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Em instituições educacionais o uso de indicadores de desempenho na 

gestão, quer seja para atender à órgãos reguladores e leis específicas, 

quer seja como opção de gestão administrativa, tem-se mostrado uma 

ferramenta tão útil quanto para ass organizações privadas.
A maior 

parte dos modelos de gestão das Universidades Federais brasileiras 

tem ocorrido de maneira voltada para o controle dos recursos e 

atendimento a sistemas de governança TCU, MEC, CAPES, CGU, 

entre outros. A eficiência tem sido medida por meio de diversos 

indicadores que, quando usados isoladamente, não levam a uma 

efetiva conclusão acerca da realidade administrativa dessas 

Universidades (PESSOA, 2000).
Desta forma este trabalho procurará 

responder a seguinte questão: é possível medir a eficiência das IFES 

através da comparação dos indicadores do TCU utilizando a técnica 

da análise por envoltória de dados para eleger unidades relativamente 

eficientes e ineficientes? 
No presente estudo foi utilizado a 

metodologia de análise envoltória de dados com o objetivo de 

identificar quais as DMUs (Instituições de Ensino) são eficientes na 

aplicações de seus outputs para se obter seus inputs, detectando assim 

benchmarks de eficiência. O modelo de análise envoltória de dados foi 

desenvolvido utilizando a ferramenta Solver do software da Microsoft, 

o Excel, conforme Colin (2007). O modelo considera retornos 

constantes de escala e orientação ao insumo, isto é, o modelo CCR 

(com retornos constantes de escala) orientado ao insumo.
Em 

concordância aos resultados obtidos aplicando-se a metodologia de 

análise envoltória de dados, podemos observar que é possível avaliar a 

eficiência técnica das Instituições de Ensino Superior Públicas, 

permitindo, assim, implementar um controle dos gastos dos insumos 

para se obter um conjunto de resultados específicos, podendo, desta 

forma, estabelecer metas de reajustes e controle. 

 

Palavras-chaves: Análise Envoltória de dados, Instituições de Ensino, 

Eficiência Técnica 
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1. Introdução 

Em instituições educacionais o uso de indicadores de desempenho na gestão, quer seja para 

atender à órgãos reguladores e leis específicas, quer seja como opção de gestão 

administrativa, tem-se mostrado uma ferramenta tão útil quanto para as organizações 

privadas. 

Para Muller (2001), a utilização de indicadores de qualidade e de medidas de desempenho nas 

instituições educacionais apresenta muitas vantagens, entre elas as seguintes: 

- possibilita a avaliação do desempenho da Instituição; 

- induz a um processo de transformações estruturais que permite eliminar inconsistências 

entre a missão institucional, sua estrutura e seus objetivos prioritários; 

- apóia o processo decisório de desenvolvimento organizacional e de formulação de 

políticas; 

- melhora a coordenação da Instituição com seus dirigentes; 

- apóia a introdução de sistemas de reconhecimento pelo bom desempenho; 

- gera maior grau de confiabilidade da gestão. 

Por outro lado, segundo Johnes (2006), a utilização e a aplicação de técnicas de gestão, como, 

por exemplo, indicadores para medir e comparar o desempenho dos gestores no setor público, 

são muito mais complicadas se comparadas com o setor privado. Algumas das limitações 

mais conhecidas, além da falta de indicadores, são a dificuldade para fixar e quantificar os 

objetivos sociais, a falta de clareza nos objetivos, metas e atividades realizadas, entre outros 

não menos importantes. 

No entanto, as vantagens ao avaliar o desempenho da gestão das organizações públicas 

superam, de modo significante, essas limitações. Algumas dessas vantagens permitem: 

conhecer os objetivos e as metas que persegue a organização; obter informação em detalhe 

das atividades e dos custos envolvidos para atingir os objetivos; conhecer os resultados e 

compará-los com padrões estabelecidos, facilitando o entendimento dos termos eficácia, 

eficiência e economicidade; melhorar o processo de prestação de contas; controlar mais 

efetivamente a aplicação dos recursos, entre outros. 

A maior parte dos modelos de gestão das Universidades Federais brasileiras tem ocorrido de 

maneira voltada para o controle dos recursos e atendimento a sistemas de governança TCU, 

MEC, CAPES, CGU, entre outros.  

Para isso, torna-se necessário a utilização de ferramentas de gestão que avaliam o 

desempenho da organização. Segundo Grateron (1999, p. 2), “a atividade do setor público 

deve ser medida e avaliada mediante a utilização de parâmetros ou indicadores que decorram 

da eficiência e eficácia de modo que possam integrar os relatórios da entidade”. 

Desta forma, as metodologias e os indicadores externos estabelecidos pelos sistemas de 

governança devem ser consideradas na gestão da administração de instituições de ensino 

superior, pois constituem-se indicadores que delimitam, de certa forma, suas atividades. 

Neste sentido este artigo busca apresentar uma metodologia capaz de avaliar e estabelecer 

metas para melhoria de desempenho de uma universidade federal por meio do estudo da 

eficiência produtiva das Instituições de Ensino Público, tendo como base a análise de 

indicadores externos estabelecidos por sistemas de governança, neste caso o Tribunal de 
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Contas da União, obtendo, desta forma, uma ferramenta de gestão estratégica. Procurando 

responder a seguinte questão: é possível medir a eficiência das IFES através da comparação 

dos indicadores do TCU utilizando a técnica da análise por envoltória de dados para eleger 

unidades relativamente eficientes e ineficientes? 

Para tanto, este trabalho está dividido em três partes principais: a primeira, com os capítulos 2 

e 3, abordará uma concepção teórica e histórica acerca dos temas de medição de desempenho 

e a realidade no Brasil e no mundo; já a segunda parte, com o capítulo 4, traz a metodologia 

de programação linear como ferramenta de medição da eficiência técnica; e a última parte, 

capítulos 5, traz os resultados alcançados com a aplicação da metodologia proposta 

juntamente com o estabelecimentos de benchmarks e metas para uma instituição de ensino. 

