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Máıra, por sempre me incentivarem e

acreditarem em mim.

Aos meus parentes, em especial para mi-

nha madrinha Odete, por serem exem-

plos de vida e me darem ânimo no de-
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Resumo

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ańısio Teixeira (Inep), au-

tarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), é responsável por fornecer

informações e estat́ısticas para a definição de poĺıticas educacionais. Dentro do contexto

da educação superior, há o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes),

que visa avaliar as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. Um dos ins-

trumentos informativos do Sinaes é o Índice Geral de Cursos (IGC), indicador que busca

medir a qualidade de cada Instituição de Educação Superior (IES). O IGC sintetiza em

um único valor as notas médias de graduação, mestrado e doutorado das referidas IES e

é utilizado, ao menos pela mı́dia, para o ranqueamento destas. Não obstante, a metodo-

logia para obtenção do IGC carrega um aparente paradoxo: é posśıvel uma IES ter notas

de graduação, mestrado e doutorado respectivamente superiores aos de uma outra IES,

mas com IGC menor do que o da última. Esse fato é acentuado pela metodologia não

apresentar justificativas teóricas para a confecção do IGC, especialmente para os fatores

de ponderação e conversão das notas. O objetivo do presente trabalho, portanto, é o de

utilizar Análise de Envoltória de Dados (DEA, Data Envelopment Analysis) sobre os da-

dos das notas - em um primeiro momento as notas utilizadas são as fornecidas pelo Inep,

posteriormente as notas serão normalizadas - a fim de propor ranqueamentos alternativos.

Empregou-se o tradicional modelo DEA-CCR e a abordagem cross efficiency, com duas

variações de objetivos secundários, que revelaram rankings distintos àquele do IGC e que

não apresentam o mencionado paradoxo.



Abstract

The National Institute for Educational Studies and Research “Ańısio Teixeira” (Inep),

an autarchy linked to the Ministry of Education (MEC), is responsible for providing

information and statistics for the definition of educational policies. Within the context

of higher education, there is the National System of Evaluation of Higher Education

(Sinaes), which aims to evaluate institutions, courses and student performance. One of

the informative tools of Sinaes is the General Courses Index (IGC), an indicator that seeks

to measure the quality of each Institute of Higher Education (IES). The IGC synthesizes in

a single value the average grades of undergraduate, masters and doctoral of the referred

IES and is used, at least by the media, to rank them. Nevertheless, the methodology

for obtaining the IGC carries an apparent paradox: it is possible for an IES to have

undergraduate, masters and doctoral grades respectively higher than those of another IES,

but with a lower IGC than the last one. This fact is accentuated by the methodology does

not present theoretical justifications for the construction of the IGC, especially regarding

the weighting factors and conversion of the grades. The purpose of this present work,

therefore, is to use Data Envelopment Analysis (DEA) on the data of the grades - in a

first moment, these grades shall be the provided by Inep, later they will be normalized -

in order to propose alternative rankings. The traditional DEA-CCR model and the cross

efficiency approach were used, with two variations of secondary objectives, that revealed

different rankings than the IGC and did not present the mentioned paradox.
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Lista de Tabelas

TABELA 2.1 – Conversão dos Conceitos Capes para mestrado e doutorado a fim de

se obter o IGC.(INEP, 2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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1 Introdução

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ańısio Teixeira (Inep), au-

tarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), é responsável por fornecer

subśıdios, expressos principalmente em indicadores, para a definição de poĺıticas educa-

cionais a fim de “contribuir para o desenvolvimento econômico e social do páıs” (INEP,

2018.a). Dentro do contexto da educação superior, uma das funções do Inep é formular e

divulgar ı́ndices de qualidade para a avaliação de Institutos de Ensino Superior (IES).

Assim sendo, sob a égide do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

(Sinaes), as informações e estat́ısticas obtidas são utilizadas para fornecer subśıdios às

poĺıticas educacionais por parte dos órgãos públicos; orientar as IES sobre sua eficácia

e eficiência no cumprimento de papel social; e para sociedade civil, suprindo-a com o

panorama da educação superior no Brasil. O Índice Geral de Cursos (IGC) é um dos

instrumentos informativos propostos pelo Inep, que visa contribuir para essas questões.

Desse modo, o IGC “é um indicador de qualidade que avalia as IES” (INEP, 2018.b).

Esse importante indicador visa, então, sintetizar a qualidade das IES por meio dos cursos

de graduação e pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado. A partir de informa-

ções advindas do Conceito Preliminar de Curso (CPC), para a graduação, e dos conceitos

propostos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior (Capes),

para a pós-graduação, o IGC é confeccionado e divulgado. Tão logo ocorra a divulga-

ção, dado o valor intŕınseco do IGC, é natural o anseio, ao menos pela mı́dia, para um

ranqueamento e comparação entre as IES.

De maneira breve, a metodologia que define o IGC está basicamente embasada em

fatores de ponderação - determinados pela distribuição dos estudantes matriculados nos

cursos de graduação, mestrado e doutorado - para que os respectivos conceitos e notas

convertidos sejam agregados e o indicador, então, seja encontrado. Não obstante, a meto-

dologia empregada apresenta um aparente paradoxo: é posśıvel encontrar nos resultados

fornecidos pelo Inep uma IES que possua notas de graduação, mestrado e doutorado su-

periores a uma outra, entretanto, com IGC menor do que essa. Ademais, a metodologia

proposta pelo Inep carece de justificativa teórica, especialmente no que diz respeito aos

fatores de ponderação e conversão das notas, o que enfraquece a defesa do método e abre
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margem para questionamentos.

Portanto, motivado por esse paradoxo, há o interesse em se estudar mais profunda-

mente a metodologia para a obtenção do IGC; ainda, aproveitando-se de seus dados,

propor alternativas metodológicas que possuam maior embasamento cient́ıfico.

1.1 Objetivo

O trabalho tem como objetivo propor alternativas à metodologia do IGC para a obten-

ção, tanto dos fatores de ponderação quanto para cálculo dos conceitos e notas. Para tal,

aplicar-se-á metodologia denominada Análise de Envoltória de Dados (DEA, Data Enve-

lopment Analysis) e, em um segundo momento, as notas e conceitos serão normalizados.

Desse modo, tanto as notas propostas pelo Inep quanto as notas normalizadas, são

aplicadas nos seguintes modelos:

i Modelo DEA-CCR, proposto por Charnes et al. (1978)

ii Abordagem cross efficiency, proposta por Sexton et al. (1986)

iii Modelo neutro de Wang et al. (2011)

iv Modelo neutro de Lin et al. (2016)

Por fim, os resultados são avaliados e discutidos em contraposição ao IGC.

1.2 Organização do texto

Na seção 2 é apresentado um breve panorama do MEC e em qual parte de sua estru-

tura o Inep está localizado. Feito isso, a metodologia empregada para obtenção do IGC

é devidamente detalhada; os dados - referentes ao ano de 2016 - utilizados são também

apresentados. Essa seção é embasada principalmente em informações institucionais pre-

sentes nos sites do MEC e Inep e, especificamente sobre a metodologia do IGC, em Notas

Técnicas (INEP, 2017). Ao término dessa seção, a motivação e problema de pesquisa são

detalhados e definidos.

Já a seção 3 contém uma breve explicação de DEA e, então, expõem-se conhecidas

técnicas de ranqueamento, baseado em Aldamak & Zolfaghari (2017) e Adler et al. (2002).

Entre as técnicas expostas, optou-se por empregar nos dados do IGC, além do conceito

DEA-CCR tradicional (CHARNES et al., 1978), abordagem cross efficiency, proposta por

Sexton et al. (1986). Dois objetivos secundários de cross efficiency são também aplicados:
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o modelo que se utiliza da DMU ideal (IDMU), proposto por Wang et al. (2011), e modelo

de Lin et al. (2016), que visa a redução de pesos nulos. Assim, todos os três citados

modelos são apresentados em detalhes. Ainda, proposta de variação metodológica da

IDMU - a DMU quase ideal (quasIDMU) - é também apresentada. Na parte final desta

seção, apresenta-se a normalização empregada. Desse modo, apresenta-se uma revisão

bibliográfica e a metodologia empregada no presente trabalho.

Os resultados e discussões estão presentes na seção 4. Em um primeiro momento,

o resultado da abordagem DEA tradicional são discutidos em contraposição com os do

IGC. Feito isso, os resultados obtidos da abordagem DEA são confrontados com a técnica

cross efficiency. Por fim, os resultados obtidos pelo cross efficiency são discutidos em

termos das duas variações de objetivos secundários. Posteriormente, feita a normalização,

as notas são reaplicadas na metodologia do IGC e nos métodos DEA; os resultados são

então debatidos em contraposição aos obtidos pelos mesmos métodos com as notas sem

alterações. Ao final desta parte do trabalho, os dados do IGC referentes ao ano de 2017

são apresentados e aplicados no método DEA-CCR tradicional (CHARNES et al., 1978),

seguido de uma breve discussão dos resultados.

A seção 5 é reservada para as considerações finais. Aqui procura-se pontuar a con-

tribuição do presente trabalho e suas limitações. Ainda, define-se posśıveis pesquisas

futuras.



2 Sobre o Índice Geral de Cursos

Criado em 1930, no governo de Getúlio Vargas, o Ministério da Educação (MEC) é um

órgão da administração federal direta e instituição responsável pela educação brasileira

em todos os ńıveis e modalidades, exceto o ensino militar. Portanto, o MEC é quem

determina a estratégia, diretrizes e poĺıticas educacionais, expressas em três instrumentos:

Plano Nacional de Educação (PNE), Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes e Bases

da Educação (LDB) (MEC, 2018.a; INEP, 2015).

Dentro da estrutura organizacional do MEC (Figura 2.1), nota-se que há uma divisão

entre administração direta, estabelecida por uma relação de subordinação, e administra-

ção indireta, relacionada via vinculação. De maneira ampla, a administração direta é

composta pelo Gabinete do Ministro, Consultoria Juŕıdica, Institutos e demais Secreta-

rias, enquanto Autarquias, Fundações, certos Órgãos Hospitalares, Colégio, Institutos,

Centros e Universidades Federais compõem a administração indireta do MEC. Ademais,

há o Conselho Nacional de Educação, fornecendo suporte ao ministério.

FIGURA 2.1 – Estrutura organizacional do MEC (MEC, 2018.b)
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Dentro do quadro de administração indireta, o Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-

sas Educacionais Ańısio Teixeira (Inep) é o órgão que tem como missão fornecer subśıdios

e estat́ısticas para a formulação de poĺıticas educacionais visando contribuir para o de-

senvolvimento econômico e social do páıs (INEP, 2018.a). O Inep sustenta todos os ńıveis

de educação e fornece informações, principalmente expressas em indicadores, para prover

suporte aos desafios educacionais essenciais do Brasil. Com efeito, dentre suas dez fina-

lidades definidas quando de sua transformação em autarquia vinculada ao MEC, nota-se

que “planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento de sistemas e projetos de avalia-

ção educacional para o estabelecimento de indicadores de desempenho das atividades de

ensino” está ao encargo do referido instituto (INEP, 2018.c).

