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Resumo
O presente artigo teve como objetivo analisar o nível de eficiência técnica relativa, das Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras, nos anos de 2015 e 2016. Para mensurar a eficiência
técnica relativa foi utilizada a técnica não-paramétrica de Análise Envoltória de Dados (DEA),
modelo CCR (Retorno Constante de Escala) orientado para outputs. As variáveis da análise foram
obtidas nos Relatórios de Gestão das universidades, no Balanço Patrimonial, no indicador IGC-INEP
(Índice Geral de Cursos) e nos índices do Ranking Universitário Folha. Os resultados demonstram
que das 63 IFES, apenas 10 obtiveram a pontuação máxima de eficiência relativa no período
analisado. Como principal contribuição a análise por benchmarks demonstrou que as universidades
consideradas mais ineficientes, ou seja, mais distantes da fronteira da eficiência, possuíam todos os
outputs abaixo da fronteira da eficiência. A variável Custo Corrente por Aluno Equivalente (CC/AEQ)
foi considerada o principal indicador que distancia a DMU (Unidades Tomadoras de Decisão) da
fronteira da eficiência. Não foi possível confirmar se o fator tempo de existência ou região geográfica
são influenciadores nos scores atingidos de eficiência.
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RESUMO
O presente artigo teve como objetivo analisar o nível de eficiência técnica relativa, das
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras, nos anos de 2015 e 2016. Para
mensurar a eficiência técnica relativa foi utilizada a técnica não-paramétrica de Análise
Envoltória de Dados (DEA), modelo CCR (Retorno Constante de Escala) orientado para
outputs. As variáveis da análise foram obtidas nos Relatórios de Gestão das universidades, no
Balanço Patrimonial, no indicador IGC-INEP (Índice Geral de Cursos) e nos índices do
Ranking Universitário Folha. Os resultados demonstram que das 63 IFES, apenas 10
obtiveram a pontuação máxima de eficiência relativa no período analisado. Como principal
contribuição a análise por benchmarks demonstrou que as universidades consideradas mais
ineficientes, ou seja, mais distantes da fronteira da eficiência, possuíam todos os outputs
abaixo da fronteira da eficiência. A variável Custo Corrente por Aluno Equivalente
(CC/AEQ) foi considerada o principal indicador que distancia a DMU (Unidades Tomadoras
de Decisão) da fronteira da eficiência. Não foi possível confirmar se o fator tempo de
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1 INTRODUÇÃO
A discussão sobre o nível de eficiência das Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES), bem como sobre as metodologias para classificação destas entidades em rankings de
eficiência vem recebendo cada vez mais atenção na literatura nacional e internacional
(Abbott, 2003; Freire, Crisóstomo, & Castro, 2007; Katharaki & Katharakis, 2010; Lukman,
2010; Barbosa, Freire, & Crisóstomo, 2011; Santos, Castaneda, & Barbosa, 2011; Quintana,
Roza, & Dameda, 2011; Costa, 2012; Costa, Souza, Ramos, & Silva, 2012; Mirabent &
Parellada, 2012; Wu, Chen, Chen, & Zhuo, 2012; Boynard, 2013; Ferreira, 2013; Ferreira,
Santos, & Pessanha, 2013; Dalla-Nora, 2014; Nuintin, 2014; Valmorbida, Ensslin, SEnsslin,
& Ripoll-Feliu, 2014; Daraio, Bonaccorsi, & Simar, 2015; Agasisti, 2016; Daraio, 2016;
Marques, 2016; Vilela, 2017).
Apesar da relativa quantidade de pesquisas sobre o tema, ainda não há consenso na
literatura sobre a forma de mensurar o real nível de eficiência das IFES devido a diversos
fatores: complexidade e tamanho das IFES, produção científica, quantidade de cursos, inputs
e outputs escolhidos para mensurar a eficiência (Katharaki & Katharakis, 2010; Daraio, 2016;
Agasisti, 2016).
Com isso o presente artigo se diferencia das pesquisas anteriores sobre eficiência das
IFES por incluir a totalidade de Universidades Federais, testar um maior conjunto de
inputs/outputs e traz por contribuição a apresentação de uma análise em grupos de pares ou
benchmarks para comparar as DMUs (Unidades Tomadoras de Decisão) ineficientes, ou seja,
fora da fronteira da eficiência, com as sobre a fronteira da eficiência dentro de cada grupo.
No contexto apresentado buscou-se responder à seguinte questão de pesquisa: qual o
nível de eficiência técnica relativa das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)
brasileiras?
O objetivo principal do presente estudo foi identificar, por meio da DEA, o nível de
eficiência técnica relativa das universidades federais brasileiras e classificá-las por meio de
um ranking de eficiência, bem como analisar as instituições com a técnica de benchmarks,
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para verificar o fator determinante de ineficiência das IFES que se localizaram abaixo da
fronteira da eficiência, com mais baixos rankings de eficiência.
Com o intento de ampliar esta discussão a presente pesquisa trouxe a proposta de
demonstrar a eficiência técnica relativa das universidades federais brasileiras nos anos de
2015 e 2016, através da Análise Envoltória de Dados (DEA), modelo CRS (Constant Returns
to Scale) orientado ao output.
Procurou-se, também, nesta pesquisa não efetuar uma subdivisão em grupos de
universidades, como fizeram as pesquisas de Costa et al (2012), Nuintin (2014) e Villela
(2017), para assim, proceder uma análise como um todo, levando-se em consideração,
principalmente os valores referentes ao input Ativo Não Circulante (ANCIRC), que inclui o
Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível de cada instituição,
extraído do Balanço Patrimonial.
Uma limitação importante do presente trabalho e que abre possibilidades de pesquisas
futuras está relacionada à amostra utilizada e a características da técnica DEA. Como o estudo
selecionou apenas as instituições públicas, em razão da disponibilidade de dados, a fronteira
de eficiência técnica foi medida comparando apenas instituições públicas, assim os resultados
não podem ser comparados ou generalizados para todas as instituições de ensino superior do
Brasil, bem como não se pode afirmar que essas instituições sejam efetivamente eficientes.
Os resultados da pesquisa indicam que 19 das DMUs variaram negativamente entre
2015 e 2016. Número inferior às que variaram positivamente, no mesmo período, ou seja, 37
sugerindo assim um aumento na eficiência técnica entre estes anos. Sugestão reforçada pelo
fato de ter havido um aumento na média da eficiência técnica de 0,7189 para 0,7423.
Entretanto ao efetuar o teste-t para este aumento, a variação não se mostrou
significante, e com isso não se pode evidenciar uma diferença real entre o percentual de
eficiência dos dois períodos.
Ao analisar as DMUs por benchmarks pode-se verificar, considerando as classificadas
no grupo do quarto mais ineficiente, embora o modelo seja orientado ao output, e que todos
foram considerados como abaixo do sugerido, que o input CC/AEQ (Custo Corrente sobre
Aluno Equivalente), que no modelo se mantém constante, é, sugestivamente, um dos
principais indicadores que distanciam a DMU da fronteira da eficiência. É possível inferir,
também, que o tempo de existência da instituição e a região geográfica não são fatores
determinantes de ineficiência, uma vez que, compõem o grupo, tanto instituições criadas
recentemente, quanto algumas com idade superior a trinta anos, bem como instituições de
todas as regiões brasileiras.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Eficiência Nas Instituições Federais De Ensino Superior (IFES)
O estudo do nível de eficiência nas IFES decorre dos princípios constitucionais que
regem a prestação de serviços no setor público, conforme prevê o artigo 37 da Carta Magna,
com redação pela Emenda Constitucional n.º 19 de 1988: (Brasil, 1988, grifo nosso)
A administração pública, direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também o
seguinte: (...) (BRASIL, 1988, grifo nosso)

