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RESUMO 

Tem-se observado que a atuação do Estado, de modo geral, não tem sido eficiente em 

relação à conversão dos recursos públicos em bens e serviços aos cidadãos. Neste 

sentido, neste trabalho procurou-se mensurar a eficiência do uso dos recursos públicos 

dos municípios da região norte fluminense no período de 2011 a 2016, sendo que a 

escolha da região norte fluminense se dá pela sua importância econômica para o estado 

do Rio de Janeiro e para o Brasil, uma vez que é uma das maiores produtoras de petróleo 

do país e, portanto, seus municípios são os que mais se beneficiam, em termos de 

receitas oriundas da extração desse recurso, devido aos repasses dos royalties do 

petróleo. Como metodologia, utilizou-se da Análise Envoltória de Dados (Data 

Envelopment Analysis- DEA)Os resultados apontaram que o município que mais teve 

eficiência foi São Fidélis e logo em seguida São Francisco de Itabapoana, Conceição de 

Macabu, depois Cardoso Moreira, Campos dos Goytacazes, Macaé, Carapebus, 

Quissamã e por último tem-se São João da Barra. No geral, os setores de indústria e se 

serviços são os mais relevantes na economia. Mas infelizmente a agropecuária tem 

pouca importância em termos de PIB mesmo que possua uma boa parcela de território 

com a produção de cana de açúcar. Os municípios analisados mostram que o seu PIB 

per capita entre 2011 e 2016, como exemplo , se tem Campos dos Goytacazes que 

possuía de PIB per capita em 2013 R$ 122.320,58 enquanto que no ano de 2016 se 

obteve R$ 35.475,94 se comprovando assim as  oscilações que ocorrem  devido os 

municípios perderem pequenas participações no recebimento dos royalties de petróleo. 

Outro exemplo é o município de Quissamã que demonstrava de PIB per capita o valor 

de R$257.506,10 em 2012, mas em 2016 chegou ao valor de R$ 43.048,94. Mas teve 

municípios que mesmo com redução de arrecadação , conseguiu cumprir com seu papel 

perante a sociedade , como exemplo se pode citar o município de São Fidelis que se 

manteve em crescimento pois em 2014 era de R$17.946,79 e em 2016 foi  de R$ 

19.392,35.Logo, observou-se que nem sempre os municípios que recebem, 

comparativamente, maiores recursos do que os outros, são os que possuem melhores 

índices de eficiência, demonstrando, assim, fragilidades no tange à gestão pública 

desses recursos afim de atender às demandas da população e garantir o bem-estar social 

com desenvolvimento socioeconômico. 

 

Palavras-chave: Receitas públicas; serviços públicos; eficiência técnica; modelo DEA; 

região norte fluminense do estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

It has observed that the State's performance, in general, has not been efficient in relation 

to the conversion of public resources into goods and services for citizens. In this sense, 

this work sought to measure the efficiency of the use of public resources in the 

municipalities of the northern region of Rio de Janeiro in the period from 2011 to 2016, 

and the choice of the northern region of Rio de Janeiro is due to its economic importance 

for the state of Rio de Janeiro and for Brazil, since it is one of the largest oil producers in 

the country and, therefore, its municipalities are the ones that benefit the most, in terms 

of revenues from the extraction of this resource, due to the transfer of oil royalties. As a 

methodology, Data Envelopment Analysis (DEA) was used. The results showed that the 

municipality that had the most efficiency was São Fidélis and soon after that São 

Francisco de Itabapoana, Conceição de Macabu, then Cardoso Moreira, Campos dos 

Goytacazes, Macaé, Carapebus, Quissamã and finally, São João da Barra. In general, the 

sectors of industry and services are the most relevant in the economy. But unfortunately, 

agriculture is of little importance in terms of GDP even though it has a good portion of 

territory with the production of sugar cane. The analyzed municipalities show that their 

GDP per capita between 2011 and 2016, as an example, if Campos dos Goytacazes had 

a GDP per capita in 2013 of R $ 122,320.58 whereas in 2016 it was obtained R $ 

35,475.94 if thus proving the oxidations that occur because the municipalities lose small 

shares in the receipt of oil royalties. Another example is the municipality of Quissamã, 

which showed a GDP per capita of R $ 257,506.10 in 2012 but in 2016 it reached R $ 

43,048.94. But there were municipalities that, even with reduced collection, managed to 

fulfill their role before society, as an example we can mention the municipality of São 

Fidelis that kept growing because in 2014 it was R $ 17,946.79 and in 2016 it was R $ 

19,392.35. Therefore, it was observed that the municipalities that receive, comparatively, 

greater resources than the others, are those that have better efficiency rates, thus 

demonstrating weaknesses in terms of public management of these resources in order to 

meet the demands of the city. population and guarantee social welfare with 

socioeconomic development. 

 

Keywords: Public revenue; public services; technical efficiency; DEA model; northern 

region of the state of Rio de Janeiro. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis־ 

ANP(2018) ־ referentes a 2017, existe cerca de 17 refinarias no Brasil , sendo que 13 são 

Refinarias da Petrobrás, enquanto que quatro são Refinarias não-Petrobrás, e todas estas 

dão suporte às indústrias petroquímicas, e a maior parte se concentra na região Sudeste, 

uma das mais importantes para o país em termos de geração de emprego, renda, 

contribuição para o produto interno bruto ־PIB־ e geração de energia. Ainda no último 

Governo Vargas, a criação do Conselho Nacional do Petróleo ־CNP־ previa a imediata 

nacionalização de todas as atividades já em curso (as pequenas refinarias) e o controle 

governamental sobre todos os aspectos da indústria do petróleo. Mas, em 1953, o CNP 

entrega para a Petróleo Brasil S/A־ Petrobrás־, todo o seu acervo técnico, assim o CNP 

passa a ser apenas responsável pela fiscalização do setor petrolífero e a Petrobrás se torna 

uma empresa de capital aberto, sendo que o Governo do Brasil é seu acionista majoritário. 

A Petrobrás atua nos seguintes segmentos: exploração, produção, refino, 

comercialização e transporte de petróleo e gás natural, petroquímica, distribuição de 

derivados, energia elétrica, biocombustíveis, além de outras fontes de energia renováveis. 

Destaca-se também que, em 1970, se criou a Petrobrás Distribuidora, que foi a 

responsável pela comercialização de produtos derivados do petróleo. 

Com relação às participações especiais 1 , em 1995, se iniciou o processo de 

flexibilização do monopólio das atividades da indústria petrolífera regulamentado pela 

Lei n° 9.478/97 ־ Lei do Petróleo ־ que complementou a Emenda Constitucional n° 9/95. 

E, com a criação da Lei do Petróleo, também se criou a ANP, cuja finalidade é promover 

a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da 

indústria do petróleo, conforme o disposto no art. 8°, Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 

1997. 

A Lei do petróleo criou uma espécie de imposto, ao qual denomina-se royalties, 

incidente sobre lucros extraordinários auferidos pelas empresas ao explorarem os campos 

petrolíferos de elevada produção ou elevada rentabilidade, como uma forma de 

compensação à exploração e à degradação ambiental que tal atividade representa. As 

 
1  Assim como os royalties, trata-se de compensações financeiras aos municípios pagas pelos 

concessionários das atividades de exploração e produção de petróleo. 
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alíquotas das participações especiais variam, progressivamente, de acordo com o tempo 

de exploração dos campos e segundo a sua localização.   

Segundo informações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE) 

publicadas em 2017, a Região Norte Fluminense (RNF), é uma das principais produtoras 

de petróleo no Brasil, e é composta por nove municípios, a saber: Campos dos 

Goytacazes, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, Cardoso Moreira, São Fidélis, São 

Francisco de Itabapoana, Conceição de Macabu e Macaé. Estes desempenham um papel 

importante na produção de Petróleo no Brasil. Logo, dado o papel fundamental do setor 

petrolífero na região, é inegável a importância dos repasses de verbas dos royalties a estes 

municípios, visto que estes recursos permitem ampliar os investimentos públicos em áreas 

como da educação, saúde, infraestrutura, segurança, dentre outras.  

A exemplo da importância desse recurso natural na composição do PIB per capita 

da RNF, tem-se que, com base nos dados dos Estudos Socioeconômicos dos municípios 

do estado do Rio de Janeiro (ERJ), publicado pelo TCE/RJ, em 2017, Campos dos 

Goytacazes apresentou população estimada, em 2016, de cerca de 487.186 habitantes que 

correspondia a aproximadamente 54% da população total da RNF. Quanto às receitas, o 

município, também em 2016, apresentou uma receita total de cerca de R$ 2,6 bilhões; e, 

em relação às receitas vinculadas ao petróleo, o município arrecadou, com royalties, cerca 

de 19% de sua receita total, o que equivale a um montante de R$ 1.016,05 por habitante 

no ano de 2016. 

 

1.1 Problema e sua importância 

 

Não é de hoje, que se discuti o papel do Estado na economia, pois sempre entra em 

pauta esta questão em relação ao papel do Estado quando se trata de bens públicos, 

sendo assim até aonde vai a atuação do papel do Estado? O Estado atua como provedor 

e para tanto lança mão de tributos e receitas geradas pela exploração privada de recursos 

públicos, neste caso temos o petróleo como exemplo.   

Contudo, nota-se, também que, nem sempre o Estado é eficiente no uso dos 

recursos obtidos, o que acaba prejudicando a população, que, por muitas vezes 

necessita, seja por meio de elevada carga tributária e, ou recursos próprios, arcar com 

despesas para usufruírem de serviços básicos, como os relacionados à saúde, educação, 

infraestrutura e segurança. Essa situação se agrava, e, portanto, tornar-se ainda mais 
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importante discuti-la, quando se trata de estados/municípios que recebem somas 

consideráveis de recursos oriundos das atividades econômicas ligadas aos recursos 

naturais, como é o caso de algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, como exemplo, 

São João da Barra, Campos dos Goytacazes e Macaé, que recebem significativas somas 

de receitas geradas a partir dos royalties da exploração de petróleo. Na Tabela 1 

apresenta-se um comparativo entre PIB per capta e o Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM2) para os nove municípios da RNF, considerando 

dados de 2016. 

 

Tabela 1- Comparação entre PIB per capta e IFDM para os nove municípios da RNF, 

no ano de 2016. 

Município 
PIB per 

capita(R$) 

Ranking 

quanto ao 

PIB 

  IFDM 

Ranking 

quanto ao 

IFDM 

São João da Barra 211.946,00 1º  0,721 2º 

Quissamã 106.455,00 2º  0,689 4º 

Macaé 88.863,00 3º  0,754 1º 

Campos dos Goytacazes 70.700,00 4º  0,721 3º 

Carapebus 35.821,00 5º  0,662 5º 

São Francisco do 

Itabapoana 
29.687,00 6º  0,616 9º 

São Fidélis 19.004,00 7º  0,639 8º 

Cardoso Moreira 16.224,00 8º  0,660 6º 

Conceição de Macabu 13.686,00 9º   0,658 7º 

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do TCE de 2016 e do Sistema Firjan 

(Disponível em: http://www.firjan.com.br/ifdm/consulta-ao-indice/

 
2Estudo do Sistema FIRJAN onde se acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de 

todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego e renda, Educação e 

Saúde. Criado em 2008, ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, 

disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde. Lembrado que o índice varia de 

0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de cada município em quatro categorias: baixo (de 

0 a 0,4), regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 1) desenvolvimento. 
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Conforme nota-se a partir da análise da Tabela 1, embora São João da Barra 

apresente o maior PIB per capta da RNF, este está em segundo lugar no ranking em 

relação ao IFDM. Da mesma forma, Quissamã, segunda colocada no ranking do PIB 

per capta, está na quarta posição, quando se observa o IFDM. Isto pode mostrar que, de 

fato, no caso da RNF, onde a maior parte dos municípios apresenta percentual 

considerável do PIB advindo da atividade de extração de petróleo, nem sempre os 

municípios conseguem converter, com eficiência, seus recursos em oferta de bens e 

serviços à sua população.   

Convém lembrar que devido aos efeitos negativos de crises econômicas 

enfrentadas pelo país, como as crises de 2008 e 2012 decorrentes de fatores externos 

como o caso da “bolha imobiliária dos Estados Unidos”, e a crise política-economia 

enfrentada internamente em 2010 e 2016, observou-se uma redução na taxa de 

crescimento do PIB e uma forte sinalização de recessão econômica, o que afeta 

sobremaneira todos os setores da economia. 