Dentro desse contexto, a avaliação do ensino superior do Brasil ganha destaque e,

então, emergem desafios metodológicos. De fato, percebe-se um esforço no sentido de

mitigar “fragilidades inerentes ao processo avaliativo” (INEP, 2015, p. 24), de modo a

fixar, embasar e estabilizar a avaliação do ensino superior. O Exame Nacional de Cur-

sos, o Provão, institúıdo em 1996, sua subsequente substituição pelo Exame Nacional de

Desempenho de Estudante (ENADE), o surgimento do Sistema Nacional de Avaliação de

Educação Superior (Sinaes), todos em 2004, e a criação em 2008 do Índice Geral de Cursos

(IGC), tema deste trabalho, são todos esforços e medidas para atingir esse objetivo.

Desse modo, olhando com mais detalhes o IGC, percebe-se que se trata de “um in-

dicador de qualidade que avalia as Instituições de Educação Superior” (INEP, 2018.b).

Fornecido anualmente, o IGC é obtido pela agregação, via fatores de ponderação, das

notas médias de graduação, mestrado e doutorado, sintetizando em um único valor a qua-

lidade da IES. A fonte de informação para formulação da nota de graduação é o Conceito

Preliminar de Curso cont́ınuo (CPC). Para os cursos de mestrado e doutorado, as no-

tas são determinadas pelos conceitos atribúıdos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nı́vel Superior (Capes).

Isso posto, pode-se sintetizar essas fontes de informação e a essência do IGC nos três

seguintes pontos (INEP, 2018.b), a saber,

i média do CPCs do último triênio, versando sobre os cursos avaliados na referida IES,

com ponderação pelo número de matŕıculas em cada curso;

ii média dos conceitos Capes, com conceito mı́nimo de 3, tendo como base a mais re-

cente avaliação trienal, ponderada também pelo número de matŕıculas, ressaltando a

existência de escala de conversão vigente para a nota;

iii e os fatores de ponderação, determinados pela distribuição dos estudantes nos referidos

cursos; com a devida conversão para estudantes de pós-graduação. Por fim, pela

comunicação de Portarias, os dados do IGC são divulgados no próprio site do Inep.
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Logo, tendo como ponto de partida o IGC referente a 2014, a segunda metodologia

perdura até o IGC analisado no presente trabalho, lançado em 2016 (ao ińıcio da pesquisa,

os dados referentes ao ano de 2016 eram os mais recentes, entretanto, quase ao término do

estudo, os dados de 2017 foram lançados; considerações sobre os dados de 2017 podem ser

vistos ao final da seção 4). Assim sendo, o “IGC é uma média ponderada envolvendo as

notas cont́ınuas de Conceitos Preliminares de Curso (CPC) dos cursos de graduação e os

Conceitos Capes dos cursos de programas de pós-graduação stricto sensu das IES”(INEP,

2017, p.1). Então, as seguintes informações compõem o IGC:

• CPC cont́ınuo referente aos cursos de graduação;

• Número de matŕıculas nos cursos de graduação (tanto alunos cursando ou formados

no ano de referência);

• Conceitos dos cursos de Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado

Acadêmico para programas recomendados, fornecidos pela Capes. Esses conceitos

são convertidos de acordo com a Tabela 2.1;

• Número de matŕıculas nos cursos de pós-graduação pontuados no item anterior

(tanto alunos cursando e titulados no ano de referência).

TABELA 2.1 – Conversão dos Conceitos Capes para mestrado e doutorado a fim de se
obter o IGC.(INEP, 2017)

Conceito Capes (M e D) Conceito Capes (M e D) para o IGC
3 4
4 4,5
5 5
6 5
7 5

Essas informações são empregadas da seguinte maneira a fim de compor o IGC para

uma dada IES:

Nota média de graduação (G): É a média das notas cont́ınuas do CPC ponderada

pelo número de estudantes matriculados nos respectivos cursos de graduação daquela IES.

O CPC varia entre 0 e 5. Assim,

G =
n∑
i=1

CPCiAi (2.1)

Onde,

CPCi é o CPC cont́ınuo do curso i da IES;



CAPÍTULO 2. SOBRE O ÍNDICE GERAL DE CURSOS 21

Ai é proporção de estudantes matriculados no curso i, em relação ao total de estudantes

matriculados em todos os n cursos da IES em análise.

Nota média de mestrado (M): A formulação é bastante similar à da graduação.

Então, é a média dos conceitos Capes ponderada pelo número de alunos nos respectivos

programas de mestrado daquela IES. Entretanto, o conceito é convertido de acordo com

a Tabela 2.1. Portanto,

M =
m∑
j=1

Capes MjBj (2.2)

Onde,

Capes Mj é o conceito Capes do curso j da IES;

Bj é a proporção de estudantes matriculados no curso j, em relação ao total de estu-

dantes matriculados em todos os m cursos da IES em análise.

Nota média de doutorado (D): É encontrada de maneira análoga à nota média de

mestrado. Desse modo, é a média dos conceitos Capes ponderada pelo número de alunos

nos respectivos programas de doutorado daquela IES. O conceito é também devidamente

convertido de acordo com a Tabela 2.1. Logo,

D =
l∑

k=1

Capes DkCk (2.3)

Onde,

Capes Dk é o conceito Capes do curso k da IES;

Ck é a proporção de estudantes matriculados no curso k, em relação ao total de estu-

dantes matriculados em todos os m cursos da IES em análise.

Antes de prosseguir para a estimação dos pesos para a confecção do IGC, é impor-

tante frisar que a conversão ilustrada na Tabela 2.1 é um ponto de divergência, como

supracitado, com a metodologia anterior de IGC (MILIONI et al., 2011).

Continuando, uma vez em mãos das três notas necessárias para o cálculo do IGC, os

fatores de ponderação devem ser determinados. Aqui, também existem conversões para

os cursos de pós-graduação, “com o objetivo de equilibrar o peso do número de matŕıculas

entre os cursos de graduação e pós-graduação na avaliação da IES” (INEP, 2017, p.3).

Assim, a escala de conversão é exposta na Tabela 2.2

É interessante notar que, a despeito do objetivo da conversão ser pontuado, não há

explicação sobre o porquê de tais valores serem escolhidos. Isso posto, mostra-se como os

pesos são determinados.
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TABELA 2.2 – Número de alunos equivalente utilizado no cálculo do IGC para cada
aluno real conforme o conceito Capes de curso.(INEP, 2017)

Conceito Capes Aluno equivalente para M Aluno equivalente para D
3 1 1
4 2 2
5 3 3
6 3 4
7 3 5

Para tal, define-se os pesos de graduação, mestrado e doutorado como sendo α, β e γ,

tais que:

α =
TG

TG + TM + TD
(2.4)

β =
TM

TG + TM + TD
(2.5)

γ =
TD

TG + TM + TD
(2.6)

Onde,

TG é o total de matriculados em cursos de graduação da IES em análise;

TM é o total de matriculados em cursos de mestrado da IES em análise, uma vez

realizada a conversão que consta na Tabela 2.2;

TD é o total de matriculados em cursos de doutorado da IES em análise, uma vez

realizada a conversão que consta na Tabela 2.2.

Em posse de todos esses termos, é posśıvel descrever a fórmula para obtenção do IGC

cont́ınuo:

IGC = αG+ βM + γD (2.7)

Nota-se que o IGC definido acima varia entre 0 e 5. Ainda, o IGC cont́ınuo pode

ser expresso em faixas discretas, de 1 a 5. Para tal, o Inep define intervalos, que estão

expostos na Tabela 2.3.

Deste modo, o IGC, tanto em sua versão cont́ınua quanto sua classificação em faixas,

é encontrado.

Demonstrada a metodologia para obtenção do IGC, mostra-se brevemente sua impor-

tância para a sociedade.
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TABELA 2.3 – Intervalos de conversão do IGC cont́ınuo para o IGC em faixa (INEP,
2017)

IGC - Faixa IGC - Cont́ınuo
1 0,000 6 IGC < 0,945
2 0,945 6 IGC < 1,945
3 1,945 6 IGC < 2,945
4 2,945 6 IGC < 3,945
5 3,945 6 IGC < 5,000

2.1 Da importância do IGC para a sociedade

É notória a atenção dispensada por parte da sociedade civil em ı́ndices que condensam

a qualidade instituições. Esse fato ganha contornos ainda mais claros quando se trata de

instituições públicas, uma vez que são sustentadas por receita provenientes de impostos.

Não é de estranhar, portanto, o interesse pelo IGC.

A despeito do IGC ser definido como um indicador da qualidade de IES, cuja intenção

é, de fato, avaliá-las, em nenhum momento há um posicionamento e/ou sugestão provindo

do MEC para a realização de ordenamentos e ranqueamentos. Não obstante, tão logo

acontece o lançamento do ı́ndice, isso é justamente o que a mı́dia faz.

Logo, criam-se dicotomias melhores/piores universidades, de origem pública ou pri-

vada, além do uso para própria promoção e reconhecimento das IES. Essas ponderações

podem ser vistas nas manchetes que se seguem, tanto da mı́dia quanto dos próprios meios

de comunicação dos institutos.

As manchetes presentes nas Figura 2.2, Figura 2.3 e Figura 2.4 mostram claramente as

dicotomias supracitadas. É importante ressaltar que esse anseio da sociedade civil não é

descabido ou uma compreensão equivocada dos resultados do IGC; é extremamente natu-

ral que se busque saber quais IES estão cumprindo com suas atividades, em comparação

com as demais.

FIGURA 2.2 – Manchete sobre o lançamento do IGC (CARREIRA-VOCE-S/A, 2018.a)
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FIGURA 2.3 – Manchete sobre o lançamento do IGC (CARREIRA-VOCE-S/A, 2018.b)

FIGURA 2.4 – Manchete sobre o resultados do IGC (UOL, 2018)

Com efeito, há diversos ranqueamentos que visam classificar faculdades e universidades

de acordo com critérios e metodologias pertinentes; pode-se citar, brevemente, no Brasil

o Ranking Universitário da Folha, e o Shanghai Ranking a ńıvel global (esse assunto será

discutido em mais detalhes na próxima seção). Ademais, como exemplificado nas Figura

2.5 e Figura 2.6, as IES avaliadas pelo IGC incorporam os resultados como chancela de

sua performance, sempre em detrimento dos resultados das demais.

FIGURA 2.5 – Destaque da UFLA sobre o resultado do IGC (UFLA, 2018)

FIGURA 2.6 – Destaque da UFSC sobre o resultado do IGC (UFSC, 2018)

É notório, portanto, o interesse no ranqueamento de universidades. Como esses ran-

queamentos possuem apelo social, logo, há o interesse de acadêmicos e definidores de
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poĺıticas por suas metodologias e premissas, de modo que elas são alvo de constante cŕıti-

cas, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. De fato, há extensa literatura

sobre o tema (DARAIO et al., 2015). É intrigante constatar, portanto, que “ranqueamentos

universitários são objeto de um paradoxo: quanto mais eles são criticados por cientistas

sociais e experts em aspectos metodológicos, mais eles recebem atenção da definição de

poĺıticas e da mı́dia” (DARAIO et al., 2015, p. 918). O IGC, uma vez que faz parte desse

contexto, não escapa dessas pontuações.

