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Resumo: A criminalidade tem aumentado significativamente no país e seus impactos em 
setores fundamentais para o desenvolvimento econômico, como na educação, demonstram a 
relevância do tema. O crime altera as prioridades dos gestores, que deixam de investir em 
serviços e insumos para aperfeiçoamento do ensino público devido à necessidade de alocar 
recursos para garantir a segurança no ambiente escolar. Nesse contexto, o objetivo deste 
estudo é analisar o efeito do crime sobre a gestão eficiente dos recursos públicos educacionais 
nos municípios mineiros. Para tal, calculou-se as medidas de eficiência de cada município por 
meio da análise envoltória de dados (DEA). Posteriormente, por meio da análise 
econométrica, identificou-se o efeito da criminalidade sobre a gestão eficiente. Os resultados 
revelam que apenas 15 municípios realizam gestão eficiente dos recursos educacionais e a 
criminalidade tem efeito negativo e estatisticamente significativo sobre a gestão municipal. 
Portanto, conclui-se que a melhoria da educação pública demanda, além de maior 
investimento educacional, gestão eficiente dos recursos, tornando-se de suma importância 
políticas públicas que minimizem o impacto negativo de variáveis ambientais, como a 
criminalidade. 
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Abstract: Crime has increased in the country and its impacts on sectors that are fundamental 
to economic development, such as education, demonstrate the relevance of the theme. Crime 
alters as permitted by managers, who stop investing in services and supplies to improve 
public education due to the need to allocate resources to ensure security in the school 
environment. In this context, the purpose of this paper is to analyze the effect of crime on the 
efficient management of public educational resources in Minas Gerais municipalities. For 
this, the efficiency measures of each municipality were calculated through data envelopment 
analysis (DEA). Subsequently, through econometric analysis, the effect of crime on efficient 
management was identified. The results reveal that only 15 municipalities perform efficient 
management of educational resources and crime has a negative and statistically significant 
effect on municipalities management. Therefore, it is concluded that the improvement of 
public education demands, in addition to greater educational investment, efficient 
management of these resources, making it of paramount importance public policies that 
minimize the negative impact of environmental variables, such as crime. 
Keywords: Crime. Education. Efficient management. 
 
Classificação JEL: C21; D61; H52.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O nível educacional é uma das ferramentas mais importantes no processo de 
desenvolvimento econômico de qualquer país. Conforme Banco Mundial (1995), as famílias 
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devem investir em educação como forma de valorizar seu capital humano e, 
consequentemente, aumentar o nível de qualificação.  

Segundo Ferreira (2000), embora a segmentação do mercado e a discriminação de 
gênero e raça influenciem a formação de renda do trabalho, a educação acumulada pelo 
trabalhador é, dentre esses fatores, o que tem maior impacto sobre a renda percebida. Ainda 
conforme o autor, há evidências empíricas que comprovam a forte influência da educação 
sobre a diminuição da desigualdade de renda no Brasil. 

Pastore e Silva (2000) ainda salientam que a educação é o determinante mais 
importante das trajetórias sociais futuras dos brasileiros. Nesse ínterim, Felício e Fernandes 
(2005) afirmam que além dos aspectos econômicos, a educação, ao propiciar melhor nível de 
saúde, maior coesão social, assim como maior participação democrática, torna-se estratégia de 
prosperidade social.  

O Brasil, de acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico - OCDE (2015), é o terceiro país com maior proporção de gastos públicos 
destinados à educação (17,2%). Ressalta-se que, no período de 2005 a 2012, essa proporção 
aumentou em 49% no país, sendo tal elevação acima da média dos países da OCDE, que foi 
de 33%. Como prova disso, considerando-se a proporção dos gastos públicos nos ensinos 
fundamental e médio, o Brasil apresentou aumento de 82%, valor superior a todos os países e 
parceiros da OCDE com dados disponíveis no período (OCDE, 2015). 

No entanto, não basta investir em educação. É indispensável avaliar a qualidade desse 
serviço, pois, para que os resultados supracitados sejam alcançados, é necessário que o nível 
educacional obtido seja de qualidade. Nesse aspecto, os resultados obtidos pelo país no 
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA3) revelam que a qualidade do 
ensino brasileiro é uma das piores do mundo. No exame realizado em 2015, entre os 70 países 
avaliados, o Brasil ocupou as últimas posições nas três áreas de avaliação: 63a em Ciências; 
59a em Leitura e 66a em Matemática (OECD, 2015). 

Diante do exposto, observa-se que o aumento dos gastos não tem sido acompanhado 
pelo bom desempenho dos estudantes brasileiros. Dessa forma, há evidências de que elevar os 
gastos não é suficiente para melhorar o ensino e, consequentemente, o aprendizado. Logo, é 
necessária uma gestão mais eficiente desses recursos para que o serviço público seja de maior 
qualidade. 

Segundo Diaz (2012), é importante avaliar constantemente os resultados obtidos para 
verificar se os objetivos estão sendo alcançados e identificar, especificamente, os recursos 
necessários para efetuar as devidas alterações. Essa avaliação se torna ainda mais relevante ao 
considerar que os recursos públicos são escassos e que os serviços prestados são importantes 
para o bem estar e desenvolvimento da população. 

Cabe ainda ressaltar que existem fatores que não estão sob controle dos gestores 
públicos, ao menos no curto prazo, mas que podem afetar a alocação eficiente desses recursos, 
como a criminalidade. Dessa forma, além de avaliar a eficiência da gestão pública, é 
fundamental verificar quais fatores ambientais podem prejudicar essa eficiência, tendo em 
vista que a gestão ineficiente dos recursos pode impactar negativamente a qualidade do 
serviço prestado. 

No Brasil, a criminalidade tem aumentado significativamente e o tema tem sido cada 
vez mais discutido pelas autoridades e sociedade brasileiras. De acordo com o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2017), em dez anos, a taxa de homicídios no país 
cresceu em torno de 10,56%. Enquanto em 2005 tal taxa era de 26,14 homicídios para cada 
100 mil habitantes, em 2015 a mesma passou a ser de 28,9 para cada 100 mil habitantes. 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS (2017), o Brasil ocupa a nona posição entre 
os países da América com maior taxa de homicídios. 

Diante das estatísticas apresentadas, pesquisas relacionadas ao tema têm sido 
realizadas nas mais diversas áreas de conhecimento. Na Economia, estudos revelam os 
inúmeros efeitos da criminalidade e seus determinantes e uma das relações que vem sendo 
estudada é entre crime e educação4.  