No caso do setor petrolífero, este foi especialmente o mais afetado em função 

de uma conjuntura que combina a queda do preço do petróleo com excesso de oferta, a 

queda da economia chinesa, um dos maiores consumidores de petróleo do mundo; e 

também pelo fato do retorno do petróleo iraniano ao mercado, aumentado a 

concorrência. Então, segundo Costa (2016) essa é uma das grandes crises da indústria 

do petróleo que levaram a falência de empresas, desemprego e prejuízos, aumentando 

assim, fortemente, a insegurança dos investidores na indústria de óleo e gás no Brasil. 

Ainda conforme Costa (2016), no Brasil, além da conjuntura internacional 

desfavorável, concomitante ocorreu uma crise política e de escândalos de corrupção que 

atingiu a principal empresa nacional, a Petrobras, responsável por uma cadeia produtiva 

que representa 13% do PIB do Brasil. Além disso, a Petrobras sofreu também com a 

desvalorização do real frente ao dólar, o que contribuiu para aumentar o endividamento 

da empresa e a perda de confiança do investidor internacional. 

Obviamente, associados aos problemas econômicos e políticos, tem-se também 

os problemas sociais. Segundo Rebeca de La Rocque Palis (2019), coordenadora de 

Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com a queda 

do PIB e com o aumento da população, o PIB per capta teve uma redução durante três 

anos e, desta forma, a população se empobreceu, perdendo seu poder de compra, 
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reduzindo a circulação de moeda na economia, gerando números elevados de 

desemprego no país, que apresentou, em 2018, uma taxa média de desocupação de 

12,3%, que foi a maior dos últimos sete anos em 13 capitais do país (IBGE, 2019). 

Com a instalação das atividades petrolíferas e a descoberta do pré-sal, muitas 

empresas foram atraídas para a RNF, gerando importantes retornos financeiros vindos 

desta atividade, tornando a RNF a de maior PIB per capita do estado do Rio de Janeiro. 

Segundo Caleiro (2015), as cidades de Quissamã e São João da Barra estavam entre as 

10 cidades com maior PIB per capita do Brasil, isso no ano de 2013 de acordo com 

TCE/RJ. 

Sendo assim, questiona-se: Quais os municípios que têm aplicado com 

eficiência seus recursos, no período de 2011 a 2016? Portanto, acredita-se que uma 

análise sobre a eficiência do uso dos recursos públicos para esses municípios possa 

contribuir para identificar quais municípios têm se destacado quanto ao melhor uso dos 

recursos e quais precisam tomar medidas que visem garantir a eficiência quanto ao uso 

desses recursos. 

Em tempo, a escolha do período de análise, de 2011 a 2016, se deu em função 

do fato de que o Brasil passou por um processo de desaceleração na economia brasileira 

nos meados de 2011 e que em 2014 ocorreu um agravamento desse processo 

ocasionando assim uma recessão. Não se pode também deixar de fora a mudança das 

Leis dos royalties na distribuição entre estados e municípios, esta alteração se 

oficializou com a Lei 12.734/12, onde a mesma redefine a distribuição das porcentagens 

destinadas aos municípios que produzem e aos que não produzem. A mudança consiste 

em torno da divisão dos royalties que deveria ser igual para os estados onde a 

arrecadação se dá em poucas porcentagens, ocasionando assim um grave desconforto 

entre as cidades que antes recebiam um valor alto por conta da exploração deste recurso 

e que com a nova lei passaria a receber menos recursos, levando assim a um 

desiquilíbrio financeiro nas contas públicas e com isso dificuldade de manter a oferta 

de serviços públicos e garantir investimentos em infraestrutura.  

 

1.2 Hipótese 

 

Os municípios da RNF que mais recebem são os menos eficientes quanto ao uso 

dos recursos públicos, considerando uma análise para o período de 2011 a 2016. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Mensurar e analisar a eficiência dos municípios da região Norte Fluminense, 

quanto ao uso dos recursos públicos, principalmente os oriundos dos royalties, e a 

geração de benefícios para a população, medidos em termos de IFDM, para os anos de 

2011 a 2016. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Realizar uma revisão de literatura sobre a eficiência dos gastos públicos; 

 

b) Mensurar e analisar a eficiência dos municípios da Região Norte Fluminense 

em relação ao uso dos recursos públicos para o período de 2011 e 2016. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção apresentou-se o papel do Estado, sua atuação e a preocupação com 

a eficiência dos gastos públicos. Isto porque, a população brasileira constantemente 

questiona a aplicação dos recursos públicos, ainda mais sabendo que se trata de um 

volume considerável de recursos obtidos, seja por meio da tributação, dos repasses 

federais, ou seja, simplesmente pelos royalties. 

 

2.1 A atuação do Estado na sociedade  

 

De acordo com Fanuck (1986, p.444-448), “o Estado é uma organização 

juridicamente soberana de um povo e que em um dado território atua com suas leis por 

toda a sociedade”. Assim, muito se questiona a respeito do papel do Estado na 

sociedade, principalmente quando ocorrem crises econômicas, sociais ou políticas. Isto 

porque, o Estado hoje não é o mesmo de ontem, pois em cada período da história ele se 

reconfigura para atender às necessidades vigentes.  

Sendo assim, existem duas correntes de pensamento: a Neoliberal e a Liberal. Os 

neoliberais combatem, principalmente, a política do Estado de Bem-Estar social, um 

dos preceitos básicos da social democracia é um dos instrumentos utilizados 

pelo Keynesianismo para combater a crise econômica iniciada em 1929. Nessa política, 

apregoava-se a máxima intervenção do Estado na economia, fortalecendo as leis 

trabalhistas a fim de aumentar a potencialidade do mercado consumidor, o que contribuía 

para o escoamento das produções fabris. A crítica direcionada pelo neoliberalismo a esse 

sistema é a de que o “Estado forte” e limita as ações comerciais, prejudicando aquilo que 

chamam de “liberdade econômica”. Além disso, a elevação dos salários e o consequente 

fortalecimento das organizações sindicais são vistos como ameaças à economia, pois 

podem aumentar os custos com mão de obra e elevar os índices de inflação. Dessa forma, 

os neoliberais defendem a máxima desregulamentação da força de trabalho, com a 

diminuição da renda e a flexibilização do processo produtivo. Seguindo a linha de 

pensamento tem se o liberalismo econômico que serve par eliminar as interferências 

provenientes de qualquer meio na economia.  O principal pai da teoria do liberalismo 
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econômico foi Adam Smith. Para Ele, não eram necessárias intervenções na economia, 

visto que o próprio mercado dispunha de mecanismos próprios de regulação da mesma: 

a chamada “mão invisível”, que seria responsável por trazer benefícios para toda a 

sociedade, além de promover a evolução generalizada. Os liberalistas defendem a livre 

concorrência e a lei da oferta e da procura.  

Nas palavras de Omar (2001, p.211) “[...] a intervenção do governo na economia é 

efeito de uma causa”. Então, isto ocorre devido à incapacidade do mercado em adquirir 

os recursos de forma eficiente e assim distribuir a renda igualmente, o que acarreta no 

desempenho do sistema capitalista. 

Portanto, o governo, por meio, por exemplo, das políticas fiscais e monetárias 

tenta encontrar soluções para que tanto a política fiscal quanto a política monetária 

sejam eficientes. Lembrando que os instrumentos que são imprescindíveis em políticas 

fiscais são o controle de gastos e arrecadação de tributos. Segundo Silva (1999), a 

intensidade da utilização de cada um desses instrumentos caracteriza o estilo de 

governo, ou seja, um governo voltado para uma política mais distributiva ou mais 

liberal.  

Além disso, segundo Pereira (1999, p.104), “qualquer sociedade mais evoluída, 

para poder sobreviver, requer de seus membros um comportamento regulado por 

normas gerais, estruturada por meio de uma organização política”.  

No Brasil o tipo de modelo estatal adotado é o Estado Democrático Social de 

Direito, mas ainda subutilizado em seus conceitos, criado a partir da Constituição Federal 

de 1988 que instituiu o Estado Democrático de Direito no Brasil, consagrando em seu art. 

1º, princípios fundamentais como soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Denominando 

dessa forma o princípio democrático, ao afirmar que todo poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

O Estado Democrático de Direito, por sua vez significa não apenas a reunião dos 

princípios do Estado de Direito e do Estado Democrático, mas também a realização de 

um conceito que qualifica o Estado de "democrático", irradiando esse valor sobre toda a 

estrutura organizacional dos entes da federação brasileira, sobre o ordenamento jurídico 

e sobre tocante popular, ex vi do artigo primeiro do texto constitucional, que proclama o 

Estado Democrático de Direito, fundado na soberania popular, na cidadania, na dignidade 

da pessoa humana e no pluralismo político. O Estado atua no campo econômico, pois no 

https://jus.com.br/tudo/livre-iniciativa
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modelo liberal, o Estado pouco, ou nada, intervém na economia; diferentemente do 

Estado Social, que muito intervém na economia.  

 

2.2 A intervenção do Estado e a Eficiência na Gestão Pública 

 

A sociedade em si tem grande interesse em saber quais são as atividades que são 

desenvolvidas pelo governo, visto que a sua função é de prestar serviços que satisfaçam 

às necessidades coletivas de forma eficiente e eficaz. Além disso, cabe ao Estado 

também o papel de regular a prestação desses serviços, quando estes são ofertados por 

terceiros ־ geralmente os concessionários ־    que são empresas privadas que ganham, em 

processos licitatórios, o direito à exploração de um bem público. 

De acordo com Ferreira (2012), o gestor público deve compreender que o 

processo de transformação da sociedade é necessário e inevitável que ocorra. Para 

gerenciar instituições, departamentos e órgãos públicos. Então, os conceitos de 

eficiência e eficácia, geralmente, estão mais presentes na área da administração e da 

economia. A importância da eficiência e da eficácia na gestão pública tem como base o 

desenvolvimento social que afeta diretamente a sociedade como um todo, contribuindo 

na melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade. 

De acordo com Jardim (2011, p.01) “é necessário que os sistemas 

informatizados de apoio à gestão e implementação das políticas sejam interligados, 

garantindo o bom fluxo das informações bem como o acesso fácil e ágil das partes”. Já 

para Reis et al. (2016)  

As vantagens da implantação dos sistemas de gestão integrada estão 

em aspectos como economicidade de recursos (físicos, financeiros e 

operacionais); eficiência e celebridade dos processos internos, que 

tramitam de forma mais rápida entre as unidades; e transparência e 

acessibilidade das informações públicas para a sociedade. As 

facilidades da utilização desses sistemas devem-se principalmente ao 

apoio da alta administração, que participa ativamente do seu 

planeamento; e às condições favoráveis da infraestrutura da 

organização, que mesmo com alguns problemas ainda possui ótimos 

recursos físicos e tecnológicos (REIS, 2011, p.11).  

 

Segundo Boueri et al (2015), o gasto público brasileiro já se encontra em um 

nível elevado para os padrões internacionais, e, que mesmo que ocorra condições 

econômicas para elevar os gastos públicos, essa elevação não seria considerável. Desta 
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forma, o Estado em si deve se basear na eficiência, para assim obter êxito no seu 

objetivo, que é disponibilizar serviços públicos, como saúde, educação, segurança e 

infraestrutura para a sua população. 

Ressalta-se que o princípio da eficiência surgiu a partir do advento da Emenda 

Constitucional nº. 19, de 04 de junho de 1998, o Estado Brasileiro, onde a parte 

administrativa propôs uma mudança tanto na parte da estabilidade quanto da 

remuneração dos servidores públicos e a gestão gerencial da Administração Pública.   

Mas, a sua introdução na Constituição Federal do Brasil ocorreu por causa do novo 

cenário econômico-político mundial que, com a globalização e o neoliberalismo, 

configurou-se em um modelo de Estado mínimo. 

Segundo Leite (2016), no mundo moderno existe várias leis e algumas são muito 

rígidas, ainda mais em se tratando de gestão pública. De acordo com a Constituição de 

1988, mais precisamente, o artigo 37, os gestores públicos devem atuar em nome da 

Administração pública, praticando seus atos devidamente respaldados em prévia 

determinação legal. Ou seja, o gestor público só pode realizar seus atos desde que esteja 

autorizado por lei; isto para garantir que a prestação de serviços seja feita com 

qualidade, regularidade, com transparência e segurança na utilização dos recursos 

públicos.  

Segundo Meirelles (2002) definiu o princípio da eficiência, como: o que se 

impõe a todo o agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e 

rendimento profissional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já 

não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados 

positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da 

comunidade e de seus membros, e acrescenta que o dever da eficiência corresponde ao 

dever da boa administração (MEIRELLES, 2002, p. 94). 