2.2 Dos estudos dos ranqueamentos internacionais

Além do interesse pela sociedade civil pelos ranqueamentos de universidades, como

já tangenciado anteriormente, existem também pesquisas acadêmicas que versam sobre o

tema. Essas pesquisas estudam principalmente ranqueamentos que incluem universidades

espalhadas pelo mundo, dado a forte globalização atualmente e a importância dessas ins-

tituições para o desenvolvimento social e econômico mundial (OLCAY; BULU, 2017). Não

obstante, as universidades que compõem os ordenamentos correspondem a, aproximada-

mente, 2 a 3% do total (PAVEL, 2015).

Dentro desse contexto de globalização, existe uma forte tendência para internacionali-

zação das universidades. Com efeito, estima-se que em 2015 cerca de 4 milhões de discentes

do ensino superior eram matriculados fora de seu páıs de origem, com prognóstico para

esse número ser aproximadamente 7 milhões em 2020. Logo, além da importância em

estreitar laços de colaboração, tanto em termos de pesquisa quanto programas de inter-

câmbio, um bom posicionamento torna a instituição mais quista pelos melhores estudantes

(PAVEL, 2015).

Ainda, em consonância com o uso do IGC no Brasil, um bom destaque nos ranquea-

mentos torna posśıvel o uso em propagandas e relatórios, bem como o aumento de verba

de fundos públicos e privados. Ademais, os ranqueamentos possivelmente teriam como

propósito estimular o debate para tornar mais clara a definição de qualidade no ensino

superior, sendo esse trabalho conduzido por agências, fato esse onde se pode enxergar um

paralelo com o MEC/Inep (HARVEY, 2008).

Feito esse breve posicionamento da importância dos ranqueamentos, pode-se desta-

car cinco ordenamentos, a saber, Academic Ranking for World Universities (ARWU),

QS World University Rankings, University Ranking by Academic Performance (URAP),

CWTS Leiden Ranking e Times Higher Education World University Ranking (THE) (OL-

CAY; BULU, 2017; PAVEL, 2015). De maneira geral, esses distintos ranqueamentos susten-

tam suas comparações em quatro pontos, são eles: i) ensino, ii) pesquisa, iii) transferência

de conhecimento e iv) perspectiva global. Esses quatro grandes eixos são mensurados
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de maneira distinta pelos ranqueamentos, isto é, diferentes métricas, de variadas fontes,

são utilizadas pelo cálculo; a ponderação para compor um único ı́ndice também difere de

ranqueamento para ranqueamento.

Desse modo, fica claro que diferentes metodologias e critérios implicam em ordenamen-

tos distintos, ainda que não haja diferenças significativas nas primeiras posições (PAVEL,

2015). Não é intuito desse trabalho ir no detalhe das metodologias dos ranqueamentos

citados; há importantes trabalhos sobre o tema ver (OLCAY; BULU, 2017; PAVEL, 2015),

tampouco fazer uma análise cŕıtica minuciosa sobre os ordenamentos, que pode ser visto

em Harvey (2008) e, mais recentemente, em França & Calderón (FRANÇA; CALDERÓN,

2018). A proposta aqui é apenas destacar que a questão metodológica em ordenamentos

é campo extenso de pesquisa, dado que diferentes métodos implicam em distintos ranque-

amentos, os quais possuem grande relevância social. Isso posto, pode-se situar, ainda que

o pano de fundo seja apenas um esboço, o IGC no contexto dos outros ranqueamentos.

2.3 Dos dados utilizados e primeiras considerações

Uma vez apresentada a metodologia atual e o contexto onde o IGC está inserido,

analisa-se os dados fornecidos pelo o Inep com maior atenção e qual recorte está sendo

considerado no presente trabalho.

O IGC é disponibilizado em arquivo Excel, no próprio site do Inep, e o resultado

empregado neste trabalho versa sobre o ano de 2016, com a última atualização no arquivo

em 11 de março de 2018. Esse arquivo é composto por cinco abas. As três primeiras -

com informações de Universidades e Institutos Federais; Centro Universitários e Federais; e

Faculdades, respectivamente - apresentam informações sobre a denominação e localização

da IES, os pesos α, β, e γ, as notas agregadas de graduação, mestrado e doutorado e,

por fim, o IGC cont́ınuo e em faixa. As duas abas restantes, divididas entre graduação e

pós-graduação, apresentam os insumos necessários para os cálculos das notas e dos pesos.

Para efeito do trabalho, considerar-se-á apenas os resultados de IES classificadas como

Universidades.

Existem 192 IES classificadas como Universidades. A fim de se criar uma amostra per-

tinente para análise e discussão dos resultados, escolheu-se estudar apenas Universidades

que apresentaram IGC nas faixas 4 e 5, por entender que esses delimitadores condensam

as melhores e mais relevantes Universidades no Brasil. Ademais, foram desconsideradas as

IES que não apresentaram todas as três notas (graduação, mestrado e doutorado). Assim

sendo, a amostra de estudo, composta por 78 IES, é determinada. A Tabela 2.4 mostra

os dados da amostra. Em sua primeira coluna, mostra-se a sigla da IES (nomes comple-

tos estão localizados no Apêndice A). Nas 2a, 4a e 6a colunas, mostram-se os fatores de
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ponderação α, β, e γ para graduação, mestrado e doutorado, respectivamente. Enquanto

as 3a, 5a e 7a colunas apresentam as notas médias G, M e D para graduação, mestrado

e doutorado, correspondentemente; os números em parênteses dizem em qual posição de

ordem (ranqueamento) aquela nota está em relação às demais da mesma categoria. Por

fim, na última coluna, mostra-se o IGC; as IES estão ordenadas de acordo com esse ı́ndice.

TABELA 2.4 – Dados utilizados

IES α G β M γ D IGC (Pos)

UNICAMP 0,2699 2,9778 (46) 0,2693 4,8465 (4) 0,4607 4,9170 (4) 4,3746 (1)

UFRGS 0,3889 3,3330 (11) 0,2614 4,8690 (2) 0,3496 4,9462 (1) 4,2986 (2)

UFMG 0,4506 3,4058 (4) 0,2319 4,8485 (3) 0,3175 4,9365 (2) 4,2264 (3)

UFRJ 0,4475 3,1764 (25) 0,2352 4,7822 (6) 0,3173 4,9109 (3) 4,1070 (4)

UFABC 0,5081 3,8763 (1) 0,3269 4,2743 (61) 0,165 4,4839 (74) 4,1067 (5)

UNIFESP 0,3682 3,0608 (38) 0,3094 4,5156 (25) 0,3225 4,8104 (19) 4,0751 (6)

UFSC 0,4696 3,2366 (20) 0,2504 4,7331 (8) 0,2801 4,8911 (9) 4,0746 (7)

UFLA 0,5621 3,4265 (3) 0,1991 4,6098 (14) 0,2389 4,8439 (14) 4,0006 (8)

UFV 0,5471 3,3583 (8) 0,2095 4,6267 (13) 0,2433 4,8997 (7) 3,9991 (9)

UFSCAR 0,4896 3,2809 (14) 0,2262 4,5030 (26) 0,2842 4,8178 (17) 3,9941 (10)

UNB 0,5425 3,3985 (5) 0,2337 4,5397 (23) 0,2238 4,7079 (36) 3,9582 (11)

UENF 0,5388 3,3916 (6) 0,2371 4,5820 (19) 0,2241 4,6049 (56) 3,9458 (12)

UNESP 0,4661 2,9013 (57) 0,2515 4,7114 (9) 0,2824 4,8527 (13) 3,9076 (13)

UFSM 0,5930 3,2501 (18) 0,2233 4,4978 (28) 0,1837 4,7709 (26) 3,8080 (14)

UFC 0,5831 3,1657 (26) 0,2112 4,5937 (17) 0,2058 4,7488 (31) 3,7929 (15)

UFPE 0,5489 3,037 (39) 0,2183 4,6057 (15) 0,2328 4,8047 (20) 3,7909 (16)

UFCSPA 0,6596 3,4902 (2) 0,2226 4,2000 (69) 0,1178 4,4645 (75) 3,7630 (17)

UFPR 0,5824 3,0983 (35) 0,22 4,5608 (21) 0,1976 4,7612 (28) 3,7486 (18)

PUC-RIO 0,558 2,8418 (66) 0,2328 4,8177 (5) 0,2091 4,8936 (8) 3,7309 (19)

UFJF 0,6922 3,3416 (10) 0,1953 4,3533 (47) 0,1125 4,6432 (44) 3,6856 (20)

UFBA 0,5636 2,9434 (50) 0,2222 4,4953 (29) 0,2141 4,6898 (38) 3,6623 (21)

PUCSP 0,5609 2,9088 (55) 0,2334 4,5451 (22) 0,2057 4,6693 (40) 3,6529 (22)

UNIFEI 0,7076 3,2388 (19) 0,1798 4,4018 (36) 0,1126 4,9028 (6) 3,6352 (23)

UERJ 0,5854 2,875 (62) 0,1989 4,5908 (18) 0,2158 4,8037 (22) 3,6323 (24)

UFRN 0,6311 3,1002 (34) 0,2041 4,3891 (38) 0,1648 4,6376 (48) 3,6167 (25)

UFU 0,6680 3,1112 (32) 0,181 4,4893 (30) 0,151 4,8046 (21) 3,6162 (26)

UEL 0,6674 3,1027 (33) 0,1911 4,4723 (31) 0,1414 4,7721 (25) 3,6006 (27)

UNIRIO 0,7734 3,3494 (9) 0,146 4,3305 (51) 0,0806 4,5898 (59) 3,5926 (28)

UFERSA 0,6911 3,1192 (30) 0,187 4,3868 (39) 0,1218 4,6926 (37) 3,5480 (29)

UEM 0,6475 2,9039 (56) 0,1847 4,5778 (20) 0,1678 4,8173 (18) 3,5341 (30)

UFTM 0,8046 3,3004 (13) 0,1455 4,3536 (46) 0,0499 4,6014 (58) 3,5186 (31)

UNISINOS 0,813 3,2358 (21) 0,1036 4,6028 (16) 0,0834 4,8598 (12) 3,5129 (32)

PUCRS 0,7207 2,9466 (49) 0,1265 4,8788 (1) 0,1528 4,9112 (5) 3,4912 (33)

UNICENTRO 0,8698 3,3623 (7) 0,0998 4,1161 (73) 0,0304 4,5000 (62) 3,4721 (34)

UTFPR 0,8317 3,2632 (16) 0,1226 4,2753 (59) 0,0457 4,7535 (29) 3,4554 (35)

UFF 0,6942 2,9663 (47) 0,174 4,4174 (35) 0,1318 4,7369 (33) 3,4522 (36)

UDESC 0,7612 3,1427 (28) 0,1539 4,3337 (50) 0,0848 4,6154 (54) 3,4509 (37)
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TABELA 2.4 – Dados utilizados (cont.)

