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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar a eficiência no uso dos recursos públicos no
desempenho das funções de uma universidade pública federal, complementando essa análise
com uma avaliação dos gastos efetuados a partir do seu orçamento anual. Para tanto, parte-se
de uma breve exposição sobre a teoria das finanças públicas e demais aspectos característicos
da administração pública que possibilitam conceituar o gasto público. O estudo traz, na
sequência, o financiamento da educação superior, o planejamento orçamentário e a alocação
dos recursos executados pelas universidades, bem como os impactos causados pelo
contingenciamento das despesas e restos a pagar na execução orçamentária. Percorre-se, ainda,
uma análise sobre os gastos e planejamentos deles na Universidade de Brasília. O
desenvolvimento da investigação concentrou-se em pesquisa bibliográfica, análise de dados e
documentos disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Economia.
Concluiu-se que os recursos foram usados de maneira eficiente, uma vez que diante da
escassez ainda conseguem cumprir o seu papel na produção de conhecimento.
Palavras-chave: Gasto Público. Orçamento Público. Alocação de Recursos. Universidades
Federais.
ABSTRACT
This research aims to analyze the efficiency of public resources in performing the functions of
a federal public university, complementing this analysis with an evaluation of the
expenditures made from its annual budget. For this purpose, it is based on a brief presentation
on public finance theory and other characteristic aspects of public administration that make it
possible to conceptualize public spending. The study then presents the financing of higher
education, budget planning and the allocation of resources executed by universities, as well as
the impacts caused by the contingency of expenditures and leftovers to be paid in budget
execution. An analysis of their spending and planning at the University of Brasilia is also
carried out. The development of research focused on bibliographic research, data analysis and
documents made available by the Ministry of Education (MEC) and the Ministry of Economy. It was

concluded that the resources were used in an efficient manner, since in the face of scarcity
they are still able to fulfil their role in the production of knowledge.
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RESUMO EXPANDIDO
No contexto atual da economia brasileira de intensa escassez de recursos, muito se
discute acerca da eficiência dos gastos públicos, principalmente em educação pública. Essa
preocupação com o comportamento dos gastos na economia é relevante, uma vez que causa
impacto direto sobre o crescimento econômico. Analisar os gastos do Governo é primordial
para avaliar o esforço do Estado no atendimento às necessidades da população e na melhoria
de serviços públicos.
Ao abordar a adequada utilização de recursos públicos, surgem abordagens diferentes
acerca do tema. Riani (2002) versa que os gastos públicos podem ser definidos como sendo
uma preferência política dos governantes no que se refere aos serviços que eles proporcionam
à população. Além disso, evidenciam o custo da quantidade, qualidade e dos bens oferecidos
pelo governo. Todavia Abiko (2011) relata que o serviço público varia conforme as
características da sociedade, da sua organização política e do seu grau de desenvolvimento de
responsabilidade.
No âmbito das despesas públicas, a educação é considerada um dos principais
instrumentos de transformação da sociedade. Apesar de não ser um bem público puro, pode
ser objetivo de política pública a fim de melhorar a eficiência administrativa, com uma maior
oferta de educação do que seria resultado do equilíbrio de mercado. Além de que a educação
pública tem também a função de redistribuição de riqueza, ampliando as condições de
mobilidade social. A literatura, em geral, reconhece a existência de uma inter-relação entre os
níveis de educação e de desenvolvimento socioeconômico de um país (CALEIRO, 2010) e,
mostra a importância da educação no crescimento e desenvolvimento econômico, pois um
maior nível de educação não só gera efeitos positivos para o indivíduo, mas também para toda
a sociedade.
Os recursos aplicados nas Universidades Federais, por meio de programas de governo,
têm como fonte, na sua maior parte, o Tesouro Nacional, complementados com emendas
parlamentares e com arrecadação própria. Os recursos são aplicados com estrita observância
das disposições legais, visando proporcionar à sociedade ensino de qualidade, ou seja,
transferência de conhecimento, realização de pesquisas, buscando aperfeiçoar e gerar novos
conhecimentos e inserção na sociedade, por meio de atividades de extensão, com o objetivo
de contribuir para o seu desenvolvimento.
Uma situação que não pode ser ignorada é que os recursos públicos são limitados e as
necessidades ilimitadas, portanto a eficiência na utilização desses recursos é latente, pois
absorve uma quantidade expressiva de recursos públicos. O financiamento do ensino superior,
no qual as universidades federais fazem parte, vem passando por várias restrições
orçamentárias com sucessivos decretos de limitações nos orçamentos de custeio e
investimento. Este cenário proporciona um contingenciamento orçamentário da principal
fonte financiadora dos recursos das universidades. Consequentemente, as despesas das
universidades são impactadas, já que dependem diretamente dos recursos que provém do
Tesouro Nacional para manutenção e desenvolvimento do ensino superior no Brasil
(MOURA, 2017).
Em um orçamento contingenciado e escasso fica evidente a necessidade de utilizar os
recursos financeiros de forma mais eficiente, pois a elevação descontrolada das despesas
destinadas a manutenção e custeio das Universidades poderiam impactar diretamente o
funcionamento da Instituição, afetando as atividades primordiais que são o ensino, a pesquisa