Assim, dada a já ressaltada importância da educação para valorização do capital 
humano e consequente desenvolvimento econômico, os impactos negativos causados pela 
criminalidade no longo prazo são ainda mais significativos. Na presença do crime, recursos 
que poderiam ser direcionados para capacitação e qualificação de professores ou para 
laboratórios de pesquisa, fatores essenciais para a prestação de um serviço de maior 
qualidade, são direcionados para segurança no ambiente escolar. Nesse sentido, para dada 
quantidade de recursos, menos investimentos são feitos em áreas diretamente relacionadas ao 
ensino, prejudicando a gestão eficiente do setor. 

O estado de Minas Gerais se destacou por ter sido o único da região sudeste a 
apresentar aumento na taxa de homicídios no período entre 2010 e 2015 (IPEA, 2017), além 
de obter as menores médias do IDEB5 2015 para o ensino médio (INEP, 2015). Além disso, o 
estado é o quarto mais extenso do país e o segundo com maior número de habitantes, 
tornando sua análise significativa e oportuna. 

Diante das particularidades do estado mineiro apresentadas, assim como sua 
relevância no território nacional, e considerando os inúmeros prejuízos que a criminalidade 
tem causado sobre os mais diversos aspectos, este estudo tem como objetivo avaliar o efeito 
da criminalidade sobre a gestão eficiente dos recursos educacionais nos municípios mineiros. 

Para alcançar o objetivo proposto, por meio da análise envoltória de dados (DEA), 
calcula-se a eficiência desses municípios em relação à alocação dos recursos públicos 
educacionais e, a partir das medidas obtidas, estima-se um modelo econométrico para 
verificar o efeito da criminalidade sobre essa eficiência. 

Assim, o presente artigo inova ao analisar uma relação específica entre criminalidade e 
gestão eficiente de recursos educacionais, auxiliando na formulação de políticas públicas que 
visem à melhoria na alocação dos recursos e, consequentemente, a qualidade do serviço 
educacional e o desenvolvimento dos municípios mineiros. 

Além desta introdução, o artigo está estruturado em mais cinco seções. Na segunda 
seção, é apresentado o modelo teórico que embasa o estudo. Em seguida, a revisão de 
literatura, relacionando gestão eficiente de recursos públicos com seus determinantes é 
apresentada. Na quarta seção, os métodos, dados e variáveis utilizados na análise são 
apresentados. Na quinta seção, os resultados são expostos e discutidos e, finalmente, na sexta 
seção o trabalho é concluído. 
 
2. CRIMINALIDADE E GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS  

 
Nesta seção, é apresentado o modelo teórico utilizado para demonstrar o efeito da 

criminalidade sobre a gestão eficiente de recursos públicos direcionados à educação. Assim 
como Jaitman e Keefer (2017), o presente estudo adota o modelo elaborado por Soares 
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Becker e Kassouf, 2017; Lombardi Filho e Oliveira, 2017.	
5 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica criado em 2007 com objetivo de mensurar a qualidade do 
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(2015), que identifica os custos diretos e indiretos provenientes do crime6. Desse modo, 
utiliza-se o modelo adaptado de maneira que seja possível demonstrar como a criminalidade 
pode afetar a gestão de recursos educacionais. 

Assume-se que o agente racional, representado aqui pelo gestor de recursos, aloca os 
recursos disponíveis em dois tipos de bens e/ou serviços: o bem c que refere-se aos bens 
físicos (computadores, instrumentos de laboratórios etc.) e o bem y que refere-se aos recursos 
humanos (contratação e qualificação dos professores, colaboradores etc.). Logo, a função 
utilidade do gestor de recursos públicos pode ser representada da seguinte forma: 

 
𝑉! 𝑐,𝑦 = 𝛼𝑙𝑛𝑐 + 𝑦 (1) 

 
em que 𝛼 é uma constante e o subscrito n refere-se ao cenário sem crime. O gestor, então, tem 
como objetivo maximizar essa função utilidade sujeita a sua restrição orçamentária, isto é, aos 
recursos disponíveis, conforme segue: 

 
𝑝𝑐 + 𝑦 = 𝑚 (2) 

 
em que p é o preço do bem c, o preço de y é normalizado igual a um e m representa os 
recursos disponíveis para o gestor. Note que a função utilidade é quase linear, logo, não existe 
efeito renda na demanda pelo bem c, indicando que qualquer redução nos recursos resulta 
exclusivamente na redução da demanda pelo bem y. 

Nesse contexto, de acordo com as condições de primeira ordem, a alocação ótima dos 
recursos em relação à cada um dos bens no cenário sem crime é (SOARES, 2015): 

 
𝑐! = 𝛼 𝑝 (3) 

 
𝑦! = 𝑚 − 𝛼 (4) 

 
Na presença do crime, assume-se que o bem c pode ser roubado e o bem y, ainda que 

possa ser afetado pelo crime, não. Ou seja, assume-se que o bem c, que representa os bens 
físicos como computadores e instrumentos de laboratórios de pesquisas, são os bens visados 
pelos criminosos. Dessa forma, pressupõe-se que a probabilidade π da escola ser vítima é uma 
função crescente de c, ou seja, quanto mais equipada a escola, maior a probabilidade de se 
tornar vítima da violência. 

Adicionalmente, assume-se que quando uma escola é impactada pela criminalidade, 
ela perde uma quantidade X de bens c e, deste modo, tem seu bem estar reduzido em 𝜎 
unidades monetárias. Nesse contexto, dado X, a utilidade esperada de uma escola 
potencialmente vítima da violência é apresentada a seguir (SOARES, 2015): 

 
𝑉! 𝑐,𝑦 = 𝜋 𝑐 𝛼 ln 𝑐 − 𝑋 + 𝑦 − 𝜎 + (1− 𝜋(𝑐)[𝛼𝑙𝑛𝑐 + 𝑦] (5) 

 
em que Vc representa o cenário com crime. Por meio das condições de primeira ordem, 
obtém-se a alocação ótima de recursos para o bem c, conforme segue: 
 

𝛼
𝑐!
− 𝑝 + 𝜋 𝑐!

𝛼𝑋
𝑐! 𝑐! − 𝑋

+ 𝜋! 𝑐! 𝛼 ln
𝑐! − 𝑋
𝑐!

− 𝜎 = 0 (6) 

 

																																																								
6 Na presente pesquisa, como o objetivo é identificar o efeito do crime sobre a gestão eficiente de recursos 
educacionais, apresenta-se apenas a primeira parte do modelo. Para o modelo completo, ver Soares (2015). 



 5	

É possível notar que os dois primeiros termos são os mesmos obtidos no cenário sem 
crime. Observa-se também que o terceiro termo é positivo (cc > X), revelando que, no 
equilíbrio, o consumo de c deve considerar a perda de utilidade caso c seja roubado. Já o 
quarto termo; que também é positivo, pois π(c) possui relação direta com c; revela que a 
escolha ótima de c exerce influência sobre a probabilidade da escola ser vítima da violência, e 
essa vitimização implica redução do consumo e consequente perda de utilidade 𝜎 (JAITMAN 
e KEEFER, 2017).  