Assim, na gestão pública, os princípios da eficiência e eficácia têm como direção 

o desenvolvimento público que é relacionado ao impacto social e que procura identificar 

os efeitos produzidos sobre uma população que vive de programas sociais 

desenvolvidos pelos governos federal, estadual e municipal. Para Giambiagi e Além 

(2001), 

O governo surge então como um fato natural da evolução das 

sociedades humanas, como forma de organizar e disciplinar melhor 

as relações entre as pessoas. A partir dessa necessidade inicial, 

porém, é claro que há uma série de vícios e imperfeições, como a má 

escolha de prioridades; o desperdício de recursos, etc., que 

constituem o “fermento” que alimenta as críticas que, em maior ou 
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menor medida, são dirigidas aos governos de todos os países do 

mundo (GIAMBIAGI e ALÉM, 2001, p.29). 

 

Com relação à política monetária, é por meio dela que o governo controla a 

oferta de moeda e a taxa de juros, o que acaba afetando os níveis de investimento, 

emprego e consumo da economia. O governo implementa a política monetária por meio 

de três mecanismos principais: o mercado aberto, o depósito compulsório e o 

redesconto. No mercado aberto, o governo vende os títulos da dívida pública quando 

quer aumentar a taxa de juros, e os compra quando quer diminuí-la; já no depósito 

compulsório, o governo obriga os bancos comerciais a manterem depositados, no Banco 

Central do Brasil (BACEN), uma porcentagem maior ou menor dos seus depósitos à 

vista, para assim aumentar ou diminuir a oferta de moeda para empréstimos, de acordo 

com as circunstâncias; e, com relação ao redesconto, este consiste em um financiamento 

que o BACEN concede às instituições financeiras privadas que estão com dificuldades 

de liquidez e de honrar seus empréstimos de curto prazo. Sendo assim, o Banco Central 

é considerado um emprestador dos bancos comerciais. 

 Conforme afirma Razzak (2001), um Banco Central crível, é capaz de manter a 

inflação e a sua respectiva variância baixa por um longo período de tempo, e de reduzir 

a correlação entre o crescimento da oferta de moeda e da inflação. De acordo com, 

Andersson e Berg (1995), uma alta credibilidade operacional do regime de metas de 

inflação é consequência da demonstração da competência do Banco Central na 

condução da política monetária em busca de uma meta anunciada. Logo, no que diz 

respeito à eficiência na gestão pública, tem-se, por exemplo, a credibilidade da sua 

política monetária. 

Por sua vez, Keynes (1996) focava mais na política fiscal do que na política 

monetária, mas ele destacava também o controle sobre a autoridade monetária pública 

sobre a oferta de moeda. Como exemplo dessa situação, pode-se citar Ferrari e Terra 

(2013, p3), que relatam a visão de Keynes sobre a “significativa importância à condução 

da política monetária”. De acordo com os mesmos,  

 

a intervenção estatal para Keynes apresenta-se, principalmente, na 

forma de política fiscal. Esta se ancora tanto na administração dos 

gastos públicos- algo completamente diverso de déficit público- 

quanto na política de tributação. Por conseguinte, a política fiscal 

Keynesiana recai diretamente, sobre a demanda agregada da 
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sociedade, isto é, sobre o investimento, o consumo, público e privado 

(FERRARI e TERRRA, 2010, p.4). 

 

Já com relação à política fiscal, segundo Pereira (2006, p.52) “esta se refere, por 

um lado, às receitas públicas, [...]; e, por outro lado, os dispêndios do governo, os quais 

estão explicitados no orçamento público”. Desta forma, a política fiscal abrange dois 

componentes distintos, o relativo à política tributária, concernente à receita pública, e à 

política orçamentária, pertinente à despesa pública. Já, Pereira (2006, p.52), define a 

política fiscal Keynesiana como “o uso consciente dos meios fiscais do governo–

tributação gastos e dividas pública, com o objetivo de neutralizar as tendências cíclicas 

da economia, traduzidas por inflação e recessão.” 

De acordo com Sachs e Larrain (1995), há na Macroeconomia um debate 

constante a respeito da magnitude do efeito que a política fiscal e a política monetária 

causam sobre a economia. Nota-se que a maioria dos macroeconomistas expressa as 

mudanças no orçamento do governo quanto às alterações na política monetária do 

Banco Central que acabam gerando um efeito “grande e previsível” no comportamento 

do PIB, dos preços, do comércio internacional e do desemprego.  

Ressalta-se que o governo em si deve direcionar as políticas fiscal e monetária 

de forma que ajudem no progresso do país. A política monetária não possui apenas um 

papel passivo no controle da economia, mas também é capaz de afetar as variáveis reais. 

Se há, por exemplo, baixos níveis de atividade econômica, o governo poderia, por 

exemplo, diminuir tributos e lançar incentivos fiscais que estimulariam a economia. 

Ainda, se é observado um elevado nível de inflação, o governo pode valer-se, por meio 

de seu Banco Central, de medidas que visem reduzir a quantidade de moeda em 

circulação, como aumento de juros, da taxa de redesconto e do percentual de depósito 

compulsório exigido dos bancos comerciais, por exemplo.  

Entretanto, a possibilidade de intervenção governamental pode gerar uma 

possibilidade do questionamento da efetividade desta. No âmbito da política fiscal, por 

exemplo, a tese da equivalência ricardiana abrange a baixa efetividade de ambos, o 

déficit governamental e a dívida pública, sobre o nível de atividade de uma economia.  

 

2.3 As Funções Econômicas do Setor Público 
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O Estado age na tentativa de corrigir as falhas de mercado, ou seja, por meio da 

intervenção do Estado na economia, ocorre a ação privada na alocação dos bens e 

serviços à sociedade. Como exemplos de falhas de mercado, têm-se: a existência de 

bens públicos, a existência de monopólios naturais, as externalidades ־ principalmente 

as negativas ־, os mercados incompletos ־não oferta de determinado bem ou serviço  ־, 

as falhas de informação ־assimetria de informação ־   e a ocorrência de desemprego e 

inflação.  

  

2.3.1 Função Alocativa 

 

O Estado atua diretamente na produção de bens e serviços para a população. 

Logo, o papel do Estado na sociedade está relacionado à Teoria Econômica do Bem-

Estar Social. Além disso, existem várias razões para a atuação produtiva do Estado, que 

são as chamadas falhas de mercado.  

Resumidamente, a economia do bem-estar, estudada por Adam Smith, em־A 

Riqueza das Nações escrita em 1776־ é um ramo da economia que usa técnicas 

microeconômicas para determinar simultaneamente a eficiência alocacional dentro de 

uma economia e a distribuição de renda associada a ela. Esta teoria procura evidenciar 

como o bem-estar social pode ser alcançado examinando as atividades econômicas dos 

indivíduos que constituem a sociedade.  

Logo, a economia do bem-estar se preocupa com o bem-estar dos indivíduos, 

em vez de grupos, comunidades ou sociedades, porque assume que o indivíduo é a 

unidade básica de medida. Também assume que os indivíduos são os melhores juízes 

do seu próprio bem-estar, em que as pessoas preferem mais bem-estar a menos, e que 

este pode ser mensurado adequadamente, seja em termos monetários ou como uma 

preferência relativa. 

Assim, na Teoria do Bem-Estar Social, verifica-se o estado utilitário total da 

sociedade. Frequentemente, ele é definido como a soma do bem-estar de todos os 

indivíduos da sociedade. O bem-estar pode ser medido, por exemplo, em termo de 

dólares ou "utilidades", ou mensurado ordinariamente em termos de utilidade relativa.  

 

O Estado de bem-estar é na maior parte das vezes caracterizado como 

[aquele modelo de] Estado que provê um grande volume de 
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prestações sociais em prol de determinadas camadas da população e 

que, para tanto, tem de incorrer em custos acentuadamente crescentes. 

Esse diagnóstico e a terapia da austeridade [Sparsamkeit] dele 

decorrente (ou também: a terapia do – em todo caso necessário e 

como sempre exortado – crescimento econômico) compreendem, no 

entanto, apenas os sintomas e não as estruturas sociais profundas do 

fenômeno (LUHMANN, 1981, p. 23). 

 

Então, para que o governo aloque recursos e atenda aos preceitos da teoria do 

Bem-estar social, é necessário fazer uso do orçamento público, que nada mais é do que 

um instrumento de gestão de maior relevância, e que é considerado o mais antigo na 

área de administração pública. Ele é usado pelos governos para organizar os seus 

recursos financeiros. 

A questão social é a que delimita os traços característicos do Estado de Bem-estar 

social, com temas relacionados direta ou indiretamente ao processo produtivo, como 

relações de trabalho, previdência, saneamento, saúde, educação etc. (STECK e 

MORAIS, 2006). 

No Brasil, o orçamento reveste-se de diversas formalidades legais. Sua 

existência está prevista na constituição e materializada anualmente numa lei específica 

Lei de Responsabilidade Fiscal־ ־   que define como se deve estimar a receita e fixar a 

despesa para um determinado exercício. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é a 

denominação que ganhou a Lei Complementar N°. 101, promulgada em 4 de maio de 

2000, amparada pelo Capítulo II do Título VI da Constituição brasileira. A LRF 

estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal, procurando manter o equilíbrio das contas públicas, prevenindo riscos e desvios. 

Tem como premissas básicas ações que envolvem as atividades de planejamento e de 

controle e a transparência e a responsabilização em todos os órgãos da administração 

pública brasileira. 

 Assim, as despesas só poderão ser realizadas se forem previstas ou incorporadas 

ao orçamento. Além disso, é importante observar, conforme citado no art. 2º da Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1964: 

 

Art. 2º. A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e 

despesa de forma a evidenciar a política econômica, financeira e 

programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de 

unidade, universalidade e anualidade (BRASIL, 1964). 
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Dessa forma, os bens públicos não podem ser fornecidos de forma compatível 

com as necessidades da sociedade por meio do sistema de mercado. Isto acontece 

porque, os benefícios gerados pelos bens públicos estão disponíveis para todos os 

consumidores, mas existem aqueles que não contribuem voluntariamente para este 

consumo. Sendo assim, perde-se o vínculo entre produtores e consumidores, gerando a 

necessidade de intervenção do governo para garantir o fornecimento dos bens públicos.   

Desse modo, o governo determina o tipo e a quantidade de bens públicos a serem 

ofertados e defini qual será o nível de contribuição de cada consumidor, tendo em vista 

que a produção dos bens públicos depende da obtenção de recursos conseguidos por 

meio da cobrança de impostos e por meio de emissão de moedas. 

De acordo com Sanson (1982), existem dois pontos a serem analisados, o 

primeiro é com relação à aquisição de recursos em um mercado idealizado como 

perfeito, na presença de bens públicos e de externalidades, e poderá ocorrer falhas. Já o 

segundo ponto se refere à análise da eficiência econômica e às funções perante o 

governo, pois considerando o caso brasileiro, em que o sistema federalista comporta a 

união, os estados e os municípios, e que as pessoas tendem a esconder as suas 

verdadeiras preferências por bens públicos e os agentes privados ignoram os efeitos 

externos causados por suas decisões; não seria um comportamento ideal, se cada ente 

direcionasse recursos para as mesmas funções e tivessem obrigações iguais. Com isso, 

a política fiscal deve ser executada para contemplar as necessidades da sociedade, além 

de servir como uma forma de corrigir as falhas de mercado existentes. 

Um exemplo prático relacionado a isto, é quando, em período de eleição, as 

pessoas procuram candidatos que possam diminuir a violência nas ruas, mesmo que isto 

signifique um aumento nos impostos. Dessa maneira, diante da incapacidade do 

mercado privado de disponibilizar bens de uso coletivo, surgiu a função Alocativa do 

Estado como forma de garantir o desenvolvimento econômico equilibrado. 

Segundo Bresser-Pereira (2008), o desenvolvimento econômico refere-se a 

bem-estar.  “Schumpeter, em 1911, (....) afirmou que o desenvolvimento econômico 

implica transformações estruturais do sistema econômico que o simples crescimento da 

renda per capita não assegura” (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 2). Além disso, 

Bresser-Perreira afirma também que 
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É bem conhecido o caso de países cuja renda per capita cresce 

devido à exploração de um recurso natural de que esse país é 

muito bem-dotado, mas não há transformações estruturais na 

economia: a produção desse bem ocorre em regime de 

enclave, geralmente acompanhado por doença holandesa, 

ficando os frutos do progresso técnico limitados 

exclusivamente àquele setor da economia. (BRESSER-

PEREIRA, 2008, p. 3). 

