da amostra foi 

considerada eficiente, enquanto para os municípios médios/grandes, aproximadamente 

29,03% da amostra foi eficiente. 

Estes municípios considerados eficientes pelo modelo, em sua grande maioria não 

eram grandes receptores de royalties e participações especiais, entretanto, os municípios de 

Macaé, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Paraty e São João da Barra recebem grandes 

repasses de royalties e participação especial. Logo, estes municípios conseguiram ser 

eficientes quanto a sua arrecadação, apesar das transferências intergovernamentais. O que 

explica o acontecido é o fato de que estes municípios, no exercício de 2015, apresentaram 

ganhos fiscais, ou seja, aumentaram sua receita própria e a arrecadação de impostos. 

No grupo de municípios ineficientes, destaca-se o município de Campos dos 

Goytacazes. Campos é o município que mais recebe royalties e participação especial, 

entretanto, em 2015 esse valor reduziu em 51,17% em relação ao ano anterior. O município, 

no ano de 2015, passou por graves problemas fiscais, como a queda de suas receitas próprias 

em 26,02% e a redução de sua arrecadação tributária em 89,94% em relação ao exercício 
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anterior. Portanto, pode-se constatar que o município poderia enfrentar a queda das receitas 

intergovernamentais caso fosse eficiente na sua arrecadação. 

Este trabalho conclui, portanto, que os municípios eficientes, em sua maioria, não 

recebem grandes repasses de royalties, confirmando assim, a hipótese do trabalho de que 

municípios que recebem grandes volumes de royalties e participações especiais são mais 

displicentes quanto à arrecadação de tributos.   

Assim sendo, os resultados apontam a importância de que os municípios ineficientes 

que recebem ou não grandes volumes de royalties e participações especiais procurem 

melhorar sua arrecadação de tributos e elevar suas receitas próprias para que possam vir a ser 

eficientes. Ademais, é relevante acrescentar que quando se trata de tributação há um limite 

para a arrecadação. Como visto na Teoria da Tributação Ótima, é importante que o imposto 

seja equitativo e eficiente, e também possua os princípios da neutralidade, ou seja, de fácil 

compreensão por parte dos agentes econômicos e progressividade, isto é, aumente de acordo 

com a renda do agente. 

Para fins conclusivos, espera-se que este trabalho de alguma forma, mostre no meio 

acadêmico a relevância da arrecadação tributária para financiamento dos gastos públicos e 

para o cumprimento da função do Estado como provedor de bem estar social. 
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7. APÊNDICE 

Tabela A 1: Dados gerais da pesquisa referente aos municípios do estado do Rio de Janeiro, 

2015. 

Municípios PIB per 

capita 

(R$1,00) 