Diante disso, os dois últimos termos representam as consequências do crime sobre o 
bem estar de uma vítima potencial. Ressalta-se que o modelo é flexível, variando de acordo 
com o tipo de crime. Por exemplo, nos casos em que a probabilidade de vitimização não é 
afetada pelo consumo de c, o último termo da equação desaparece. Outro caso seria o 
aumento das despesas com segurança, que entram na restrição orçamentária como gastos 
adicionais e, consequentemente, reduzem a demanda por y. Cabe ressaltar que, como a função 
utilidade é quase linear, a redução dos recursos impactaria totalmente na redução do consumo 
do bem y. Essa redução afetaria a qualidade do serviço prestado e o aprendizado do aluno. 

Portanto, conclui-se que, na presença do crime, o bem estar é reduzido, seja pela 
redução do bem c que é roubado ou tem seu consumo reduzido para diminuir a probabilidade 
de vitimização, seja pela redução dos recursos disponíveis (maior despesa com segurança), 
que impacta na redução do bem y. Em outras palavras, no cenário com crime, o equilíbrio é 
socialmente ineficiente, pois o crime interfere na gestão de recursos, fazendo com que a 
alocação eficiente não seja alcançada. 

Na presença da criminalidade, os gestores direcionam parte dos recursos disponíveis 
para garantir a segurança na escola e isso acaba fazendo com que menos recursos sejam 
direcionados para os demais bens e serviços. Desta forma, para determinada quantidade de 
recursos, menos bens e serviços educacionais são adquiridos/ofertados do que seria possível 
na ausência da criminalidade. Sendo assim, por meio do modelo apresentado, evidencia-se o 
efeito negativo do crime sobre a gestão eficiente de recursos.   

 
3. FATORES AMBIENTAIS E GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS  
 

A gestão eficiente é fundamental para que o serviço prestado seja de maior qualidade 
e, desta forma, se obtenha melhores resultados. Tendo em vista que os recursos públicos são 
escassos e que os serviços prestados são essenciais para a qualidade de vida da população e 
desenvolvimento do país, é importante que pesquisas sejam realizadas em busca de identificar 
fatores que possam influenciar a alocação eficiente desses recursos nos diversos setores. 

Dada a importância da educação e da saúde para o bem estar da população, assim 
como para a formação de capital humano, muitos estudos têm sido realizados para avaliar a 
eficiência da gestão pública nesses setores (FARIA, JANUZZI e SILVA, 2008; SILVA et al., 
2010; MACHADO JR., IRFFI e BENEGAS, 2011; SAVIAN e BEZERRA, 2013; 
PORTULHAK, RAFFAELLI e SCARPIN, 2013; NUINTIN et al., 2014). 

Nesse ínterim, ressalta-se a importância de analisar a influência de variáveis 
ambientais, como a criminalidade, nessa gestão, visto que pelo menos no curto prazo, tais 
variáveis não são passíveis de controle pela administração pública. A identificação desses 
fatores permite a elaboração de estratégias para reduzir os impactos negativos e potencializar 
os positivos. 

Nesse contexto, pesquisadores de diversas partes do mundo têm buscado identificar os 
determinantes da gestão eficiente de recursos públicos (HAUNER e KYOBE, 2010; 
BRADLEY, JOHNES e LITTLE, 2010; CHAN e KARIM, 2012; HUGUENIN, 2015). No 
Brasil, devido à limitação desses recursos e à baixa qualidade dos serviços públicos prestados, 
tais estudos se tornam ainda mais relevantes. 
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Costa et al. (2015) identificaram fatores associados aos níveis de eficiência na 
alocação de recursos públicos nos municípios de Minas Gerais. Por meio da técnica DEA, 
criaram um índice de eficiência municipal e, a partir desse índice, utilizando regressão 
quantílica, identificaram o impacto de variáveis exógenas sobre os diferentes níveis de 
eficiência municipal. Um dos resultados obtidos foi o efeito negativo da violência na alocação 
eficiente dos recursos públicos em municípios cuja infraestrutura socioeconômica é mais 
deficiente. Os autores alegam que crimes violentos alteram as prioridades do gestor público 
que, para atender a demanda da população, alocam os recursos a fim de solucionar o problema 
o mais rápido possível o que corrobora o modelo teórico apresentado na seção anterior. 

O estudo realizado por Lopes (2016) analisou a eficiência nos gastos públicos em 
educação nos municípios brasileiros para o ano de 2011. Foi verificado que municípios das 
regiões Norte e Nordeste foram menos eficientes, principalmente em relação às regiões Sul e 
Sudeste. Por meio da regressão quantílica, o autor identificou que o efeito de variáveis 
ambientais é distinto em função dos quantis de distribuição de eficiência e que, a partir de 
determinado nível, não há evidências de que maior gasto público implique aumento da 
aprendizagem. O autor concluiu ainda que a gestão mais eficiente dos recursos disponíveis 
pode aumentar a proficiência dos alunos. 

Rodrigues e Teixeira (2017) analisaram os determinantes da ineficiência do gasto 
público em educação em 20 municípios mineradores de Minas Gerais e concluíram que o grau 
de dependência das receitas municipais em relação aos royalties da mineração tem efeito 
negativo e o porte dos municípios e a escolaridade das mães têm impactos positivos na 
eficiência. Já Gramani (2017) identificou os determinantes da eficiência na alocação dos 
gastos públicos direcionados à educação dos municípios cearenses. Os resultados demonstram 
a presença de clusters de municípios eficientes localizados nas regiões onde estão situados 
três campi do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará. Além disso, as variáveis 
renda, gastos per capita afetam significativamente a eficiência dos municípios. 

Diante do exposto, observa-se que diversos fatores ambientais, inclusive a 
criminalidade, podem afetar a gestão eficiente de recursos públicos. Nota-se também a 
escassez de estudos cujo objetivo seja analisar a relação específica entre criminalidade e 
gestão eficiente. Desse modo, diante do avanço significativo da criminalidade e da 
importância da gestão pública eficiente, ratifica-se a relevância deste estudo.  

 
4. METODOLOGIA 
 

Foram utilizados dois métodos neste trabalho. Inicialmente, para identificar e analisar 
quais os municípios eficientes em relação à gestão de recursos educacionais, utilizou-se a 
análise envoltória de dados (DEA). Posteriormente, estimou-se uma regressão do tipo 
bootstrap de Simar e Wilson (2007) com o objetivo de isolar o efeito da criminalidade sobre a 
referida eficiência. 
 