 

Segundo Schumpeter (1911), para que haja desenvolvimento econômico, faz-se 

necessário que ocorram transformações estruturais, culturais e institucionais, e não 

somente o crescimento da renda per capita. Para tanto, o Estado tem de desempenhar 

adequadamente sua função Alocativa, visto que 

 Aumentos na renda per capita e a taxa de crescimento 

positiva não são suficientes para expressar que a sociedade em 

questão tenha se desenvolvido (AMIM, COMIM e 

IGLESIAS., 2009, p. 3). 

  

Por fim, segundo Del Sole (2016), a função Alocativa é quando o Estado oferta 

bens públicos, como: Rodovias, Estradas, Portos, Aeroportos, Parques, Universidades, 

etc. de forma a atender às necessidades da sociedade. Com isso, o Estado espera garantir 

não só o crescimento econômico, mas também o bem-estar; ou seja, desenvolvimento 

econômico.  

 

2.3.2 Função Distributiva 

 

A distribuição de renda pode ser definida como a contribuição dos agentes 

econômicos ao processo de produção, e de acordo com os três instrumentos ־ capital, 

trabalho e terra  ־ , pode-se dizer que quanto maior a contribuição trazida em capital e 

trabalho, maior será o benefício auferido pelos agentes econômicos por meio da 

remuneração do capital e do trabalho. Entretanto, é possível que a remuneração de 

alguns seja abaixo do esperado. 

De acordo com Silva (1995), há um consenso de que os tributos mais adequados 

para o nível local são aqueles que incidem sobre a propriedade imobiliária, mas, muitas 

vezes, os governos locais enfrentam dificuldade na sua arrecadação, seja por motivos 

econômicos, administrativos ou políticos. Existe também a necessidade de 

financiamento de bens meritórios, como a educação e a saúde, em que os governos 
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locais são executores de políticas nacionais, gerando um desequilíbrio nas finanças 

públicas locais. 

Segundo Campello e Matias (2000, p.42), “a forma de alocação de recursos 

determina não somente a realização ou não de determinados projetos e atividade, como 

viabilidade ou não da execução [...] para determinadas parcelas da população”. Logo, 

com a exposição do sistema tributário e da política de gastos, os processos mais 

utilizados para conseguir os objetivos da função distributiva são de aumentar os valores 

dos tributos dos indivíduos que possuem uma renda elevada e de ampliar as despesas 

de transferências que beneficiem direta ou indiretamente as classes de renda mais baixa, 

como os serviços gratuitos de educação, saúde, entre outros.  

Garcia (2005) afirma que o governo funciona como um agente “redistribuidor” 

de renda, à medida que, por meio da tributação, retira recursos dos segmentos mais ricos 

da sociedade ־pessoas, setores ou regiões ־   e os transferem para os segmentos menos 

favorecidos. Sendo que os principais mecanismos para estas políticas distributivas são 

os impostos, os gastos públicos e os subsídios. Já, de acordo com Albuquerque (2008), 

o gasto público é visto como instrumento de promoção e direcionamento do crescimento 

econômico, além de redistribuidor da renda, e não mais como um recurso necessário 

somente para o atendimento de serviços públicos essenciais. 

Segundo Del Sole (2016), a função distributiva ocorre quando todos os cidadãos 

e empresas têm obrigações e impostos a pagar ao Estado, pois com esse recolhimento 

são geradas as receitas para criação de obras de infraestrutura, de educação pública, de 

saúde e segurança, entre outros. E, a importância dessa função é nada mais que combater 

a desigualdade de renda, recolhendo impostos para que os mais carentes possam ter 

acesso aos serviços púbicos essenciais. 

Por outro lado, ainda segundo Lamera (2008), a eficiência Alocativa refere-se 

às proporções ótimas dos inputs ־ insumos ־  e outputs ־ produtos gerados no sistema 

produtivo, levando-se em consideração os preços de mercado dos mesmos; e, por fim, 

a eficiência econômica é alcançada quando os custos são minimizados, dados os preços 

dos fatores ־eficiência Alocativa ־  , e a produção ocorre na fronteira tecnológica־

eficiência técnica ־  .
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção apresenta-se a metodologia utilizada para encontrar os resultados 

acerca da eficiência dos recursos públicos com base nos impactos dos royalties de 

petróleo nos municípios da RNF no período de 2011 a 2016. Para se obter os resultados 

foram selecionadas variáveis output e input e utilizado o modelo DEA. Nesta parte 

também se verificou a análise de outros autores acerca da eficiência de alguma variável 

a ser utilizada. Ademais, mostrou-se que esses autores além de utilizar o modelo DEA 

também utilizam o modelo FDH. 

 

3.1. Alguns estudos sobre análise de eficiência do uso de recursos púbicos 

 

No Brasil, existem vários estudos sobre essa temática, como o de Delgado e 

Machado (2007), que estimaram fronteiras de eficiência das escolas públicas estaduais 

de Minas Gerais, nos níveis de ensino fundamental e médio. Sendo assim, os autores 

constataram que as escolas localizadas onde há mais abundância de recursos 

educacionais tendem a ser mais eficientes. 

 De acordo com Faria, Januzzi e Silva (2008) a metodologia da análise 

envoltória de dados (DEA) tem sido utilizada recentemente em pesquisas que analisam 

obrigações públicas, como a saúde, educação, saneamento e segurança. No seu trabalho 

sobre eficiência dos gastos públicos nos municípios fluminenses, no período 1999/2000, 

as variáveis inputs foram: gasto per capita com saúde, saneamento e educação. Com 

relação aos outputs, os autores utilizaram a taxa de alfabetização de 10 a 14 anos, 

proporção de domicílios particulares permanentes com esgotamento sanitário 

adequado, proporção de domicílios particulares permanentes com saneamento 

adequado, o inverso da taxa de mortalidade por causas hídricas, proporção de crianças 

de dois a cinco anos matriculadas em creches ou escolas de educação infantil. Os 

resultados permitiram observar que uma maior eficiência dos gastos proporcionou 

resultados melhores nas políticas públicas, de forma que os municípios considerados 

unidades de referência refletiram as boas práticas de gestão ao obterem melhores 

resultados com menos recursos. 



33 

 

Já Trompieri Neto et al (2009) analisaram os determinantes da eficiência dos 

gastos públicos municipais em saúde e também na educação no Estado do Ceará. Nesse 

estudo, com relação à função saúde, os insumos selecionados foram a quantidade de 

recursos financeiros alocados para a área, especificamente, o gasto com saúde per 

capita. E, os indicadores de produto selecionados foram quatro: número de unidades de 

saúde per capita, número de profissionais de saúde com nível superior per capita, 

número de agentes comunitários de saúde per capita, taxa de cobertura do Programa 

Saúde da Família (PSF). A partir dos resultados encontrados através da análise DEA, 

se observou que os municípios eficientes em transformar insumo em produto, não 

necessariamente são eficientes na transformação de insumo em resultado, e vice-versa. 

Desta maneira se encontra duas falhas comuns de gestão pública:  a subutilização dos 

produtos na consecução das políticas públicas e do mau planejamento na definição dos 

produtos necessários para o alcance dos resultados desejados. 

Machado Júnior et al (2011) na busca de encontrar a eficiência do gasto 

municipal em educação, saúde e assistência social nos municípios do Ceará no ano de 

2005, constataram baixos níveis da eficiência média do gasto público municipal em 

todos as áreas, principalmente na educação. Outro estudo que fala sobre a eficiência, 

foi o realizado por Zoghbi et al (2011), cujo objetivo foi avaliar a eficiência dos 

municípios paulistas no ano de 2005, no gasto em educação fundamental. Os autores 

usaram o modelo FDH3 para estimar a fronteira de eficiência. Entre os resultados, os 

autores notaram que o grupo de municípios com mais de 100 mil habitantes foram mais 

eficientes, e que a municipalização da rede de ensino favoreceu o desempenho dos 

alunos. 

De acordo com os estudos de Antaun Netto e Lins (2012) utilizando o modelo 

DEA, para aplicar as determinações dos indicadores de desempenho das capitais e do 

distrito federal brasileiro na área da saúde, utilizando dados de mortalidade para causas 

externas, doenças circulatórias e mortalidade infantil. 

Alves e Costa (2013) exemplificaram 31 variáveis e dentre estas se selecionou 

24 para ser insumo e sete para obter resultados. Os autores se propuseram a analisar as 

unidades de atenção básica de saúde (ABS) nos munícipios do estado do Espírito Santo 

nos anos de 2007 a 2009. Os resultados encontrados especificaram que dos 78 

 
3 O modelo de fronteira FDH (Superfície de Livre Disponibilidade) utiliza o conceito de dominância 

(TULKENS, 1993). 
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munícipios estudados somente 18 foram considerados eficientes no ano de2007, 

enquanto que no ano de 2008 foram 24 que atingiram a fronteira de eficiência e no ano 

seguinte foram 27. 

 Doumpos e Cohen (2014) buscaram analisar a eficiência na administração do 

setor público de um grupo de municípios gregos, com base em indicadores econômico-

financeiros referentes aos anos de 2002 a 2009. A base utilizada foi o modelo DEA para 

obter as estimativas de eficiência, que posteriormente foram analisados em um modelo 

de regressão. A pesquisa contribuiu para introduzir um novo modelo de avaliação da 

eficiência dos governos locais na Grécia, por meio da alocação dos dados em inputs e 

outputs, propiciando uma visão abrangente do orçamento e facilitando a implementação 

de programas de reduções de custos. Já Duarte et. al (2016), que analisaram a eficiência 

dos serviços de saúde nos munícipios da Paraíba em 2014, a variável input usada foi a 

despesa total em saúde e se obteve um resultado de que dos 203 munícipios analisados 

se encontrou somente 31 eficientes. 

Partindo das observações que cada autor fez pode-se criar o Quadro1onde se 

apresenta uma síntese dos estudos sobre eficiência, destacado os autores, os dados 

usados e os métodos aplicados.  
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Quadro 1 - Síntese de Estudos Empíricos sobre Eficiência 

Autor (es) Objetivos Dados Méto

do 

 

Delgado e 

Machado 

(2007) 

Estimou fronteira 

de eficiência das 

escolas públicas 

estaduais de 

Minas Gerais. 

Produtos: Matemática; Português e 

Matriculas. 

Insumos: População; nº de escolas no 

município; custo aluno total; professores 

com curso superior; infraestrutura; 

alfabetizados; IDH. 

DEA 

Faria, 

Januzzi e 

Silva (2008) 

Analisar a 

eficiência dos 

gastos públicos 

nos municípios 

fluminenses no 

período de 

1999/2000. 

Inputs: gasto per capita com saúde; 

saneamento; educação 

Outputs: taxa de alfabetização de 10 a 14 

anos; proporção de domicílios particulares 

permanentes com esgotamento sanitário 

adequado; proporção de domicílios 

particulares permanentes com saneamento 

adequado; o inverso da taxa de 

mortalidade por causas hídricas; 

proporção de crianças de dois a cinco anos 

matriculadas em creches ou escolas de 

educação infantil. 

DEA 

Trompieri 

Neto et.al 

(2009) 

Eficiência dos 

gastos públicos 

municipais em 

saúde e educação 

no estado do 

Ceará. 

Insumos: gasto com saúde per capita. 

Produtos: número de unidades de saúde 

per capita; número de profissionais de 

saúde com nível superior per capita; 

número de agentes comunitários de saúde 

per capita; taxa de cobertura do Programa 

Saúde da Família (PSF) 

DEA 

Machado 

Júnior et.al 

(2011) 

Busca encontrar 

a eficiência do 

gasto municipal 

do Ceará (2005) 

Output: gasto publico 

Input: Educação, Saúde e Assistência 

Social 

DEA 

Zoghbi et.al 

(2011) 

Eficiência dos 

munícipios 

Paulistas no ano 

de 2005 

Gasto com educação fundamental 
Modelo 

FDH 

Antaun 

Netto e Lins 

(2012) 

Avaliou a 

eficiência dos 

serviços de saúde 

por meio do DEA 

entre 1983 e 

2009 

Output: área da saúde 

Input: mortalidade para causas externas; 

Doenças circulatória; Mortalidade infantil 

DEA 

Doumpos e 

Cohen 

(2014) 

Analisar a 

eficiência na 

administração do 

setor público de 

um grupo de 

munícipios 

gregos. 