3. Considerações sobre Avaliação de Eficiência nas Instituições de Ensino Superior 

Não há discussão se a avaliação de Instituições de Ensino Superior deve ou não ser feita, mas 

sim como fazê-la. 

O Documento Básico do PAIUB, quando define o objetivo geral da avaliação institucional, 

apresenta a avaliação do desempenho como um instrumento para a melhoria da qualidade, 

MEC/PAIUB  (1994)  

Lapa e Neiva (1996) e Belloni (2000) classificam os critérios mais usuais de avaliação, em 

instituições de ensino, em dois grandes grupos: os ligados à idéia de desempenho 

organizacional (aí considerados, produtividade, eficiência, eficácia e efetividade) e aqueles 

ligados à idéia de qualidade (utilidade e relevância).  

O desempenho organizacional considera referências e valores internos à instituição de ensino. 

Para Belloni (2000), na avaliação do desempenho organizacional, o observador deve colocar-

se dentro da organização universitária e considerar os recursos e os procedimentos utilizados, 

os resultados alcançados, as metas estabelecidas e a missão definida pela instituição, ou seja, a 

percepção que a própria instituição tem das demandas político-culturais. 

No entanto, a efetividade nem sempre é vista como um critério de avaliação do desempenho, 

já que está associada às necessidades e aos objetivos políticos da sociedade. Sua classificação 

como critério de desempenho pressupõe que tais necessidades e objetivos estejam refletidos 

na missão institucional que constitui, assim, referência (interna) para a avaliação da 

efetividade. Uma visão mais restritiva, que não incorpora a efetividade como critério de 

desempenho, é dada por Lindsay (1982) que descreve o conceito de “desempenho 

institucional” somente com as dimensões da eficácia e da eficiência. Eficácia, relacionada 

com a extensão com que as metas e objetivos são alcançados, e eficiência, que diz respeito às 

relações entre recursos utilizados e resultados alcançados.  

Segundo Katharakis (2010),  dentre as formas de se abordar a análise de eficiência eficácia 

em unidades produtivas homogêneas encontram-se os métodos paramétricos e os não-

paramétricos.  

O método paramétrico é o mais tradicional. Utiliza a regressão múltipla e exige 

antecipadamente a definição da relação funcional teórica entre as variáveis envolvidas. O 

método não-paramétrico determina a curva de eficiência através de programação matemática 

de otimização, não requerendo a especificação de nenhuma relação funcional entre os 

insumos e produtos. Porém, sendo determinística, esta técnica é muito susceptível às 

observações extremas e aos erros de medidas. 

Neste sentido, Farrell (1957) aponta o conceito de eficiência técnica como uma medida do 

grau da eficiência em que instituições alocam  os inputs(insumos) físicos à sua disposição 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2FB6VB9-4H3974V-1%2F2%2F0197e62895a092b758cd53f9ae92aeaf%23bib14
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num determinado nível de outputs (produtos). Em outras palavras, eficiência técnica refere-se 

à utilização de recursos produtivos da maneira tecnologicamente mais eficiente. Ainda, dentro 

do tema da educação, Worthington (2001, p. 247) sugere que "… eficiência técnica refere-se à 

relação física entre os recursos usados (exemplificando: capital, trabalho e equipamentos) e 

alguns resultados de educação". 

Dentre este segundo método, uma ferramenta para capaz medir a eficiência é a abordagem  

matemática conhecida como Análise Envoltória de Dados, ou Data Envelopment Analysis 

(DEA). O método de análise envoltória de dados introduzido por Charnes, Cooper e Rhodes 

(CCR) (1994) e ainda mais generalizado por Banker, Charnes e Cooper (1984), constitui-se 

uma alternativa não-paramétrica para análise de função de produção.  

A literatura internacional disponibiliza, ainda, de um número significativo de aplicações DEA 

na área da educação e, em particular, na avaliação de IES conforme Casado (2007) apud 

(Rhodes, 1978; Ahn, 1987; Ahn and Seiford, 1993; Harrison,1988; Johnes e Johnes, 1993; 

Johnes, Taylor e Francis, 1993; Glass, McKillop e Hyndman, 1995). 

Na tabela a seguir encontram-se as principais produções acadêmicas nos últimos 10 anos 

acerca do tema: 

Autores Amostra 

Maria Katharaki, George 

Katharakis (2010) 

20 universidades públicas na Grécia 

Jill Johnes (2006) 109 universidades inglesas 

Worthington e Lee (2008) 35 Universidades australianas 1998-2003 

Flegg et al (2004). 45 Universidades britânicas no período 

1980/81–1992/93. 

Abbott e Doucouliagos 

(2003) 

Universidades australianas 36 1995 

Avkiran (2001) Universidades australianas 36 1995 

Fonte: Compilação de Katharaki (2010) e Nickolaos & Halkos (2010). 

Tabela 1 – Pesquisas Estrangeiras que Utilizaram a Metodologia DEA no Ensino Superior - últimos 10 anos 

No Brasil, os primeiros trabalhos utilizando a técnica DEA na construção de medidas de 

avaliação de IES têm origem em grupos de pesquisa da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Alguns desses trabalhos pioneiros são: Costa (2010), Belloni (2001), 

Casado (2007) apud(Lopes, Lapa e Lanzer (1995, 1995a e 1996); Lapa, Lopes e Lanzer 

(1995); e Cury (1995)). 

