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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
Este estudo teve como objetivo analisar os fatores determinantes da eficiência dos gastos públicos em 

universidades federais no período de 2013 a 2017. Aplicou-se o método de pesquisa dividido em dois 

estágios, para uma amostra de 59 universidades federais. Para o primeiro estágio foi aplicada a 

Análise Envoltória de Dados (DEA) para mensurar a eficiência. No segundo estágio, aplicou-se um 

modelo de regressão truncada e um procedimento de duplo-bootstrap para correção de viés e teste da 

significância estatística das variáveis. Os resultados demonstram que as universidades federais que 

foram eficientes nos cinco períodos de análise foram: UNIFAP; UFAM e UFPA. Considerando o 

modelo de regressão truncada de Simar e Wilson (2007), as variáveis significativas que influenciam 

na eficiência dos gastos públicos em universidades federais foram o gasto público em educação 

superior, o número de professores, número de matrículas, número de concluintes, gastos totais com 

funcionários e número total de funcionários. Diante disso, o estudo contribuiu para a literatura 

científica por demonstrar que tais variáveis são determinantes na eficiência pública nas universidades 

federais. 
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS NO ENSINO SUPERIOR: 

UM ESTUDO EM UNIVERSIDADES FEDERAIS 

 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar os fatores determinantes da eficiência dos gastos 

públicos em universidades federais no período de 2013 a 2017. Aplicou-se o método de 

pesquisa dividido em dois estágios, para uma amostra de 59 universidades federais. Para o 

primeiro estágio foi aplicada a Análise Envoltória de Dados (DEA) para mensurar a eficiência. 

No segundo estágio, aplicou-se um modelo de regressão truncada e um procedimento de duplo-

bootstrap para correção de viés e teste da significância estatística das variáveis. Os resultados 

demonstram que as universidades federais que foram eficientes nos cinco períodos de análise 

foram: UNIFAP; UFAM e UFPA. Considerando o modelo de regressão truncada de Simar e 

Wilson (2007), as variáveis significativas que influenciam na eficiência dos gastos públicos em 

universidades federais foram o gasto público em educação superior, o número de professores, 

número de matrículas, número de concluintes, gastos totais com funcionários e número total de 

funcionários. Diante disso, o estudo contribuiu para a literatura científica por demonstrar que 

tais variáveis são determinantes na eficiência pública nas universidades federais.  

 

Palavras-chave: eficiência do gasto público; duplo-bootstrap; ensino superior; análise 

envoltória de dados; regressão truncada. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A busca por maior eficiência nos gastos públicos ganha importância nas discussões 

acadêmicas e na sociedade, em função de fatores como: restrições das políticas 

macroeconômicas; limite para o aumento das despesas públicas; avanço da globalização e 

competição com o livre mercado; surgimento de novas leis que estabeleceram maior 

transparência nas finanças públicas. Com isso, as exigências no setor público passaram a ser 

maiores, e demandam uma gestão pública de melhor qualidade. 

A discussão a respeito da eficiência no setor público passou a ser cada vez mais foco de 

discussão e interesse para os gestores públicos. A eficiência da alocação de recursos do setor 

público no ensino superior é uma questão que tem sido internacionalmente estudada (Coco & 

Lagravinese, 2014; Cuellar, 2014; Dufrechou, 2016; Mikušová, 2017; Sav, 2017; Gralka, 

2018).  

Acredita-se que políticas públicas mais eficientes reduzem as restrições no orçamento 

público, buscando atingir os mesmos resultados com menos recursos ou ainda melhorando o 

resultado dos atuais investimentos (Dufrechou, 2016).  

Os gastos públicos podem gerar resultados distintos no crescimento e desenvolvimento 

das nações, dependendo da forma como são alocados, seja pela má gestão pública dos recursos, 

ou por outros fatores relacionados aos sistemas de educação. Vale destacar que a educação só 

gera benefícios sociais e econômicos quando é desenvolvida com determinado grau de 

qualidade (Coco & Lagravinese, 2014).  

Avaliar o desempenho de entidades públicas é um fator essencial para alocar recursos 

públicos escassos. Identificar entidades ineficientes, com problemas na alocação dos recursos 

públicos, pode ser o início em qualquer tentativa de melhorar o desempenho do setor público 

(Wheelock & Wilson, 2008).  

Na ótica dos gastos públicos em educação no ensino superior, o custo nesta esfera da 

educação passa a ser elevado, pois requer um grande número de profissionais qualificados, tanto 

no ensino como nas atividades administrativas. Os gastos com recursos humanos representam 

grande parte do orçamento das universidades federais. As universidades atingem eficiência 

quando geram conhecimento científico e social, ajudam a sociedade a se desenvolver, 
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empregam equipes acadêmicas para educar os alunos matriculados, e formam acadêmicos de 

excelência. A eficiência do ensino superior, portanto, refere-se ao desempenho das 

universidades no fornecimento de conhecimentos aos estudantes universitários (Coco & 

Lagravinese, 2014) e para a sociedade. Os resultados desses alunos estão relacionados com a 

qualidade acadêmica, e a taxa de emprego desses graduados reflete a percepção das empresas 

sobre a qualidade de ensino de uma determinada universidade. Diante deste contexto, o presente 

estudo tem como objetivo analisar os fatores determinantes da eficiência dos gastos públicos 

em universidades federais no período de 2013 a 2017.  