Nº de 

habitantes 

Despesas da 

administração 

pagas 

Nº de 

funcionários 

da 

administração 

direta + 

indireta 

Receita 

Tributária 

Angra dos Reis 40705,55 188276,00 175212681,60 6741,00 188220485,00 

Areal 24659,21 11970,00 10857576,52 926,00 5157080,39 

Armação dos Búzios 73880,79 31067,00 27885849,32 3311,00 28230422,60 

Arraial do Cabo 27618,93 29097,00 28907.331,63 3036,00 14091251,24 

Barra do Piraí 19857,28 96865,00 38584421,68 2804,00 25656747,80 

Barra Mansa 27772,95 179915,00 56917836,54 6080,00 49036180,77 

Belford Roxo 15545,87 481127,00 107899731,10 10363,00 72668294,70 

Bom Jardim 25114,83 26278,00 6189334,45 973,00 6458380,45 

Bom Jesus do Itabapoana 18405,93 35964,00 12690226,44 1475,00 7221336,89 

Cachoeiras de Macacu 17386,48 56290,00 22345162,54 2955,00 12044446,12 

Cambuci 19111,02 14836,00 12862715,78 992,00 1414086,01 

Carapebus 35821,41 15008,00 26511566,91 1495,00 3381894,68 

Comendador Levy 

Gasparian 

40026,76 8250,00 8113180,74 827,00 2089692,82 

Campos dos Goytacazes 70700,15 483970,00 519919650,90 17495,00 220010609,90 

Cantagalo 51483,81 19759,00 8149084,98 1103,00 6444956,46 

Cardoso Moreira 16223,76 12558,00 14321741,16 1025,00 2269809,90 

Casimiro de Abreu 48688,24 40305,00 43158692,79 3022,00 16661316,68 

Conceição de Macabu 13686,43 22163,00 6800711,41 1416,00 3100971,27 

Cordeiro 16252,01 21063,00 7706338,23 872,00 5733982,97 

Duque de Caxias 39779,40 882729,00 87716398,85 14798,00 497111179,10 

Engenheiro Paulo de 

Frontin 

18102,90 13626,00 13642142,10 1227,00 1963689,94 

Guapimirim 14.618,97 56515,00 40108484,19 2914,00 15347256,88 

Itaboraí 18520,41 229007,00 100270006,60 6522,00 186391360,90 

Itaguaí 62147,95 119143,00 173756595,30 8662,00 208642128,10 

Italva 22135,24 14569,00 3994971,47 1020,00 1859028,03 

Itaperuna 23749,85 99021,00 22934264,30 2435,00 25007791,76 

Itatiaia 114171,72 30240,00 44857887,71 2085,00 23896043,83 

Japeri 13440,61 99863,00 11748781,21 2847,00 8921877,52 

Macaé 88863,40 234628,00 334025240,90 17707,00 887371387,10 

Macuco 24444,02 5398,00 8282259,99 703,00 1250329,46 

 

(Continua) 
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(Continuação) 