4.1 Análise Envoltória de Dados (DEA) 
 

A análise envoltória de dados (data envelopment analysis - DEA) é um método não 
paramétrico que busca identificar a eficiência relativa de unidades produtivas (decision 
making units – DMUs), capazes de transformar insumos em produtos, por meio de 
programação linear. A partir dessa metodologia, cria-se uma fronteira eficiente composta 
pelas unidades que obtiveram os melhores desempenhos do ponto de vista da eficiência 
técnica. 

Esse método é resultado de estudos realizados por Charnes, Cooper e Rhodes (1978) e 
Banker, Charnes e Cooper (1984), referentes a abordagem não paramétrica para a análise de 
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eficiência relativa de firmas com múltiplos insumos e produtos. Enquanto aqueles autores 
elaboraram um modelo que considera retornos constantes a escala (CCR), esses elaboraram 
um modelo que considera retornos variáveis à escala (BCC). 

É importante salientar que uma DMU é considerada eficiente caso produza mais com a 
mesma quantidade de insumos (orientação produto) ou produza a mesma quantidade com, 
proporcionalmente, menos insumos (orientação insumo). 

Considerando-se que existam k insumos e m produtos para cada n DMU’s, são 
construídas uma matriz X de insumos, de dimensões (k x n), e uma matriz Y de produtos, de 
dimensões (m x n), representando os dados de todas as n DMU’s. Em ambas as matrizes é 
necessário que os coeficientes sejam não-negativos e que cada linha e cada coluna contenha 
pelo menos um coeficiente positivo. Desse modo, a partir da razão entre todos os produtos e 
insumos, obtém-se a medida de eficiência para cada DMU. Formalmente, tem-se que: 

 

EficiênciadaDMU𝑖 =
𝑢𝑦!
𝑣𝑥!

=
𝑢!𝑦!! + 𝑢!𝑦!! +⋯+ 𝑢!𝑦mi
𝑣!𝑥!! + 𝑣!𝑥!! +⋯ 𝑣!𝑥ki

 (7) 

 
em que u é um vetor (m x 1) de pesos nos produtos e v é um vetor (k x 1) de pesos nos 
insumos. 

Considerando a dificuldade de atender o pressuposto inicial de obtenção de um 
conjunto comum de pesos para determinar a eficiência relativa de cada DMU devido às 
diferenças significativas que podem existir entre seus insumos e produtos e, 
consequentemente, entre os respectivos pesos adotados, é necessário especificar um problema 
de programação matemática que selecione os pesos ótimos para cada DMU. 

De acordo com Coelli, Rao e Battese (1998), levando-se em consideração a orientação 
produto e retornos constantes a escala, as medidas de eficiência são obtidas a partir do 
seguinte problema de maximização: 

 
Max!,!𝜙,
sujeito𝑎:

−𝜙𝑦! + 𝑌𝜆 ≥ 0,
𝑥! − 𝑋𝜆 ≥ 0,

𝜆 ≥ 0,

 (8) 

 
em que 1/φ representa a eficiência técnica e varia de zero a um. A DMU eficiente será aquela 
que obtiver o valor de 1/φ igual a um. O parâmetro λ  é um vetor (n x 1), cujos valores são 
calculados de forma a obter a solução ótima. Caso a DMU seja eficiente, todos os valores de λ 
serão zero. Caso contrário, os valores de λ serão os pesos utilizados na combinação linear de 
outras DMUs eficientes, que influenciam a projeção da DMU ineficiente sobre a fronteira 
calculada. Diante disso, observa-se que existe pelo menos uma unidade eficiente de referência 
(benchmark) para cada unidade ineficiente. 

Para obter o modelo de retornos variáveis a escala proposto por Banker, Charnes e 
Cooper (1984), adiciona-se no problema de programação linear apresentado uma restrição de 
convexidade, N1λ = 1, em que N1 é um vetor (n x 1) de algarismos unitários. Os valores 
obtidos nesse modelo são maiores que os encontrados no modelo de retornos constantes à 
escala, tendo em vista que forma-se uma superfície convexa de planos em interseção, 
envolvendo os dados de forma mais compacta. 

No presente estudo, foi utilizado o modelo com orientação produto e retornos 
variáveis à escala, que permite encontrar tanto a eficiência técnica como a eficiência de escala 
dos municípios. A partir desse modelo é possível identificar quais municípios que, com dada 
quantidade de insumos, produzem proporcionalmente mais.  
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Além disso, como os recursos direcionados para educação são escassos, o modelo com 
orientação produto torna-se adequado, pois permite identificar o quanto é possível aumentar 
no produto sem alterar a quantidade de insumos utilizada. 

Como pode ser observado na Tabela 1, para obter as medidas de eficiência dos 
municípios, foram utilizadas as variáveis média de alunos por turma, percentual de docentes 
com nível superior7 e gastos per capita com educação como insumos e o índice de qualidade 
de educação como produto. Cabe salientar que optou-se por utilizar como produto o índice de 
qualidade da educação, pois, neste estudo, prioriza-se a qualidade do ensino e esse índice, por 
ser uma medida de aprendizado do aluno, torna-se apropriado. 
 
Tabela 1: Descrição dos insumos e produtos utilizados no modelo DEA. 
Variáveis Descrição 
aluno_turma(i) Média de alunos por turma do ensino médio. 
doc_sup(i) Percentual de docentes com nível superior no ensino médio. 

ge_pc(i) Valor dos gastos orçamentários com educação apresentados nas prestações de conta anuais, 
dividido pela população total do município, em R$. 

IQE(p) 

Média ponderada dos índices de qualidade da educação do ensino de matemática e língua 
portuguesa na 3a série do ensino médio, baseada nas notas obtidas no PROEB8. A 
ponderação é dada pelo número de alunos que prestam o exame em cada disciplina e o 
índice varia de 0 a 1. 

Fonte: Elaboração própria, conforme informações do INEP e IMRS-FJP (2014). 
Nota: (i) refere-se às variáveis que foram utilizadas como insumos no modelo e (p) refere-se às que foram 
utilizadas como produto. 
 

É importante ressaltar que como o produto utilizado refere-se ao índice de qualidade 
da educação que representa uma média ponderada das notas obtidas pelos estudantes, para 
manter certa consistência na relação insumo-produto, optou-se pela não utilização de insumos 
com valores absolutos. Ainda assim, mesmo que as medidas utilizadas possam reduzir o 
efeito escala, utilizou-se o modelo com retornos variáveis à escala para capturar, pelo menos 
em parte, a possível heterogeneidade existente entre os municípios. 
 