Na literatura internacional há diversos estudos que examinam a eficiência das 

universidades em vários países, como Estados Unidos (Sav, 2017), Alemanha (Kempkes & 

Pohl, 2010; Gralka, 2018), Austrália (Abbott & Doucouliagos, 2003; Worthington & Lee, 

2008), Canadá (Arcelus & Coleman, 1997), Inglaterra (Johnes, 2008), Grécia (Katharaki & 

Jatharakis, 2010). Entretanto, não há trabalhos que tenham analisado a eficiência do gasto 

público em universidades federais brasileiras, fato que justifica a realização do presente estudo. 

Estudos internacionais demonstram a relevância da temática a respeito da eficiência das 

universidades, considerando o impacto no contexto econômico e social onde estão inseridas. 

Nesses estudos, o método comumente utilizado para análise da eficiência é a análise envoltória 

de dados (DEA) (Salerno, 2006). 

 Neste sentido, uma forma de acompanhar a gestão pública universitária relacionada com 

a alocação dos recursos é analisar a eficiência dos gastos públicos. Esta análise permite verificar 

o resultado dos investimentos, a melhoria dos serviços disponibilizados para a sociedade e o 

aumento da eficiência no uso do dinheiro público.  

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

Eficiência consiste na combinação ótima dos insumos e métodos necessários (inputs) 

no processo produtivo de maneira que resulte no máximo de produtos possíveis (outputs). Isto 

é, eficiência é a capacidade de fazer as tarefas de maneira correta, minimizar a relação insumo 

e produto e otimizar a utilização de recursos. 

A análise de eficiência passou a ser utilizada no ensino superior com o objetivo de 

avaliar a maneira como os recursos são aplicados e os resultados gerados. Os estudos nesta área 

fornecem como resultado um índice de eficiência relativa, que representa uma medida de 

comparabilidade entre os resultados produzidos por um determinado conjunto de entradas e os 

resultados. Com isso, a análise da eficiência não é de interesse apenas dos acadêmicos. Há 

também o interesse dos gestores públicos, que desejam identificar aspectos determinantes 

potenciais para o aumento da eficiência. Além disso, as avaliações de eficiência representam 

um método importante para o auxílio na identificação de necessidades individuais, com objetivo 

de melhorar os resultados em cada universidade (Cunha & Rocha, 2012). 

Dentre os estudos que possuem o objetivo de analisar a eficiência dos gastos públicos 

na área da educação, o método científico predominante é a Análise Envoltória de Dados, ou 

Data Envelopment Analysis (DEA). O método DEA foi inicialmente desenvolvido por Farrel 

(1957) e posteriormente foi consolidado por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), como um 

procedimento não paramétrico que compara uma unidade de decisão com uma fronteira 

eficiente, usando indicadores de desempenho. 

 Com a ferramenta DEA, é possível estimar a eficiência por meio de uma programação 

linear. A razão estabelecida para estimar a eficiência é por meio da relação dos inputs (dados 

de entrada) e outputs (dados de saída). O resultado gerado é um escore de eficiência entre 0 e 

1, e quanto mais próximo de 1 for este valor, mais eficiente será a entidade ou Unidade 

Tomadora de Decisão (ou Decision Making Unit - DMU) (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978).  

Katharaki e Katharakis (2010) destacam a importância na definição das variáveis de 

entrada e saída, visto que estas devem ser definidas de modo a expressarem de maneira mais 
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confiável as atividades desenvolvidas nas universidades. Atualmente, não há um padrão para 

orientar a seleção das variáveis utilizadas para mensurar a eficiência universitária. Comumente, 

os dados de entrada são classificados como humanos, físico e capital. E os dados de saída 

referem-se às atividades de ensino e pesquisa. 

Com uma amostra de universidades do Reino Unido, Athanassopoulos e Shale (1997) 

estudaram a eficiência em uma amostra de 45 universidades segregadas em três grupos: 

científico, equilibrada e não científica. As variáveis utilizadas no estudo foram: despesas 

acadêmicas gerais, número de desistentes, número de concluintes e classificação de pesquisa. 

Os resultados do estudo apontam que aproximadamente 24% das universidades são eficientes 

com um modelo e 60% com outro modelo analisado. Quando os autores investigaram as 

universidades que possuem mais de 10.000 alunos, eles constataram que o tamanho, por si só, 

não é fator suficiente para a instituição alcançar a eficiência. 

Ao analisar a eficiência dos gastos de universidades australianas, Abbot e Doucouliagos 

(2003) obtiveram como resultado uma homogeneidade no desempenho em todo o sistema 

universitário, com um nível bastante elevado de eficiência. Porém, o estudo demonstra que há 

condições para um aumento nos níveis de eficiência de algumas universidades analisadas. Os 

autores utilizaram como variáveis: o número de acadêmicos, despesas com fatores de produção, 

valor do ativo não corrente, quantitativo de pesquisas. 

Com uma amostra de 210 universidades de oito países da Europa, Joumady e Ris (2005) 

mensuraram, por meio do método DEA, as diferenças nos níveis de eficiência nos gastos com 

ensino superior. Foram estimados três modelos no estudo, com o intuito de melhorar o 

desempenho e eficiência na educação das universidades estudadas. Os resultados encontrados 

no estudo foram bastante diversificados, e os níveis de eficiência variaram dependendo do 

modelo analisado. 