Magé 15026,60 234809,00 37265897,02 8466,00 51208932,51 

Mangaratiba 90667,93 40779,00 47474837,02 4552,00 61031841,83 

Maricá 65334,32 146549,00 116670500,10 6054,00 81278775,74 

Mendes 14369,06 18099,00 5810434,85 713,00 2722169,44 

Mesquita 12205,86 170751,00 75741308,60 2755,00 32397234,47 

Miracema 17076,51 26665,00 14654075,99 1359,00 4241134,09 

Natividade 14869,58 15013,00 9600859,97 1062,00 2017478,84 

Nilópolis 15953,35 158309,00 34168923,69 3848,00 34629584,62 

Niterói 51779,62 496696,00 718435705,70 16831,00 714492251,80 

Nova Friburgo 23939,88 184786,00 76759463,63 6495,00 76022123,68 

Nova Iguaçu 19750,93 807492,00 123581872,20 22813,00 210392304,50 

Paracambi 17030,88 49521,00 11045907,82 1963,00 8317885,80 

Paraty 54866,66 40478,00 26588537,33 1891,00 32753586,21 

Paty do Alferes 20039,19 26818,00 13494963,08 1204,00 6060003,75 

Petrópolis 37636,57 298142,00 66886731,67 9559,00 199342807,40 

Pinheiral 13561,93 23887,00 5544383,94 1543,00 3996699,00 

Piraí 61722,46 27838,00 20048416,56 2253,00 19881802,39 

Porciúncula 17496,44 18059,00 7537929,42 1009,00 2889891,49 

Porto Real 149570,61 18266,00 47634904,10 1445,00 14524616,77 

Quatis 17831,82 13543,00 9235790,46 1146,00 2052579,67 

Queimados 33779,58 143632,00 58617621,23 3529,00 36743099,88 

Quissamã 106455,30 22700,00 38615385,18 2236,00 6445110,98 

Resende 50334,00 125214,00 72067700,28 5173,00 75607636,92 

Rio Bonito 25543,12 57615,00 29067065,20 4151,00 26630816,17 

Rio Claro 18285,13 17826,00 6141090,02 1217,00 4191553,56 

Rio das Flores 20259,15 8892,00 4277640,47 834,00 1608626,67 

Rio das Ostras 65434,29 131976,00 73616793,44 7189,00 134789694,20 

Rio de Janeiro 49527,98 6476631,00 1628013969,00 127687,00 9617789214,00 

Santa Maria Madalena 15409,98 10225,00 11109400,71 915,00 1584472,56 

Santo Antônio de Pádua 24666,41 41178,00 12478632,74 2067,00 7489404,83 

São Francisco de 

Itabapoana 

29686,77 41291,00 24142713,53 3175,00 5109665,55 

São Fidélis 19003,73 37703,00 10144201,16 1973,00 5131247,25 

São João da Barra 211946,00 34583,00 49558770,78 4097,00 76314695,62 

São João de Meriti 17218,20 460625,00 61254472,68 6513,00 91020113,12 

São José de Ubá 24877,49 7206,00 8511137,09 635,00 1488565,74 

São José do Vale do Rio 

Preto 

18970,49 20916,00 9474489,80 990,00 4214238,78 

São Pedro da Aldeia 20337,59 96920,00 21930732,22 4106,00 31343384,72 

São Sebastião do Alto 17818,28 9054,00 7664018,32 804,00 2601937,25 

Sapucaia 41518,76 17606,00 17740029,21 1307,00 7075829,40 

 

(Continua) 
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Silva Jardim 17556,35 21307,00 23551958,83 2207,00 10446468,25 

Sumidouro 23054,50 15127,00 10338498,58 813,00 2483040,51 

Tanguá 17389,11 32426,00 14575921,64 1627,00 6119431,31 

Teresópolis 29008,91 173060,00 30343634,74 4518,00 93044402,93 

Trajano de Moraes 16987,91 10350,00 6811267,34 1107,00 1162802,38 

Três Rios 42295,83 79264,00 55311908,82 3369,00 13614972,69 

Valença 23444,28 73725,00 29460248,62 3160,00 14548791,85 

Varre-Sai 14064,39 10402,00 9165264,67 749,00 883249,13 

Vassouras 25384,37 35432,00 16860752,86 2145,00 7588985,58 

Volta Redonda 39255,26 262970,00 111564090,10 10390,00 153896986,30 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE e do Tesouro Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Tabela A 2: Dados gerais da pesquisa referentes aos municípios médios/grandes do estado do 

Rio de Janeiro, 2015. 

Municípios PIB per 

capita 

(R$1,00) 