IES α G β M γ D IGC (Pos)

UFRPE 0,7004 2,9865 (44) 0,1558 4,349 (48) 0,1438 4,7325 (34) 3,4499 (38)

UFPB 0,6785 2,9312 (51) 0,185 4,4342 (33) 0,1365 4,6873 (39) 3,4490 (39)

UFRRJ 0,8006 3,1936 (23) 0,1212 4,2708 (62) 0,0783 4,6541 (42) 3,4384 (40)

UFG 0,6443 2,8568 (64) 0,2113 4,3740 (45) 0,1443 4,6321 (49) 3,4337 (41)

UFPEL 0,6991 2,9259 (53) 0,1469 4,3793 (41) 0,154 4,7827 (24) 3,4253 (42)

UNIFAL-MG 0,8207 3,2552 (17) 0,1433 4,1122 (74) 0,0361 4,5000 (62) 3,4228 (43)

UNIOESTE 0,7068 3,0090 (43) 0,2084 4,2385 (65) 0,0848 4,7447 (32) 3,4124 (44)

UFOP 0,7991 3,1449 (27) 0,1376 4,3777 (42) 0,0633 4,6627 (41) 3,4105 (45)

UFVJM 0,8225 3,2269 (22) 0,1476 4,1416 (72) 0,0299 4,5000 (62) 3,4000 (46)

UNOESTE 0,9753 3,3176 (12) 0,0191 4,3209 (52) 0,0056 4,5000 (62) 3,3434 (47)

UFES 0,7235 2,9269 (52) 0,1882 4,3147 (54) 0,0883 4,6223 (53) 3,3377 (48)

UVV 0,9667 3,2674 (15) 0,026 4,0783 (75) 0,0072 4,5000 (62) 3,2974 (49)

UFGD 0,7119 2,8387 (68) 0,1904 4,3167 (53) 0,0977 4,6148 (55) 3,2936 (50)

FURG 0,7027 2,7599 (74) 0,168 4,3797 (40) 0,1293 4,7527 (30) 3,2897 (51)

UFCG 0,7547 2,8519 (65) 0,133 4,3928 (37) 0,1123 4,6234 (52) 3,2558 (52)

UESC 0,7677 2,8732 (63) 0,1484 4,2918 (55) 0,0838 4,6279 (50) 3,2309 (53)

UNIPAMPA 0,9215 3,1355 (29) 0,0643 4,0592 (76) 0,0142 4,5000 (62) 3,2142 (54)

UFSJ 0,8881 3,0826 (36) 0,0935 4,1854 (70) 0,0184 4,5000 (62) 3,2119 (55)

UEPG 0,8332 2,9626 (48) 0,1048 4,2808 (56) 0,0619 4,552 (60) 3,1992 (56)

USJT 0,9926 3,1896 (24) 0,0053 4,0000 (78) 0,0021 4,0000 (78) 3,1956 (57)

UFPA 0,7045 2,5684 (78) 0,1735 4,3751 (44) 0,122 4,6499 (43) 3,1359 (58)

UNESA 0,9942 3,1160 (31) 0,0037 4,6362 (12) 0,0021 4,7945 (23) 3,1251 (59)

UFS 0,8294 2,8414 (67) 0,1098 4,2745 (60) 0,0607 4,6421 (46) 3,1082 (60)

UNAERP 0,9398 3,0237 (40) 0,0355 4,2804 (58) 0,0247 4,6389 (47) 3,1082 (61)

UNINOVE 0,9859 3,0738 (37) 0,0079 4,4229 (34) 0,0062 4,8625 (11) 3,0956 (62)

FEEVALE 0,958 3,0168 (42) 0,0259 4,3341 (49) 0,0161 4,7216 (35) 3,0784 (63)

UFMS 0,8174 2,7898 (70) 0,1131 4,2321 (66) 0,0695 4,5470 (61) 3,0750 (64)

MACKENZIE 0,9082 2,8796 (61) 0,0571 4,7363 (7) 0,0347 4,8379 (15) 3,0535 (65)

UESB 0,8134 2,7508 (76) 0,1322 4,2564 (63) 0,0544 4,6426 (45) 3,0527 (66)

UP 0,9547 2,9810 (45) 0,03 4,5369 (24) 0,0154 4,5000 (62) 3,0509 (67)

UFMT 0,8274 2,7729 (72) 0,1201 4,2806 (57) 0,0525 4,6019 (57) 3,0500 (68)

UAM 0,9886 3,0224 (41) 0,0083 4,4516 (32) 0,0031 4,5000 (62) 3,0388 (69)

PUCPR 0,856 2,7449 (77) 0,078 4,6466 (11) 0,066 4,7643 (27) 3,0265 (70)

UFRA 0,8524 2,7919 (69) 0,0902 4,2036 (68) 0,0574 4,5000 (62) 3,0173 (71)

UFRB 0,8506 2,7703 (73) 0,1026 4,1528 (71) 0,0468 4,8676 (10) 3,0103 (72)

UNIJUI 0,9245 2,8846 (60) 0,0536 4,3755 (43) 0,0219 4,5000 (62) 2,9999 (73)

UNISANTOS 0,9345 2,8916 (59) 0,0475 4,5000 (27) 0,018 4,5000 (62) 2,9970 (74)

UTP 0,9454 2,8927 (58) 0,0335 4,2405 (64) 0,0211 4,3991 (76) 2,9695 (75)

PUC MINAS 0,9109 2,7821 (71) 0,0512 4,6748 (10) 0,038 4,8202 (16) 2,9564 (76)

USC 0,9643 2,9166 (54) 0,0268 4,0000 (78) 0,0089 4,0000 (78) 2,9553 (77)

UFMA 0,8755 2,7516 (75) 0,0788 4,2054 (67) 0,0457 4,6250 (51) 2,9519 (78)

Repetindo, a Tabela 2.4 apresenta o IGC das 78 universidades com IGC nas faixas
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4 e 5, ou seja, supostamente, as melhores universidades do páıs. Em uma primeira e

rápida análise, o referido indicador parece corroborar o senso-comum, uma vez que IES

de renome e prest́ıgio social estão no topo da tabela; não há nenhuma surpresa. Todavia,

quando se observa com maior atenção, nota-se uma incongruência.

Toma-se por exemplo a UNICAMP, primeira colocada. Suas notas médias de gradua-

ção, mestrado e doutorado são 2,9778, 4,8465, e 4,9170, respectivamente. As notas para

a segunda colocada, UFRGS, são 3,3330, 4,8690, e 4,9462 para graduação, mestrado e

doutorado, correspondentemente. Portanto, a performance da UFRGS é superior à da

UNICAMP em todos os requisitos. Não obstante, o IGC da UNICAMP, 4,3746, é maior

do que o da UFRGS, 4,2986. Uma constatação, minimamente, curiosa.

Esse fato não está restrito apenas para o caso supracitado; pode-se encontrar situações

similares ao longo da tabela. Com efeito, entre as dez primeiras, UNIFESP e UFSC

apresentam comportamento similar. As notas da UNIFESP são de 3,0608 para graduação,

4,5156 para mestrado, e 4,8104, doutorado, implicando em IGC de 4,0751. Enquanto isso,

a UFSC obteve 3,2366 na graduação (>3,0608), 4,7331, mestrado (>4,5156) e 4,8911,

doutorado (>4,8104), resultando em IGC de 4,0746 (<4,0751). De fato, os IGC dessas

duas IES foram próximos, com a pequena vantagem para UNIFESP, entretanto as notas

componentes da UFSC são, em média, 4% maiores do que a da UNIFESP.

Essa verificação não se restringe apenas ao topo da tabela. Em posições intermediá-

rias, nota-se a UFRN e UFU com respectivos IGC de 3,6167 e 3,6162, porém com notas de

graduação, mestrado e doutorado sistematicamente maiores para a UFU, a saber, 3,1112,

4,4893 e 4,8046 em contraposição de 3,1002, 4,3891 e 4,6376. Por fim, na parte inferior,

pode-se exemplificar considerando a UFSM - com notas de graduação, mestrado e dou-

torado de 2,7898, 4,2321, 4,5470, respectivamente - e MACKENZIE - com resultados de

2,8796 para graduação, 4,7363, mestrado e 4,8379, doutorado; a despeito de notas superi-

ores, no mı́nimo 3% maiores, MACKENZIE obtém IGC de 3,0535, ao passo que UFSM,

3,0750, figurando, portanto, em uma melhor colocação.

Ao todo, existem sete situações que o fato mencionado nos parágrafos anteriores ocorre.

Além das já citadas IES, análises dos pares UFG/UFPEL, UNESA/UFPA e UNAERP/U-

NINOVE também levam para a mesma constatação. Pode-se colocar esse fato de outra

maneira, fazendo um paralelo com a colocação de MILIONI et al. (2011), a saber, se os

insumos para o cálculo do IGC de uma IES são inferiores ou “piores” do que os de outra

IES, como se explica o IGC superior daquela? Esse é um aparente paradoxo que salta aos

olhos ao se analisar o IGC.

A razão dessa incongruência reside no método para obtenção dos fatores de ponderação

adotados pelo IGC, já devidamente explicados em seção anterior. Essa conclusão é obtida

pela seguinte constatação: sejam x1, x2, y1 e y2 números reais, de modo que x1 < y1 e x2
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< y2, e a e b constantes reais positivas, logo, de maneira elementar, a.x1 + b.x2 < a.y1 +

b.y2 (MILIONI et al., 2011).

Portanto, dado que os fatores de ponderação do IGC são encontrados de acordo com o

conceito de aluno equivalentes, a metodologia está sujeita a esse aparente paradoxo e foge

da lógica apresentada acima. De fato, a UNICAMP postula, dentro de cada indicador,

na 46a posição para a graduação e 4a colocada para as notas de pós-graduação; refletindo

um descompasso entre a graduação e o mestrado e doutorado. Não obstante, o fator de

ponderação α corresponde apenas 27%, ao passo que a pós-graduação é responsável por

73% da composição do IGC, com especial atenção ao doutorado, com γ = 46,1%. Esses

fatores podem ser tratados como peculiares, dado que as médias α e γ para a amostra

é de 73,7% e 11,6%, respectivamente; assim, a composição dos fatores de ponderação é

quase o oposto da amostra para a UNICAMP.

A fim de tornar mais clara essa constatação, realiza-se o seguinte exemplo hipotético

para exacerbá-la. Suponha uma IES fict́ıcia com cursos de graduação gi, i = 1,...,5,

mestrado mj, j = 1,...,3 e doutorado dk, k =1,...,3 com notas e estudantes matriculados

segundo a Tabela 2.5 .

TABELA 2.5 – Notas dos cursos, respectivos alunos e transformações de IES fict́ıcia

Cursos Notas Notas convertidas Alunos Alunos equivalentes
g1 2,56 2,56 20 20
g2 2,56 2,56 30 30
g3 2,56 2,56 40 40
g4 2,56 2,56 10 10
g5 2,56 2,56 10 10
m1 4 4,5 40 80
m2 4 4,5 30 60
m3 3 4 40 40
d1 7 5 100 500
d2 7 5 80 400
d3 3 4 40 40

Na segunda coluna, apresenta-se as notas obtidas pelos cursos, enquanto na terceira

as notas já são devidamente convertidas segundo metodologia do IGC. As duas colunas

posteriores contêm o número de alunos matriculados e, então, a devida transformação.

Todos os cinco cursos de graduação obtiveram CPC comparável ao mı́nimo da amostra.