Num estudo com 112 universidades da Inglaterra, Johnes (2008) analisou a eficiência e 

mudança de produtividade das universidades durante o período de 1996/97 a 2004/05. O autor 

considerou como variáveis o número de estudantes de graduação e pós-graduação, a equipe 

acadêmica, despesas administrativas, gastos em serviços acadêmicos centralizados, graus 

concedidos (graduação e pós-graduação) e pesquisas desenvolvidas. Como resultado do estudo, 

o autor constatou que as rápidas mudanças no ensino superior parecem ter um efeito positivo 

sobre a tecnologia de produção, impactado pela eficiência técnica que pode impactar a 

produtividade das universidades. 

Wolszczak-Derlacz e Parteka (2011) analisaram uma amostra de 259 universidades de 

7 países europeus, em um período compreendendo os anos de 2001 a 2005. As variáveis 

utilizadas foram os graduados, número total de estudantes, valores de financiamento, 

publicações acadêmicas. Como resultado do estudo, as universidades analisadas que 

apresentaram resultados mais eficientes possuem um número maior de departamentos 

diferentes, uma proporção maior de mulheres no corpo docente, um percentual maior de fontes 

externas de recursos, além de serem as mais antigas.  

Wolszczak-Derlacz (2017) avaliaram ao longo de uma década a eficiência das 

universidades americanas e europeias. Como método de avaliação, os autores utilizaram o 

método DEA com diferentes conjuntos de entrada e saída. Além disso, os autores examinaram 

os fatores que afetam a ineficiência dessas instituições de ensino. Os resultados indicam uma 

associação positiva entre o PIB regional e o número de departamentos. Em média, as 

instituições europeias mais velhas são as mais eficientes. Entretanto, tal constatação não pode 

ser aplicada às instituições americanas. Além disso, quanto ao financiamento, foi identificado 

no estudo que o orçamento público teve um efeito negativo sobre a eficiência nas universidades 

europeias, resultado que novamente não pode ser afirmado para as universidades americanas.  

Sav (2017) analisou a eficiência do ensino superior em universidades públicas dos 

Estados Unidos e os efeitos do financiamento estatal durante o período de 2004-2013. Para 
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alcançar o objetivo da pesquisa, o autor empregou como método a análise envoltória de dados. 

Os resultados do estudo sugerem que as estimativas de eficiência variam amplamente entre as 

instituições. Além disso, o autor constatou que o aumento do financiamento público melhora a 

eficiência do ensino superior. 

Mikušová (2017) mensurou a eficiência das instituições de ensino superior público da 

República Tcheca. O estudo utilizou o método DEA, e as variáveis utilizadas foram: número 

de alunos, qualidade e desempenho, número de professores, valores relacionados ao 

financiamento das universidades.  Os resultados do estudo permitiram gerar um benchmarking, 

ou seja, mostraram o quanto as instituições públicas ineficientes deveriam mudar seus 

resultados para se tornar eficientes. 

Gralka (2018) analisou as limitações da análise de eficiência para instituições de ensino 

superior, e o método utilizado foi um modelo de regressão com dados em painel. As variáveis 

utilizadas são referentes ao número de estudantes, graduados, financiamento das instituições, 

despesas, gastos com pessoal e número de funcionários. O resultado do estudo demonstra que 

só é possível um aumento da eficiência em instituições de ensino superior se as medidas 

adotadas visarem as condições de políticas de gestão a longo prazo. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 A população abordada neste estudo é composta pelas universidades federais brasileiras. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), são 68 universidades federais. As universidades federais que foram criadas em 2018 

não foram consideradas na pesquisa, pois não apresentam dados históricos que embasam o 

objetivo do estudo.  

Destaca-se ainda, que as universidades que foram fundadas no ano de 2013 

(Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará) e no ano de 

2014 (Universidade Federal do Oeste da Bahia) não foram analisadas, devido à insuficiência de 

dados históricos. A Universidade Federal do Sul da Bahia, fundada no ano de 2011, também 

não foi analisada no presente estudo, visto que os dados divulgados no ano de 2013 são 

insuficientes para inferências estatísticas.  Dessa forma, a amostra final é composta por 59 

universidades federais, a partir da população de 68 universidades federais.  

O período analisado compreende os anos de 2013 a 2017. A definição do período 

analisado e as universidades federais investigadas  tiveram como fator determinante a 

existência dos dados necessários para atingir o objetivo da pesquisa. 

Para a operacionalização da pesquisa, foram utilizados dados secundários e informações 

de organismos oficiais extraídos da base de dados do INEP 

(http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-da-educacao-superior, recuperado em 07, dezembro, 

2018); Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br, recuperado em 07, 

dezembro, 2018), além dos dados coletados dos relatórios de gestão de cada universidade.  

Para todas as variáveis utilizadas na pesquisa, os dados referem-se aos cursos de graduação e 

aos recursos advindos do governo federal. O método aplicado na pesquisa é dividido em dois 

diferentes estágios. No primeiro estágio da pesquisa aplicou-se o método Análise Envoltória de 

Dados (DEA) para mensurar a eficiência durante o período de 2013 a 2017. Este método é 

amplamente utilizado para avaliar a eficiência do emprego dos recursos aplicados em educação 

nas universidades federais, pois identifica o desempenho das unidades de análise e permite uma 

comparação entre elas (Johnes, 2006; Kempkes & Pohl, 2010; Wolszczak-Derlacz & Parteka, 

2011). 