Nº de 

habitantes 

Despesas da 

administração 

pagas 

Nº de 

funcionários 

da 

administração 

direta + 

indireta 

Receita 

Tributária 

Angra dos Reis 40705,55 188276,00 175212681,60 6741,00 188220485,00 

Barra do Piraí 19857,28 96865,00 38584421,68 2804,00 25656747,80 

Barra Mansa 27772,95 179915,00 56917836,54 6080,00 49036180,77 

Belford Roxo 15545,87 481127,00 107899731,10 10363,00 72668294,70 

Cachoeiras de 

Macacu 

17386,48 56290,00 22345162,54 2955,00 12044446,12 

Campos dos 

Goytacazes 

70700,15 483970,00 519919650,90 17495,00 220010609,90 

Duque de Caxias 39779,40 882729,00 87716398,85 14798,00 497111179,10 

Guapimirim 14618,97 56515,00 40108484,19 2914,00 15347256,88 

Itaboraí 18520,41 229007,00 100270006,60 6522,00 186391360,90 

Itaguaí 62147,95 119143,00 173756595,30 8662,00 208642128,10 

Itaperuna 23749,85 99021,00 22934264,30 2435,00 25007791,76 

Japeri 13440,61 99863,00 11748781,21 2847,00 8921877,52 

Macaé 88863,40 234628,00 334025240,90 17707,00 887371387,10 

Magé 15026,60 234809,00 37265897,02 8466,00 51208932,51 

Maricá 65334,32 146549,00 116670500,10 6054,00 81278775,74 

Mesquita 12205,86 170751,00 75741308,60 2755,00 32397234,47 

Nilópolis 15953,35 158309,00 34168923,69 3848,00 34629584,62 

Niterói 51779,62 496696,00 718435705,70 16831,00 714492251,80 

Nova Friburgo 23939,88 184786,00 76759463,63 6495,00 76022123,68 

Nova Iguaçu 19750,93 807492,00 123581872,20 22813,00 210392304,50 

Petrópolis 37636,57 298142,00 66886731,67 9559,00 199342807,40 

Queimados 33779,58 143632,00 58617621,23 3529,00 36743099,88 

Resende 50334,00 125214,00 72067700,28 5173,00 75607636,92 

Rio Bonito 25543,12 57615,00 29067065,20 4151,00 26630816,17 

Rio das Ostras 65434,29 131976,00 73616793,44 7189,00 134789694,20 

Rio de Janeiro 49527,98 6476631,00 1628013969,00 127687,00 9617789214,00 

São João de Meriti 17218,20 460625,00 61254472,68 6513,00 91020113,12 

São Pedro da Aldeia 20337,59 96920,00 21930732,22 4106,00 31343384,72 

Teresópolis 29008,91 173060,00 30343634,74 4518,00 93044402,93 

Três Rios 42295,83 79264,00 55311908,82 3369,00 13614972,69 

Valença 23444,28 73725,00 29460248,62 3160,00 14548791,85 

Volta Redonda 39255,26 262970,00 111564090,10 10390,00 153896986,30 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE e do Tesouro Nacional 
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Tabela A 3: Dados gerais da pesquisa referentes aos municípios pequenos do estado do Rio 

de Janeiro, 2015. 

Municípios PIB per 

capita 

(R$1,00) 

Nº de 

habitantes 

Despesas da 

adm. pagas 

Nº de 

funcion. da 

adm.  

direta + 

indireta 

Receita 

Tributária 

Areal 24659,21 11970,00 10857576,52 926,00 5157080,39 

Armação dos Búzios 73880,79 31067,00 27885849,32 3311,00 28230422,60 

Arraial do Cabo 27618,93 29097,00 28907331,63 3036,00 14091251,24 

Bom Jardim 25114,83 26278,00 6189334,45 973,00 6458380,45 

Bom Jesus do Itabapoana 18405,93 35964,00 12690226,44 1475,00 7221336,89 

Cambuci 19111,02 14836,00 12862715,78 992,00 1414086,01 

Carapebus 35821,41 15008,00 26511566,91 1495,00 3381894,68 

Comendador Levy 

Gasparian 

40026,76 8250,00 8113180,74 827,00 2089692,82 

Cantagalo 51483,81 19759,00 8149084,98 1103,00 6444956,46 

Cardoso Moreira 16223,76 12558,00 14321741,16 1025,00 2269809,90 

Casimiro de Abreu 48688,24 40305,00 43158692,79 3022,00 16661316,68 

Conceição de Macabu 13686,43 22163,00 6800711,41 1416,00 3100971,27 

Cordeiro 16252,01 21063,00 7706338,23 872,00 5733982,97 

Engenheiro Paulo de 

Frontin 

18102,90 13626,00 13642142,10 1227,00 1963689,94 

Italva 22135,24 14569,00 3994971,47 1020,00 1859028,03 

Itatiaia 114171,72 30240,00 44857887,71 2085,00 23896043,83 

Macuco 24444,02 5398,00 8282259,99 703,00 1250329,46 

Mangaratiba 90667,93 40779,00 47474837,02 4552,00 61031841,83 

Mendes 14369,06 18099,00 5810434,85 713,00 2722169,44 

Miracema 17076,51 26665,00 14654075,99 1359,00 4241134,09 

Natividade 14869,58 15013,00 9600859,97 1062,00 2017478,84 

Paracambi 17030,88 49521,00 11045907,82 1963,00 8317885,80 

Paraty 54866,66 40478,00 26588537,33 1891,00 32753586,21 

Paty do Alferes 20039,19 26818,00 13494963,08 1204,00 6060003,75 

Pinheiral 13561,93 23887,00 5544383,94 1543,00 3996699,00 

Piraí 61722,46 27838,00 20048416,56 2253,00 19881802,39 

Porciúncula 17496,44 18059,00 7537929,42 1009,00 2889891,49 

Porto Real 149570,61 18266,00 47634904,10 1445,00 14524616,77 

Quatis 17831,82 13543,00 9235790,46 1146,00 2052579,67 

Quissamã 106455,30 22700,00 38615385,18 2236,00 6445110,98 
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Rio Claro 18285,13 17826,00 6141090,02 1217,00 4191553,56 