4. A Metodologia da Análise Envoltória de Dados 

Segundo Kuah  et al. (2010) a pressuposição fundamental na técnica DEA é que, se uma dada 

DMU “A” é capaz de produzir Y(A) unidades de produto, utilizando X(A) unidades de 

insumos, então outras DMU‟s poderiam também fazer o mesmo, caso elas estejam operando 

eficientemente. De forma similar, se uma DMU “B” é capaz de produzir Y(B) unidades de 

produto, utilizando X(B) de insumos, então outras DMU‟s poderiam ser capazes de realizar o 

mesmo esquema de produção. Caso as DMU‟s “A” e “B”sejam eficientes, elas poderiam ser 

combinadas para formar uma DMU composta, isto é, que utiliza uma combinação de insumos 

para produzir uma combinação de produtos. Desde que esta DMU composta não 

necessariamente existe, ela é denominada DMU virtual. A análise DEA consiste em encontrar 

a melhor DMU virtual para cada DMU da amostra. Caso a DMU virtual seja melhor do que a 

DMU original, ou por produzir mais com a mesma quantidade de insumos, ou produzir a 

mesma quantidade usando menos insumos, a DMU original será ineficiente. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DArticleURL%26_udi%3DB6VDF-51R5170-1%26_user%3D687358%26_coverDate%3D12%252F31%252F2010%26_rdoc%3D1%26_fmt%3Dhigh%26_orig%3Dgateway%26_origin%3Dgateway%26_sort%3Dd%26_docanchor%3D%26view%3Dc%26_acct%3DC000037899%26_version%3D1%26_urlVersion%3D0%26_userid%3D687358%26md5%3Dbc4be97db5177a5b261b29a37d88a948%26searchtype%3Da%23bib0245
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DArticleURL%26_udi%3DB6VDF-51R5170-1%26_user%3D687358%26_coverDate%3D12%252F31%252F2010%26_rdoc%3D1%26_fmt%3Dhigh%26_orig%3Dgateway%26_origin%3Dgateway%26_sort%3Dd%26_docanchor%3D%26view%3Dc%26_acct%3DC000037899%26_version%3D1%26_urlVersion%3D0%26_userid%3D687358%26md5%3Dbc4be97db5177a5b261b29a37d88a948%26searchtype%3Da%23bib0055
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DArticleURL%26_udi%3DB6VDF-51R5170-1%26_user%3D687358%26_coverDate%3D12%252F31%252F2010%26_rdoc%3D1%26_fmt%3Dhigh%26_orig%3Dgateway%26_origin%3Dgateway%26_sort%3Dd%26_docanchor%3D%26view%3Dc%26_acct%3DC000037899%26_version%3D1%26_urlVersion%3D0%26_userid%3D687358%26md5%3Dbc4be97db5177a5b261b29a37d88a948%26searchtype%3Da%23bib0055
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DArticleURL%26_udi%3DB6VDF-51R5170-1%26_user%3D687358%26_coverDate%3D12%252F31%252F2010%26_rdoc%3D1%26_fmt%3Dhigh%26_orig%3Dgateway%26_origin%3Dgateway%26_sort%3Dd%26_docanchor%3D%26view%3Dc%26_acct%3DC000037899%26_version%3D1%26_urlVersion%3D0%26_userid%3D687358%26md5%3Dbc4be97db5177a5b261b29a37d88a948%26searchtype%3Da%23bib0025
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DArticleURL%26_udi%3DB6VDF-51R5170-1%26_user%3D687358%26_coverDate%3D12%252F31%252F2010%26_rdoc%3D1%26_fmt%3Dhigh%26_orig%3Dgateway%26_origin%3Dgateway%26_sort%3Dd%26_docanchor%3D%26view%3Dc%26_acct%3DC000037899%26_version%3D1%26_urlVersion%3D0%26_userid%3D687358%26md5%3Dbc4be97db5177a5b261b29a37d88a948%26searchtype%3Da%23bib0250
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DArticleURL%26_udi%3DB6VDF-51R5170-1%26_user%3D687358%26_coverDate%3D12%252F31%252F2010%26_rdoc%3D1%26_fmt%3Dhigh%26_orig%3Dgateway%26_origin%3Dgateway%26_sort%3Dd%26_docanchor%3D%26view%3Dc%26_acct%3DC000037899%26_version%3D1%26_urlVersion%3D0%26_userid%3D687358%26md5%3Dbc4be97db5177a5b261b29a37d88a948%26searchtype%3Da%23bib0090
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DArticleURL%26_udi%3DB6VDF-51R5170-1%26_user%3D687358%26_coverDate%3D12%252F31%252F2010%26_rdoc%3D1%26_fmt%3Dhigh%26_orig%3Dgateway%26_origin%3Dgateway%26_sort%3Dd%26_docanchor%3D%26view%3Dc%26_acct%3DC000037899%26_version%3D1%26_urlVersion%3D0%26_userid%3D687358%26md5%3Dbc4be97db5177a5b261b29a37d88a948%26searchtype%3Da%23bib0005
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DArticleURL%26_udi%3DB6VDF-51R5170-1%26_user%3D687358%26_coverDate%3D12%252F31%252F2010%26_rdoc%3D1%26_fmt%3Dhigh%26_orig%3Dgateway%26_origin%3Dgateway%26_sort%3Dd%26_docanchor%3D%26view%3Dc%26_acct%3DC000037899%26_version%3D1%26_urlVersion%3D0%26_userid%3D687358%26md5%3Dbc4be97db5177a5b261b29a37d88a948%26searchtype%3Da%23bib0005
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%3F_ob%3DArticleURL%26_udi%3DB6VDF-51R5170-1%26_user%3D687358%26_coverDate%3D12%252F31%252F2010%26_rdoc%3D1%26_fmt%3Dhigh%26_orig%3Dgateway%26_origin%3Dgateway%26_sort%3Dd%26_docanchor%3D%26view%3Dc%26_acct%3DC000037899%26_version%3D1%26_urlVersion%3D0%26_userid%3D687358%26md5%3Dbc4be97db5177a5b261b29a37d88a948%26searchtype%3Da%23bib0020
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Percebe-se, portanto, que a fronteira eficiente de produção será aquela que representa as 

unidades avaliadas que conseguem maximizar o uso dos inputs na produção de outputs ou, 

ainda, consegue produzir uma quantidade maior de outputs com uma quantidade menor de 

inputs. 