Pesquisas sobre a eficiência das instituições públicas de educação superior ainda são
relativamente recentes no Brasil.A maioria dos estudos foi realizado a partir da última década.
(Freire, Crisóstomo, & Castro, 2007; Barbosa, Freire, & Crisóstomo, 2011; Quintana, Roza,
& Dameda, 2011; Santos, Castaneda, & Barbosa, 2011; Costa, 2012; Costa et al, 2012;
Boynard, 2013; Ferreira, 2013; Ferreira, Santos, & Pessanha, 2013; Dalla-Nora, 2014;
Nuintin, 2014; Valmorbida et al, 2014; Marques, 2016; Vilela, 2017)
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Os estudos sobre eficiência das IFES no Brasil foram impulsionados pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), que apresentou em 2002, indicadores voltados para mensurar e
avaliar a eficiência no ensino superior (Brasil, 2002) que tratam da gestão das IFES e o IGCINEP (Brasil, 2007), que é um indicador de qualidade acadêmica. E mais recente o Ranking
Universitário Folha (RUF) cuja primeira edição foi publicada em 2012, (Folha.Uol, 2018), ou
seja, bem recentes, “diferentemente do setor privado, onde os indicadores já são consagrados,
inclusive utilizados internacionalmente.” (Sano & Montenegro Filho, 2013, p. 42)
Um dos conceitos de eficiência técnica, segundo Boeri, Rocha, e Rodopoulos (2015,
p.2014), pode ser definida “pela ótica do produto (outputs) como a diferença entre o montante
efetivamente produzido com certa quantidade de insumos (ou inputs) e o montante factível de
ser produzido, dada a tecnologia disponível” e será a Fronteira da Possibilidade de Produção
que quem descreverá esse montante factível de ser produzido, sendo consideradas eficientes
as DMUs que atinjam esta fronteira.
Há ainda um aspecto que deve ser considerado na avaliação de eficiência, segundo o
Ministério do Planejamento (Brasil, 2009, p. 47), é a comparabilidade que é um dos critérios
centrais para construção de indicadores no setor público, afirmando que: “os indicadores
devem ser facilmente comparáveis com as referências internas e externas, bom como séries
históricas de acontecimentos.” (Brasil, 2009, p. 47).
De acordo com o Guia Referencial (Brasil, 2009) os indicadores são utilizados para:
Mensurar os resultados e gerir o desempenho; embasar a análise crítica dos
resultados obtidos e do processo de tomada de decisão; contribuir para a melhoria
contínua dos processos organizacionais; facilitar o planejamento e o controle do
desempenho; viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do
desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes.
(Brasil, 2009)