Para os cursos de mestrado, os conceitos Capes são os menores da escala de 3 a 7, com mais

alunos cursando programas de mestrado com nota 4. Por fim, essa IES fict́ıcia apresenta

dois cursos de doutorado com nota máxima, onde se concentram a maior quantidade de

alunos, ao passo que o programa com nota 3 possui o menor número de matŕıculas.

Embasados na metodologia do IGC, chega-se às seguintes notas G, M e D com seus
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respectivos fatores de ponderação para, assim, obter o IGC.

TABELA 2.6 – Notas médias de graduação, mestrado e doutorado, bem como os
respectivos fatores de ponderação para IES fict́ıcia

α G β M γ G IGC
0,089 2,560 0,146 4,318 0,764 4,818 4,543

Olhando com mais detalhes a Tabela 2.6, observa-se que a nota média de graduação

é de 2,560; em comparação com a amostra em estudo, dado que as notas dos cursos são

comparáveis à menor nota média de graduação, a referida nota figuraria na última posição.

Analogamente, as notas médias de mestrado, 4,318, e doutorado, 4,818, figurariam na 53a e

17a posições, correspondentemente. A despeito da nota de doutorado, onde estaria em uma

colocação razoável, as notas de graduação, principalmente, e mestrado figuram na parte

inferior da tabela, não obstante, o IGC encontrado seria o mais bem avaliado, estando

na frente da UNICAMP. Isso se deve pela quantidade de alunos entre os cursos, uma vez

que existe considerável número de matŕıculas nos programas de doutorado, implicando

em um alto valor para γ, em detrimento dos outros fatores.

Logo, a metodologia de obtenção do IGC permite que IES com performances insatisfa-

tórias nas notas, especialmente em notas de cursos de graduação, obtenha um ótimo IGC,

que a permite figurar entre as primeiras da tabela; esse foi o caso observado neste exemplo.

Em suma, pelos fatores de ponderação α, β e γ serem determinados pela distribuição de

alunos, onde - baseada na conversão de alunos equivalentes ilustrada na Tabela 2.2 - se

aloca mais ênfase em estudantes de pós-graduação, especialmente doutorado, o IGC está

sujeito a apresentar essa incongruência.

Não é de se estranhar, entretanto, a utilização de fatores de ponderação distintos.

Esse conceito não é algo peculiar, de modo que existem outras ferramentas que se utilizam

dessa abordagem; aliás, esse conceito é basilar em DEA, metodologia aplicada no presente

trabalho. Não obstante, os cálculos e conversões propostos pelo IGC para obtenção desses

pesos revelam o aparente paradoxo. Logo, não seria mais adequado, em contraposição à

metodologia do IGC, deixar que a estimação desses fatores fosse livre, isto é, que cada

IES pudesse escolher pesos que mais lhe favorecessem, sem escorregar para a notada

incongruência?

Ademais, desviando o foco dos fatores de ponderação, outro ponto que causa estra-

nheza são os limites inferiores e superiores que as notas de graduação, mestrado e douto-

rado estão submetidas. Ao passo que notas de graduação podem assumir valores entre 0 e

5, as notas médias da pós-graduação estão distribúıdas, devido às transformações propos-

tas, no restrito e superior intervalo de 4 a 5. É notório, portanto, que notas de mestrado e

doutorado são mais propensas a duas considerações, i) ser sistematicamente maiores que

a nota de graduação e ii) apresentar menor variação.
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Essas constatações são vistas em números médios da amostra e nos coeficientes de

variação (CV). A Tabela 2.7 apresenta o resumo estat́ıstico dos dados da amostra.

TABELA 2.7 – Resumo estat́ıstico da amostra

Mı́nimo Máximo Amplitude Média Desvio Padrão Coef. De Variação
G 2,5684 3,8763 1,3079 3,063 0,2262 0,07384
M 4,000 4,8788 0,8788 4,421 0,2095 0,04738
D 4,000 4,9462 0,9462 4,6754 0,1782 0,03812

IGC 2,9519 4,3746 1,4227 3,4667 0,3673 0,10595

Com efeito, a média da nota de graduação G é, respectivamente, 30,7% e 34,5% menor

que as médias das notas de mestrado M e doutorado D; ainda, a máxima nota G presente

na amostra é inferior ao mı́nimo das notas de mestrado M e doutorado D. Isso mostra

que o campo onde as notas de graduação estão distribúıdas é sistematicamente inferior às

notas de pós-graduação.

Em adição esse campo é mais amplo que o da pós-graduação. Ainda, levando em

consideração as transformações das notas de pós-graduação é natural que o CV das notas

de graduação da amostra seja maior (7,384%) quando comparado às notas de mestrado

(4,738%) e doutorado (3,812%). Esse fato é realçado quando se olha para a largura desse

espaço de distribuição das notas, sintetizados pela amplitude das notas componentes da

amostra. A nota de graduação G possui amplitude de 1,3079, ao passo que mestrado e

doutorado apresentam magnitude de 0,8788 e 0,9462, correspondentemente. Essas consi-

derações são ilustradas pelo gráfico da Figura 2.7.

FIGURA 2.7 – Distribuição das notas G, M e D médias

As citadas diferenças entre as notas que substanciam e os pesos que agregam para a

determinação do IGC se refletem no indicador em uma média mais próxima da nota média
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da graduação G - 3,4675, 13,2% maior que a nota média de G - e uma maior variação,

com amplitude de 1,423 e CV de 10,595%.

Portanto, ao se olhar em conjunto a questão dos alunos equivalentes e a distribui-

ção das notas, percebe-se ainda mais o estranhamento e posśıveis questionamentos que a

metodologia proposta pelo IGC está sujeita. Será isso mesmo que IGC pretende captu-

rar? Essa problemática ganha contorno ainda mais cŕıticos quando não se nota nenhuma

justificativa teórico-metodológica do porquê das transformações propostas pelo Inep, não

sendo posśıvel ao menos extráı-las nem em um plano estratégico tampouco de uma questão

operacional. É sobre esse tema que o presente trabalho pretende analisar.

Desse modo, apresentar-se-á alternativas metodológicas, baseadas em algumas conhe-

cidas modalidades DEA para se refletir sobre os fatores de ponderação. Assim sendo,

os outputs dos modelos DEA serão as notas G, M e D; em um primeiro momento, as

notas serão as sugeridas pelo Inep, sem nenhum tipo de alteração, posteriormente, feita

as análises com as notas sem alterações, essas mesmas notas serão normalizadas em um

intervalo de 0 a 1 e, então, reaplicadas nos mesmos modelos DEA, bem como na própria

metodologia do IGC. Dado que os outputs, em essência, são qualitativos, simplificou-se a

escolha dos inputs, fazendo-os unitários e iguais para todas as IES (MILIONI et al., 2011).

Por esse motivo, as referências aos inputs são omitidas das tabelas, bem como considera-

ções sobre seus resultados. Por fim, os resultados pertinentes obtidos são confrontados e

discutidos.

Isso posto, apresenta-se em detalhes, na seção subsequente, o caminho conceitual per-

corrido e detalhamento das metodologias DEA empregadas.



3 Metodologia

Nesta seção se apresentará a metodologia que será empregada no presente trabalho;

ao se exibir a metodologia, faz-se também a revisão bibliográfica. Desse modo, essa seção

está dividida em quatro subseções. A primeira apresenta brevemente o conceito DEA e

a formulação matemática utilizada no presente trabalho. Enquanto a segunda subseção

expõe em detalhes métodos de ranqueamento em DEA. Já a terceira subseção é dedicada

ao aprofundamento dos métodos empregados. Por fim, a quarta subseção apresenta a

normalização empregada.

3.1 Breve explicação do conceito DEA

Nesta seção, explicar-se-á brevemente o conceito da Análise de Envoltória de Dados

(DEA, Data Envelopment Analysis). Não se pretende exaurir aqui o tema, uma vez que ele

já é bem conhecido e está devidamente fundamentado e explicado na literatura pertinente

(para verificar a abundância de artigos que utilizam DEA, nos mais diversos contextos,

veja (EMROUZNEJAD; YANG, 2018)). O intuito, então, é apresentá-lo de maneira sucinta,

dando atenção para suas caracteŕısticas que são importantes para o problema do presente

trabalho. O leitor interessado em maiores detalhes seja referenciado a Cooper et al. (2000).

A gênese da técnica DEA está no trabalho de Charnes et al. (1978), no qual a moti-

vação central dos autores estava em “desenvolver medidas de ´eficiência da decisão’ com

especial atenção no posśıvel uso na avaliação de programas públicos” (CHARNES et al.,

1978, p.429). Portanto, os insumos e produtos para os autores não estavam indexados

pelo mercado, isto é, não havia um preço definido para eles. Assim, embasados e esten-

dendo o trabalho de Farrell (1957), os autores propuseram essa ferramenta matemática

alicerçada em programação linear.

DEA pode ser compreendido, então, como uma ferramenta de análise de decisão não

paramétrica para determinar a eficiência relativa de unidades tomadoras de decisão (DMU,

Decision Making Units), as quais, a partir do consumo de múltiplos insumos (frequen-

temente chamados em inglês de inputs), produzem múltiplos produtos (idem, outputs).

Para mais detalhes, veja (BOUSSOFIANE et al., 1991; DYSON et al., 2001; LIN et al., 2016).
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Desse modo, a eficiência a ser definida em DEA, para cada DMU, é a razão das

somas ponderadas de seus outputs em relação a seus inputs. Todavia, essa razão só é

diretamente obtida, sem dificuldades acerca dos fatores de ponderação, quando só há um

output e um input. De fato, Farrell (1957) desenvolveu esse conceito e propôs a análise

de fronteira de eficiência, onde DMUs que estão nessa fronteira, a qual “envelopa” os

dados, são eficientes, ao passo que as demais são consideradas ineficientes; essa fronteira

é conhecida como Production Possibility Set (PPS). O grande insight de Charnes et al.

(1978) foi transformar essa questão da análise de dados envelopados em um problema

de programação linear, tornando posśıvel analisar a eficiência quando múltiplos inputs e

outputs estavam presentes (ALDAMAK; ZOLFAGHARI, 2017).

Portanto, o conhecido modelo de Charnes Cooper e Rhodes (CCR) supõe n DMUs

com m inputs e s outputs, expressos por xik e yrk, onde i = 1,...,m; r = 1,...,s ; e k =

1,...,n. A DMU k busca, então, a maximização de sua eficiência, escolhendo os pesos que

lancem a melhor luz sobre ela, ao passo que sua escolha não torne a eficiência de qualquer

DMU da amostra maior do que a unidade. Em linguagem matemática,

maxE =
s∑
r=1

urkyrk

s.a.

m∑
i=1

vikxik = 1

s∑
r=1

urkyrj −
m∑
i=1

vikxij 6 0, j = 1, ..., n

urk > 0, r = 1, ..., s

vik > 0, i = 1, ...,m

(3.1)

Os pesos estimados pelo modelo acima são os pesos que maximizam a eficiência daquela

DMU em análise, definindo sua eficiência relativa. Esse modelo é conhecido como input-

orientado e será utilizado para análise dos dados no presente trabalho, pois entende-se

que, da maneira como os dados estão estruturados, essa configuração do modelo fornece

resultados de mais fácil avaliação e comparação. Apesar de não ser comum essa esco-

lha para o modo como os dados estão dispostos, ver (MILIONI et al., 2011; SARRICO et

al., 1997), a escolha do modelo input-orientado não é incomum; Aldamak & Zolfaghari
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(2017) utilizam-se desse modelo em exemplo com estrutura de dados similar à utilizada

no presente trabalho.