4.1 Modelo CCR 

O modelo CCR original, apresentado por Charnes, Cooper e Rhodes em 1978, foi concebido 

inicialmente como um modelo orientado à entrada (input) e trabalha com retorno constante de 

escala (CRS), isto é, qualquer variação nas entradas (inputs) produz variação proporcional nas 

saídas (outputs)”. Segundo Biondi Neto (2001, p. 51): 

“A característica essencial do modelo CCR é a redução de múltiplos produtos e múltiplos 

insumos (para cada DMU) para um único produto „virtual‟ e um único insumo „virtual‟. Para 

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

eficiência que é função dos multiplicadores. Essa proporção, que será maximizada, forma a 

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

A eficiência técnica de uma DMU observada (DMU O) será obtida através de um PPNL 

(Problema de Programação Não-Linear), utilizando o seguinte modelo de programação 

fracionário: 
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Onde: ho = eficiência da DMU O (zero), r = quantidade total de inputs,s = quantidade total de 

outputs, n = quantidade total de DMU, Yjk = quantidade de output j para a DMUk, Xik = 

quantidade de input i para a DMUk, uj = peso referente ao input j, vi = peso referente ao input 

i, Yjo = quantidade de output j para a DMU0 (DMU observada), Xio = quantidade de input i 

para a DMU0 (DMU observada). 

Uma variação do modelo CCR originou o modelo de Programação Linear conhecido como 

modelo dos multiplicadores, que surgiu da necessidade de determinar os valores dos pesos uj 

e vi de forma a maximizar a soma ponderada dos outputs (output “virtual”) dividida pela soma 

ponderada dos inputs (input “virtual”) da DMU em estudo (LINS e ÂNGULO-MEZA, 2000, 

p. 11). 

Esse procedimento deverá ser repetido para cada DMU analisada e através dos valores 

encontrados para os pesos (multiplicadores), determina-se o valor das eficiências relativas de 

cada DMU. O modelo dos multiplicadores será apresentado a seguir: 
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Segundo Biondi Neto (2001, p. 58): 

“É possível derivar o dual do modelo dos multiplicadores (primal). Assim, o dual apresentará 

uma menor quantidade de restrições (s + r < n + 1), pois o modelo DEA exige que o número 

de DMUs seja maior que o número de variáveis. Pelas razões expostas e por ter solução 

computacional mais simples, o modelo dual, denominado Envelope, tem preferência sobre o 

dos Multiplicadores.” 

Assim o modelo do Envelope tem a seguinte formulação: 

Min           (8) 

Sujeito a: 
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0 riX kik ,...,1,0        (10) 

 kk  ,0         (11) 

4.2. Modelo BCC: 

O modelo BCC, elaborado por Banker, Charnes e Cooper (1984), utiliza o retorno variável de 

escala (VRS), procurando, assim, evitar problemas existentes em situações de competição 

imperfeita. O BCC (VRS) é usado quando ocorrem Retornos Variáveis de Escala, sejam eles 

crescentes ou decrescentes ou mesmo constantes. No modelo BCC (VRS), os escores de 

eficiência dependem da orientação escolhida. Caso se pretenda maximizar h1, a formulação do 

modelo BCC é a seguinte: 

Maximixe 



s

r

rr wYuh
1

00        (12) 

Sujeito a: 





m

i

ii Xv
1

0 1          (13) 

 
 


s

r

m

i

iirjr wXvYu
1 1

0 0 , para todo j=1,2,...,n    (14) 
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sreur ,...,2,1,         (15) 

mievi ,...,2,1,          (16) 

A forma dual do BCC, visando a minimizar h0 será dada pela formulação a seguir: 

Minimize  
 


s

r

m

i

ir esh
1 1

0        (17) 

Sujeito a: 





n

j

ii eX
1

0  Xijλj = 0, para todo i = 1, 2, ..., m    (18) 





n

j

rs
1

  Yrj λj = Yr0, para todo r = 1, 2, ..., s    (19)         





n

j

j

1

1          (20) 

λj > 0, para todo j = 1, 2, ..., n      (21) 

sr > 0, para todo r = 1, 2, ..., s      (22) 

ei > 0, para todo i = 1, 2, ..., m      (23) 

Por meio da utilização desses modelos, é possível detectar a eficiência das DMUs, 

construindo, assim, a fronteira de produção com as unidades que atingirem o máximo de 

produtividade (benchmarks). 

4.3 Fronteira Invertida ou Dupla Envoltória 

Um outro recurso, que complementa o uso dos modelos BCC e CCR, para as buscas das 

eficiências se chama Fronteira Invertida ou Dupla Envoltória Angulo-Meza et al. (2004).  

Segundo Angulo-Meza et al. (2004), o pressuposto inicial é que quando se obtém resultados 

onde existem muitas unidades produtivas que alcançam a fronteira de eficiência torna-se 

difícil a escolha pelo administrador da melhor unidade produtiva. Para distingui-las é 

necessário introduzir o conceito de fronteira invertida, que consiste em considerar os produtos 

como insumos e os insumos como produtos. Esse enfoque considera pelo menos duas 

interpretações. A primeira é que a fronteira consiste das unidades produtivas com as piores 

práticas gerenciais (e poderia ser chamada de fronteira ineficiente); a segunda é que essas 

mesmas unidades produtivas têm as melhores práticas considerando o ponto de vista oposto.  