4.2 Modelo econométrico 
 

Embora a maioria dos estudos que analisa os determinantes da eficiência utilize o 
modelo Tobit por considerar que os escores de eficiência são limitados no valor igual a 1, 
tornando a variável dependente truncada, a ideia de que esse seria o modelo mais apropriado 
para esse tipo de análise tem recebido diversas críticas (RAHELI et al., 2017; MCDONALD, 
2009; RAMALHO, RAMALHO e HENRIQUES, 2010; HOFF, 2007; SIMAR e WILSON, 
1998, 2007). 

Destaca-se os estudos realizados por Simar e Wilson (1998, 2007), que ressaltam a 
importância de se realizar no segundo estágio, em que os escores de eficiência são utilizados 
como variável dependente, um procedimento do tipo bootstrap para obter resultados 
consistentes e não viesados, o que não é possível ao utilizar modelos como o Tobit. 

Nesse contexto, para mensurar o impacto que a criminalidade pode causar à gestão 
eficiente de recursos públicos educacionais e, consequentemente, à qualidade de ensino nos 

																																																								
7 Embora o INEP disponibilize as funções docentes de cada município, optou-se por utilizar um de seus 
indicadores educacionais, dado que esses indicadores atribuem valor estatístico à qualidade do ensino. Como o 
objetivo da pesquisa é avaliar a eficiência educacional em relação a essa qualidade, optou-se pela utilização do 
indicador de percentual de docentes com nível superior como uma das variáveis do modelo. 
8Avaliação externa e censitária que busca diagnosticar a educação pública do estado de Minas Gerais. Os alunos 
dos 5º e 9º anos do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio de todas as escolas estaduais e 
municipais dos municípios que aderiram ao programa são avaliados.	



 9	

municípios mineiros, optou-se pela utilização do procedimento proposto por Simar e Wilson 
(2007), que permite obter resultados consistentes e robustos para esse tipo de análise. 
Formalmente, o modelo analítico contendo todas as variáveis é apresentado a seguir: 

 
𝑒𝑓𝑖𝑐_𝑒𝑚! = 𝛽! + 𝛽!𝑡𝑥_ℎ𝑜𝑚!! + 𝛽!𝑐𝑚𝑒!! + 𝛽!𝑝𝑜𝑝!! + 𝛽!𝑖𝑑𝑡𝑒!! + 𝛽!𝑚𝑎𝑞!!

+ 𝛽!𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓!! + 𝛽!𝑢𝑟𝑏!! + 𝜀! 
(9) 

 
em que, i representa o município; 𝛽 são os parâmetros estimados e; 𝜀 os erros aleatórios. 

As variáveis utilizadas neste modelo, assim como suas descrições e relações 
esperadas, são apresentadas na Tabela 2. A seleção dessas variáveis foi baseada em estudos 
que tiveram como objetivo identificar fatores associados à alocação eficiente de recursos 
públicos municipais, como os realizados por Costa et al. (2015) e Motta e Moreira (2007). 

A taxa de homicídios dolosos foi utilizada como proxy da criminalidade. Optou-se por 
essa variável, pois segundo Fajnzylber e Araújo Junior (2001), por se tratar de perda de vida 
humana, a subnotificação é relativamente pequena. Os resultados obtidos por Costa et al. 
(2015) revelam que municípios com maiores índices de violência apresentam menores 
medidas de eficiência. 

Com relação ao Conselho Municipal de Educação, espera-se uma relação positiva 
entre sua existência e a eficiência, tendo em vista que o conselho é um instrumento que 
permite a participação popular e se torna uma ferramenta de controle da gestão pública 
(COSTA et al., 2015). 

A população foi selecionada a fim de verificar se o porte do município interfere de 
alguma forma na gestão eficiente dos recursos. Araújo (2007) selecionou essa variável com o 
objetivo de verificar se fatores de escala influenciam de alguma forma a eficiência. Para 
Bergue (2002), embora municípios com menos habitantes possam ser beneficiados pela maior 
participação e aproximação da população com a administração pública, há certa fragilidade de 
suas estruturas administrativas, podendo impactar negativamente a qualidade do serviço 
público prestado. 

A relação esperada entre o IDTE e eficiência é positiva. Conforme Costa et al. (2015), 
municípios cujo desenvolvimento econômico é mais elevado tendem a apresentar maior 
capacidade de fornecer bens e serviços para a sociedade. 

Para Araújo (2007) e Costa et al. (2015), o custeio da máquina pública é uma forma de 
medir o “engessamento” da gestão do município, dado que grande parte deste custo refere-se 
ao pagamento dos servidores públicos e, legalmente, não pode ser reduzido. Sendo assim, 
espera-se que seu efeito seja negativo na eficiência municipal. 

A variável transferência foi incluída no modelo para detectar se municípios cujo 
recebimento de transferências, mediante convênios, têm maior participação na sua receita 
corrente líquida são menos eficientes. Segundo Araújo (2007), municípios muito dependentes 
de transferências tendem a realizar alocação menos eficiente de seus recursos. Diniz, Corrar e 
Lima (2014) destacam que autonomia financeira tem efeito positivo na eficiência da 
educação. 

A taxa de urbanização é utilizada por diversos estudos que analisam a eficiência dos 
gastos públicos (BOHN et al., 2015; COSTA et al., 2015; KAKIHARA, SILVA e JUNIOR, 
2016). De acordo com Motta e Moreira (2007), municípios onde a maior parte da população 
encontra-se no meio urbano são mais eficientes, pois o custo para prestar o mesmo serviço em 
áreas rurais é maior. 
 
Tabela 2: Descrição e relações esperadas das variáveis utilizadas no modelo econométrico. 
Variáveis Descrição Relações 

esperadas 
efic_em Medida de eficiência no ensino médio, obtida por meio da técnica DEA. O índice - 
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 varia de 0 a 1 e indica a eficiência do município em relação à gestão de recursos 
públicos direcionados à educação. Trata-se da variável dependente do modelo. 

tx_hom Taxa de ocorrência de homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Negativa 

cme Existência de conselho municipal de educação, representado por uma dummy, cujo 
valor será 1, caso exista o conselho no município e 0, caso contrário. Positiva 

pop População residente total do município. Positiva 
Negativa 

idte 

Índice de desenvolvimento tributário e econômico, que corresponde à razão entre o 
somatório da receita própria municipal e do valor de ICMS repassado pelos critérios 
que requerem a proatividade dos municípios e somatório das transferências do fundo 
de participação dos municípios, do ICMS critérios reativos, a receita própria 
municipal e valor do ICMS proativo, multiplicado por 100. 

Positiva 

maq 
Custeio da máquina pública. Representa a razão entre os gastos da administração 
pública com outras despesas correntes de custeio e a receita corrente líquida, 
multiplicada por 100. 