Assim, além de permitir que cada DMU escolha livremente pesos que mais lhe favore-

çam, a técnica DEA possui outras caracteŕısticas que a tornam apta para a aplicação na

problemática desse trabalho. Com efeito, nota-se que ela é capaz de lidar com o desencon-

tro de magnitude entre os inputs e outputs e não produz resultados - tanto o tradicional

modelo CCR, quanto suas inúmeras variantes - onde a eficiência da DMU i seja maior

que a eficiência da DMU j, sendo que os inputs para ambas DMUs sejam iguais e a DMU

j sempre produza todos os outputs sistematicamente maiores que a DMU i (COOPER et

al., 2000; MILIONI et al., 2011). Desse modo, no contexto do presente trabalho, dir-se-á

que uma DMU domina a outra, i.e., trata-se de uma DMU dominante se os três outputs

são sistematicamente maiores do que uma outra DMU, essa denominada dominada. Com

efeito, a DMU j é uma DMU dominante em relação a DMU i, dominada.

Para justificar esse ponto, olha-se com mais atenção o modelo 3.1, considerando ainda

a DMU i e a DMU j. Como a função objetivo é uma maximização, sabe-se que os

pesos estimados para a DMU i fornecem a maior eficiência relativa posśıvel para o seu

conjunto de outputs. Se esses mesmos pesos estimados para a DMU i forem aplicados

para o conjunto de outputs da DMU j, fica claro que a eficiência relativa da DMU j

será maior que a eficiência da DMU i, uma vez que os outputs da DMU j são todos

sistematicamente maiores e, obviamente, a soma dos produtos entre os pesos estimados

da DMU i com os outputs maiores da DMU j fornecem uma maior eficiência relativa.

Pode-se chegar a mesma conclusão observando os pesos estimados para a DMU j. Esses

pesos fornecem a maior eficiência relativa, dado que eles foram obtidos por uma função

objetivo de maximização. Caso esses mesmos pesos forem aplicados a um conjunto de

outputs menores que os da DMU j, como é a situação da DMU i, fica evidente que essa

soma dos produtos entre pesos estimados e o conjunto de outputs menores implicará em

uma eficiência relativa menor do que a obtida pela DMU j.

É relevante pontuar, ainda, que os três outputs utilizados neste trabalho, mesmo após

a normalização, são vistos e interpretados como números absolutos. Ao tratá-los dessa

maneira, não se está ignorando o fato de que as notas médias de graduação, mestrado e

doutorado - tampouco as metodologias que compõem o CPC cont́ınuo e conceitos Capes

- são definidas em algum momento por ı́ndices, cada qual com seu próprio denominador.

É notório também que o problema de quocientes é um importante tema na literatura

DEA (para uma introdução, ver o artigo de Hollingsworth & Smith (2003)). Entretanto,

as três notas médias carregam significado que as tornam relevantes por si só, trazendo

consigo maior informação, de modo que, ao analisá-las, não se faz referência às divisões

que as forjaram; a normalização, neste mesmo sentido, é vista apenas como uma outra

maneira de expressar as três referidas notas, fazendo-as somente oscilar em um intervalo
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predefinido.

Feita essa breve explicação do conceito DEA, ressaltando as caracteŕısticas e conside-

rações do método pertinentes ao trabalho, explica-se em mais detalhes o uso do método

para ranqueamento.

3.2 Do ranqueamento em DEA

Como se buscou pontuar na seção anterior, DEA é uma ferramenta de análise de deci-

são, permitindo que as DMUs sejam avaliadas por pesos que forneçam eficiência relativa

máxima. Contudo, não é incomum na metodologia DEA que haja mais de uma DMU

considerada eficiente, implicando em uma dicotomia entre DMUs eficientes, com resul-

tado de 100%, e DMUs não-eficientes, menores que 100% (LIN et al., 2016). Percebe-se,

então, que o resultado fornecido por DEA, ao mesmo tempo que concede uma valiosa

informação sobre a amostra analisada, cria um questionamento natural, esse embasado na

falta de poder discriminatório, se é posśıvel ranquear efetivamente, contornando a citada

dicotomia, todas as DMUs pertencentes à amostra.

Nesse sentido, o questionamento pontuado no parágrafo anterior se tornou um ex-

tenso campo de pesquisa para estudiosos em DEA. Diversas abordagens foram propostas,

versando sobre análises posteriores aos resultados encontrados por modelos DEA, bem

como alterações dos próprios modelos. Devido ao grande número de estudos e propostas,

pesquisadores sobre o tema verificaram que é posśıvel alocar os inúmeros modelos em

categorias, facilitando a identificação de gaps na área e, portanto, em seu subsequente

desenvolvimento.

De fato, Adler et al.(2002), com enfoque temporal de 1986 até 2000, categorizaram as

técnicas de ranqueamento em seis áreas, a saber, i) cross efficiency, ii) super efficiency,

iii) benchmarking, iv) técnicas estat́ısticas, v) medidas de ineficiências, e vi) interferência

do decisor e técnicas MCDM (Multiple Criteria Decision Making). No mesmo intuito de

pesquisa e pautados nos citados autores, todavia enfocando um peŕıodo de tempo até 2015,

Aldamak & Zolfaghari (2017) expandem as seis categorias em dez, sendo elas: i) cross

efficiency, ii) super efficiency, iii) benchmarking, iv) estat́ısticas e peso comuns, v) DMUs

ineficientes, vi) MCDM, vii) fronteira ineficiente, viii) DMU virtual, ix) interferência do

decisor, e x) conceito fuzzy.

Segue-se, então, um esboço da definição das dez categorias de Aldamak & Zolfaghari

(2017). Escolheu-se como base o recente artigo devido à sua categorização mais abran-

gente e, naturalmente, por ter como enfoque um peŕıodo mais atual. É importante frisar

aqui que não se busca exaurir cada categoria, fazendo uma comparação clara entre vanta-

gens e desvantagens entre os métodos, ou seja, trata-se de uma brev́ıssima introdução das
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categorias de ordenamento em DEA, sem a menor intenção de ser uma análise profunda

e sistemática de comparação entre essas variantes em DEA. Essa seção visa tão somente

mostrar, ainda que de forma simples, o campo onde os métodos utilizados no presente tra-

balho estão localizados para, então, tornar mais claro, o caminho percorrido para escolha

dos métodos utilizados.

Categoria (i): Cross Efficiency

A categoria cross efficiency é altamente estudada na literatura; em essência, esse mé-

todo “é baseado no simples conceito da avaliação pelos pares em conjunto com a própria

avaliação” (ALDAMAK; ZOLFAGHARI, 2017, p.163). Logo, muitas eficiências - mais pre-

cisamente, o quadrado da quantidade de DMUs em análise - é obtida. Isso aumenta o

poder discriminatório, implicando, através de algum método de agregação (e.g., a média

das eficiências), em resultados suficientemente distintos e significativos, permitindo um

ranqueamento compreenśıvel.

É interessante notar, ainda, que essa eficiência agregada é perfeitamente comparável,

na medida que ela foi constrúıda uniformemente pelos pesos de todas as DMUs sob análise

(ADLER et al., 2002). De fato, “a abordagem cross efficiency é considerada um dos mais

confiáveis métodos de ranqueamento porque ela evita viés da própria avaliação” (ALDA-

MAK; ZOLFAGHARI, 2017, p. 163). Mesmo com caracteŕısticas inerentes voltadas para o

ordenamento de DMUs, o que torna cross efficiency uma das abordagens DEA que mais

recebe atenção da literatura com muitas aplicações práticas, existe uma recorrente cŕıtica

ao método, a qual coloca em xeque sua eficácia, uma vez que pode implicar em ran-

queamentos distintos, de que os pesos ótimos estimados por DEA podem não ser únicos

(ALDAMAK; ZOLFAGHARI, 2017).

Categoria (ii): Super Efficiency

Já a categoria super efficiency, pontua-se que sua caracteŕıstica distintiva é a exclusão

da DMU sob análise, na formulação primal do problema, do conjunto de restrições. Assim,

é posśıvel que DMUs eficientes possuam resultado acima de um, mitigando a recorrente

cŕıtica à DEA, a saber, a dicotomia eficiente-não eficiente. Analisando, ainda, a formulação

dual, pode-se determinar a distância entre a DMU eficiente e a fronteira de eficiência,

de modo que a DMU com melhor performance é aquela que mantem a sua eficiência,

mesmo reduzindo seus outputs. É importante salientar, ademais, que DMUs altamente

especializadas tendem a se sobressair neste método, tornando-o altamente utilizado para

detecção de outliers. Ainda, a grande cŕıtica ao método, devido a alteração das restrições,

é a presença bastante comum de resultados inviáveis (ALDAMAK; ZOLFAGHARI, 2017).

Categoria (iii): Benchmarking

Considerando, agora, a categoria benchmarking. A essência da categoria consiste em

verificar como DMUs eficientes afetam as demais DMUs. Deste modo, é posśıvel aplicar
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o conceito em diferentes abordagens, indo de ideias simples até aplicações mais comple-

xas. Por exemplo, Sinuany-Stern et al. (1994) sugerem que a posição de uma DMU está

alicerçada em quão frequente ela é no conjunto de referência de DMUs ineficientes, ao

passo que Torgesen et al. (1996) indicam método de duas fases, onde, no primeiro mo-

mento, é aplicado o modelo aditivo para definir as variáveis slacks das DMUs eficientes e,

posteriormente, modelo matemático é resolvido para todas DMUs, indicando a máxima

proporção de outputs quando mantida a mesma quantidade de inputs. Outro interessante

modelo de duas fases é o sugerido por Jahanshahloo et al. (2007), onde um modelo DEA é

aplicado para identificar DMUs eficientes/não-eficientes e, então - ao remover uma DMU

eficiente por vez e aplicando o modelo DEA novamente - mensurar como que a ausência

afeta a fronteira de eficiência, bem como as pontuações das demais DMUs; de modo que,

quanto maior a alteração no resultado, maior a importância da DMU ausente (ALDAMAK;

ZOLFAGHARI, 2017; ADLER et al., 2002).

Categoria (iv): Técnicas Estat́ısticas

Analisando a categoria de ferramentas estat́ısticas, nota-se que o ponto distintivo é

encontrar pesos comuns paras as DMUs sob avaliação. Em adição, pode-se pontuar que o

“maior objetivo das metodologias [dessa categoria] é preencher o gap entre DEA e abor-

dagens estat́ısticas tradicionais” (ADLER et al., 2002, p.255). Não obstante diferenças

inerentes entre os métodos - abordagens estat́ısticas tradicionais buscam tendências nos

dados, encontrando medidas centrais, ao passo que DEA sugere a construção, a partir dos

dados das diferentes DMUs, de uma fronteira de eficiência, que é, então, utilizada para

definir o desempenho - diversos autores combinam as duas abordagens para a confecção

de ranqueamentos (ADLER et al., 2002). Então, pelo uso de regressão linear, desenvolvi-

mento de proporções, entre outros, a categoria, ora modificando o modelo DEA outrora

fazendo uso da estat́ıstica após os resultados do modelo, estabelece pesos comuns, os quais

produzem resultados com a devida discriminação para a construção dos ranqueamentos

(ALDAMAK; ZOLFAGHARI, 2017). Desse modo, Adler et al. (2002) cita as técnicas cano-

nical correlation analysis, linear discriminant analysis e discriminant analysis of ratios

para a confecção de ranqueamentos.