A fronteira invertida permite a identificação de unidades produtivas consideradas “falsas 

eficientes”, pois já que a equação da eficiência invertida propõe a divisão da soma ponderada 

dos insumos pela soma ponderada dos produtos (o inverso da fronteira clássica), passa a 

indicar como mais eficientes aquelas unidades que gastaram mais insumos e geraram menos 

produtos, enquanto a fronteira clássica classifica como melhor o que gerou mais produtos 

gastando menos insumo. Assim, a idéia da fronteira invertida é indicar as unidades que pior 

trabalharam seus recursos, sendo então chamada de falsa eficiência. 

O resultado da análise das duas fronteiras simultaneamente é conhecido como eficiência 

composta. A eficiência composta é o resultado da análise da unidade produtiva pela fronteira 

padrão e invertida. O resultado é obtido através da média aritmética entre a eficiência padrão 
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e o valor obtido da subtração da eficiência invertida pela unidade, conforme detalhado na 

fórmula. Pode-se observar que como a eficiência invertida é uma falsa eficiência, isto é, 

quanto “mais eficiente, pior”, seu resultado é subtraído de 1, definindo que quanto maior a 

eficiência invertida, menor valor será somado à eficiência padrão, promovendo uma menor 

eficiência composta. 

   (24) 

A eficiência composta normalizada é obtida dividindo o valor da eficiência composta pelo 

maior valor entre todos os valores de eficiência composta, conforme descrito na equação. 

   (25) 

5. Metodologia 

Atualmente as Instituições Federais de Ensino Superior são avaliadas através do Tribunal de 

Contas da União. O TCU busca através desta avaliação verificar a conformidade nas 

prestações de contas das IFES, não retratando de forma clara seu real desempenho e 

necessidades (OLIVEIRA e TURRIONI, 2006). 

O TCU utiliza nove indicadores para avaliar as IFES, que são (TCU, 2006): 

1. 1.A - custo corrente com hospital universitário / aluno equivalente; 

2. 1.B - custo corrente sem hospital universitário / aluno equivalente; 

3. 2 - aluno tempo integral / professor equivalente; 

4. 3.A - aluno tempo integral / funcionário equivalente com hospital universitário; 

5. 3.B - aluno tempo integral / funcionário equivalente sem hospital universitário; 

6. 4.A - funcionário equivalente com hospital universitário/ professor equivalente; 

7. 4.B - funcionário equivalente sem hospital universitário/ professor equivalente; 

8. 5 - grau de participação estudantil (GPE); 

9. 6 - grau de envolvimento discente com pós-graduação (GEPG); 

10. 7 - conceito CAPES/MEC para pós-graduação; 

11. 8 - índice de qualificação do corpo docente (IQCD); 

12. 9 - taxa de sucesso na graduação (TSG). 

Estes indicadores integram o relatório de gestão das IFES por força da Decisão N° 408/2002 

TCU – Plenário (TCU, 2006). 

No presente estudo foi utilizado a metodologia de análise envoltória de dados com o objetivo 

de identificar quais as DMUs (Instituições de Ensino) são eficientes nas aplicações de seus 

outputs para se obter seus inputs, detectando assim benchmarks de eficiência. O modelo de 

análise envoltória de dados foi desenvolvido utilizando o software SIAD versão 3, conforme 

Angulo-Meza et al. (2004). O modelo considera retornos constantes de escala e orientação ao 

insumo, isto é, o modelo CCR (com retornos constantes de escala) orientado ao insumo, 

conforme formulação matemática apresentado no capítulo 4 (equações 1 à 7). Foi aplicado 

também o princípio de fronteira invertida com o objetivo de identificar as DMUs realmente 

eficientes (equações 24 e 25). 

Para o desenvolvimento da aplicação do DEA foram desenvolvidos os seguintes passos: 

seleção das variáveis de entrada e saída, coleta de dados das variáveis para as instituições 

estudas, construção do modelo, processamento dos dados e análise dos resultados. 

As variáveis selecionadas foram os indicadores do TCU, apresentados no capítulo 3, por 

serem empregados por todas as IFES e por ser a forma na qual o governo através do TCU 
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avalia estas instituições. Como variáveis de entrada foram selecionados os indicadores: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. As variáveis de saída escolhidas foram os indicadores 11 (conceito 

CAPES/MEC) e 12 (taxa de sucesso na graduação). Assim através dos indicadores de entrada 

poderemos analisar quais instituições obtêm melhores indicadores de saída.  

Para a coleta de dados foi realizada uma pesquisa documental nos relatórios de gestão de cada 

IFES estudada, obtendo-se seus indicadores conforme foi demonstrado na Tabela 2, 

totalizando cerca de 53 IFES. As informações referem-se ao ano de 2009, pois os Relatórios 

de Gestão para o ano de 2010 ainda se encontram em fase de conclusão pelas instituições de 

ensino. 

 

IES INSUMO PRODUTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
UFAC 12.395,77 12.395,77 9,28 7,00 10,7

5 

1,32 1,32 0,62 0,03 2,83 3,00 0,31 
UFAL 6.802,89 5.815,16 15,8

2 

7,08 10,7

2 

2,24 1,48 0,91 0,06 3,54 3,68 0,38 
UFAM 8.195,94 8.195,94 11,8

4 

8,05 8,05 1,47 1,47 0,61 0,07 2,99 3,31 0,40 
UFBA 11.912,33 10.287,72 12,3

4 

6,21 8,81 1,99 1,40 0,73 0,11 3,38 4,14 0,68 

UFC 14.107,42 12.844,49 12,1

6 

6,60 11,2

0 

1,84 1,09 0,70 0,12 3,73 4,11 0,67 
UFCG 16.080,54 15.366,45 8,00 4,50 5,61 1,83 1,46 0,60 0,09 3,60 4,10 0,52 
UFCSPA 10.146,21 10.146,21 8,62 9,85 9,85 0,88 0,88 0,90 0,13 4,18 4,67 0,75 
UFERSA 8.286,68 8.286,68 10,0