Negativa 

transf Corresponde a razão entre o montante de transferências recebidas pela administração, 
na forma de convênios, e sua receita corrente líquida, multiplicada por 100. Negativa 

urb Taxa de urbanização, que corresponde a razão do número total de pessoas residentes 
em área urbana do município e sua população total. Positiva 

Fonte: Elaboração própria, conforme informações do IMRS-FJP (2014) e resultados da pesquisa. 
 

4.3 Fonte de dados 
 
Os dados utilizados na presente pesquisa foram obtidos a partir do Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social (IMRS) da Fundação João Pinheiro (FJP) e do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e são referentes ao ano de 2014. 
 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
	

Esta seção é apresentada em duas subseções. Na primeira, é realizada análise das 
medidas de eficiência obtidas, que permite verificar quais municípios obtiveram os maiores 
índices de qualidade da educação com proporcionalmente menos recursos. Assim, é possível 
constatar quais municípios alocam seus recursos da melhor forma possível e quais podem 
aumentar a qualidade de ensino por meio de melhor gestão. No subseção seguinte, identifica-
se os determinantes da eficiência e o efeito da criminalidade sobre esse índice.	
 
5.1 Análise envoltória de dados: a eficiência no ensino médio 
	

No presente estudo, a análise foi realizada em relação ao ensino médio devido ao 
elevado índice de homicídios entre os jovens cuja faixa etária está entre 15 e 19 anos. Foram 
avaliados 8519 dos 853 municípios do estado de Minas Gerais no ano de 2014.	

Na Figura 1, verifica-se a distribuição dos municípios de acordo com os intervalos das 
medidas de eficiência. Observa-se que a distribuição é alterada de acordo com o tipo de 
retorno analisado. Considerando-se retornos variáveis à escala, o número de municípios 
eficientes é 15. Esse valor é reduzido para cinco ao considerar retornos constantes à escala, o 
que equivale à redução de, aproximadamente, 67%. Tal redução ocorre porque, para que o 
município seja considerado eficiente no modelo com retornos constantes à escala, é preciso 
que além de ser eficiente no modelo com retornos variáveis, também possua eficiência de 
escala. Conclui-se, então, que dos 15 municípios eficientes no modelo de retornos variáveis, 
10 apresentam algum problema de escala. 

																																																								
9Os municípios de Jaguaraçu e Serra da Saudade foram retirados da amostra por falta de dados.	
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As médias de eficiência obtidas nos modelos com retorno constantes e retorno 
variáveis à escala foram de, respectivamente, 0,474 e 0,516. Em ambos modelos, a maior 
parte dos municípios obteve medidas inferiores à média, 53,58% e 51,23%, respectivamente. 
 
Figura 1: Distribuição dos municípios mineiros, segundo medidas de eficiências técnicas e de 
escala – ensino médio. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
Com relação à eficiência de escala, a média foi de 0,920 e cerca de 69,21% dos 

municípios obtiveram eficiências superiores à 0,9, sendo que desses, 18 são eficientes. 
Apenas 16 municípios (1,88%) apresentaram eficiência de escala inferior a 0,8 e nenhum 
apresentou valor inferior a 0,4.	

Nesse contexto, pode-se concluir que o maior problema dos municípios analisados está 
relacionado à eficiência técnica e que, considerando retornos variáveis à escala, há 
possibilidade de elevação do índice de qualidade de educação dos municípios mineiros, em 
média, 48,4%, apenas com gestão eficiente dos recursos disponíveis. 

Na Tabela 3, é possível observar os valores de insumos e produtos de cada município 
considerado eficiente. Note que, embora todos os municípios listados sejam eficientes, os 
valores dos insumos e produtos não são homogêneos, existindo diferenças significativas entre 
eles. Os valores máximos das variáveis média de alunos por turma, percentual de docentes 
com nível superior, gastos per capita com educação e índice de qualidade da educação são 
242,86%, 170,07%, 682,83% e 281,82% superiores aos valores mínimos dessas variáveis, 
respectivamente. 

Tendo em vista que a média do índice de qualidade da educação dos municípios 
analisados foi de 0,30; Estrela do Indaiá, Santa Cruz de Minas, Santo Antônio do Rio Abaixo 
e Tarumirim possuem valores inferiores à média, que já é baixa e, ainda assim, foram 
considerados eficientes. Ressalta-se que esses municípios apresentaram valores relativamente 
baixos dos insumos utilizados, como pode-se observar na Tabela 3. Santa Cruz de Minas, 
dentre todos os municípios avaliados, possui o menor valor de gastos per capita em educação 
e Santo Antônio do Rio Abaixo, o menor percentual de docentes com nível superior. Portanto, 
tais municípios foram considerados eficientes porque mesmo com recursos limitados, fizeram 
uma gestão tecnicamente eficiente. 
	
Tabela 3: Insumos e produtos dos municípios eficientes. 
Município aluno_turma doc_sup ge_pc IQE 
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Aracitaba 19,70 100,00 421,08 0,49 
Cedro do Abaeté 14,30 100,00 1.317,54 0,51 
Coronel Pacheco 28,30 66,70 1.268,42 0,40 
Coronel Xavier Chaves 30,80 78,90 497,85 0,62 
Estrela do Indaiá 16,00 100,00 467,88 0,27 
Fama 14,00 85,70 711,09 0,30 
Guiricema 34,00 100,00 277,98 0,62 
Itapecerica 27,20 98,80 235,17 0,32 
Pocrane 28,20 92,10 274,57 0,61 
Rio Preto 20,80 92,90 619,75 0,57 
Santa Cruz de Minas 31,00 85,70 193,01 0,22 
Santo Antônio do Rio Abaixo 24,00 58,80 895,54 0,23 
São João das Missões 17,30 69,20 394,22 0,33 
Tapiraí 10,70 100,00 1.150,96 0,32 
Tarumirim 23,50 94,00 273,53 0,23 
Fonte: Elaboração própria, conforme dados do IMRS-FJP e INEP (2014). 
 

Assim, é importante dizer que a análise de eficiência busca identificar se determinado 
município faz alocação ótima de seus recursos, ou seja, avalia a gestão dos recursos 
disponíveis por cada município, o que não significa que se determinado município é eficiente, 
seu nível de ensino é elevado, embora possa existir relação direta entre gestão eficiente e 
qualidade no ensino. Em outras palavras, um município eficiente maximiza seu produto com 
os recursos disponíveis, mas isso não significa que esse possua um dos maiores índices de 
qualidade da educação do estado de Minas Gerais.	

Diante disso, é importante salientar que para esses municípios melhorarem a qualidade 
do ensino e, como resultado, elevarem o índice de qualidade de educação, é necessário maior 
investimento no setor educacional.	