Categoria (v): DMUs Ineficientes

A categoria DMUs ineficientes apresenta uma mudança de enfoque, a saber, a tentativa

de ordenar as DMUs que obtiveram resultado menor que 1, não repousando unicamente

nos resultados do modelo DEA. Uma abordagem seminal na tentativa de ranqueamento de

DMUs ineficientes é o Measure of Inefficiency Dominance (MID) proposto por Bardhan et

al. (1996), cujo resultado é um ı́ndice que reflete a ineficiência média proporcional relativa

a todos os inputs e outputs considerando as DMUs ineficientes (ALDAMAK; ZOLFAGHARI,

2017; ADLER et al., 2002).
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Categoria (vi): MCDM

Nota-se que as categorias expostas até agora lidam com problemas em apenas um

único ńıvel, no sentido de se envolver apenas um critério, entretanto existem situações

onde é necessário adotar uma perspectiva que abarque múltiplos ńıveis. Desse modo,

ferramentas provenientes de Multiple-Criteria Decision Making (MCDM) são utilizadas

em conjunto com o conceito de DEA, visando o melhor ordenamento das DMUs sob ava-

liação (dentro de MCDM, o melhor ordenamento das DMUs pode ser identificado como

uma problemática Pγ). A despeito de uma visão diferente dos dois conceitos - DEA

procura evitar julgamento de valores, repousando suas respostas apenas nos resultados

provenientes dos dados, ao passo que MCDM visa, de maneira coerente e sistemática,

incorporar a subjetividade do contexto decisório e do decisor -, trata-se de um campo de

conhecimento proĺıfico (para mais detalhes, verificar González-Araya et al. (2000)), que

pretende complementar caracteŕısticas. Dentro do ranqueamento de DMUs, existem di-

versos métodos conciliando as duas abordagens. Com efeito, Li & Reeves (1999) propõem

modelo matemático com múltiplos objetivos (multiple-objective linear program, MOLP) e

Sinuany-Stern et al. (2000) sugerem a combinação entre DEA e Analytical Hierarchical

Process or Analytic Hierarchyc Process (AHP). Pode-se pontuar, entretanto, que DEA e

MCDM são abordagens sem nenhum ponto de intersecção; DEA resulta em uma apreci-

ação posterior, no sentido dos dados serem obtidos no passado e, então, utilizados para

uma análise cŕıtica, ao passo que MCDM é aplicado em um contexto onde os dados não

são claros, mais utilizado como uma ferramenta de prognóstico (ADLER et al., 2002).

Categoria (vii): Fronteira Ineficiente

Outra categoria bem estabelecida na literatura é denominada inefficient frontier (fron-

teira ineficiente). Essa categoria está alicerçada no conceito da avaliação pessimista das

DMUs, o DEA invertido (inverted DEA, IDEA). IDEA consiste, dentro do modelo de

programação linear, em considerar inputs como outputs e vice-versa. Deste modo, ao

produzir a citada fronteira ineficiente, onde DMUs que não a compõem são consideradas

eficientes, agregar os dois resultados - DEA tradicional e IDEA - para produzir pontua-

ções mais discriminadas e, então, ordená-las de acordo; nas duas eficiências encontradas,

portanto, é que reside o fator discriminatório para ranqueamento. Com isso, o enfoque

das pesquisas nesta categoria se voltou para os métodos de agregação, e.g., Azizi (2011)

propõe um intervalo de eficiência, ao passo que Wang et al. (2009) sugere que a agregação

seja realizada pela média geométrica e que as duas visões devem ser sempre consideradas

em conjunto, de modo que, se observada somente uma visão, implica-se em resultados

enviesados (ALDAMAK; ZOLFAGHARI, 2017).

Categoria (viii): DMU virtual

Apesar de ser uma nova abordagem na literatura de ranqueamento, carecendo de mais
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pesquisas e aplicações para sua consolidação, a categoria DMU virtual já é alvo de cŕı-

ticas e recebe crescente atenção. O cerne desta categoria reside na introdução de uma

fict́ıcia DMU no production possibility set (PPS), cujos inputs e/ou outputs são fict́ıcios,

i.e., definidos pelo modelador do problema. Sob essa perspectiva, o artigo seminal de

Wang & Luo (2006) sugere a confecção de duas DMUs virtuais; DMU ideal (IDMU), a

qual recebe os menores e maiores valores de inputs e outputs, respectivamente, e a DMU

anti-ideal (ADMU), cuja composição de dados é precisamente o inverso da IDMU. Devido

a sua flexibilidade, essa ideia vem sendo empregada tanto em conjunto com outras abor-

dagens DEA (e.g., super efficiency), quanto para alterar o PPS, aumentado a capacidade

de discriminação (ALDAMAK; ZOLFAGHARI, 2017). Desde então, o conceito da IDMU e

ADMU vem sendo explorado. Com efeito, o trabalho seminal de Wang & Luo (2006)

propõe, alicerçado nessas eficiências virtuais, o ı́ndice de proximidade relativa (relative

closeness index ). Esse ı́ndice é aplicado nos resultados de todas DMUs, tornando posśıvel

a confecção do ranqueamento. Já Bing-Yun (2009) introduz a IDMU na amostra, gera

e grava as eficiências e segue os mesmos passos, todavia agora com ADMU. Com esses

dois conjuntos, é feita a agregação pela raiz quadrada do produto, tornando posśıvel a

implementação do ranqueamento.

Categoria (ix): Interferência do Decisor

Já a categoria interferência do decisor, o ponto que a distingue é, naturalmente, incluir

as preferências do decisor no modelo DEA. Um ponto distintivo, proposto por Wang et

al. (2009) é incorporar, nas restrições mı́nimas de pesos no modelo de programação

linear, a subjetividade e experiência do decisor; esse conhecimento prévio da situação sob

análise DEA se reflete tanto no entendimento do problema quanto nas caracteŕısticas dos

dados utilizados. Deste modo, ao interferir no limitante inferior das restrições de peso,

a dicotomia eficiente-não eficiente é, em grande medida, eliminada, tornando posśıvel o

ordenamento de todas as DMUs (ALDAMAK; ZOLFAGHARI, 2017). É interessante notar que

a caracteŕıstica central desta categoria - a interferência direta do decisor na abordagem do

ranqueamento - é também seu principal alvo de cŕıticas, pois implica em uma intervenção,

que pode estar carregada vieses e preconcepções sobre os dados.

Categoria (x): Conceito fuzzy

Ademais, dentro do conceito MCDM, há a categoria que está alicerçada no conceito

fuzzy. Brevemente, as ideias basilares desse conceito foram apresentadas por Zadeh, em

1965, onde o autor rompe com uma das ideias clássicas da lógica, que determina que

as coisas são ou não são (verdadeiro ou falso; 1 ou 0), apresentando uma estrutura ló-

gica onde há um espectro de escolhas entre 1 e 0 (ZADEH, 1965); a partir de então, o

conceito fuzzy vem sem amplamente aplicado. Em ranqueamentos utilizando DEA, esse

tipo de abordagem é utilizado tanto na modificação do modelo em si, quanto em uma

análise posterior e é mais indicado quando há baixa acurácia dos dados, ou um alto grau
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de subjetividade na determinação de inputs e/ou outputs, em consonância com a ideia

central desse conceito. Desse modo, como normalmente os dados para a construção de

ranqueamentos são precisos e bem definidos, implica-se que essa categoria se torna pouco

utilizada para ranqueamentos em DEA (ALDAMAK; ZOLFAGHARI, 2017).

Dessa maneira, uma vez pontuadas as categorias de ranqueamento, pode-se supor

que a definição de qual método utilizar é clara e direta ou, ainda, que algum método

DEA, contornando todos os problemas e dificuldades de qualquer modelagem, fornece

resultados sempre coerentes e significativos. Entretanto, “a principal conclusão alcançada

[...] é que nenhuma categoria de ranqueamento é ótima para toda avaliação” (ALDAMAK;

ZOLFAGHARI, 2017, p.170). De modo que a escolha de qual categoria utilizar passa por

diversos fatores, principalmente, o objetivo do ranqueamento, caracteŕısticas dos dados,

disponibilidade de recursos e preferências do decisor. Nesse sentido, sob a perspectiva do

problema a ser tratado no presente trabalho, procura-se justificar a escolha do método

cross efficiency, em conjunto com a categoria DMU virtual, para a averiguação dos dados

de IGC.

Portanto, por enfocar aspectos e caracteŕısticas em vista ao aumento do poder discri-

minatório não alinhados com o problema do presente trabalho, algumas categorias foram

tão logo descartadas. Com efeito, as categorias do conceito fuzzy e interferência do de-

cisor fogem dos atributos do problema estudado, pois não há questionamentos severos

sobre a confiabilidade e acurácia dos dados e não existe definitiva e claramente a figura

de um decisor. Enquanto, a categoria estat́ısticas e pesos comuns retiraria do problema

um aspecto já presente na metodologia IGC, a saber, o uso de pesos variáveis para cada

DMU, sendo que, por esse ponto ser também considerado a essência de DEA, procurou-se

mantê-lo. Passando o escrut́ınio para a categoria MCDM, não se optou utilizá-la, pois

não se trata de um objetivo de pesquisa que incorpore de maneira deliberada aspectos

subjetivos. Considerando as categorias super efficiency e benchmarking, essas possuem

pontos distintivos que não enfocam precisamente o problema a ser tratado; por se tra-

tarem de ferramentas que são sugeridas para a detecção de outliers e por exacerbarem,

tanto positiva quanto negativamente, DMUs altamente especializadas - além de, no caso

da super efficiency, ser muito comum resultados inviáveis - escolheu-se não se aplicar esses

métodos. Em adição, entende-se que o ranqueamento de DMUs ineficientes foge do escopo

do presente trabalho, tendo em vista que as eficiências encontradas pelos métodos DEA

são suficientes para um ranqueamento abrangente.

Ainda, considerando a categoria fronteira ineficiente, compreende-se que se trata de

uma abordagem adequada para o tipo de problema a ser tratado no trabalho; de fato,

Milioni et al. (2011) se utilizaram de técnicas derivadas dessa categoria e apresentaram

resultados consistentes. Todavia, não se abstendo da sua referida relevância, optou-se

por não a empregar; tanto por já ter sido, como supracitado, utilizada em estudos sobre
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o IGC, quanto pelo interesse de empregar técnicas de cross efficiency. Esse interesse foi

aumentado pelo contato com artigos interessantes sobre o tema, e além desse método

ser uma abordagem reconhecida na literatura e que ainda não foi, no melhor de nosso

conhecimento, empregada neste tipo de problema. Concomitantemente, técnicas da DMU

virtual serão também analisadas e utilizadas nesse contexto, devido, principalmente, pela

sua novidade na literatura de ranqueamento em DEA e potencial e flexibilidade, que,

entende-se, podem contribuir para o referido problema, no sentido de aumentar o poder

discriminatório.