8 

7,56 7,56 1,33 1,33 0,76 0,07 4,27 3,57 0,60 
UFES 12.439,84 11.113,33 12,4

6 

6,34 9,59 1,96 1,30 0,91 0,10 3,88 3,32 0,75 
UFF 13.879,16 12.673,28 11,8

6 

5,68 8,49 2,09 1,40 1,05 0,15 3,94 4,01 0,79 

UFG 11.707,95 10.559,74 11,4

2 

6,73 10,1

0 

1,70 1,13 0,88 0,11 3,90 3,58 0,83 
UFGD 13.416,68 12.251,60 9,08 7,63 7,79 1,19 1,16 0,59 0,07 4,35 3,22 0,61 
UFJF 17.453,47 16.597,82 11,6

4 

5,81 8,83 2,00 1,32 0,78 0,08 3,34 3,59 1,28 
UFLA 9.708,33 9.708,33 15,6

2 

6,57 6,57 2,38 2,38 0,93 0,29 4,75 4,22 0,77 
UFMG 12.299,68 10.885,75 16,5

2 

5,68 10,5

4 

2,91 1,57 1,04 0,22 4,36 4,86 0,94 
UFMS 14.004,70 13.405,65 13,6

3 

5,56 10,2

3 

2,45 1,33 0,87 0,06 3,82 4,35 0,62 

UFMT 18.057,49 13.636,90 5,84 4,65 6,29 1,25 0,93 0,54 0,06 3,95 3,07 0,35 
UFOP 9.754,14 9.754,14 11,8

2 

9,17 9,17 1,29 1,29 1,03 0,11 3,90 3,76 0,85 
UFPA 12.154,79 11.571,60 11,9

1 

7,60 9,68 1,57 1,23 0,83 0,10 3,66 3,68 0,81 
UFPB 15.027,62 13.842,64 11,5

1 

4,44 5,83 2,59 1,98 0,65 0,11 3,78 3,77 0,53 
UFPE 13.303,27 12.068,36 13,1

4 

5,69 9,32 2,31 1,41 0,65 0,17 3,82 4,19 0,67 
UFPEL 10.994,44 10.723,12 11,5

1 

4,87 5,73 2,36 2,01 0,87 0,11 4,20 3,78 0,61 

UFPI 9.616,69 9.526,99 13,7

7 

11,3

4 

12,3

3 

1,21 1,12 0,67 0,03 3,52 3,32 0,59 
UFPR 11.700,37 10.046,14 14,1

1 

8,68 11,0

4 

1,63 1,28 0,80 0,14 4,04 4,08 0,56 
UFRA 11.204,04 11.204,04 11,8

3 

4,36 4,36 2,71 2,71 0,95 0,12 4,01 3,25 0,39 
UFRB 14.067,67 14.067,67 5,64 6,03 6,03 0,94 0,94 0,69 0,05 3,80 3,25 0,58 
FURG 17.947,75 16.551,16 11,3

6 

6,29 10,1

0 

1,81 1,13 0,79 0,01 3,70 3,60 0,58 
UFRGS 12.129,15 12.129,15 14,9

6 

8,82 8,82 1,70 1,70 0,68 0,26 4,23 5,04 0,60 

UFRJ 15.311,16 13.150,26 13,6

3 

5,39 9,70 2,53 1,40 0,70 0,22 4,50 4,89 0,73 
UFRN 14.281,00 11.686,60 13,6

5 

7,24 9,17 1,89 1,49 0,78 0,12 3,82 3,91 0,67 
UFRPE 14.595,95 14.595,95 8,09 5,52 5,52 1,46 1,46 0,55 0,08 4,07 3,82 0,58 
UFRR 19.811,42 19.811,42 8,01 6,17 6,17 1,30 1,30 0,66 0,02 2,91 3,00 0,40 
UFRRJ 11.421,71 11.421,71 12,2

2 

6,40 6,40 1,91 1,91 0,89 0,11 4,03 3,94 0,50 
UFS 9.776,97 8.948,41 8,90 6,47 10,3

0 

1,37 0,86 0,48 0,05 3,74 3,46 0,52 

UFSC 14.276,10 13.303,14 15,7

3 

8,00 11,9

6 

1,97 1,32 0,84 0,24 4,27 4,35 0,65 
UFSCAR 17.709,25 17.709,25 9,39 7,28 7,28 1,29 1,29 0,61 0,20 4,70 4,34 0,70 
UFSJ 8.517,85 8.517,85 11,0

5 

8,56 8,56 1,29 1,29 0,91 0,04 4,21 3,13 0,81 
UFT 12.837,77 12.837,77 9,95 6,85 6,85 1,45 1,45 0,63 0,02 3,71 3,07 0,48 
UFTM 22.236,63 13.783,64 9,42 1,68 5,53 5,60 1,70 0,91 0,07 4,23 3,50 0,92 
UFU 14.124,23 11.762,51 13,2

7 

5,51 10,2

8 

2,41 1,29 1,07 0,10 4,19 3,95 0,99 

UFV 14.808,55 14.808,55 14,5

1 

4,35 4,35 3,34 3,34 0,79 0,17 4,43 4,63 0,69 
UFVJM 5.105,07 5.105,07 21,3

1 

10,6

9 

10,6

9 

0,91 0,91 0,79 0,02 3,56 3,00 0,76 
UNB 18.120,33 17.258,75 15,9

3 

7,02 12,6

6 

2,27 1,26 0,92 0,18 4,46 4,30 0,72 
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UNIFAL 12.036,34 12.036,34 5,16 4,09 4,09 1,26 1,26 0,51 0,02 4,20 3,50 0,86 
UNIFAP 11.589,08 11.589,08 14,3