 Para a realização do presente estudo, foi considerado para análise o modelo de retornos 

variáveis de escala (BCC) com orientação para o output, por considerar a oscilação dos recursos 

públicos e a diferença de tamanho no processo de avaliação das universidades federais 

(Charnes, Cooper & Rhodes, 1978).  Sobre a orientação do modelo, Coco e Lagravinese (2014) 
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alegam que no contexto da educação, a orientação output é a melhor escolha para mensurar a 

performance dos estudantes, já que países emergentes, como é o caso do Brasil, precisam 

melhorar os atuais índices educacionais.  

 A seleção das variáveis definidas como os inputs e outputs é uma tarefa complexa, visto 

que não há uma forma padronizada para a definição dessas variáveis. Diante disto, a 

disponibilidade dos dados e os objetivos da pesquisa podem ser fatores relevantes na escolha 

do conjunto de variáveis (Katharaki & Katharakis, 2010). Diante da importância da seleção das 

variáveis, na Tabela 1 são apresentadas as variáveis utilizadas para aplicação do método DEA 

nesta pesquisa. 

 
Tabela 1 

Modelo de aplicação do DEA 

Variáveis Símbolo Descrição 

Inputs 

Gasto Público em 

Educação 
GPE 

Valores monetários de gastos diretos do governo, na subfunção 

ensino superior. 

Número de 

Professores 
PROF Número de professores em cada universidade federal. 

Outputs 

Taxa de 

Atendimento 
ATEND 

Número de vagas preenchidas nos cursos de graduação em cada 

universidade federal. 

Taxa de 

Concluintes 
CONCL 

Número de concluintes nos cursos de graduação em cada 

universidade federal. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O gasto público em educação é utilizado como input na mensuração da eficiência. O 

gasto público é a ferramenta mais importante que os governantes e gestores possuem para 

ampliar os outputs relacionados ao nível de educação da população (Tadesco & Lopez, 2002). 

A variável gasto público em educação também foi considerado como input para mensurar a 

eficiência em universidades nos estudos de Katharaki e Katharakis (2010), Worthington e Lee 

(2008), Abbott e Doucouliagos (2003), Athanassopoulos e Shale (1997). 

Afonso e Fernandes (2008) destacam a importância de analisar se o gasto público foi 

empregado de maneira eficiente em determinado órgão da administração pública. Além disso, 

tem sido recorrente na sociedade a discussão a respeito da qualidade do gasto público. 

A variável número de professores (PROF) é utilizada no estudo como input no processo 

de mensuração da eficiência. Essa variável foi utilizada em diversos estudos para mensurar a 

eficiência em universidades, tais como o estudo de Katharaki e Katharakis (2010), Agasisti e 

Pérez-Esparrells (2010), Worthington e Lee (2008), Abbott e Doucouliagos (2003), Afonso e 

Aubyn (2006). Autores como Hanushek e Woessmann (2011) e Agasisti (2014) argumentam 

que uma maior disponibilidade de professores ocasiona o aumento do número de atendimentos 

na educação, e melhoria na qualidade do ensino. 

A taxa de atendimento no ensino superior (ATEND) é utilizada na pesquisa como output 

na mensuração da eficiência. A taxa de atendimento educacional é considerada um importante 

output a ser mensurado, porque é um fator importante para geração de capital humano. Esta 

variável é importante para analisar países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Ela é 

utilizada frequentemente para identificar a capacidade do governo em fornecer educação 

superior para a sociedade (Cuellar, 2014). A variável foi utilizada como output nos estudos de 

Cuellar (2014), para avaliar a eficiência das universidades. 

A taxa de concluintes no ensino superior (CONCL) é utilizada como segundo output 

para mensurar a eficiência do gasto público em universidades federais. A elevação das taxas de 

atendimento educacional auxilia no uso eficiente dos gastos. Katharaki e Katharakis (2010) 

utilizaram o número de concluintes como output para mensurar a eficiência em universidades.  
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No segundo estágio, é utilizada uma regressão truncada seguindo o modelo semi-

paramétrico proposto por Simar e Wilson (2007). O intuito é explicar o impacto e influência 

das variáveis independentes na eficiência dos gastos públicos em educação. De acordo com 

Simar e Wilson (2007), os scores de eficiência podem ser enviesados em amostras finitas, como 

é o caso da presente pesquisa. Os autores também afirmam que há alguns anos as pesquisas que 

calculavam a eficiência na técnica padrão do DEA, utilizavam a regressão Tobit para calcular 

a ineficiência em uma segunda etapa. Entretanto, os autores enfatizam que nos estudos que 

utilizam esse tipo de regressão, os resultados encontrados podem ser enviesados, pelo fato de 

apresentarem correlação serial entre as variáveis nos dois estágios.  

Baseando-se nas constatações de Simar e Wilson (2007), nesta pesquisa aplicou-se o 

método duplo bootstrap. Os scores de eficiência obtidos no primeiro estágio da análise foram 

regredidos em um conjunto de variáveis explicativas. O procedimento adotado neste estudo 

garante a estimativa eficiente dos estimadores do segundo estágio. 