2.2 Indicadores Para Mensurar Eficiência nas IFES
2.2.1 Dados do TCU para as Universidades
Desde o ano de 2002, o TCU (Tribunal de Contas da União), pela Decisão n.º
408/2002, com alterações posteriores definiu que as IFES incorporassem nos seus Relatórios
de Gestão das Contas anuais nove indicadores de desempenho, com a finalidade de levantar
uma série histórica da melhora de aspectos importantes de gestão, para orientar a auditoria
operacional quanto às boas práticas da administração e como suporte à necessidade de autoavaliação institucional (Brasil, 2002).
A criação dos indicadores de desempenho do TCU foi elaborada a partir de auditoria
de natureza operacional realizada em seis IFES: UFG - Universidade Federal de Goiás, FUA Fundação Universidade do Amazonas, UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, UNB Universidade de Brasília, UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro e UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil, 2002, p. 2).
Esta pesquisa utilizou os indicadores referentes à Custo Corrente por Aluno
Equivalente (CC/AEQ), que demonstra o Custo Corrente dividido pelo número de alunos
equivalentes da IFES. Pelo fato de nem todas as instituições possuir Hospital Universitário
optou-se por utilizar o indicar Custo Corrente sem HU.
No cálculo para de Alunos Equivalentes soma-se o total de Alunos Equivalentes na
graduação (AGE), Alunos de Pós-Graduação em tempo integral (APGTI) e Alunos em
residência médica em tempo integral (ARTI). (Brasil, 2016)
Para o cálculo do IQCD é utilizado o seguinte critério: aplica-se ao número de
professores em efetivo exercício no órgão, excluindo assim, os afastados para capacitação ou
cedidos, somados ao professores substitutos e visitantes uma ponderação com peso 5 para
professores doutores; 3 para professores mestres; 2 para professores com especialização e 1
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para professores com graduação. O valor máximo a ser alcançado pelo índice é o 5,
considerando que todo o corpo docente possua doutorado. (Brasil, 2002)
Cabe aqui ressaltar que, embora o TCU descreva as informações a serem apresentadas
como indicadores, entendeu-se que os referidos dados não apresentam todas as características
necessárias a um indicador, principalmente no que se refere ao fato de que um indicador deve
ser atribuível, ou seja, deve ter uma meta estabelecida, alcançável e realista em relação ao
contexto em que é inserido, ou ainda serem úteis a medição de resultados, conforme Brasil
(2018). Com isso, para fins de melhor alinhamento conceitual deste trabalho, em relação aos
indicadores do TCU, entendam-se os mesmos como “dados”.
2.2.2 Índice Geral de Cursos- IGC-INEP
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP é o
responsável pela análise e divulgação dos Indicadores de Qualidade Acadêmicos (Brasil,
2007; Brasil, 2017) e são obtidos com base principalmente no Enade e em outros inputs
extraídos das bases de dados do MEC (INEP, 2018), resultados são obtidos através de três
fontes, conforme portal INEP (2018):
1.
de cursos superiores: o Conceito Preliminar de Curso (CPC), instituído
pela Portaria nº 4, de 5 de agosto de 2008
2.
de instituições de educação superior: o Índice Geral de Cursos Avaliados da
Instituição (IGC), instituído pela Portaria nº 12, de 5 de setembro de 2008;
3.
de desempenho de estudantes: o conceito obtido a partir dos resultados do
Enade.
Os indicadores de qualidade são expressos em escala contínua e em cinco níveis, nos
quais os níveis iguais ou superiores a 3 (três) indicam qualidade satisfatória. Eles
servem como orientadores das avaliações in loco do ciclo avaliativo, sendo
importantes instrumentos de avaliação da educação superior brasileira. (INEP, 2018)

Os referidos indicadores possuem sua metodologia atendendo aos parâmetros da Lei
10.861, de 14 de abril de 2004, para a avaliação das instituições nos aspectos que se referem a
avaliação das instituições (IGC), avaliação dos cursos (CPC) e avaliação do desempenho dos
alunos (IDD e ENADE). (INEP, 2018)
De acordo com o portal INEP (2018):
O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC-INEP) é um indicador de
qualidade que avalia as Instituições de Educação Superior. Seu cálculo é realizado
anualmente e leva em conta os seguintes aspectos:
1. Média dos Conceitos Preliminares de Cursos (CPC) do último triênio, relativos
aos cursos de graduação avaliados da instituição, ponderada pelo número de
matrículas em cada um dos cursos computados;
2. Média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu
atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal disponível, convertida para escala
compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos programas de
pós-graduação correspondentes;
3. Distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou
pós-graduação stricto sensu. (INEP, 2018)