Output: setor bancário 

Input: demonstrativo bancário 

 

DEA 

Duarte et.al 

(2016) 

Estudou a 

eficiência dos 

serviços de saúde 

nos munícipios 

da Paraíba (2014) 

Input: Despesa total em saúde 

Output: produção ambulatorial do SUS, 

Imunizações, Número de visitas e 

Famílias cadastradas 

DEA 

Fonte: Elaboração própria a partir da revisão de literatura. 
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 3.2 Análise Envoltória de Dados (DEA) 

 

A Análise Envoltória de Dados  ־Data Envelopment Analysis־DEA־, é uma 

ferramenta analítica utilizada para identificar as DMUs־Decision Making Units, em 

português, unidades tomadoras de decisão.Os scores de eficiência são obtidos 

comparando a relação entre outputs־ produtos ־    e inputs-insumos/ recursos ־  de cada 

DMUs com as demais DMUs em análise, sendo os pesos dos outputs e inputs calculados 

por meio de um problema de programação linear (PPL) de modo a maximizar a 

eficiência da DMU. 

A Programação Linear (PL) tem a capacidade de identificar a possível fronteira 

de eficiência de um grupo de organização que possuam as mesmas características e de 

também poder elaborar as comparações entre os recursos usados e os resultados obtidos 

por cada uma das organizações avaliadas. 

Segundo Baptista (2005, p.163), “a eficiência técnica requer que se utilize um 

processo de produção que não use mais insumos do que o necessário para um dado 

produto”. Já, de acordo com Lamera (2008), a eficiência técnica é a capacidade que a 

empresa־ unidade produtiva־ tem de definir proporções ótimas dos inputs ־insumos־

utilizados num processo produtivo. Logo, segundo Obersteiner (1999), a DEA foi 

descrita como sendo um modelo de programação matemática aplicado às informações 

quantitativas que fornecem um novo meio de analisar dados empíricos de relações 

extremas, tais como as funções de produção e/ou superfície de possibilidade de 

produção eficiente, que são a base da economia moderna. 

Entretanto, esta proposição requer que um conjunto de pesos seja definido. Isso 

pode ser difícil, particularmente, se um conjunto de pesos comuns fossem buscados e 

aplicados por unidades organizacionais. Logo, a DEA permite otimizar individualmente 

cada uma das observações, uma em relação às demais, formando assim uma fronteira 

de eficiência, como o exposto na Figura 1. 
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Figura 1- Fronteira de eficiência criada a partir das relações entre inputs e outputs das 

DMUS por meio do modelo DEA  

Fonte: Extraído de Lins, et al. (2007, p.40). 

 

Conforme a Figura 1 observa-se que existe uma fronteira do envelope ou 

envoltória de unidades eficientes ou benchmarks. Além disso, o modelo DEA é baseado 

na resolução de um problema de programação fracionaria, no qual a medida de 

eficiência é obtida por meio da razão da soma ponderada dos produtos pela soma 

ponderada dos insumos. Esta é formada pela combinação linear que conecta os 

conjuntos de observações das unidades eficientes ou boas práticas; isto gera um 

conjunto convexo de possibilidades de produção. Assim, o valor de eficiência atribuído 

à unidade não é definido como um padrão absoluto, mas sim relativo às outras unidades.  

Logo, as unidades que possuírem a melhor relação insumo ponderado/produto 

ponderado serão consideradas mais eficientes e estarão situadas sobre a linha da 

fronteira. Já as menos eficientes estarão situadas em uma região abaixo da fronteira e, 

portanto, precisarão realizar algum esforço para se deslocar para o limite de eficiência 

(FERREIRA e PITTA, 2008). Então, pode-se dizer que os modelos DEA fazem a 

agregação de inputs, transformando-os em insumos esperados, e a agregação de outputs, 

transformando-os em produtos esperados, resultantes de uma combinação linear dos 

inputs e outputs observados.  

Destacam-se também algumas vantagens de se utilizar o modelo DEA: pode-se 

prontamente incorporar múltiplos insumos e produtos no cálculo da eficiência técnica, 
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requerendo somente informações sobre as quantidades, não os preços, o que a torna 

particularmente adequada para avaliar serviços públicos, onde é difícil ou mesmo 

impossível indicar preços para estes serviços; pode-se também determinar possíveis 

fontes de ineficiência, bem como níveis de eficiência; possibilita decompor a eficiência 

de custos, em eficiência técnica e eficiência alocativa; permite a decomposição da 

ineficiência técnica, em efeitos de escala, efeitos de insumos indesejados e um 

componente residual; e, identificando peers4 para organizações que são observadas 

como ineficientes, fornece um conjunto de potenciais modelos a imitar ־benchmarks־. 

Como em qualquer técnica empírica, ressalta-se que a modelagem DEA é 

baseada em suposições, as quais precisam ser reconhecidas quando da interpretação dos 

resultados de um estudo. Ao ser determinística, acaba por produzir resultados que são 

particularmente sensíveis a erros de medida. Isto porque a técnica DEA só mede a 

eficiência relativa da melhor prática entre um exemplo particular. Portanto, não é 

significativo comparar os escores de eficiência entre diferentes estudos, porque a 

melhor prática entre os estudos é desconhecida; e a DEA é também sensível à 

especificação dos fatores e ao tamanho do grupo sob análise.  

Cabe destacar também que a DEA se destina à estimação da eficiência relativa, 

não fornecendo a eficiência absoluta; ou seja, permite verificar as peers, mas não as 

compara com o máximo teórico. As duas inconveniências da limitação acima descrita 

são: a impossibilidade de classificar as DMUs eficientes, na verdade todas as DMUs 

eficientes têm um score de 100% ou pode ocorrer um score superior de 100%; e do 

ponto de vista gerencial, seria melhor comparar unidades com a fronteira de melhor 

desempenho absoluto.  

Segundo Debreu (1951) e Farrell (1957), ao deduzirem que uma unidade 

produtiva com um coeficiente de eficiência de um ou 100% indica que o desempenho 

da DMU não pode ser melhorado por outra. Salienta-se que a técnica do modelo DEA 

pode ser utilizada para avaliar qualquer tipo de empresa, departamentos ou setores, 

desde que as comparações entre unidades tomadoras de decisão־DMUs־ sejam 

realizadas para grupos homogêneos. Este grupo é homogêneo porque possui a maior 

produtora de petróleo que é a bacia de Campos do Goytacazes. Sendo assim, podem-se 

identificar as causas da ineficiência de cada unidade, bem como obter o índice de 

eficiência.  

 
4Peer significa os pontos de eficiências da fronteira de eficiência, e são representadas pela DMUs. 



39 

 

Salienta-se também que a aplicação da metodologia DEA exige uma sequência 

de passos a serem seguidos, a saber: abrangência do estudo; seleção das DMUs; seleção 

dos fatores  ־insumos e produtos־; e aplicação do modelo. Salienta-se que a eficiência 

das DMUs é diretamente afetada pelas variáveis de input e de output. Desta forma, as 

variáveis de input e de output devem ser selecionadas adequadamente de forma a 

representar a performance das DMUs.  

Além disso, para a aplicação do modelo DEA, faz-se necessário ter em conta a 

disponibilidade dos dados. As DMUs em análise podem não divulgar os seus resultados 

ou os recursos que têm à sua disposição e, como tal, nem sempre é possível obter os 

dados numéricos pretendidos. Ademais, quanto maior o número de variáveis de input e 

output, maior é a dimensionalidade do espaço de soluções da programação linear, uma 

vez que existe uma maior porção de diferenças entre as DMUs. Também, as DMUs 

comparadas tendem a deslocar-se para a fronteira de eficiência, devido ao fato de que o 

número de DMUs eficientes tende a ser mais elevado (WAGNER e SHIMSHAK, 

2007).  

Então, o grande desafio do método DEA é encontrar um modelo rigoroso que 

utilize o menor número possível de variáveis de input e output necessárias. Estudos 

anteriores sugerem algumas abordagens para identificar as variáveis mais relevantes a 

serem incluídas no modelo DEA. Golany e Roll (1989) afirmam que o número de 

DMUs deve ser pelo menos o dobro do produto entre o número de variáveis de input e 

de output. 

Por outro lado, Banker, Charnes e Cooper (1984) defendem que o número de 

DMUs deve ser pelo menos o triplo da soma entre o número de variáveis de input e 

output. No entanto, o cumprimento destes critérios não é obrigatório (ZHU, 2014). O 

mais importante na aplicação do método DEA é realizar uma correta análise da situação 

e identificar quais as variáveis que melhor refletem a performance das DMUs em 

estudo.  

Panayides et al (2009) e LineTseng (2007) sugerem, também, antes da aplicação 

do método DEA, a realização de uma análise de correlação entre as variáveis para que 

sejam incluídas apenas aquelas que apresentem uma elevada correlação. Isto é, as 

variáveis de input devem ter uma elevada correlação com as variáveis de output.   

Quanto aos retornos de escala, Charnes et al. (1978) propuseram o modelo CCR־ 

cujo nome deriva das inicias dos autores־, onde são assumidos rendimentos constantes 

de escala־constant return scale־ CRS־ para a medição da eficiência das DMUs. Neste 
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modelo, assume-se que uma variação no nível dos inputs implica em uma variação 

proporcional nos outputs (REBELO et al, 2013). 

Já Banker, Charnes e Cooper (1984) desenvolveram o modelo BCC, onde foram 

introduzidos rendimentos variáveis de escala ־variable return to scale־VRS־. Assim, os 

autores desenvolveram um modelo que não relaciona, de forma constante, o aumento 

dos outputs com os dos inputs. 

Segundo Biondi Neto (2001, p.51): 

 

A característica essencial do modelo CCR é a redução de 

múltiplos produtos e múltiplos insumos (para cada DMU) para 

um único produto `virtual` e um único insumo `virtual`. Para 

uma DMU, a razão entre esse produto virtual e o insumo 

virtual fornece uma medida de eficiência que é função dos 

multiplicadores. Essa proporção, que será maximizada, forma 

a função-objetivo para a DMU “O” sendo avaliada. (Charnes 

et al ,1996, p.40).  

 

É importante, então, que os modelos sejam desenvolvidos com o suporte DEA, 

pois desta maneira se poderá analisar a reação entre as quantidades de inputs e outputs 

e também se pode incorporar outros fatores externos que ajudem na influência da análise 

de eficiência. 

Os dois modelos considerados os pilares da DEA são: CCR – modelo 

desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes – é considerado um problema de 

programação linear, que apresenta a seguinte formulação: otimizar as restrições e BCC 

– modelo sugerido por Banker, Charnes e Cooper – este foi criado para sanar algumas 

carências do CCR. Ele permite identificar se o retorno a escala é constante, crescente 

ou decrescente. Ele incorpora o modelo CCR, onde a função objetivo do modelo BCC 

é de também otimizar as restrições. 

Por fim, os modelos CCR e BCC são considerados modelos radiais, já que, 

embora também admitam outros tipos de alterações, se baseiam em mudanças 

proporcionais nos inputs e outputs. Os modelos podem ainda ser divididos de acordo 

com a sua orientação. Segundo Ji e Lee (2010), os modelos podem seguir uma 

orientação para input, onde se procura minimizar os inputs satisfazendo os níveis dos 

outputs envolvidos; ou uma orientação para output, onde se procura maximizar os 

outputs sem que seja necessário aumentar os valores dos inputs. A escolha da orientação 

do modelo deve levar em conta o objetivo que as DMUs em análise pretendem atingir 

e a estratégia que lhes está associada. 
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3.2.1 Eficiência  

 

Um processo produtivo pode ser definido como o conjunto de operações 

necessárias para transformar insumos (ou inputs) em produtos (ou outputs). A relação 

entre ambos é com o que foi produzido e as quantidades de insumos utilizadas, podendo 

ser matematicamente representada como o quociente entre os produtos e os insumos, 

como apresentada na Equação 1: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 =  
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
                                                                       (1) 

 

A Equação 1 demonstra um caso onde cada unidade pode vir a ter apenas um 

input e um output. Medidas de produtividade são importantes fatores de controle do 

processo produtivo uma vez que a análise temporal de tais medidas permite acompanhar 

a evolução da relação produto/insumo da unidade produtiva avaliada. No entanto é 

possível enriquecer a avaliação de desempenho através da comparação com outras 

unidades que também efetuam a mesma atividade e deste tipo de comparação surge o 

conceito de eficiência. 