8 

9,65 9,65 1,49 1,49 0,45 0,03 2,94 0,88 0,45 
UNIFEI 12.641,59 12.641,59 10,6

4 

8,06 8,06 1,32 1,32 0,85 0,14 4,46 3,60 0,82 
UNIFESP 34.049,02 29.533,38 12,1

8 

3,04 6,40 4,01 1,90 1,34 0,38 4,87 4,84 0,77 
UNIR 9.633,51 9.633,51 12,6

4 

14,1

9 

14,1

9 

0,89 0,89 0,80 0,03 3,49 3,29 0,50 
UNIRIO 11.789,60 9.995,42 9,95 3,83 9,38 2,60 1,06 0,84 0,09 3,95 3,92 0,41 

UNIVASF 12.317,49 12.317,49 6,11 4,06 4,06 1,51 1,51 0,54 0,01 3,31 3,00 1,00 
UNIVIMA 16.274,08 13.686,05 9,70 5,08 7,68 1,91 1,26 0,65 4,22 3,57 3,29 0,61 
UTFPR 10.061,02 10.061,02 7,11 14,4

8 

14,4

8 

0,49 0,49 0,54 2,88 3,27 3,40 0,55 
UFSM 13.509,12 11.873,98 10,9

0 

4,31 8,08 2,53 1,35 0,82 0,12 4,17 4,06 0,55 

Fonte: Relatórios de Gestão 2009. 

 

Tabela 2 –Indicadores TCU 2009 de 53 IES Públicas 

 

6. Resultados de uma Avaliação de Eficiência Técnica em IFES: 

Os resultados alcançados utilizando-se a metodologia DEA-CCR, orientada aos insumos estão 

apresentados na Tabela 3. 

DMU Padrão Invertida Composta Composta* 
UFAC 1 1 0,5 0,649967 
UFAL 1 1 0,5 0,649967 
UFAM 1 0,914656 0,542672 0,705438 
UFBA 1 0,612368 0,693816 0,901915 
UFC 0,998371 0,674383 0,661994 0,860548 

UFCG 1 0,757912 0,621044 0,807316 
UFCSPA 1 0,673903 0,663048 0,861919 
UFERSA 1 0,78575 0,607125 0,789223 

UFES 0,836676 0,778587 0,529044 0,687723 
UFF 0,935981 0,78346 0,57626 0,7491 
UFG 0,944559 0,694271 0,625144 0,812646 

UFGD 0,845844 0,806505 0,519669 0,675535 
UFJF 1 0,514478 0,742761 0,96554 
UFLA 1 0,724515 0,637743 0,829023 

UFMG 1 0,656424 0,671788 0,87328 
UFMS 1 0,757303 0,621349 0,807712 
UFMT 0,954736 1 0,477368 0,620547 
UFOP 0,989506 0,778425 0,605541 0,787163 
UFPA 0,915484 0,6542 0,630642 0,819793 
UFPB 0,917138 0,83708 0,540029 0,702002 
UFPE 0,976549 0,687356 0,644597 0,837933 
UFPEL 0,987424 0,75836 0,614532 0,798851 
UFPI 1 0,8029 0,59855 0,778076 
UFPR 0,906206 0,815512 0,545347 0,708915 
UFRA 0,877769 1 0,438884 0,570521 
UFRB 0,975452 0,764728 0,605362 0,786931 
FURG 1 0,841438 0,579281 0,753027 

UFRGS 1 0,778336 0,610832 0,794041 
UFRJ 1 0,692975 0,653512 0,849523 
UFRN 0,875482 0,688633 0,593424 0,771412 
UFRPE 0,988818 0,737925 0,625446 0,813039 
UFRR 1 1 0,5 0,649967 
UFRRJ 0,950054 0,839951 0,555051 0,72153 

UFS 1 0,80697 0,596515 0,77543 
UFSC 0,889838 0,767463 0,561187 0,729507 

UFSCAR 1 0,733306 0,633347 0,823309 
UFSJ 1 0,787657 0,606171 0,787983 
UFT 0,903936 0,841746 0,531095 0,690389 
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UFTM 1 1 0,5 0,649967 
UFU 1 0,742526 0,628737 0,817316 
UFV 1 0,807058 0,596471 0,775373 

UFVJM 1 0,81521 0,592395 0,770074 
UNB 0,893707 0,780747 0,55648 0,723387 

UNIFAL 1 0,609209 0,695395 0,903968 
UNIFAP 0,542169 1 0,271084 0,352392 
UNIFEI 0,840433 0,684587 0,577923 0,751262 

UNIFESP 1 1 0,5 0,649967 
UNIR 1 1 0,5 0,649967 

UNIRIO 1 1 0,5 0,649967 
UNIVASF 1 0,46146 0,76927 1 
UNIVIMA 0,836895 1 0,418448 0,543954 

UTFPR 1 1 0,5 0,649967 
UFSM 0,975186 0,814677 0,580255 0,754293 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 3 – Resultados da Eficiência das Instituições de Ensino Superior para o ano de 2009 

Sabendo que se um coeficiente de eficiência for menor que 100%, o mesmo indica que a 

unidade é ineficiente na aplicação de seu mix de insumos para se obter os resultados finais, 

sendo tanto mais ineficiente quanto menor é esse valor. Para chegar a ser eficiente, a unidade 

teria que reduzir todos seus insumos no valor faltante para 100% simultaneamente, isto é, sem 

mudar a forma de combinação (mix) dos insumos. Sendo assim, de acordo com a Tabela 3 a 

UFSM possui um coeficiente de 97,52%, indicando que esta teria que cortar todos os seus 

insumos em 2,48%, sem alterar o output-mix. 