2.2.3 Ranking Universitário Folha – RUF
O Ranking Universitário Folha para as universidades (RUF) cuja primeira edição foi
publicada em 2012 (Folha.Uol, 2018), além do ranking geral das universidades, apresenta
também, o ranking de pesquisa, de ensino, inovação, internacionalização e mercado.
O RUF avalia 195 universidades brasileiras utilizando-se de 5 critérios: indicador para
pesquisa científica, indicador para qualidade de ensino, indicador para internacionalização,
indicador para mercado de trabalho e o quinto indicador para inovação. Os dados que
compõem os indicadores são coletados de bases como INEP-MEC, Web of Science
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(Thomsom Reuters), SciELO, INPI, FAPs, CNPq, CAPES, além de duas pesquisas anuais
feitas pela Instituto Datafolha.
Os indicadores para pesquisa científica, qualidade do ensino, mercado de trabalho,
internacionalização e inovação recebem respectivamente a pontuação máxima de 42, 32, 18, 4
e 4 pontos, correspondendo ao percentual para compor a nota máxima de 100
Nesta pesquisa foi utilizado o ranking geral como output para avaliar com isso
eficiência das IFES.
2.2.4 Informações Contábeis
A Lei 4.320 de 17 de março de 1964 a partir do seu artigo 101 traz as informações de
como devem ser demonstrados os resultados gerais do exercício dos entes públicos, e que
estes devem ser evidenciados através do Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário,
Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais. (Brasil, 1964)
Complementarmente, a NBCT 16.6, aprovada pela Resolução CFC 1.133/08e
alteração, que trata das Demonstrações Contábeis, estabelece as Demonstrações Contábeis
que deverão ser elaboradas e divulgadas pelas entidades do setor público, sendo elas, além
dos já citados pela Lei 4320/64, as Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas (estas duas últimas incluídas pela
Resolução CFC n.º 1.437/13).A divulgação segundo a norma deverá ser feita através de
publicação na imprensa oficial, remessa aos órgãos de controle interno, disponibilização para
a sociedade em local e prazos indicados, além de divulgação em meios de comunicação
eletrônicos de acesso ao público. (CFC, 2008; 2013)
No tocante ao envio das Demonstrações Contábeis aos órgãos de controle, o TCU
orienta que as demonstrações contábeis das entidades públicas sejam anexadas em seus
Relatórios de Gestão. (TCU, 2018)
Serão utilizados nesta pesquisa os valores referentes ao Ativo Não Circulante
(ANCIRC) das IFES, extraído de seus Balanços Patrimoniais para determinar o patrimônio
imobilizado de cada instituição. O Ativo Não Circulante é composto pelos valores referentes a
Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível. (Kohama, 2015, p.
77)
2.3 Eficiência Por Meio Da Análise Envoltória De Dados
A Data Envelopment Analysis (DEA ou Análise Envoltória de Dados) é considerada
uma aplicação recente de Programação Linear no apoio à decisão em problemas de natureza
multidisciplinar e que foi desenvolvido para tratar de avaliação de desempenho em
organizações produtivas. (LINS, 2006, p. 255)
A técnica foi desenvolvida a partir de uma dissertação para o grau de Ph.D de Edward
Rhodes sob a supervisão de W. W. Cooper e que foi publicada em 1978 (Charnes, Cooper, &
Rhodes, 1978) e cujo problema abordado era o de desenvolver um método para comparar a
eficiência de escolas públicas, levando em conta variáveis sem a atribuição de valores
econômicos comparáveis. (Lins, 2006, p. 256) A técnica teve seu desenvolvimento motivado
pelo artigo de Farrel de 1957. (Ferreira, Santos, & Pessanha, 2009)
Segundo Boeri, Rocha, e Rodopoulos (2015) a análise pressupõe que existe um certo
número de unidades decisórias (DMUs), que convertem certa quantidade de inputs (insumos)
em outputs (produtos) ou ainda em outcomes (resultados). Ressalta que existe uma diferença
entre produtos (outputs) e resultados (outcomes) e que os resultados são mais difíceis de se
mensurar por, muitas vezes, sofrerem interferências de fatores externos à DMU analisada.
(Boeri, Rocha, & Rodopoulos, 2015, p. 269) Situação constatada por Mirabent e Parellada
(2012) em relação às universidades onde são verificadas missões distintas e onde os preços
são de difícil mensuração.
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A DEA possui dois modelos clássicos: o Modelo CCR ou CRS (Constant Returns to
Scale) e o Modelo BCC ou VRS (Variable Returns to Scale). Ambos podem ser orientados
tanto ao input quanto ao output. (Lins, 2006)
2.3.1 Modelo CCR (ou CRS)
O modelo CCR, sigla criada a partir das iniciais dos seus idealizadores, Charnes,
Cooper e Rhodes (1978) ou CRS (Constant Returns to Scale). Este modelo tem como
principal característica a construção de “uma superfície linear por partes, não paramétrica
envolvendo dados” (Mello, Meza, Gomes, & Biondi Neto, 2005) e trabalha com retornos
constantes de escala, significando que qualquer variação nas entradas (inputs) produzirá uma
variação proporcional nas saídas (outputs).
2.3.2 Modelo BCC (ou VRS)
O modelo BCC, assim conhecido devido a Banker, Charnes, & Cooper (1984) ou VRS
(Variable Returns to Scale) “considera retornos variáveis de escala, isto é, substitui o axioma
da proporcionalidade entre inputs e outputs pelo axioma da convexidade.” (Mello et al, 2005)
Permite, assim, devido a convexidade com que o modelo trabalho, que DMUs que
operam com baixos valores de inputs tenham retornos crescentes de escala e que as que
operam com altos valores tenham retornos decrescentes de escala.
O modelo escolhido para esta pesquisa foi o modelo CCR, pois de acordo com a
literatura é o mais indicado, neste caso, ou retrata a função de produção ideal, se for