Assim, a modelagem DEA permite definir uma fronteira eficiente que é obtida 

por meio dos resultados das eficiências das DMUs que foram estudadas. As que estão 

nessa fronteira são consideradas eficientes e tornam-se benchmarks “referências” para 

aquelas que não atingiram a eficiência. Isto é, as DMUs consideradas eficientes 

possuem níveis de outputs e inputs que devem ser alcançadas pelas DMUs não 

eficientes. Logo, de modo geral, a DEA constrói uma medida, como apresentada na 

Equação 2:  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 =
𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠

𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠
                                            (2) 

 

A Equação 2 remete a uma eficiência que é técnica, pois mostra a relação entre 

produtos e insumos de um dado sistema produtivo. Ressalta-se que a produção, na 

perspectiva de mercado, é o processo pelo qual uma firma transforma os fatores de 

produção adquiridos em produtos e serviços para a venda no mercado. Ou seja, a 

empresa compra insumos e combina-os segundo um processo de produção escolhido e 

vende os produtos resultantes no mercado. O processo de produção pode ser ou não 
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caracterizado pelo uso intensivo de mão de obra ou da terra, dependendo do fator de 

produção utilizado em maior quantidade, relativamente aos demais. 

A escolha do processo de produção depende de sua eficiência, podendo ser 

avaliada pelo ponto de vista tecnológico ou pelo ponto de vista econômico. Desta forma, 

pode-se dizer que o conceito de eficiência técnica é aquele que permite produzir uma 

mesma quantidade de produto, utilizando menor quantidade física de fatores de 

produção. 

 É importante notar que eficiência é um conceito relativo que visa comparar 

diferentes unidades levando em consideração a relação entre os insumos utilizados e os 

produtos produzidos. Ou seja, leva-se em consideração não apenas o processo da 

unidade produtiva em questão, como também os processos de outras unidades que 

possuem atividades homogêneas. 

 O seu objetivo é maximizar a eficiência de cada empresa de acordo com as suas 

possibilidades, é o que mostra a Equação 3: 

 

𝑚𝑎𝑥
𝑢,𝑣

𝑢1𝑦01+𝑢2𝑦02+⋯+𝑢𝑟𝑦0𝑟

𝑣1𝑥01+𝑣2𝑥02+⋯+𝑣𝑖𝑥0𝑖
=  

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙
                                          (3)  

sujeito a  
𝑢1𝑦𝑗1+𝑢2𝑦𝑗2+⋯+𝑢𝑗𝑦𝑗𝑟

𝑣1𝑥𝑗1+𝑣2𝑥𝑗2+⋯+𝑣𝑖𝑥𝑗𝑖
 ≤ 1,      j=1,...,n 

 ur ≥ 0, r=1,...,s 

 vi ≥ 0, i=1,...,m 

 

onde: yjr = quantidade do r-esimo output, da j-esima DMU; xji = quantidade do i-ésimo 

input, da j-ésima DMU; r = indexador de outputs, (r = 1,....,s); i = indexador de inputs, 

(i = 1,....,m); j = indexador de DMU´s, (j=1,...,n); 0 = DMU que está sendo analisada 

(j0); ur= peso atribuído ao r-ésimo output; e vi = peso atribuído ao i-ésimo input. Logo, 

se observa que a principal característica deste modelo é que os pesos u e v são as 

incógnitas ou variáveis de decisão. São elas que maximizam a eficiência. 

 

3.2.2 Descrição e fontes de dados 

 

A população utilizada no presente trabalho agregou os nove municípios da 

região Norte Fluminense; e, para cada município foram coletadas variáveis de inputs e 
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de outputs. No Quadro 2, apresentam-se variáveis a que foram utilizadas e suas 

respectivas fontes de dados. 

Quadro 2 – Descrição das variáveis inputs e outputs e suas fontes de informação 

Inputs 

Investimento per capita (INV) que denota o valor investido na oferta de 

serviços e produtos para cada município dividido pela sua população. 
TCE/RJ 

Despesa per capita (DP) que se refere à despesa total dividida pelo total da 

população residente no município, dada em milhares de reais para o período 

em análise. 

TCE/RJ 

Royalties per capita (R) que denota o valor recebido dos royalties para cada 

município dividido pela sua população. 
TCE/RJ 

Outputs 

IFDM que se refere ao índice FIRJAN de desenvolvimento humano 

municipal, que leva em consideração dados de saúde, educação, longevidade 

e renda. 

FIRJAN 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As variáveis descritas no Quadro 2, foram selecionadas com base em outros 

estudos a respeito  da eficiência, um exemplo a ser citado é o trabalho dos autores 

Doumpos e Cohen (2014), que buscaram analisar a eficiência na administração do setor 

público de um grupo de municípios gregos, com base em indicadores econômico-

financeiros referentes aos anos de 2002 a 2009, e para se chegar a este resultado se 

utilizou o modelo DEA para obter as estimativas de eficiência, que posteriormente 

foram analisados em um modelo de regressão. A pesquisa contribuiu para introduzir um 

novo modelo de avaliação da eficiência dos governos locais na Grécia, por meio da 

alocação dos dados em inputs e outputs, propiciando uma visão abrangente do 

orçamento e facilitando a implementação de programas de reduções de custos 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção apresentaram-se os resultados da aplicação da técnica DEA de modo 

a mensurar a eficiência dos nove municípios componentes da região norte fluminense, 

considerando o período de 2011 a 2016, e ranqueá-los e compará-los no que tange à 

eficiência no uso dos recursos públicos. Além disso, buscou-se entender os padrões de 

eficiência obtidos considerando variáveis socioeconômicas de cada munícipio. 

É importante salientar que para se obter os resultados procurou-se, usar variáveis 

que têm possibilidade de capturar com maior fidelidade a questão da eficiência em 

relação à conversão de recursos públicos em bem-estar social, assim, neste trabalho se 

utilizou a variável output IFDM; e, para as variáveis inputs Investimento per capita, 

Despesa per capita e Royalties per capita. Então, de acordo com a Tabela 1A, onde 

apresentou-se os resultados das correlações entre os inputs e output para o período 

analisado, observou-se que, de modo geral, os inputs e outputs apresentaram coeficientes 

de correlação, em termos modulares, maiores do que 0,50, o que demonstra uma 

associação de moderada a forte entre tais variáveis. Isto posto, apresentam-se na Tabela 

2 os escores de eficiência dos municípios da RNF considerando o período de 2011 a 

2016.  
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Tabela 2- Escores de eficiência para os munícipios da RNF no período de 2011 a 2016 

Município 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ranking  

Campos dos Goytacazes 229,03% 240,65% 226,08% 196,80% 163,40% 228,89% 5º  

Carapebus 342,81% 303,50% 369,81% 287,68% 100,00% 225,39% 7º  

Cardoso Moreira 188,02% 204,00% 194,34% 169,37% 108,58% 106,13% 4º  

Conceição de Macabu 134,31% 155,35% 151,85% 100,00% 133,81% 123,37% 3º  

Macaé 286,47% 340,41% 328,68% 282,17% 288,51% 119,25% 6º  

Quissamã 506,42% 578,91% 502,46% 376,47% 139,89% 114,74% 8º  

São Fidélis 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1º  

São Francisco de Itabapoana 100,43% 100,00% 105,04% 101,93% 103,17% 104,14% 2º  

São João da Barra 398,97% 594,36% 571,06% 160,44% 509,45% 127,50% 9º  

Média 254,05% 290,80% 283,26% 197,21% 182,98% 138,82%   
Máximo 506,42% 594,36% 571,06% 376,47% 509,45% 228,89%   

Desvio-padrão 141,54% 186,74% 171,11% 98,52% 136,04% 50,89%   

Coeficiente de Variação 55,71 64,22 60,41 49,96 74,35 36,66   
Fonte: Elaboração Própria a partir dos resultados obtidos por meio do software EMS e organizados no Excel. 
Nota: Em que a cor verde significa as DMUs que apresentaram 100% de eficiência; a cor amarela significa quase eficiência e a cor vermelha ineficiência.
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Os resultados da Tabela 2 demonstram que apenas o município de São Fidélis 

apresentou eficiência de máxima, (neste caso se considera eficiente quando se encontra 

100%), quando comparado às outras oito cidades da RNF, no período estudado. Destaca-

se que esse resultado pode estar ancorado no fato de que o município de São Fidélis, que 

de acordo com o TCE/RJ (2017) tem como PIB per capita um montante de R$ 19.003,73, 

ficando assim em 2.042º no ranking nacional de municípios pelo PIB, enquanto em 

relação ao estadual sua posição é de 57º, considerando ambos os dados de 2015. 

Ainda a partir de dados do TCE/RJ (2017), ao examinar as despesas correntes per 

capita de São Fidélis, estas giravam em torno de R$ 2.332,51, enquanto que o 

investimento per capita somava cerca de R$ 57,90. Analisando a receita total de São 

Fidélis, verificou-se que esta se encontrava em um montante de cerca de R$ 88 milhões, 

já a sua receita corrente estava comprometida em 97% com o custo da administração 

pública; no entanto, a participação dos royalties na composição de suas receitas totais foi 

de 8%. Em tempo, destaca-se que a receita per capita foi de R$ 176,24. 

O município de São Fidelis obteve 100% de eficiência na conversão dos recursos 

públicos em bem-estar para a população local; e, o segundo mais eficiente foi São 

Francisco de Itabapoana que chegou a 102,55%. Já por meio da Figura 2, de modo geral, 

pode-se observar a evolução de alguns indicadores econômicos e sociais do município de 

São Fidélis, entre 2011 e 2016. 

 

Figura 2 – A figura (a)mostra a evolução da receita per capita, despesa per capita e do IFDM, enquanto 

que a figura (b) mostra a evolução do investimento per capita, royalties per capita e do IFDM 

do Município de São Fidélis entre 2011 e 2016. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do TCE/RJ (2017). 
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Analisando a Figura 2 (a), notou-se que o comportamento da receita per capita 

de São Fidélis apresentou aumentos até o ano de 2015 e depois uma leve tendência de 

declínio, o que já pode ser reflexo das crises econômicas no país. Já com relação às 

despesas per capita se observa um aumento até o ano de 2014 e no ano seguinte até os 

dias atuais um decrescimento. Analisando a figura (b), verificaram-se aumentos com 

relação aos royalties per capita até 2014, e depois sofreu quedas até 2016. Já com relação 

aos investimentos per capita se observa declínios nos períodos analisados, onde tem se 

que em 2014 um ótimo retorno e no ano seguinte uma queda brusca. 

Ademais, ao analisar o IFDM de 2016, em ambas as figuras se averiguaram que 

em São Fidélis o valor foi de 0,64, mesmo após aumentos ao longo do período, o que 

indica que São Fidélis se encontra na faixa considerada de desenvolvimento moderado. 

Especificamente, a partir dos dados da FIRJAN (2016), quando se analisa o IFDM 

educação, notou-se que este foi de 0,80 e o IFDM saúde foi de 0,76; enquanto que o 

IFDM emprego e renda apresentou valor de 0,36;  e isso demonstra que, no caso de São 

Fidélis, foi o IFDM educação que alavancou o IFDM geral. Então, pode-se dizer que 

essas características foram as que levaram, em termos comparativos, São Fidélis a se 

posicionar na fronteira de eficiência em todos os anos analisados; e, portanto, servir como 

benchmark para os demais. 

Outro município que quase atingiu a fronteira de eficiência (média do período de 

102,55%) foi São Francisco de Itabapoana (SFI) que, também conforme informações do 

TCE/RJ (2016), possuía um PIB per capita de R$29.321,71. Já, as despesas correntes per 

capita giram estavam em torno de R$ 2.758,58, enquanto que o investimento per capita 

foi de R$ 76,43. Ressalta-se que, embora São Fidélis tenha sido 100% eficiente em todos 

os anos da análise, SFI apresentou um maior nível de investimento per capita. 

Considerando novamente os dados do TCE/RJ (2017), analisando a receita total 

de SFI, verificou-se que esta se encontra a patamares de cerca de R$ 116 milhões; sendo 

que 96% deste valor estava destinado ao custeio da máquina administrativa. Já em relação 

às suas receitas vinculadas ao petróleo, verificou-se que a mesma possuía o mesmo 

montante de São Fidélis; isto é, R$ 176,24 per capita, sendo que, em termos percentuais 

o valor das receitas dos royalties em SFI gira em torno de 6% e em São Fidélis 8%. Logo, 

pode-se dizer que São Fidélis é mais depende do repasse das verbas oriundas dos 

royalties do que SFI. Observa-se na Figura 3, o comportamento de alguns indicadores 

econômicos e socias de SFI entre 2011 e 2016. 
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Figura 3 – A figura (a) mostra a evolução da receita per capita, despesa per capita, IFDM, enquanto que a 

figura (b) demonstra a evolução do investimento per capita e royalties per capitado Município 

de São Francisco de Itabapoana, entre 2011 e 2016. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TCE/RJ (2017). 