 A variável dependente do modelo de regressão é o score de eficiência, obtido por meio 

do modelo DEA, calculado no estágio anterior da pesquisa. Desse modo, para cada ano 

analisado, foi obtido um score de eficiência para cada uma das 59 universidades federais. 

 Para o modelo de regressão, foram utilizadas como variáveis explicativas os Inputs e 

Outputs utilizados para o cálculo da eficiência. Dessa forma, além do gasto público em 

educação, número de professores, taxa de atendimento e a taxa de concluintes no ensino 

superior, foram utilizadas as seguintes variáveis explicativas: gastos com pessoal, número de 

funcionários, e investimentos. 

 Assim, nesta presente pesquisa é utilizada a seguinte especificação estimada para 

conduzir a regressão truncada para a análise da eficiência dos gastos públicos em universidades 

federais. 

 
EFIit = β0+ β1 LnGPEit + β2PROFit + β3ATENDit + β4CONCLit + β5 LnPESSit + β6FUNCit + β7 LnINVit + ɛit                                                                                                                                         

Equação (1). 

 

Na Tabela 2 são apresentadas as variáveis utilizadas para a aplicação do modelo de 

regressão truncada de Simar e Wilson (2007). 

 
Tabela 2 

Modelo de aplicação do Simar e Wilson (2007) 

Variáveis Símbolo 

Sinal 

Esperado Descrição 

Score Eficiência      EFI   Score de eficiência das universidades federais (Estágio 1). 

 

Gasto Público em 

Educação 

LnGPE + 
Logaritmo natural dos valores monetários de gastos diretos do 

governo, na subfunção ensino superior. 

 

Número de 

Professores 

PROF + Número de professores em cada universidade federal. 

Taxa de Atendimento 
ATEND + 

Número de vagas preenchidas nos cursos de graduação em 

cada universidade federal. 

Taxa de Concluintes 
CONCL + 

Número de concluintes nos cursos de graduação em cada 

universidade federal. 

Gastos com Pessoal 
LnPESS + 

Logaritmo natural do total de despesas com pessoal ativo e 

encargos sociais nas universidades federais. 

 

Número de 

Funcionários 

FUNC + Total de funcionários para cada universidade. 

Investimentos LnINV + 

Logaritmo natural dos valores de capital destinados ao 

planejamento e à execução de obras públicas e à aquisição de 

instalações, equipamento e material permanente. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Para o segundo estágio, as variáveis LnGPE, LnPESS e LnINV foram apresentadas em 

logaritmo natural, com o objetivo de homogeneizar os dados ao longo do período analisado. 

Em relação a variável LnPESS, acredita-se que o gasto total com pessoal pode impactar a 

variação da eficiência no ensino superior. Cunha e Rocha (2012) utilizaram esta variável para 

avaliar a eficiência em instituições públicas de ensino superior em Portugal. Katharaki e 

Katharakis (2010), com uma amostra de 20 universidades gregas, também consideraram esta 

variável no modelo para avaliar a eficiência. Destaca-se a importância da gestão de recursos 

humanos, porque os investimentos na gestão de pessoas contribuem positivamente para o 

desempenho das universidades (Katharaki & Katharakis, 2010). 

Sobre a variável número de funcionários (FUNC), presume-se que quanto maior for a 

quantidade de funcionários disponíveis em cada instituição, melhor será o atendimento ao aluno 

universitário, e impacta na variável eficiência do ensino superior. Os estudos de Katharaki e 

Katharakis (2010) e Worthington e Lee (2008) utilizaram esta variável para mensurar a 

eficiência, e analisar o resultado do trabalho dos docentes e técnicos administrativos em 

universidades.  

Agasisti (2014) e Cuellar (2014) afirmam que um número maior de funcionários 

envolvidos no ensino superior possui uma relação positiva com a eficiência e desempenho dos 

alunos. Katharaki e Katharakis (2010) alegam que os funcionários das universidades são peça 

fundamental no desempenho das universidades. Abbott e Doucouliagos (2003), Madden, 

Savage e Kemp (1997) também utilizaram essa variável para avaliar a eficiência do gasto 

público em universidades.  

Já em relação a variável logaritmo do investimento na estrutura da universidade 

(LnINV), presume-se que quanto maior for a estrutura, a qualidade dos equipamentos, o, acesso 

a materiais essenciais no ensino superior, maior será o nível de eficiência na formação dos 

alunos regularmente matriculados nos cursos de ensino superior (Cunha & Rocha, 2012). 

Cunha e Rocha (2012) utilizaram esta variável para estimar a eficiência em universidades 

portuguesas. Os autores representaram os investimentos como sendo o total gasto em recursos 

financeiros e despesas aplicadas a essas instituições de ensino superior. McMillan e Datta 

(1998), com uma amostra de universidades canadenses, analisaram a eficiência dessas 

universidades, considerando todos os desembolsos, ou seja, o total de despesas sem 

discriminação de classificação.   

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Em um primeiro momento, foi realizada uma análise descritiva das variáveis que 

compreendem os dois estágios ao longo do período analisado (ver Tabela 3).   