considerado o equilíbrio competitivo. (Villella, 2017, p. 12; Boeri, Rocha, & Rodopoulos,
2015, p. 254)
2.3.3 Orientação ao Input ou ao Output
Os modelos podem ser orientados tanto aos inputs quanto aos outputs, ou seja, é
orientado aos inputs quando se considera como objetivo a máxima movimentação em direção
à fronteira da eficiência por meio da redução proporcional dos inputs, mantendo os outputs
constantes, enquanto no modelo orientado ao output, o objetivo é a máxima movimentação
em direção à fronteira da eficiência por meio do acréscimo proporcional de outputs, mantendo
constantes os inputs. (Mello, 2005)
Boeri, Rocha, e Rodopoulos (2015) afirma que a rigor não há uma ótica melhor que a
outra e que as duas produzirão resultados iguais, dependendo da hipótese que se faça sobre os
retornos à escala para a função de produção, (Boeri, Rocha, & Rodopoulos, 2015, p. 248)
embora Villela (2017) declare que nos casos de análise de eficiência no setor público seja
difícil realocar inputs devido às regras vigentes na Administração Pública.
Com isso a orientação para a avaliação da eficiência das DMUs desta pesquisa foi feita
para os outputs, por se tratarem de universidades públicas.
2.3.4 Análise de Benchmarks
Segundo Almeida (2006) o modelo matemático DEA deve contemplar três fases ou
etapas: a primeira da análise da produtividade; a segunda a eficiência das DMUs e a terceira a
fase conhecida como benchmarking, ou seja, é uma análise dos parâmetros de comparação
entre o desempenho das entidades e a utilização de seus inputs em relação aos outputs
podendo, assim, avaliar o ambiente competitivo, monitorando as melhores práticas a serem
adotadas pelas entidades (Almeida, 2006, p. 1463).
Com isso, retomando à afirmação de Mirabent e Parellada (2012) de que a DEA deve
ser principalmente uma ferramenta de diagnóstico e de certo modo não prescreve nenhuma
estratégia para transformar DMUs ineficientes em eficientes e fornece apenas uma assistência
e orientação para melhorar o desempenho comparado com unidades semelhantes; e que o seu
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principal objetivo é analisar as fraquezas para se poder atingir o pleno potencial. Tal
característica faz com que seja um dos objetivos desta pesquisa selecionar as universidades
mais baixas na fronteira da eficiência e efetuar uma comparação com as consideradas
eficientes dentro do seu grupo de semelhança, analisando as potenciais fraquezas em relação
às variáveis escolhidas.
3 METODOLOGIA DE PESQUISA
3.1 Dados E Escolha Da Amostra
A presente pesquisa analisou 63 DMUs (Universidades Federais brasileiras) em todo o
território nacional durante os anos de 2015 e 2016.
Optou-se, também, pela não utilização dos Institutos Federais por terem características
diferenciadas tanto em relação à forma de ensino e pesquisa quanto aos dos indicadores
utilizados para a análise da pesquisa.
Os períodos escolhidos para a análise foram os anos de 2015 e 2016 para se alcançar a
totalidade das Universidades Federais, inclusive as criadas anteriormente a este ano, e
considerando a inexistência de informações completas de 2017 referentes aos Relatórios de
Gestão para todas as universidades federais e também do IGC-INEP deste período.
Para a análise da pesquisa foi utilizado o método não-paramétrico Análise Envoltória
de Dados (DEA), do inglês Data Envelopment Analysis, modelo de retornos constantes de
escala (DEA-CRS) que, de acordo com a literatura, é o modelo mais indicado neste caso, pois
retrata a função de produção ideal, se for considerado o equilíbrio competitivo (Villella, 2017,
p. 12; Boeri, Rocha, & Rodopoulos, 2015 p. 254).
Para rodar os dados no modelo foi utilizado o software online DEAOS (Data
Envelopment Analysis Online Software) produzido pela empresa Behin-Cara-Pajoh Co. Ltda.
e a análise foi feita primeiramente com as informações do ando de 2015 e posteriormente com
o ano de 2016.
Os resultados de eficiência no ano de 2015 foram utilizados para analisar a diferença
percentual encontrada entre 2015 e 2016, ou seja, como e quanto cada DMU variou de um
ano para o outro. E sobre os resultados do ano de 2016 foram feitas as seguintes análises:
quais DMUs foram consideradas eficientes e ineficientes neste período; escalonamento das
DMUs em forma de ranking; avaliação das DMUs mais ineficientes, considerando o primeiro
quartil no ranking, e comparação destas com os benchmarks apropriados; avaliação dos
targets definidos para cada DMU ineficiente em ralação a eficiente apontada como
benchmark, seguindo as fases apontadas por Almeida (2006): fase da análise da
produtividade, da eficiência das DMUs e a terceira a fase conhecida como benchmarking, que
avalia comparativamente o desempenho das entidades e a utilização de seus inputs em relação
aos outputs avaliando o ambiente competitivo e monitorando as melhores práticas a serem
adotadas pelas entidades (Almeida, 2006, p. 1463).
Esta pesquisa não trouxe a proposta de prescrever estratégias para transformar DMUs
ineficientes em eficientes, conforme já descrito por Mirabent e Parellada (2012) e tem apenas
o intuito de ser uma ferramenta de diagnóstico e, de certo modo, fornecer uma assistência e
orientação para melhorar o desempenho, comparado com unidades semelhantes.
3.2 Variáveis Selecionadas
Para análises com DEA a escolha das variáveis como inputs e outputs deve ser feita a
partir de uma ampla lista de possíveis variáveis ligadas ao modelo tornando possível um
maior conhecimento sobre as unidades a serem avaliadas, de modo a explicar melhor suas
diferenças e que deve-se, entretanto, procurar um equilíbrio na quantidade de variáveis e
DMUs escolhidas, objetivando o poder discricionário de DEA. (Mello et al, 2005, p.85) E um