 

Conforme análise da Figura 3 (a) notou-se que o comportamento da receita per 

capita de SFI apresentou uma tendência crescente até o ano de 2016. Já com relação a 

despesa per capita se verifica um aumento até o ano de 2015 e um leve declínio no ano 

seguinte. Já com relação à figura (b), tem se um investimento per capita com altas 

elevações em 2014, mas em 2015 se teve um leve declínio. Por outro lado, ao analisar os 

royalties per capita verificou-se que este apresentou uma tendência de queda no período 

analisado. 

A partir de dados do FIRJAN (2016), ao analisar ambas as figuras, se analisou o 

IFDM, que em SFI obteve um índice de 0,62. Já, com relação à análise do IFDM saúde 

verificou-se um valor de 0,75 e o IFDM Educação de 0,73. Quanto ao IFDM emprego e 

renda, este obteve um valor de 0,37. Desta maneira, observa-se que para SFI foi o IFDM 

saúde que impulsionou o IFDM geral, diferente de São Fidélis, que foi o IFDM educação. 

Destaca-se que tanto SFI quanto São Fidelis apresentaram índices de desenvolvimento 

abaixo da média nacional, que é de 0,73, o que mostra, que, embora sejam municípios 

com elevadas somas de recurso públicos oriundos de receitas de royalties, estes ainda 

carecem de melhorias em sua aplicação no que tange à promoção do desenvolvimento 

econômico e social.  

No que diz respeito aos demais munícipios da RNF que ficaram mais distantes da 

fronteira de eficiência, novamente com base nos resultados apresentados na Tabela 2, o 

que notou foi que o município de Conceição de Macabu ocupou o terceiro lugar no rende 
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eficiência (Tabela 2). O município de Conceição de Macabu, que de acordo com o 

TCE/RJ (2017) tinha o PIB per capita de cerca de R$ 14.909,49. 

Ainda a partir de dados do TCE/RJ (2017), ao examinar as despesas correntes per 

capita de Conceição de Macabu, que eram em torno de R$ 2.964,58, enquanto que o 

investimento per capita somava cerca de R$ 160,59. Quanto à receita total de Conceição 

de Macabu, verificou-se que este possuía um montante de cerca de R$ 68 milhões em 

2016, já a sua receita corrente tinha 90% de comprometimento com o custo da 

administração pública; no entanto, a participação dos royalties na composição de suas 

receitas totais foi de 8%. Em tempo, destaca-se que a receita per capita foi de R$ 

3.038,31. Novamente, na Figura 4 apresentam-se a evolução de alguns indicadores 

econômicos e sociais do município de Conceição de Macabu, entre 2011 e 2016. 

 

 

Figura 4 - A figura (a) mostra a evolução da receita per capita, despesa per capita, IFDM, enquanto que 

a figura (b) mostra a evolução do investimento per capita, royalties per capita e o IFDM do 

Município de Conceição de Macabu, entre 2011 e 2016. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TCE/RJ de 2017. 

 

Na Figura 4(a), se retrata a situação da receita per capita de Conceição de Macabu 

que evoluiu de R$2.395,44 em 2011 para R$3.038,31 em 2016, cerca de 27% de aumento 

o que superior à inflação média acumulada no período que foi de 6,95%, mas inferior à 

do período, que foi de aproximadamente 41%.  Já em relação a despesa per capita tem 

se uma elevação até o ano de 2015 e já no ano seguinte uma queda não muito acentuada. 

Já ao analisar a figura (b) tem se que o investimento per capita de uma alta elevação em 

2015 e no ano seguinte uma drástica queda, como também em 2014. Ao analisar os 

royalties per capita verificou-se que ocorreu uma queda nos valores, desta maneira, em 

2016, se obteve um valor de R$ 250,71.  



50 

 

Também, ao analisar o IFDM de 2016, ao analisar ambas as figuras, averiguou-

se que em Conceição de Macabu o valor foi de 0,66, mesmo após aumentos e quedas ao 

longo do período, o que indica que Conceição de Macabu se encontra na faixa 

considerada de desenvolvimento moderado. Especificamente, a partir dos dados da 

FIRJAN (2016), quando se analisa o IFDM educação, notou-se que este foi de 0,79 e o 

IFDM saúde foi de 0,87; enquanto que o IFDM emprego e renda apresentou valor de 

0,32;  e isso demonstra que, no caso de Conceição de Macabu, também foi o IFDM saúde 

que alavancou o IFDM geral, enquanto que em São Fidélis o que ajudou a alavancar o 

IFDM geral, foi o IFDM educação, já em relação a São Francisco de Itabapoana foi o 

IFDM saúde e em Macaé foi o IFDM saúde, também. Desta maneira, pode-se afirmar 

que, mesmo com dificuldades financeiras, os municípios estão tentaram cumprir suas 

principais funções (alocativa e distributiva, por exemplo) perante a sociedade. 

Novamente com base na Tabela 2, o município de Cardoso Moreira ocupou a 

quarta posição no rank de eficiência. De acordo com o TCE/RJ (2017) o município 

apresentou em 2016 um PIB per capita num montante de R$ 26.400,75, e ao examinar 

as despesas correntes per capita de Cardoso Moreira, que era em torno de R$ 3.843,58, 

enquanto que o investimento per capita somava cerca de R$ 63,47. Analisando a receita 

total de Cardoso Moreira, verificou-se que possuía um montante de cerca de R$58 

milhões em 2016, já a sua receita corrente tinha 82% de comprometimento com o custo 

da administração pública; no entanto, a participação dos royalties na composição de suas 

receitas totais foram de 8% que gera um montante de R$382,36. Em tempo, destaca-se 

que a receita per capita foi de R$ 4.590,21. Observe, por meio da Figura 5, de modo 

geral, a evolução de alguns indicadores econômicos e sociais município de Cardoso 

Moreira, entre 2011 e 2016. 
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Figura 5– A figura (a) mostra a evolução da receita per capita, despesa per capita, IFDH, enquanto que a 

figura (b) mostra a evolução entre investimento per capita, royalties per capita e o IFDM do 

município de Cardoso Moreira, entre 2011 e 2016. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TCE/RJ de 2017. 

 

Na Figura 5(a), apresenta-se a situação da receita per capita de Cardoso Moreira 

que evoluiu gradativamente chegando a obter, em 2016, um montante de cerca de 

R$4.590,21. Já com relação a despesa per capita teve elevação até 2014 e nos anos 

seguintes se teve declínios. Já na figura (b), tem se no investimento per capita no ano de 

2014 um alto valor, mas nos anos seguintes ocorreram decréscimos muito altos. Ao 

analisar os royalties per capita verificou-se que ocorreu um aumento que se estendeu até 

o ano de 2014 quando chegou a R$ 596,16 e até 2016 sofreu uma queda nos valores, 

desta maneira, em 2016, se obteve um valor de R$ 382,36.  

Ademais, ao analisar o IFDM geral de 2016, ao analisar ambas as figuras, notou-

se que em Cardoso Moreira o valor foi de 0,66, mesmo após aumentos e quedas ao longo 

do período. A partir dos dados da FIRJAN (2016), quando se analisa o IFDM educação, 

verificou-se que este foi de 0,79 e o IFDM saúde foi de 0,79; enquanto que o IFDM 

emprego e renda apresentou valor de 0,40; isso demonstra que, no caso de Cardoso 

Moreira, foi o IFDM saúde e o IFDM educação que elevaram o IFDM geral, enquanto 

que em São Fidélis o que ajudou a alavancar o IFDM geral, foi o IFDM educação, já em 

relação a São Francisco de Itabapoana foi o IFDM saúde. 

O quinto lugar do ranking ficou com Campos dos Goytacazes, sendo que este 

apresentou um PIB per capita de R$35.475,94 (TCE/RJ, 2017). Ressalta-se que esse 

valor é cerca de 47% do que foi apresentado por São Fidelis e 21% maior do que São 

Francisco do Itabapoana (SFI). Logo, mesmo com diferenças significativas em relação 
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ao PIB, Campos, se encontra abaixo dos dois municípios supracitados em relação à 

eficiência do gasto público.  

Quanto às despesas correntes per capita de Campos, estas estavam em torno de 

R$ 5.428,78, enquanto que o investimento per capita foi de R$ 511,66 TCE/RJ (2017); 

ou seja, substancialmente maior do que os valores apresentados por São Fidelis (100% 

eficiente em todos os anos da análise) e SFI, que esteve mais próximo da fronteira de 

eficiência para o período analisado. Então, cabe dizer que, mesmo com maiores somas 

de recursos financeiros, em termos comparativos, os gestores municipais de campos, no 

período estudado, não foram capazes de convertem, com eficiência tais recursos em bem-

estar social, comparado aos municípios mais eficientes. 

A partir dos dados do TCE/RJ (2017), analisou-se que a receita total de Campos 

dos Goytacazes foi de R$ 2.605 milhões em 2016 e já a sua receita corrente estava 

comprometida em 130% com o custeio da máquina administrativa. Entretanto, ressalta-

se que tais receitas estavam vinculadas ao petróleo, com um percentual de 15% 

implicando em um montante de R$ 802,33per capita. Na Figura 6, apresenta-se a 

evolução de alguns indicadores econômicos e sociais do município de Campos dos 

Goytacazes, entre 2011 e 2016. 

 

 

Figura 6- A figura (a) mostra a evolução da receita per capita, despesa per capita, IFDH, enquanto que a 

figura (b) mostra a evolução do investimento per capita, royalties per capita e o IFDM do 

Município de Campos dos Goytacazes, entre 2011 e 2016. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TCE/RJ de 2017. 

 

De acordo com a análise da Figura 6 (a), observou-se que o comportamento da 

receita per capita de Campos dos Goytacazes evoluiu gradativamente, chegando a 

R$5.347,65 em 2016. Enquanto que, com relação às despesas per capita em 2014 se 

esteve em alta, mas nos anos seguintes se teve declínio e depois se elevou novamente. Já 
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na figura (b), tem o investimento per capita em baixa. E, ao analisar os royalties per 

capita, notou-se que este apresentou uma queda nos valores, chegando, em 2016, a 

R$802,33. 

No que tange à análise do IFDM, ao analisar ambas as figuras, Campos dos 

Goytacazes possuía um valor de cerca de 0,72. Observou-se que foi IFDM Saúde, que 

apresentou um valor de 0,77, e o IFDM da Educação foi de 0,76; e, por fim, o IFDM de 

emprego e renda foi de 0,64. Logo, em todos os casos, Campos se enquadra no padrão 

de desenvolvimento humano moderado (FIRJAN, 2016). 

Analisando o sexto lugar no rank de eficiência apresentado na Tabela 2, tem-se o 

município de Macaé, que possui um PIB per capita de R$73.412,55. Agora ao analisar o 

IFDM, tem se um valor de cerca de 0,7543considerado dentro do padrão moderado. 

Quanto ao IFDM Saúde tem se um valor de 0,8746 e o IFDM da Educação gira em torno 

de 0,8474, ambos possuem alto desempenho pois é superior a 0,8; enquanto que o IFDM 

emprego e renda foi de 0,5409, ou seja, na faixa de baixo desenvolvimento pois é inferior 

a 0,4 pontos. Logo, o IFDM saúde e educação é que contribuem para que o IFDM geral 

para Macaé se encontrasse na faixa de desenvolvimento moderado (FIRJAN, 

2016).Observa-se na Figura 7a evolução de alguns indicadores econômicos e sociais de 

Macaé, entre 2011 e 2016, como fora feito para outros municípios que compuseram a 

amostra desta pesquisa. 

 

 

Figura 7–A figura (a) mostra a evolução da receita per capita, despesa per capita, IFDH, enquanto que a 

figura (b) mostra a evolução do investimento per capita e royalties per capita e do IFDM do 

Município de Macaé, entre 2011 e 2016. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TCE/RJ 2017. 
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A análise da Figura 7 (a) retrata a situação da receita per capita de Macaé que 

evoluiu gradativamente ao ponto de atingir, R$8.600,76, em 2016; mas, que m 2014 seu 

maior valor no período analisado, R$10.008,54. Já ao analisar as despesas per capita se 

observa que em 2015 esteve em seu melhor período, mas que em 2016 se teve uma queda 

muito forte. Já na figura (b), os investimentos per capita esteve em seu melhor patamar 

em 2014 e nos anos seguintes quedas. Ao averiguar o comportamento dos royalties per 

capita, verificou-se que ocorreu uma queda nos valores, desta maneira em 2016 se obteve 

um valor de R$1.301,35. 