De acordo com a Tabela 3 são cerca de 29 instituições eficientes que obtiveram o valor de 

1,00 em eficiência (última coluna da Tabela), representando cerca de 54,72% do total das 

IFES estudadas. As outras unidades são ineficientes, ou seja, apresentam insumos 

superdimensionadas. No entanto ao verificar a fronteira invertida, ou seja, considerando os 

outputs como inputs e vice-versa, observa-se que alguns desses primeiros que se mostraram 

eficientes estão na fronteira de ineficiência. Assim, ao se calcular a eficiência composta e a 

composta normalizada, observa-se que a instituição realmente eficiente é a UNIVASF. 

Cumpre analisar a causa da eficiência, para identificar possíveis irracionalidades nas unidades 

ineficientes. Por exemplo, percebe-se, na UFSM, a existência de recursos ociosos ou 

inutilizados num valor de 2,48%, uma vez que, com esses insumos, uma unidade eficiente 

pode produzir uma combinação maior de produtos. 

Essa informação pode ser utilizada para apoiar uma redução dos custos. Também, esses dados 

dão subsídios para a implantação de um sistema de controle e avaliação institucional. 

Esse modelo indica, portanto, uma redução de todos os insumos e acréscimo nos produtos. 

Porém, alternativamente, podem-se calcular as mudanças que cada unidade tem que fazer 

tanto nos insumos como nos produtos, para se tornar eficiente. 

Isto pode ser obtido através da análise de sensibilidade obtida através do software citado na 

metodologia (a Tabela 4 no dá esse subsídio). De acordo com a Tabela 4, podemos observar 

os coeficientes, também conhecidos como preços sombra, esses encontrados na intercessão 

das linhas das unidades ineficientes com as colunas das unidades padrões para as ineficientes. 

O preço sombra permite calcular as possíveis metas a serem estabelecidas para tornar as 

unidades eficientes. Por exemplo, pela análise de sensibilidade para a UFSM, conclui-se que 

sua ineficiência é calculada, tomando-se como referência uma unidade virtual formada pelas 

instituições UFCG, UFRJ, UFTM, UFV, UNIFAL, UNIRIO. Esses valores aplicados aos 
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insumos das unidades determinam as variações necessárias em cada insumo para que a UFSM 

passe a ser eficiente (Tabela 5). 

Desta forma, no caso da UFSM, para que a mesma alcance a eficiência na aplicação dos 

recursos, deverá ocorrer uma diminuição de 2,48% nos indicadores 1, 2, 4, 5, 7, 10 e uma 

diminuição maior que 2,48% nos demais insumos. Para os produtos em análise, observa-se 

que a UFSM deve manter a média do Conceito CAPES, no entanto deve aumentar em cerca 

de 7% da Taxa de Sucesso de Graduação, de 55% para 59%. 

Nome 
Sombra 

Preço % 

UFCG Diferença          0,06  

UFRJ Diferença          0,25  
UFTM Diferença          0,03  
UFV Diferença          0,05  
UNIFAL Diferença          0,16  
UNIRIO Diferença          0,44  
Fonte: Elaboração Própria. 

Tabela 4 – Análise de Sensibilidade para a UFSM 

Variável Atual Meta Diferença 

Variação 

% 

1 13.509,12 13.173,91 335,21 -2,48138 
2 11.873,98 11.579,35 294,64 -2,48138 
3 10,90274 10,03796 0,86 -7,93171 
4 4,306488 4,199628 0,11 -2,48137 

5 8,083868 7,883276 0,20 -2,48139 
6 2,5317 2,397109 0,13 -5,31623 
7 1,348703 1,315237 0,03 -2,48135 
8 0,82 0,723079 0,10 -11,8196 
9 0,12 0,111543 0,01 -7,0475 

10 4,17 4,066526 0,10 -2,48139 

11 4,06 4,06 0,00 0 
12 0,5499 0,588431 -0,04 7,00691 

Fonte: Elaboração Própria. 

Tabela 5 – Metas para eficiência- caso da UFSM para o ano de 2009 

7. Conclusões 

Em concordância aos resultados obtidos aplicando-se a metodologia de análise envoltória de 

dados, podemos observar que é possível avaliar a eficiência técnica das Instituições de Ensino 

Superior Públicas, permitindo, assim, implementar um controle dos gastos dos insumos para 

se obter um conjunto de resultados específicos, podendo, desta forma, estabelecer metas de 

reajustes e controle. 

Portanto, a ferramenta DEA permitiu identificar possíveis falhas na gestão de recursos, 

possibilitando, desta forma, estabelecer metas de melhorias para o alcance da eficiência. 

Podemos concluir, desta forma, que a técnica pode ser aplicada para a análise do desempenho 

das IES, permitindo uma melhor avaliação da gestão dos recursos administrativos, podendo, 

ainda ser aplicado a outros indicadores e variáveis além destas estudadas neste trabalho.  

Para futuros trabalhos é interessante observar o que Katharakis (2010) aponta como dois tipos 

de avaliação do desempenho ao nível universitário: externo e interno. O primeiro compara o 

desempenho de diferentes universidades, onde o foco está na relação custo-eficácia, 

produtividade de pesquisa ou o desempenho agregado. O segundo tipo de avaliação compara 

o desempenho do ensino e a quantidade de pesquisa dos departamentos dentro de uma 
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universidade. Exemplos típicos incluem Katharakis (2010) apud (Gander (1995) e Sinuany-

Stern, Mehrez e Barboy (1994)). 

Como este trabalho preocupou-se com o primeiro tipo de avaliação, a extensão da aplicação 

do DEA dentro de uma instituição é arcabouço de novas pesquisas e propostas de futuros 

trabalhos para a avaliação da eficiência de unidades internas na aplicação de seus recursos 

produtivos. 
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