grande número de DMUs interceptando a fronteira eficiente pode reduzir a capacidade de
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discriminar as DMUs com ineficiência, impactando no resultado da avaliação (Mello, Meza,
Gomes, & Biondi Neto, 2007).
Para resolver esta questão e obter um resultado conciso Mello, Meza, Gomes, e Biondi
Neto (2007) afirmam ser necessário utilizar um método de seleção de variáveis como
instrumento de auxílio à decisão das escores. Entretanto ao se considerar o fato de o total de
indicadores selecionados não ser superior a 1/5 das DMUs não houve, com isso, nesta
pesquisa, a necessidade de efetuar uma técnica para seleção de variáveis em DEA para
redução e escolha das mais relevantes (Senra, Nanci, Mello, & Meza, 2007, p.193).
Com isso, considerando a literatura existente para escolha de inputs e outputs, os
dados selecionados para esta pesquisa foram as informações referentes a Custo Corrente sobre
Alunos Equivalentes (CC/AEQ), extraídos dos Relatórios de Gestão de cada instituição e o
total do Ativo Não Circulante(ANCIRC) das instituições, extraídos dos Balanços
Patrimoniais, como inputs; e como outputs foram selecionados os indicadores IQCD, Número
de Alunos da Graduação, Número de Alunos da Pós-Graduação,extraídos dos Relatórios de
Gestão das IFES, o Índice Geral de Cursos de cada instituição (IGC-INEP); extraído do portal
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP e os
índices do Ranking Universitário Folha, extraídos do portal Folha.Uol.
Os modelos para análise em DEA podem ser orientados tanto aos inputs quanto aos
outputs, ou seja, é orientado aos inputs quando se considera como objetivo a máxima
movimentação em direção à fronteira da eficiência por meio da redução proporcional dos
inputs, mantendo os outputs constantes, enquanto no modelo orientado ao output, o objetivo é
a máxima movimentação em direção à fronteira da eficiência por meio do acréscimo
proporcional de outputs, mantendo constantes os inputs (Mello, 2005).
Boeri, Rocha, e Rodopoulos (2015) afirma que a rigor não há uma ótica melhor que a
outra e que as duas produzirão resultados iguais, dependendo da hipótese que se faça sobre os
retornos à escala para a função de produção, (Boeri, Rocha, & Rodopoulos, 2015, p. 248)
embora Villela (2017) declare que nos casos de análise de eficiência no setor público seja
difícil realocar inputs devido às regras vigentes na Administração Pública.
Com isso, a orientação para a avaliação da eficiência das DMUs desta pesquisa foi
feita ao output, por se tratarem de universidades públicas.
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta pesquisa foi utilizada a Análise Envoltória de Dados – DEA, modelo CCR ou
CRS (Constant Returns to Scale) orientada para o output.
Após a aplicação constatou-se o seguinte:
Na análise referente ao ano de 2016, comparativamente ao período anterior, 2015,
verificou-se que, das universidades analisadas, apenas 07 apresentaram eficiência técnica
relativa nos dois períodos: UFAL, UFCA, UFES, UFMG, UFOPA, UFPA e UFGRS.
Das universidades que se encontravam na fronteira da eficiência em 2015 e ficaram
abaixo da fronteira no ano de 2016 estão a UFMA e a UFOB, com variação de escores de
eficiência de 31,73% e 62,49% negativos, respectivamente, sendo a UFOB a universidade que
mais variou negativamente nesta comparação.
Entre as DMUs que em 2016 passaram para a fronteira da eficiência estão a UNB,
tendo variado 11,76%, UFSJ, com variação de 5,29% e UNIFEI, com 2,20% de variação.
Entretanto entre as que mais variaram positivamente, embora sem atingir a fronteira da
eficiência estão a UFG, UFJF, UFSCAR, UFOP, UFRRJ, UFABC, UFV, UFSM, UFMT,
UFTM, UFRA, UTFPR e UFAM, tendo ocorrido variações entre 76,59% e 23,07%.
Em uma análise preliminar pode-se aferir que a quantidade de instituições que
variaram negativamente, em um total de 19 DMUs, foi inferior às que variaram
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positivamente, 37 DMUs, sugerindo assim um aumento na eficiência técnica entre os anos de
2015 e 2016.
Embora tenha havido um aumento na média da eficiência técnica do ano 2015 para
2016, de 0,7189 para 0,7423, ao efetuar o teste-t para este aumento, a variação não se mostrou
significante, e com isso pode-se afirmar que não há evidências de diferença real entre o
percentual de eficiência dos dois períodos.
Em relação ao ano de 2016, pode-se verificar que, das 63 universidades analisadas, em
relação à sua eficiência relativa, 18 configuraram no quarto quartil, com eficiência entre
0,8826 e 1 inclusive. E destas apenas 10 obtiveram 1 de eficiência no período; 14 ficaram no
terceiro quartil, com eficiência entre 0,7436 e abaixo de 0,8826; 15, no segundo quartil, com
eficiência entre 0,6170 e abaixo de 0,7436 e 16 foram evidenciadas com ineficiência relativa
no primeiro quartil, com ineficiência entre o menor índice 0,2150 e abaixo de 0,6170, como
pode ser verificado nas Tabelas 1 e 2:
TABELA 1: Divisão da Eficiência das IFES por Quartil
Medidas de Eficiência
Qtd
E < 0,25
16
0,25 ≤ E < 0,50
15
0,50 ≤ E < 0,75
14
0,75 ≤ E ≤1,0
18
Total
63
Menor valor
1º Quartil
2º Quartil
3º Quartil
4º Quartil
Fonte: Elaborado pelo autor.
TABELA 2: Ranking das IFES referente ao ano de 2016
RKING
DMU
EFIC. 2016
RKING
1ª
UNB
1
24ª
1ª
UFSJ
1
25ª
1ª
UNIFEI
1
26ª
1ª
UFAL
1
27ª
1ª
UFCA
1
28ª
1ª
UFES
1
29ª
1ª
UFMG
1
30ª
1ª
UFOPA
1
31ª
1ª
UFPA
1
32ª
1ª
UFRGS
1
33ª
2ª
UFTM
0,9788
34ª
3ª
UFPE
0,9571
35ª
4ª
UNIFAL
0,9386
36ª
5ª
UFLA
0,9059
37ª
6ª
UFERSA
0,8939
38ª
7ª
UFG
0,8870
39ª
8ª
UNIFESSPA
0,8781
40ª
9ª
UFF
0,8626
41ª
10ª
UFPR
0,8623
42ª
11ª
UFS
0,8546
43ª
12ª
UFCSPA
0,8508
44ª
13ª
UFSCAR
0,8479
45ª
14ª
UFBA
0,8434
46ª
15ª
UFSM
0,8301
47ª
16ª
UFC
0,8286
48ª