Destaca-se que ao analisar o IFDM de 2016, ao analisar ambas as figuras, notou-

se que em Macaé o valor foi de 0,75, mesmo após aumentos e quedas ao longo do período, 

o que indica que Macaé se encontra na faixa considerada de desenvolvimento moderado. 

Especificamente, a partir dos dados da FIRJAN (2016), quando se analisa o IFDM 

educação, observou-se que este foi de 0,85 e o IFDM saúde foi de 0,87; enquanto que o 

IFDM emprego e renda apresentou valor de 0,54;  e isso demonstra que, no caso de 

Macaé, foi o IFDM saúde que alavancou o IFDM geral.  

Já, o município de Carapebus ocupava a sétima posição no rank de eficiência 

(Tabela 2), sobre os escores da eficiência dos municípios da RNF. De acordo com o 

TCE/RJ (2017), Carapebus apresentou um PIB per capita, em 2016, de R$ 19.832,89, e 

ao examinar as despesas correntes per capita de Carapebus, que era em torno de R$ 

5.454,59, enquanto que o investimento per capita somava cerca de R$ 388,23. 

Também se verificou o comportamento da receita total de Carapebus, que em 

2016, atingiu um montante de cerca de R$ 71 milhões; já a sua receita corrente estava 

101% comprometida com o custo da administração pública; no entanto, a participação 

dos royalties na composição de suas receitas totais foram de 32% que gerou um montante 

de R$1.405,75. Em tempo, destaca-se que a receita per capita de Carapebus foi de R$ 

4.637,07. Observa-se também, por meio da Figura 8, o comportamento de alguns 

indicadores econômicos e sociais do município de Carapebus, entre 2011 e 2016. 
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Figura 8–Afigura (a) mostra a evolução da receita per capita, despesa per capita, IFDH, enquanto que a 

figura (b) mostra a evolução do investimento per capita, royalties per capita e do IFDM do 

município de Carapebus, entre 2011 e 2016. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TCE/RJ 2017. 

 

Conforme análise da Figura 8 (a) verificou-se que a receita per capita de 

Carapebus também evoluiu gradativamente e alcançou em 2016 um valor de R$4.637,07. 

Já em relação às despesas per capita em 2014 esteve em alta, mas nos anos seguintes 

somente ocorreu queda. Já ao verificar a figura (b), em relação aos investimentos per 

capita em 2014 teve em sua melhor forma, mas nos anos seguintes obteve quedas bruscas. 

Ao analisar os royalties per capita notou-se que ocorreu uma queda nos valores, desta 

maneira, em 2016, se obteve um valor de R$ 1.502,76. Ademais, ao analisar o IFDM 

geral de 2016, ao analisar ambas as figuras, Carapebus apresentou um o valor foi de 0,66, 

o que o coloca na faixa considerada de desenvolvimento moderado. Especificamente, a 

partir dos dados da FIRJAN (2016), quando se analisa o IFDM educação, notou-se que 

este foi de 0,71 e o IFDM saúde foi de 0,77; enquanto que o IFDM emprego e renda 

apresentou valor de 0,50;  e isso demonstra que, no caso de Carapebus, foi o IFDM saúde, 

como ocorreu para outros municípios da RNF.  

Quanto à Quissamã, este se encontra na oitava posição de rank de eficiência de 

acordo com a Tabela 2. Ao analisar os dados do TCE/RJ (2017) o município tem como 

PIB per capita um montante de R$ 43.048,94, e ao examinar as despesas correntes per 

capita de Quissamã, que girava em torno de R$ 7.672,96, enquanto que o investimento 

per capita somava cerca de R$ 71,62. Examinando a receita total de Quissamã, verificou-
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se que este possuía um montante de cerca de R$ 168 milhões em 2016, já a sua receita 

corrente tinha 104% de comprometimento com o custo da administração pública; no 

entanto, a participação dos royalties na composição de suas receitas totais foram de 28% 

que gerou um montante de R$2.057,24. Em tempo, destaca-se que a receita per capita 

foi de R$ 7.266,01. Na Figura 9, de modo geral, apresenta-se o comportamento desses 

indicadores econômicos e do IFDH do município de Quissamã, entre 2011 e 2016. 

 

 

Figura 9– A figura (a) mostra a evolução da receita per capita, despesa per capita, IFDH, enquanto que a 

figura (b) mostra a evolução do investimento per capita, royalties per capita e do IFDM do 

município de Quissamã, entre 2011 e 2016. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TCE/RJ 2017. 

 

De acordo com a Figura 9, em ambas as figuras se verificaram que o IFDM geral 

de 2016, foi de 0,69, mesmo após aumentos e quedas ao longo do período. A partir dos 

dados da FIRJAN (2016), quando se analisa o IFDM educação, notou-se que este foi de 

0,84 e o IFDM saúde foi de 0,88; enquanto que o IFDM emprego e renda apresentou 

valor de 0,34;  e isso mostra que, no caso de Quissamã, foi o IFDM saúde e o IFDM 

educação que contribuíram para elevar IFDM geral.  

Já na nona posição se encontra o município de São João da Barra que possui um 

PIB per capita de R$111.529,40. Ao analisar o IFDM de São João da Barra em 2016, 

verificou -se que o mesmo era de  0,71, sendo o IFDM saúde de 0,81 e o IFDM da 

Educação também de 0,81, enquanto que o IFDM emprego e renda foi de  0,52, desta 

maneira verifica-se que tanto o IFDM saúde e o IFDM educação contribuíram para elevar 

o IFDM geral, o que também ocorrerá para os demais municípios analisados 

(FIRJAN,2016). 



57 

 

No que tange às despesas correntes per capita de São João da Barra, estas foram 

de R$ 9.957,49, em 2016, enquanto que o investimento per capita girou em torno de R$ 

81,93. Analisando a receita total, verificou-se que a mesma se encontrava num montante 

de cerca de R$ 256 milhões, e que 134% de sua receita corrente estava reservada à área 

administrativa e 39% era composta por receitas do petróleo, o que representa um 

montante de R$ 2.883,60 por habitante. Observa-se na Figura 10novamente o 

comportamento de alguns indicadores econômicos e sociais do município de São João da 

Barra, entre 2011 e 2016. 

 

 

Figura 10- A figura (a) mostra a evolução da receita per capita, despesa per capita, IFDH, enquanto que a 

figura (b) mostra a evolução do investimento per capita, royalties per capita e do IFDM do 

Município de São João da Barra, entre 2011 e 2016. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do TCE/RJ 2017. 

 

Por meio da Figura 10 (a), pode-se notar o comportamento da receita per capita em 

São João da Barra que, em 2016, apresentou um valor de R$7.333,27. Já com relação às 

despesas per capita em 2014 se teve em alta, mas nos anos seguintes se encontrou em 

declínio. Já com relação à figura (b), o investimento per capita em 2012 (R$1.726,31) se 

esteve em ótimo período, mas nos anos seguintes somente se teve quedas chegando em 

2016 no total de R$ 81,93. Ao analisar os royalties per capita também em 2016 verificou-

se uma queda nos valores, chegando em 2016 no valor de R$2.883,60. Por fim, ainda em 

relação ao PIB per capita e ao IFDM, apresenta-se na Figura 11 uma comparação entre 

os noves municípios da RNF. 
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Figura 11- Comparativo entre os PIB per capita e o IFDM dos nove municípios da RNF (2011 a 2016). 

 

Nota: SJB refere-se São João da Barra, SF indica São Francisco de Itabapoana, SF é São Fidélis, MAC 

denota Macaé, CG indica Campos dos Goytacazes, CARP é Carapebus, CMAC denota 

Conceição de Macabu, CARMOR refere-se a Cardoso Moreira e QUI indica Quissamã. 

 

Conforme análise da Figura 11, esta mostrou que a comparação entre o PIB per 

capita e o IFDM dos municípios da RNF, e com isso, pôde-se observar que em São 

Fidélis o PIB per capita se mantem em um padrão de elevação, sendo que em 2011 

possuía um montante de R$12.703,94 e em 2016 R$19.392,35, e ao comparar com IFDM 

notou-se que ocorreu um crescimento equiparado ao montante do PIB per capita. Já, 

quanto que o município de SFI, este apresentou oscilações quanto ao PIB per capita e a 

IFDM, mas mesmo assim o seu IFDM demonstrou padrão similar a São Fidélis, desta 

maneira pode-se afirmar que ambos os municípios estão se desenvolvendo 

economicamente e socialmente. 

Ao avaliar como um todo a Figura 11, tem-se que em relação ao PIB per capita 

observou-se que, por exemplo, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu e São Francisco 

de Itabapoana, apresentaram tendência de crescimento ao longo do período analisado. 

Quanto aos outros municípios, notou-se que o PIB per capita apresentou tendência de 

decrescimento, com exceção de São Fidélis. Nesta avaliação geral também se observou 

que o IFDM acompanha o ritmo do PIB per capita, em que alguns momentos se elevam, 

e, em outros se declina. Destaca-se que no caso de São Fidelis, único município 100% 

eficiente, ao longo de todo o período analisado, apresentou PIB per capita alinhado ao 

seu IFDM de São Fidélis. 
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5 CONCLUSÕES 

O objetivo geral desta monografia foi mensurar e analisar o nível de eficiência 

obtido pelos municípios que compõem a região Norte Fluminense, do estado do Rio de 

Janeiro, considerando o entre o período de 2011 e 2016. Assim, de modo geral, constatou-

se que apenas São Fidelis foi 100% eficiente em todos os anos da análise o que o torna 

uma referência, de acordo com os resultados desta monografia, para os demais municípios 

analisados.   

Também é importante salientar que os municípios de Quissamã e São João da 

Barra, demonstram um elevado grau de ineficiência, quando comparado aos demais da 

RNF, com relação à conversão de recursos públicos em bem-estar social medido em 

termos de IFDH. Ressalta-se que tal constatação é ainda mais preocupante quando se sabe 

que São João da Barra, por exemplo, entre os nove municípios analisados é um dos que 

mais recebe receitas, principalmente as oriundas dos royalties do petróleo. 

Portanto, isto posto, pode-se dizer que a hipótese da presente pesquisa foi 

confirmada uma vez que oito de nove municípios não foram eficientes. Além disso, 

notou-se que os menos eficientes como São João da Barra, Macaé, Campos e Quissamã, 

são aqueles que se apresentaram mais abastados em termos de arrecadação de recursos 

públicos, principalmente os oriundos dos royalties.  

Também se destaca uma pesquisa recente, elaborada e publicada pela FIRJAN, 

em 2019, cujo objetivo era apresentar os resultados do Índice Firjan de Gestão Fiscal 

(IFGF), que mostraram que os municípios estão passando por uma grave crise financeira, 

e que com o pouco de recurso que possuem administram muito mal, e muitas vezes 

realizam investimentos de pouca relevância econômico-social.  

Então, a partir desta monografia o que se pode concluir é que, de modo geral, os 

municípios ainda têm um longo caminho pela frente na busca da eficiência de seus gastos, 

até porque em alguns lugares a porcentagem de recebimento de recursos públicos, sejam 

eles advindos dos royalties ou de outras fontes tendem a se reduzir devido ao 

desaquecimento da economia e menor intervenção do Estado. Tal situação torna-se ainda 

mais grave para aqueles municípios que ainda insistem em ter como uma de suas 

principais fontes de recursos os recebimentos dos royalties por não terem aproveitado da 

abundância para investimentos de longo prazo, como os de infraestrutura, diversificação 

produtiva, educação e saúde, que são a base para a promoção do desenvolvimento social 

e econômico de uma região.  
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APÊNDICE 

 

Tabela 1A- Correlação entre inputs e outputs (2011 a 2016) 

INVESTIMENTO DESPESA PER CAPITA ROYALTIES PER CAPITA  

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

0,64 0,17 0,68 

CARAPEBUS 

0,56 0,82 0,75 

CARDOSO MOREIRA 

0,62 0,98 0,28 

CONCEIÇÃO DE MACABU 

-0,35 0,19 0,14 

MACAÉ 

-0,27 0,12 -0,88 

QUISSAMÃ 

0,82 0,88 0,96 

SÃO FIDÉLIS 

0,48 0,13 0,91 

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 

0,33 -0,25 0,68 

SÃO JOÃO DA BARRA 

0,88 -0,16 0,72 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

 