Como já mencionado, a gestão eficiente de recursos públicos pode ser influenciada por 
variáveis ambientais. Nesse sentido, haja vista o aumento da criminalidade e suas diversas 
externalidades negativas, inclusive no setor educacional, surge o questionamento sobre a 
relação entre essa variável e a eficiência na gestão pública. Para responder tal questionamento, 
analisou-se o impacto da criminalidade sobre a eficiência municipal. Os resultados dessa 
análise são apresentados na próxima subseção. 
 
5.2 Análise econométrica 
 

A partir das medidas de eficiência técnica obtidas por cada município, utilizou-se o 
procedimento de bootstrap proposto por Simar e Wilson (2007) para verificar a relação entre 
os fatores ambientais e os escores de eficiência. Mais especificamente, identificou-se o efeito 
da criminalidade sobre a gestão eficiente dos recursos educacionais nos municípios de Minas 
Gerais. 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos por meio do procedimento de bootstrap 
proposto por Simar e Wilson (2007). Observe que a criminalidade, representada pela variável 
taxa de homicídios, exerce influência estatisticamente significativa sobre a gestão de recursos 
educacionais. Adicionalmente, a presença de Conselho Municipal de Educação e a taxa de 
urbanização do município influenciam a alocação eficiente desses recursos. 

 
Tabela 4: Estimativas do modelo econométrico para os determinantes da eficiência 
institucional. 

Variáveis Coeficientes 
estimados 

Erros padrões 
(bootstrap) 

Intervalos de confiança 
(95%) 

Taxa de homicídios -0,00051*** 0,00028 -0,00106 0,00004 
CME -0,02657** 0,01260 -0,05104 -0.00256 
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População  -3,71e-08 4,87e-08 -1,33e-07 5,18e-08 
IDTE  0,00020 0,00034 -0,00045 0,00091 
Custeio da máquina pública -0,00001 0,00025      -0,00053 0,00048 
Transferências -0,00041 0,00085 -0,00210 0,00128 
Urbanização  0,00098* 0,00030 0,00040 0,00157 
_constante  0,46688* 0,02564 0,41654 0,51738 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
Nota: (*) significativo a 1%; (**) significativo a 5%; (***) significativo a 10% 
 

A taxa de urbanização apresentou relação positiva com a gestão eficiente, revelando 
que quanto mais urbanizado o município, maior a medida de eficiência obtida. Isso vai ao 
encontro do estudo realizado por Motta e Moreira (2007), o qual afirma que para municípios 
com menores taxas de urbanização atingirem o mesmo desempenho de municípios mais 
urbanizados é necessário maior gasto per capita. 

Já a relação entre a variável transferência e eficiência não apresentou significância 
estatística. Tal resultado vai de encontro aos obtidos por Motta e Moreira (2007) e Costa et al. 
(2015), que identificaram relação negativa entre essa variável e a gestão eficiente de recursos 
públicos, indicando que quanto maior a dependência de recursos de outros entes federativos, 
menor é a eficiência na alocação dos mesmos. 

É importante destacar que, no caso do setor de educação, a maior parte das 
transferências é realizada com destino pré-definido, como para merenda escolar por exemplo, 
e tais recursos são liberados mediante prestação de contas realizada pelos municípios dentro 
do prazo determinado (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, s.d). Nesse sentido, a realocação 
desses recursos pode ser mais difícil, justificando o fato de tal variável não ter influência 
estatisticamente significativa sobre a gestão eficiente de recursos.  

O custeio da máquina pública também não apresentou efeito estatisticamente 
significativo sobre a gestão eficiente dos recursos públicos direcionados à educação. Esse 
resultado diverge do obtido por Costa et al. (2015), que encontraram relação negativa e 
significativa entre essa varável e a alocação eficiente de recursos públicos. No caso desta 
pesquisa, em que a análise é sobre o setor de educação, uma das justificativas para o resultado 
encontrado pode estar relacionado à não flexibilidade da alocação dos recursos direcionados 
ao pagamento de servidores, por exemplo. Como a maior parte deste indicador, 
principalmente em municípios de pequeno porte, é composta por servidores concursados 
(COSTA et al., 2015), a variável deixa de exercer influência significativa sobre a gestão de 
recursos, justamente por tais recursos não poderem ser realocados em outras atividades. 

Assim como o custeio da máquina pública, o Índice de Desenvolvimento Econômico e 
Tributário (IDTE) não obteve significância estatística. Ainda que estudos como o de Costa et 
al. (2015) tenham encontrado relação estatisticamente significativa entre essa variável e a 
gestão eficiente de recursos públicos municipais, no caso da gestão de recursos educacionais, 
essa variável não apresentou efeito significativo. 

Já o Conselho Municipal de Educação (CME) apresentou relação negativa com o 
índice de eficiência na alocação de recursos educacionais do município, o que vai de encontro 
ao esperado. Segundo Gomes (2003), a relação negativa entre o CME e eficiência pode ser 
justificada por problemas relacionados à organização e à capacitação dos conselheiros, assim 
como às condições políticas encontradas nos conselhos. 

A criminalidade, representada pela variável taxa de homicídios, apresentou sinal 
conforme esperado e, como já mencionado, foi estatisticamente significativa. Como 
apresentado na terceira seção, a criminalidade afeta a gestão pública de recursos educacionais 
a partir do momento que aumenta a restrição orçamentária dos gestores, o que implica menos 
investimentos em áreas diretamente relacionadas ao ensino. Em outras palavras, na presença 
do crime, é necessário que parte dos recursos disponíveis seja direcionada para segurança, 
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reduzindo os demais investimentos, ou seja, tornando a gestão ineficiente. Isso significa que 
com a mesma quantidade de recursos é possível investir mais em determinadas áreas na 
ausência do crime. Diante disso, pode-se dizer que a criminalidade exerce impacto 
significativo sobre a educação por meio do efeito causado à gestão eficiente dos recursos 
educacionais. 

Esse resultado traz algumas implicações que devem ser destacadas. Se o efeito 
negativo da criminalidade é significativo, ou seja, se a criminalidade exerce influência 
significativa sobre a alocação dos recursos educacionais, podendo prejudicar a qualidade do 
ensino e, consequentemente, o aprendizado dos alunos, é importante que os municípios 
priorizem políticas de combate à criminalidade. Com a redução da criminalidade, a gestão de 
recursos educacionais pode se tornar mais eficiente, melhorando a qualidade do serviço 
educacional prestado e, como resultado, elevando o índice de aprendizagem dos estudantes. 