CCR (CRS)
%
0,2540
0,2381
0,2222
0,2857
1
0,2150
0,6170
0,7436
0,8826
1

DMU
UFABC
UFAM
UNIVASF
UFMT
UFV
UNIPAMPA
UTFPR
UFMA
UFRJ
UFVJM
UFOP
FURG
UFMS
UFT
UFPEL
UFAC
UFGD
UFRRJ
UFRPE
UNIFESP
UNIRIO
UFRA
UFRB
UFFS
UNIR

EFIC. 2016
0,7429
0,7378
0,7143
0,7085
0,7065
0,6992
0,6950
0,6827
0,6816
0,6781
0,6714
0,6612
0,6295
0,6224
0,6197
0,6144
0,6140
0,5953
0,5752
0,5712
0,5653
0,5603
0,5586
0,5238
0,5206
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17ª
UFU
18ª
UFPI
19ª
UFPB
20ª
UFSC
21ª
UFRN
22ª
UFCG
23ª
UFJF
Fonte: Elaborada pelo autor.

0,7899
0,7796
0,7767
0,7621
0,7478
0,7452
0,7436

49ª
50ª
51ª
52ª
53ª
54ª

UFRR
UNILAB
UNILA
UNIFAP
UFOB
UFSB

0,4370
0,4233
0,4214
0,3770
0,3751
0,2150

Ao analisar, através de uma média simples, os dados referentes às médias dos
indicadores utilizados separados por quartil, demonstrada na Tabela 3, é possível verificar
que:
Em relação aos outputs, que foi a orientação desta pesquisa, o grupo das 16 DMUs
consideradas mais ineficientes, ou seja, mais distantes da fronteira da eficiência, dispostas no
primeiro quartil, são as que possuem, na média, os menores valores para todos os indicadores,
sendo para IQCD, AG, APG, IGC e RUF, respectivamente 4,22, 7.967,56, 785,84, 2,96 e
37,66.
Ao analisar os inputs o mesmo grupo é o que possui os maiores valores para CC/AEQ,
28.635,67, na média e o menor para ANCIRC, 374.290.808,33, que evidencia o total do
patrimônio imobilizado da instituição, sugerindo com isso que, além dos reduzidos valores de
outputs, o grupo mais ineficiente possui também considerável diferença ao se analisar os
inputs selecionados para o modelo.
TABELA 3: Média dos Valores dos Indicadores por Quartil
DMUs por Quartil CC /AEQ
ANCIRC
IQCD
15.409,23
942.121.886,21
4,32
18 EFIC. 4 Q.
18.554,26
864.504.278,58
4,41
14 INEFIC. 3 Q.
19.792,15
917.876.004,45
4,25
15 INEFIC. 2 Q.
28.635,67
374.290.808,33
4,22
16 INEFIC. 1 Q.
Fonte: Elaborada pelo autor.

AG
18.355,19
21.864,36
14.833,20
7.967,56

APG
3.695,08
3.677,32
2.407,90
785,84

IGC
3,41
3,60
3,36
2,96

RUF
65,82
80,82
65,20
37,66

Entre as 16 instituições que apareceram entre as ineficientes, ficando abaixo de
0,6170, ou seja, no 1.º quartil encontram-se, em ordem decrescente de eficiência: UFAC,
UFGD, UFRRJ, UFRPE, UNIFESP, UNIRIO, UFRA, UFRB, UFFS, UNIR, UFRR,
UNILAB, UNILA, UNIFAP, UFOB e UFSB sendo, dentre elas, uma da região Centro-Oeste,
cinco da região Nordeste, cinco da região Norte, três da região Sudeste e duas da região Sul
do país. E destas 50% possuindo menos de 20 anos de existência.
De acordo com a proposta desta pesquisa as instituições do 1.º quartil foram separadas
de acordo com os benchmarks ou peer groups a que pertencem, considerando os valores de
inputs e outputs, para efetuar analise de modo fornecer uma assistência e orientação para
melhorar o desempenho, comparado com unidades semelhantes.
A Tabela 4 apresenta as 16 DMUs consideradas mais distantes da fronteira da
eficiência e seus respectivos benchmarks:
TABELA 4: DMUs Mais Ineficientes 1.º Quartil e seus respectivos Benchmarks
Eficiência
DMU
Benchmarks (Peer Group)
0,6144
UFAC
UFAL, UFES, UFOPA
0,6140
UFGD
UFES, UFOPA, UNIFEI
0,5953
UFRRJ
UFAL, UFES, UFOPA, UFRGS
0,5752
UFRPE
UFAL, UFOPA, UFRGS, UNIFEI
0,5712
UNIFESP
UFAL, UFOPA, UFRGS, UFSJ, UNIFEI
0,5653
UNIRIO
UFES, UFOPA
0,5603
UFRA
UFOPA, UFSJ
0,5586
UFRB
UFES, UFOPA
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0,5238
UFFS
0,5206
UNIR
0,4370
UFRR
0,4233
UNILAB
0,4214
UNILA
0,3770
UNIFAP
0,3751
UFOB
0,2150
UFSB
Fonte: Elaborada pelo autor.