e a extensão e, prejudicar a realização de investimentos, além de acarretar muitas vezes em
restos a pagar.
Diante do cenário, amplia-se o questionamento sobre a adequada destinação de
recursos escassos para a educação superior, pública e gratuita. Questiona-se essa destinação
em termos dela ser socialmente justa e desses recursos serem inadequadamente geridos.
Acredita-se que a realocação desses recursos escassos implicaria o bem-estar da sociedade e
reduziria a sua utilização ineficiente. Diante do exposto, destaca-se a seguinte questão de
pesquisa: os recursos públicos disponíveis na universidade pública estão sendo usados de
maneira administrativamente eficiente ou identificam-se desperdícios no uso desses recursos?
Frente ao contexto de restrição orçamentária e análise da eficiência dos gastos no qual
a atinge todas as Universidades Federais, é relevante destacar o papel da Universidade de
Brasília (UnB), dada a sua importância no orçamento do Ministério da Educação, que em
2019 representou o sexto maior orçamento de todas as Universidade Federais. Desta forma, o
objetivo geral da pesquisa é analisar a eficiência no uso dos recursos públicos no desempenho
das funções de uma universidade pública federal - no presente caso, a UnB, complementando
essa análise com uma avaliação dos gastos efetuados a partir do seu orçamento anual.
Isto posto, esta pesquisa se justifica ante a relevância e atualidade do tema, devido à
educação superior pública, financiada pelo Estado, absorver uma parcela significativa de
recursos e pela contribuição da análise dos gastos públicos com ensino superior nas
universidades federais brasileiras, despertando interesses, tanto internos quanto externos.
Assim, essa pesquisa se mostra relevante, pois objetiva analisar a eficiência no uso dos
recursos orçamentários nas universidades, visto que a alocação ineficiente, equivocada dos
gastos em educação pode impactar em várias dimensões econômicas e sociais.
Como estratégia metodológica foram utilizados os elementos qualitativos, de caráter
exploratório por meio de uma pesquisa bibliográfica documental, informações existentes em
documentos como legislações, textos oficiais, relatórios, notas técnicas e trabalhos técnicos.
Para a análise de dados quantitativos foram utilizados os dados públicos orçamentários e
financeiros disponíveis no SIAFI e Siga Brasil. O trabalho concentrou-se então na pesquisa e
na análise documental. Nesta pesquisa não se teve como finalidade interferir no processo de
decisão do financiamento das universidades federais, mas analisar e descrever como o mesmo
ocorre sob as perspectivas técnica e política.
De acordo com a fundamentação teórica e a análise dos dados pôde-se concluir que a
questão-problema formulada inicialmente foi respondida, quando analisada que fatores como
o contingenciamento, que por vezes ultrapassou bloqueios superiores a vinte por cento das
dotações orçamentárias e, fatores como a redução de despesas em que a UnB exerce o
controle como almoxarifado, água, energia elétrica, aquisição de material de consumo, diárias
e passagens etc., comprovando, portanto, não haver desperdício de recursos públicos e,
mostrando que a Universidade prioriza despesas essenciais para o seu funcionamento. Uma
outra forma que mostra a possível eficiência da UnB é com relação aos restos a pagar,
enquanto o Governo Federal e o conjunto das universidades federais tiveram uma evolução
nos valores inscritos em restos a pagar, a UnB apresentou uma redução em tal valores no
mesmo período, inclusive registrou seu menor valor no ano de 2018. Frente ao resultado,
observa-se que os recursos foram usados de maneira administrativamente eficiente, com
vistas ao cumprimento das políticas públicas, conseguindo, mesmo diante da escassez,
cumprir o seu papel na produção de conhecimento.

É importante enfatizar que as Universidades são instituições extremamente complexas
no que tange a sua gestão. Dependem de uma série de fatores, sobretudo governamentais e
são suscetíveis a todas as turbulências que derivam do mercado e da sociedade. Nesse sentido,
pode se afirmar que o estudo cumpriu seu objetivo que foi analisar a eficiência no uso dos
recursos públicos no desempenho das funções de uma universidade pública federal.
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