Rio das Flores 20259,15 8892,00 4277640,47 834,00 1608626,67 

Santa Maria Madalena 15409,98 10225,00 11109400,71 915,00 1584472,56 

Santo Antônio de Pádua 24666,41 41178,00 12478632,74 2067,00 7489404,83 

São Francisco de 

Itabapoana 

29686,77 41291,00 24142713,53 3175,00 5109665,55 

São Fidélis 19003,73 37703,00 10144201,16 1973,00 5131247,25 

São João da Barra 211946,00 34583,00 49558770,78 4097,00 76314695,62 

São José de Ubá 24877,49 7206,00 8511137,09 635,00 1488565,74 

São José do Vale do Rio 

Preto 

18970,49 20916,00 9474489,80 990,00 4214238,78 

São Sebastião do Alto 17818,28 9054,00 7664018,32 804,00 2601937,25 

Sapucaia 41518,76 17606,00 17740029,21 1307,00 7075829,40 

Silva Jardim 17556,35 21307,00 23551958,83 2207,00 10446468,25 

Sumidouro 23054,50 15127,00 10338498,58 813,00 2483040,51 

Tanguá 17389,11 32426,00 14575921,64 1627,00 6119431,31 

Trajano de Moraes 16987,91 10350,00 6811267,34 1107,00 1162802,38 

Varre-Sai 14064,39 10402,00 9165264,67 749,00 883249,13 

Vassouras 25384,37 35432,00 16860752,86 2145,00 7588985,58 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE e do Tesouro Nacional 
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Tabela A 4: Score dos municípios do estado do Rio de Janeiro, 2015, modelo BCC. 

Municípios pequenos Score Municípios 

médios/grandes 

Score 

Areal 1,20 Angra dos Reis 1,55 

Armação dos Búzios 1,29 Barra do Piraí 1,39 

Arraial do Cabo 1,24 Barra Mansa 4,19 

Bom Jardim 1,00 Belford Roxo 7,91 

Bom Jesus do Itabapoana 1,19 Cachoeiras de 

Macacu 

1,00 

Cambuci 3,98 Campos dos 

Goytacazes 

4,53 

Carapebus 4,21 Duque de Caxias 1,00 

Comendador Levy 

Gasparian 

1,78 Guapimirim 1,00 

Cantagalo 1,36 Itaboraí 1,55 

Cardoso Moreira 1,55 Itaguaí 1,56 

Casimiro de Abreu 1,89 Itaperuna 1,00 

Conceição de Macabu 1,18 Japeri 1,00 

Cordeiro 1,00 Macaé 1,00 

Engenheiro Paulo de 

Frontin 

2,76 Magé 3,17 

Italva 1,00 Maricá 2,91 

Itatiaia 1,46 Mesquita 1,00 

Macuco 1,00 Nilópolis 2,84 

Mangaratiba 1,00 Niterói 1,34 

Mendes 1,00 Nova Friburgo 3,35 

Miracema 1,81 Nova Iguaçu 3,23 

Natividade 1,54 Petrópolis 1,62 

Paracambi 1,00 Queimados 2,82 

Paraty 1,00 Resende 2,30 

Paty do Alferes 1,50 Rio Bonito 1,00 

Pinheiral 1,00 Rio das Ostras 1,48 

Piraí 1,31 Rio de Janeiro 1,00 

Porciúncula 1,79 São João de 

Meriti 

3,26 

Porto Real 1,36 São Pedro da 

Aldeia 

1,25 

Quatis 2,18 Teresópolis 1,28 

Quissamã 5,67 Três Rios 4,09 

Rio Claro 1,05 Valença 2,53 

Rio das Flores 1,00 Volta Redonda 2,64 

 

(Continua) 
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(Continuação) 

Santa Maria Madalena 1,07   

Santo Antônio de Pádua 1,69   

São Francisco de Itabapoana 3,59   

São Fidélis 1,72   

São João da Barra 1,00   

São José de Ubá 1,00   

São José do Vale do Rio Preto 1,76   

São Sebastião do Alto 1,00   

Sapucaia 2,11   

Silva Jardim 1,00   

Sumidouro 2,14   

Tanguá 1,37   

Trajano de Moraes 1,39   

Varre-Sai 1,00   

Vassouras 1,87   

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE e do Tesouro Nacional 

 