Além disso, as consequências de longo prazo podem ser ainda mais significativas, pois 
educação de qualidade promove formação de capital humano, que é essencial para o 
desenvolvimento regional e consequente melhorias das condições de vida da população.	

Para verificar de forma mais clara quanto a criminalidade afeta a eficiência dos 
municípios, na Tabela 5 são apresentadas as elasticidades das variáveis. Note que, na média, o 
aumento de 10% na taxa de homicídios corresponde à redução de, aproximadamente, 0,14% 
na gestão eficiente dos recursos direcionados à educação nesses municípios. Embora o CME e 
a taxa de urbanização exerçam maior influência sobre a gestão de recursos, os efeitos da 
criminalidade vão além dos causados à gestão, tornando ainda mais relevante políticas 
públicas que visem combater o crime. 

Portanto, observa-se que a criminalidade tem impacto significativo, afetando a gestão 
eficiente dos recursos públicos educacionais e prejudicando o ensino de qualidade desses 
municípios.	Adicionalmente, a partir dos resultados obtidos, é possível verificar que, apesar 
de ser essencial para obtenção de melhores índices de qualidade no ensino, o aumento do 
investimento em educação não é suficiente. Para maior qualidade do serviço, é necessária 
gestão eficiente desses recursos, sendo fundamental a implementação de políticas públicas 
que visem ao controle de variáveis ambientais que afetam tal gestão. A criminalidade é uma 
dessas variáveis e, desse modo, o efeito do aumento de recursos para a educação pode não 
trazer o resultado esperado devido ao elevado índice de crime do município, prejudicando seu 
sistema educacional.	

	
Tabela 5: Elasticidade dos determinantes da gestão eficiente de recursos públicos 
educacionais. 

Variáveis Elasticidades Erros padrões 
(delta-method) 

Intervalos de confiança 
(95%) 

Taxa de homicídios -0,01405*** 0,00774 -0,02922 0,00113 
CME -0,04455** 0,02129 -0,08628 -0,00282 
População  -0,00181 0,00245 -0,00661     0,00299 
IDTE  0,01082 0,01817 -0,02479  0,04643 
Custeio da máquina pública -0,00119 0,02297   -0,04621  0,04383 
Transferências -0,00670 0,01373 -0,03362  0,02021 
Urbanização  0,13609* 0,04133  0,05507  0,21710 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
Nota: (*) significativo a 1%; (**) significativo a 5%; (***) significativo a 10%. 
 

Cabe ainda salientar que, no longo prazo, o prejuízo é ainda maior, haja vista que a 
educação é um dos principais instrumentos para redução da desigualdade social, além de ser 
fundamental para formação de capital humano, fator essencial para o desenvolvimento de 
qualquer região e, consequentemente, do país.	
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Portanto, a criminalidade, além de afetar diretamente a proficiência dos alunos por 
meio da violência que ocorre dentro e ao redor das escolas (MONTEIRO e ROCHA, 2011; 
GAMA e SCORZAFAVE, 2013; TEIXEIRA e KASSOUF, 2015; CITTADIN e  FRANÇA, 
2016), afeta a qualidade do ensino a partir do momento que influencia a gestão eficiente dos 
recursos educacionais, fazendo com que os resultados obtidos sejam inferiores aos possíveis, 
devido à má alocação dos recursos. 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considerando que a educação é uma das principais formas de reduzir a desigualdade 

social, melhorando a qualidade de vida e o bem estar da população; a baixa qualidade do 
serviço público educacional no Brasil e a limitação dos investimentos no setor têm sido tema 
de discussão e debate entre formuladores de políticas públicas, pesquisadores e cidadãos 
brasileiros. É importante salientar que tão importante quanto elevar os investimentos no setor, 
a alocação eficiente dos recursos é essencial para que o serviço prestado seja de qualidade. 
Uma gestão ineficiente causa desperdício e traz prejuízos para toda sociedade. 

Diante disso, avaliar a gestão de recursos públicos e identificar fatores que afetam esta 
gestão podem auxiliar no desenvolvimento de políticas e estratégias para alocar de forma 
eficiente esses recursos, melhorando a qualidade dos serviços prestados. Uma das variáveis 
que pode afetar a gestão eficiente de recursos públicos é a criminalidade. A violência tem 
prejudicado a sociedade em diversas áreas e seus efeitos nos setores de saúde e educação são 
significativos. 

Nesse contexto, o presente estudo buscou avaliar o efeito da criminalidade sobre a 
gestão eficiente dos recursos públicos educacionais nos municípios mineiros. Inicialmente, foi 
calculado o índice de eficiência dos municípios, onde aqueles que obtiveram maiores índices 
de qualidade de educação com proporcionalmente menos recursos foram considerados 
eficientes. Apenas 15 municípios alcançaram a medida máxima. Identificou-se a possibilidade 
de aumentar, em média, 48,4% do índice de qualidade de educação, sem alterar a quantidade 
de recursos, apenas com uma gestão eficiente. 

Por meio de análises econométricas, verificou-se que a criminalidade exerce efeito 
negativo e estatisticamente significativo sobre a gestão de recursos educacionais mineiros. Na 
média, a redução de 10% na taxa de homicídios aumenta em 0,14% o índice de eficiência. Na 
prática, com menos crimes, uma menor quantidade de recursos precisa ser direcionada para a 
segurança pública e maior a disponibilidade para investimentos em áreas diretamente 
relacionadas ao ensino. Adicionalmente, foi possível identificar que a taxa de urbanização 
possui efeito positivo sobre a eficiência dos municípios. Já a existência do Conselho 
Municipal de Educação exerce efeito negativo sobre a alocação de recursos. 

Portanto, além da criminalidade ter efeito negativo no desempenho escolar, os 
resultados revelam seu impacto negativo sobre a gestão eficiente dos recursos educacionais. 
Sendo assim, é essencial que as autoridades públicas formulem políticas que visem à redução 
da violência, tendo em vista a amplitude das externalidades negativas causadas por essa.	

É importante ressaltar que os efeitos de uma gestão ineficiente e, consequentemente, 
da prestação de um serviço educacional de menor qualidade são ainda mais significativos no 
longo prazo, dado que a educação é fundamental para a formação de capital humano, fator 
essencial para o desenvolvimento da região e do país. Deste modo, os resultados obtidos neste 
trabalho contribui com informações úteis que podem auxiliar na elaboração de políticas 
públicas que visem à gestão pública eficiente dos recursos educacionais. 

Adicionalmente, a partir deste estudo, novas pesquisas podem ser realizadas para 
identificar o quanto a criminalidade afeta a gestão de recursos públicos em outros setores tão 
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importantes quanto a educação, como no setor de saúde, por exemplo, e também o efeito do 
crime sobre a gestão de recursos públicos ao longo do tempo. 
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