 
Tabela 3 

Estatísticas descritivas das variáveis do primeiro e segundo estágios 

Variável Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

GPE     381.298.291      289.916.737        32.177.636   1.734.215.724  

PROF                1.484                    978                    135                 4.179  

ATEND              17.932               10.939                    870               49.305  

CONCL                2.063                 1.401                       -                   6.657  

PESS     295.268.396      225.144.947                       -     1.353.409.677  

FUNC                3.491                 2.655                    233               15.259  

INV         9.361.283          9.069.496               33.862        55.514.271  

EFI                   0,73                  0,19                  0,17                  1,00 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os resultados da Tabela3 demonstram que a variável gasto público em educação (GPE) 

apresentou bastante amplitude entre as Universidades analisadas, pois entre o mínimo de R$ 

32.178 e o valor máximo de R$ 1.734.216. A média de gastos foi de R$ 381.298. A variável 

número de professores (PROF) também apresentou bastante amplitude, com um valor mínimo 

de 135 e um valor máximo de 4.179, com uma média de 1.484 professores. A variável taxa de 

atendimento (ATEND) teve o valor mínimo de 870 e o valor máximo de49.305, uma grande 

discrepância entre os valores. As variáveis Taxa de concluintes (CONCL), gastos com pessoal 

(PESS), número de funcionários (FUNC) e investimentos (INV) apresentaram valores 

representativos de desvio padrão se comparados com média, ou seja, uma alta dispersão. Por 

fim, a variável escore de eficiência das universidades federais (EFI) teve média de 0,73. Como 

este escore é uma medida entre 0 e 1, e o valor 1 significa o grau máximo de eficiência, contata-

se que em média as universidades federais brasileiras obtiveram um bom escore de eficiência 

nos gastos para o ensino de graduação.  

 De acordo com os resultados, as universidades federais que foram mais eficientes, e que 

apresentaram o score igual a 1 nos cinco períodos de análise, foram: UNIFAP; UFAM e UFPA. 

Portanto, pode-se considerar que estas três universidades supracitadas detiveram as melhores 

práticas de gestão do orçamento público para as atividades de ensino de graduação dentre as 59 

universidades analisadas. Vale ressaltar que estas universidades ao longo dos anos analisados 

apresentaram um gasto público relativamente menor que as demais e obtiveram os melhores 

scores de eficiência. 

 Ao longo do período analisado foram 295 observações. Deste montante, 43 observações 

demonstram-se eficientes. Ou seja, apenas 15% das observações foram eficientes ao longo dos 

anos. Se compararmos os resultados do presente estudo com a pesquisa de Abbot e 

Doucouliagos (2003), conclui-se que os resultados divergem no que diz respeito a 

homogeneidade no desempenho em todo o sistema universitário. O estudo dos autores 

identificou um nível elevado de eficiência nos gastos com o ensino nas universidades 

australianas. Em contrapartida, os resultados desta pesquisa corroboram com os resultados de 

Abbot e Doucouliagos (2003) ao constatar que há condições para um aumento nos níveis de 

eficiência das universidades analisadas. 

Os resultados da análise de eficiência nas universidades federais apontaram que 

determinadas universidades mantiveram a sua eficiência nos gastos com o ensino superior ao 

longo dos anos. No ano 2013, as seguintes universidades foram eficientes: UFU, UNIFAP, 

UFAM, UFC, UFOPA, UFPA, UFRJ e UTFPR. No ano de 2014 foram eficientes as 

universidades: UNIFAP, UFAM, UFC, UFOPA, UFPA, UFPE, UFRJ, UFF e UTFPR. No ano 

de 2015, tiveram alta eficiência as universidades UNIR, UNILAB, UNIFAP, UFAM, UFC, 

UFPA, UFPI, UFRJ e UFF. No ano de 2016, foram eficientes a UNIFAP, UFAM, UFC, UFMA, 

UFOPA, UFPA, UFF e UFRA. Por fim, no ano de 2017, foram eficientes a UNILAB, UNIFAP, 

UFAM, UFMA, UFOPA, UFPA, UFPI, UFF e UFRRJ.  

 Dessa forma, analisando as variáveis utilizadas para o cálculo da eficiência ao longo dos 

anos, o presente estudo corrobora com Athanassopoulos e Shale (1997) no que diz respeito ao 

tamanho das universidades. Os autores afirmam que o tamanho e a estrutura oferecida pela 

universidade não são considerados fatores suficientes para que as instituições de ensino superior 

alcancem a eficiência.  

 No segundo estágio da aplicação do método de pesquisa, a variável eficiência foi 

considerada como variável dependente no modelo de regressão truncada. E foram utilizadas 

como variáveis independentes: o gasto público com ensino superior, ou seja, os valores 

monetários de gastos diretos na subfunção ensino superior; número de professores; número de 

matrículas; número de concluintes; gastos com pessoal; número total de funcionários; valores 

monetários destinados para investimentos nas universidades federais. 
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 Devido a discrepância dos dados e com o objetivo de homogeneizá-los, foi aplicado o 

logaritmo natural para realizar a transformação das variáveis gasto público com educação 

(GPE), gastos com pessoal (PESS) e gastos com obras públicas, à instalações, equipamentos e 

material permanente (INV). Além disso, as correlações das variáveis foram analisadas, com o 

objetivo de detectar algum problema de multicolinearidade. Apesar de algumas variáveis 

apresentarem uma alta correlação, o teste VIF (Variance Inflation Factor) não detectou 

problemas de multicolinearidade entre as variáveis independentes utilizadas no modelo.  