UFAL, UFES, UFOPA
UFAL, UFES, UFOPA
UFES, UFOPA
UFES, UFOPA
UFES, UFOPA
UFAL, UFES, UFOPA
UFES, UFOPA
UFES, UFOPA

Nota-se que alguns benchmarks são os mesmos para algumas instituições como
{UFES, UFOPA} para UNIRIO, UFRB, UFRR, UNILAB, UNILA, UFOB e UFSB e
{UFAL, UFES, UFOPA} para UFAC, UFFS, UNIR e UNIFAP. As demais, embora tenham
em sua composição DMUs pertencentes aos grupos já citados, possuem benchmarks
singulares.
Ao analisar as DMUs por benchmarks, constantes nos apêndices de A a P, pode-se
verificar, considerando as classificadas no grupo do quarto mais ineficiente, embora o modelo
seja orientado ao output, e que todos foram considerados como abaixo do sugerido, que o
input CC/AEQ, que no modelo se mantém constante, é, sugestivamente, um dos principais
indicadores que distanciam a DMU da fronteira da eficiência.
É possível inferir, também, que o tempo de existência da instituição e a região
geográfica não são fatores determinantes de ineficiência, uma vez que no 1.º quartil
encontram-se, tanto instituições criadas recentemente, quanto algumas com idade superior a
trinta anos, a mais antiga no grupo possui mais de sessenta anos de existência, bem como
instituições de todas as regiões brasileiras.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve objetivo de analisar o nível de eficiência técnica relativa das
63 Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras, através do método nãoparamétrico DEA (Data Envelopment Analysis), nos anos de 2015 e 2016, utilizando como
modelo DEA-CCR orientado ao output.
Pode-se verificar que a quantidade de instituições que variaram negativamente foi
número inferior às que variaram positivamente, sugerindo assim um aumento na eficiência
técnica entre os anos de 2015 e 2016, reforçado pelo fato de ter havido um aumento na média
da eficiência técnica do ano de 2015 para o de 2016, entretanto ao efetuar o teste-t para este
aumento, a variação não se mostrou significante.
Em relação ao ano de 2016 pode-se verificar que das 63 universidades analisadas, 16
foram evidenciadas com os piores scores de ineficiência técnica relativa não tendo sido
possível confirmar, se o tempo de existência da instituição e a região geográfica não são
fatores determinantes de ineficiência, uma vez que no 1.º quartil encontram-se, encontram-se
tanto instituições criadas recentemente, quanto algumas com idade superior a trinta anos,
sendo a mais antiga no grupo possuidora de mais de sessenta anos de existência, bem como
instituições de todas as regiões brasileiras.
Entretanto ao analisar as DMUs por benchmarks pode-se verificar, considerando as
classificadas no grupo do quarto mais ineficiente, embora o modelo seja orientado ao output,
que o input CC/AEQ, que no modelo se mantém constante, é, sugestivamente, um dos
principais indicadores que distanciam a DMU da fronteira da eficiência. Contudo tal
observação só seria passível de comprovação ao efetuar uma análise da gestão das
universidades com comparação com o ranking de eficiência ou desmembrando os dados
referentes a CC/AEQ e efetuando uma análise deste indicador para cada universidade.
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Como limitações da pesquisa pode-se destacar o fato de que as IFES são entidades
complexas, com muitos inputs e outputs, além deste fato, a análise considera apenas as IFES
como DMUs, não sendo possível, por exemplo, comparar as IFES com entidades de outras
esferas do governo ou ainda com entidades privadas, devido à ausência de dados públicos
relativos ao Custo Corrente de Aluno Equivalente. Também o fato de a pesquisa não ter
ponderado se o tempo de existência das universidades teve influência nos indicadores. A
pesquisa ainda se limitou a avaliar em um único grupo para todas as universidades, não tendo
sido realizada divisões entre universidades maiores ou menores, em termos de número de
alunos. Como o estudo selecionou apenas as instituições públicas, os resultados não podem
ser comparados ou generalizados para todas as instituições de ensino superior do Brasil, bem
como não se pode afirmar que as instituições públicas identificadas na fronteira da eficiência,
sejam efetivamente eficientes quando comparadas ao restante das instituições de ensino
(Públicas ou privadas).
Para futuras pesquisas sugere-se além da análise não-paramétrica utilizar algum
método paramétrico, como a regressão, por exemplo, além ampliar o período analisado,
incluindo os anos anteriores ou ainda utilizar outras variáveis com inputs ou outputs, como
região geográfica ou capital intelectual, por exemplo.
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