 Dessa forma, os dados obtidos por meio do modelo de regressão de Simar e Wilson são 

apresentados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 

Efeitos dos regressores sobre a eficiência 

Eficiência Coeficiente Erro padrão Z Significância (p-value) 

EFI         

LnGPE -1.043.764 .19964 -5.23 0.000 

PROF -.0000972 9.29e-06 -10.47 0.000 

ATEND .0000214 2.01e-06 10.64 0.000 

CONCL .0000561 .0000163 3.45 0.001 

LnPESS .8606668 .1753472 4.91 0.000 

FUNC -.000068 5.54e-06 -12.27 0.000 

LnINV .0053987 .0174494 0.31 0.757 

_cons 2.133.176 .4616108 4.62 0.000 

/sigma .104947 .0045699 22.96 0.000 

          

Número de observações 252       

Número de DMUs eficientes  43       

Número de bootstraps, reps  1000       

Wald chi2(7) 373.29       

Prob > chi2(7) 0.0000       

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Destaca-se que na Tabela 4 o modelo de regressão apresentou 295 observações, sendo 

que 43 observações foram de universidades eficientes e 252 observações foram de 

universidades ineficientes ao longo do período analisado. Dessa forma, apenas 15% das 

observações foram eficientes. O restante (85%) refere-se as universidades federais ineficientes 

em relação aos gastos com o ensino superior para turmas de graduação.  

  Vale destacar que a determinação dos gastos em uma instituição de ensino é complexa, 

pelo fato da necessidade desses gastos serem alocados. Além disso, as universidades são 

organizações que proporcionam múltiplos produtos e resultados, pulverizados nas categorias 

de ensino, pesquisa e extensão (Koshal & Koshal, 1999).  

Constatou-se no primeiro estágio desta pesquisa que algumas universidades com valores 

monetários inferiores de gasto público obtiveram um melhor desempenho do que universidades 

com maiores gastos. Dessa forma, os achados da presente pesquisa corroboram com o que é 

apontado no estudo de Katharaki e Katharakis (2010). Os autores argumentam a necessidade 

de limitar ou aumentar os valores de financiamento para algumas universidades, tomando 

medidas de gestão que assegurem a utilização ótima dos recursos disponíveis.  



10 

 

 

 

A segunda variável investigada no estudo é a variável PROF, assim como na variável 

anterior, a variável número de professores (PROF) apresentou sinal contrário ao que era 

esperado inicialmente, a um nível de significância estatística de 1%.  

A variável taxa de atendimento educacional (ATEND) influencia a eficiência de forma 

positiva a um nível de significância de 1%. Para esta variável do modelo, o sinal encontrado 

está em conformidade com o sinal esperado incialmente. Os resultados da presente pesquisa 

para esta variável corroboram com o estudo de Cuellar (2014). O autor afirma que a taxa de 

atendimento educacional é considerada uma variável importante na mensuração da eficiência, 

visto que é um fator importante para geração de capital humano, especialmente em países em 

desenvolvimento. O autor ainda afirma que esta variável tem relação positiva na identificação 

da capacidade do governo em fornecer educação superior para a sociedade. De fato, o número 

de alunos matriculados é um fator determinante na mensuração de eficiência das universidades 

(Katharaki & Katharakis, 2010). 

A variável taxa de concluintes do ensino superior (CONCL) também apresentou 

significância estatística a 99% de confiança. O sinal positivo que foi constatado na Tabela 4 

indica que esta variável influencia positivamente na eficiência dos gastos com o ensino superior. 

Este resultado corrobora com o resultado encontrado por Katharaki e Katharakis (2010). Ou 

seja, o número de concluintes (graduados) impacta de forma positiva nos resultados de 

eficiência dos gastos nas universidades.  

Outra variável utilizada no modelo de regressão é a variável gastos com pessoal 

(LnPESS), representada na presenta pesquisa pelo total de despesas com pessoal ativo e 

encargos sociais nas universidades federais em cada ano analisado. Analisando o 

comportamento encontrado para esta variável, pode-se afirmar que o total de despesas com 

pessoal impacta positivamente na eficiência das universidades federais. Além disso, o sinal 

encontrado para a variável está coerente com o sinal esperado. A variável apresentou 

significância estatística a um nível de significância de 1%. 

Os resultados encontrados corroboram com os estudos de Worthington e Lee (2008). 

Estes estudos destacam a importância desta variável na eficiência das universidades. Assim, o 

investimento na gestão dos recursos humanos impacta positivamente no desempenho e 

eficiência das instituições de ensino superior.  

Worthington e Lee (2008) explicam que os recursos humanos das universidades 

investigadas impactam positivamente a eficiência das instituições no que diz respeito ao número 

de graduados e pós-graduados. Dessa forma, o achado dos autores corrobora com os resultados 

do presente estudo para a variável LnPESS. 

Outra variável do modelo de regressão relacionada com a gestão de pessoas diz respeito 

ao número de funcionários (FUNC), definida como a quantidade total de funcionários em cada 

universidade. A variável apresentou sinal contrário ao que era esperado inicialmente, e 

apresentou significância estatística a um nível de confiança de 99%. Os resultados encontrados 

na presente pesquisa divergem dos estudos de Agasisti (2014) e Cuellar (2014). 

Já a variável gastos com obras públicas, à instalações, equipamentos e material 

permanente (LnINV), apresentou sinal positivo, mas não identificada significância estatística 

para esta variável, diferente de estudos similares.   Cunha e Rocha (2012) identificaram sinal 

positivo e significativo, e concluem que quanto maior for o investimento na estrutura da 

universidade, em equipamentos de maior qualidade e maior acesso a materiais essenciais no 

ensino superior, maior será o nível de eficiência na formação dos alunos regularmente 

matriculados nos cursos de ensino superior. 

Uma das justificativas para esse resultado da variável LnINV pode ser pautada no estudo 

de Worthington e Lee (2008). Os autores destacam que as universidades públicas precisam 

melhorar sua geração de receita interna, como forma de reduzir a dependência do governo. Os 
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autores também destacam que a melhoria na geração de receita facilitará o crescimento das 

instituições, bem como ao aumento dos investimentos nessas instituições de ensino.  

O comportamento da variável LnINV revela a necessidade de um maior 

acompanhamento dos investimentos em infraestrutura das universidades federais por parte dos 

gestores públicos.  Nos dados das Tabelas 3 e 4, merece destaque a desigualdade nos valores 

dos gastos com obras públicas, à instalações, equipamentos e material permanente. Como um 

dos caminhos para a solução deste problema, Katharaki e Katharakis (2010) sugerem limitar ou 

aumentar o financiamento público disponível para as universidades com base nos escores de 

eficiência, permitindo que os gestores públicos adotem medidas de gestão que assegurem a 

utilização ótima dos recursos disponíveis. Além disso, torna-se necessário que os gestores 

adotem medidas de planejamento de longo prazo para as universidades federais. Conforme o 

estudo de Gralka (2018), só é possível um aumento da eficiência em instituições de ensino 

superior se as medidas de gestão adotadas visarem as condições de políticas de gestão para 

longo prazo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar os fatores determinantes da eficiência dos gastos 

públicos em universidades federais no período de 2013 a 2017. O estudo demonstrou que boa 

parte das universidades federais analisadas ainda são ineficientes na alocação dos gastos 

públicos. Em determinados casos observados, mesmo com um gasto público em educação 

superior à média das universidades federais, a universidade apresentou resultados inferiores. O 

mesmo foi observado quanto ao número de professores. Algumas universidades apresentaram 

número de professores superior à média das universidades e apresentaram resultados (outputs) 

inferiores em comparação com as demais instituições. Nestes casos, as universidades 

apresentaram scores de eficiência inferiores em comparação com as demais instituições.  

Constatou-se que algumas universidades federais apresentaram score máximo de 

eficiência, como UNIFAP, UFAM e UFPA. Essas universidades foram eficientes durante os 

cinco anos analisados, e podem servir de referência para as demais universidades melhoraram 

seus gastos com o ensino superior.  

Quanto aos resultados encontrados no modelo de regressão truncada, as variáveis 

LnGPE, PROF, ATEND, CONL, LnPESS e FUNC apresentaram significância estatística a 

99% de confiança, com uma margem de erro de 1%.  

Diante dos resultados encontrados no presente estudo, beneficiam-se os gestores 

públicos das universidades federais analisadas, a parcela da população que possui interesse em 

acompanhar e fiscalizar a gestão das universidades federais. Os resultados desta pesquisa 

podem ser entendidos como indicadores de qualidade do gasto público nos cursos de graduação, 

no ensino superior. 

A abertura do debate sobre os resultados desta pesquisa e sobre o tema é pertinente, 

diante de um contexto de restrição orçamentária no ensino superior brasileiro. Espera-se que 

com esses resultados, seja possível adotar medidas que sejam capazes de pressionar os gestores 

públicos com o objetivo de tornar o ensino superior brasileiro mais eficiente. Ainda são escassos 

os estudos com a aplicação da regressão de regressão de Simar e Wilson (2007) ao ensino 

superior, para analisar a eficiência dos gastos públicos em universidades. Nas pesquisas com 

dados brasileiros, este trabalho é o estudo pioneiro.  Futuros estudos poderão incorporar novas 

variáveis ao modelo de análise de eficiência dos gastos no ensino superior. 

A realização de futuras pesquisas sobre a análise dos fatores determinantes da eficiência 

nas universidades federais pode contribuir para a melhoria da gestão dos recursos públicos no 

ensino superior. Os resultados deste estudo permitiram identificar as universidades que podem 

ser consideradas como referência no uso correto dos gastos. Além disso, foram gerados escores 

de eficiência para fins de elaboração de um ranking de eficiência nos gastos. E com base no 
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modelo de regressão truncada, foi possível observar o impacto que cada uma das variáveis 

possui na eficiência dos gastos com ensino superior. 

Por fim, é oportuno destacar que os resultados e as conclusões desenvolvidas no presente 

estudo devem ser interpretados considerando as características referente às metodologias 

adotadas, universidades analisadas e período temporal.  Futuros estudos poderão considerar 

novas variáveis, considerando a influência de fatores sociais, culturais e econômicos.   

 Futuras pesquisas poderão ser desenvolvidas para comparar os resultados com 

universidades privadas, universidades municipais e estaduais. Além disso, é oportuno o 

desenvolvimento de pesquisas que comparem os resultados encontrados para as universidades 

federais brasileiras com universidades de outros países.  
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