Portanto, embasado no entendimento, caracteŕısticas dos dados e contexto que cerca

o IGC - confrontados com as abordagens de cada categoria - optou-se por empregar a

categoria cross efficiency, em conjunto com DMU virtual. Na seção subsequente, detalha-

se as duas categorias.

3.3 Da abordagem cross efficiency

A abordagem cross efficiency foi proposta por Sexton et al. (1986). Neste trabalho, os

autores descrevem, detalhadamente, lacunas que existem na abordagem DEA tradicional,

pontuando aspectos onde os pesquisadores sobre o tema devem estar atentos e, em um

passo seguinte, novas metodologias para mitigar essas deficiências são detalhadas. Dos

pontos de atenção, são destacadas a i) dicotomia eficiência de preço e eficiência técnica,

alertando para o fato que DEA, tão somente, lida com esta, ao passo que aquela foge do

escopo de sua análise, de modo que “DEA não pode dizer se a DMU está produzindo um

conjunto de output social ótimo (melhor valorado) utilizando as tecnologias com menores

custos” (SEXTON et al., 1986, p.74); e a ii) não-especificidade, como erros na entrada de

dados e escolha de variáveis. A fim, então, de mitigar essas questões e estender as aplica-

ções de DEA, notando que essa ferramenta “sobre análise de dados é muito poderosa e é

especialmente útil em estudos sobre o comportamento produtivo de organizações públicas

e sem fins lucrativos” (SEXTON et al., 1986, p.87), tema caro ao presente trabalho, sugerem

alguns procedimentos, tais como o já citado cross efficiency, restrição dos pesos de inputs

e outputs, e análise de covariância (SEXTON et al., 1986).

Sendo assim, considera-se com maior atenção sobre o método cross efficiency. A ideia

seminal deste procedimento é averiguar a DMU sob um amplo leque de pesos de inputs

e outputs, não se restringindo aos estimados pelo DEA tradicional para a própria DMU;

ainda, não se trata de atribuir pesos arbitrariamente, senão aqueles estimados via DEA

tradicional, pelas outras DMUs. Ou, em outras palavras, “uma vez detendo o melhor

conjunto de pesos que uma DMU particular pode escolher, utiliza-se esse contingente

para ponderar os inputs e outputs de outras DMUs, como sendo vista pela DMU origi-
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nal”(DOYLE; GREEN, 1994, p.567). Logo, a DMU possui tantos resultados de eficiência

quanto o número de DMUs presentes na amostra, de modo que se pode classificar a efici-

ência derivada do DEA tradicional como uma autoavaliação (self-appraisal) e as demais

cross efficiencies como avaliação pelos pares (peer-appraisal) (DOYLE; GREEN, 1994).

Uma vez em posse do resultado das cross efficiencies, é posśıvel realizar diversas análises,

notadamente, as que versam sobre DMUs que lhe atribuem alta eficiência, mas são mal

avaliadas pelas demais (SEXTON et al., 1986).

Uma vez pontuado aspectos conceituais seminais, procura-se sistematizar o conceito

cross efficiency, em conjunto com a matriz cross efficiency. Suponha-se, novamente, um

conjunto de n DMUs com m inputs e s outputs, expressos por xik e yrk, onde i = 1,...,m;

r = 1,...,s ; e k = 1,...,n.

A DMU k deste conjunto possui pesos derivados da abordagem DEA tradicional, onde

urk representa o peso para seu r-ésimo output e vik, o peso para seu i-ésimo input. Define-

se, portanto, a eficiência do DEA tradicional como sendo:

Ekk =
s∑
r=1

urkyrk (3.2)

Ainda, tendo como base o conceito de avaliação pelos pares, é posśıvel definir uma

matriz cross efficiency. Assim, as linhas da referida matriz são compostas pela seguinte

definição:

Ekj =
s∑
r=1

urkyrj, onde j = 1, ..., n (3.3)

Enquanto as colunas são sistematizadas como:

Ejk =
s∑
r=1

urjyrk, onde j = 1, ..., n (3.4)

É interessante notar que quando j = k, tem-se a eficiência de DEA tradicional, definida

em 3.2. Ademais, naturalmente, essas eficiências ocupam a diagonal da matriz cross

efficiency. Então, as linhas da referida matriz significam como a DMU k avalia as outras

n-1 DMUs, ao passo que as colunas representam como a referida DMU k é avaliada pelas

outras DMUs pertencentes à amostra.

Uma vez em posse da matriz cross efficiency, pode-se agregar esse conjunto de eficiên-

cias com o intuito de se obter uma única eficiência que reflete a performance de uma DMU.

Com efeito, ao encontrar a média, tendo como orientação a linha da matriz, mostra-se

como a DMU avalia os seus pares, enquanto uma média orientada para as colunas, sinte-
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tiza como a DMU é avaliada pelo restante da amostra. Uma vez que as citadas médias

raramente serão iguais umas às outras, o poder discriminatório é aumentado, mitigando

a dicotomia eficiente-não eficiente.

Todavia, a abordagem cross efficiency em DEA é alvo de duas importantes cŕıticas.

A primeira, inerente à técnica DEA, é que a escolha de pesos é variada, isto é, em um

extremo, a DMU distribui pesos para todos os seus inputs e outputs, conquanto, na outra

ponta, usufruindo-se de pesos nulos, a DMU atinge sua máxima eficiência em mı́nimos e

estritamente necessários inputs e outputs (DOYLE; GREEN, 1994); isto faz com que impor-

tantes informações sobre o problema sejam perdidas, não contribuindo para a definição de

performance da DMU. Já o segundo ponto de exame na literatura é que os pesos estima-

dos em DEA, principalmente para DMUs consideradas eficientes, podem não ser únicos.

Esses dois importantes pontos ainda são alvos de profunda investigação em DEA e serão

detalhados nas duas seguintes seções.

3.3.1 Dos pesos nulos

Ao permitir que uma DMU escolha os pesos que mais lhe favorecessem, não é raro a

escolha de pesos nulos, eliminando da confecção da eficiência inputs e/ou outputs que não

lhe são favoráveis. É notório, então, a desconsideração de importantes informações sobre

o problema em análise, afetando assim as cross efficiencies (LIN et al., 2016). Essa questão

é ainda mais cŕıtica, quando visto sob a hipótese de que as variáveis a serem analisadas

foram rigorosamente escolhidas.

Nesse sentido, diversos modelos matemáticos foram propostos. Baseado em Lin et

al. (2016), pode-se classificar as abordagens em duas frentes: i) restrição aos pesos, e

ii) modelos neutros. A primeira frente se destaca pelo uso das técnicas assurance region

e cone ratio, que definem regiões espećıficas, determinadas pelo decisor, onde os pesos

podem variar; naturalmente, é importante observar, que a eficiência obtida é menor do que

aquela encontrada em DEA tradicional. Enquanto a abordagem neutra propõe modelos

matemáticos que visam a redução de pesos nulos, mantendo a primeira eficiência DEA

inalterada (esse tipo de abordagem também é conhecido como objetivos secundários, que

será melhor detalhada na seção subsequente).

Tendo em mente a abordagem de restrições ao peso, pode-se argumentar que, por

mais razoável e racional que seja a escolha das imposições ao método, sempre haverá algo

de arbitrário; esse ponto contradiz uma grande vantagem de DEA, a saber, em oferecer

eficiências que emergem dos dados em si (DOYLE; GREEN, 1994). Portanto, devido às

caracteŕısticas do problema que está sendo estudado, procurou-se utilizar modelo mate-

mático que vise, de maneira menos invasiva, a redução dos pesos nulos.
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Desse modo, utilizar-se-á modelo matemático proposto por Lin et al. (2016) para a

averiguação das eficiências, buscando a diminuição de pesos iguais a zero. É importante

ressaltar que há uma pequena modificação no modelo utilizado no presente trabalho, a

saber, na 5a restrição são consideradas todas as DMUs em análise, ao passo que Lin et

al. (2016) desconsideram a DMU em avaliação; acredita-se relevante manter a DMU

em avaliação no conjunto de restrições. Isso posto, trata-se de uma aplicação em dois

passos. O primeiro é encontrar as eficiências através da abordagem DEA tradicional, já

o segundo consiste, mantendo inalterada as eficiências definidas no passo anterior, em

reduzir os pesos nulos. Então, apresenta-se o modelo de programação matemática do

último passo:
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max τ

s.a.

urkyrk > τ, r = 1, ..., s

vikxik > τ, i = 1, ...,m

m∑
i=1

vikxik = 1

s∑
r=1

urkyrk = E∗
kk

s∑
r=1

urkyrj −
m∑
i=1

vikxij 6 0, j = 1, ..., n

urk > 0, r = 1, ..., s

vik > 0, i = 1, ...,m

(3.5)

Tendo em perspectiva, principalmente, o objetivo de maximizar τ e as duas primeiras

restrições, o modelo 3.5 visa estimar pesos que tornem os inputs e outputs suficiente-

mente relevantes para o problema, ao passo que mantém as eficiências intactas (LIN et

al., 2016). Logo, procura-se extrair a maior quantidade de informações para construir as

cross efficiencies.

Assim, devido às caracteŕısticas citadas no parágrafo anterior e, ainda, por não incluir

aspectos subjetivos no modelo, acredita-se que a formulação definida acima é suficiente

para obtenção dos pesos no problema estudado.

3.3.2 Dos pesos não únicos

Uma vez definida a questão sobre a presença de pesos nulos, explicar-se-á o tema da

não unicidade dos pesos encontrados em DEA tradicional e posterior justificativa para o

modelo matemático adotado para o problema. Destarte, conforme ilustrado em Sexton et
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al. (1986), pode-se notar essa questão ao considerar o modelo de programação linear de

DEA tradicional. Olha-se mais atentamente para a seguinte restrição para a DMU k :

s∑
r=1

urkyrk −
m∑
i=1

vikxik 6 0

Pela seguinte restrição também presente no modelo de programação linear em DEA:

m∑
i=1

vikxik = 1

Tem-se:

s∑
r=1

urkyrk 6 1

Como, pontuado por Sexton et al. (1986), a parte à esquerda da inequação acima é

justamente o objetivo de DEA para a DMU k. Logo, assumindo que se trata de uma

DMU eficiente:

s∑
r=1

urkyrk = 1

Então, há uma restrição impĺıcita em DEA, a qual é paralela à função objetivo e é

intimamente ligada quando uma DMU obtém eficiência máxima. Implica-se, portanto,

no fenômeno de degeneração, tornando posśıvel para a DMU em questão a escolha de

múltiplos pesos ótimos (SEXTON et al., 1986).

Essa questão implica que podem existir matrizes cross efficiency distintas, uma vez

que os pesos encontrados são apenas, e tão somente, os primeiros viáveis. Esse fato faz

com que a agregação das eficiências seja suspeita e possivelmente não tenha ligação com

a realidade (SEXTON et al., 1986).

Nesse contexto, o uso de objetivos secundários, com o intuito de selecionar um entre os

múltiplos pesos ótimos, vem sido plenamente desenvolvido. Sucintamente, a ideia central

de objetivos secundários é propor outro modelo de programação linear visando a otimiza-

ção dos pesos estimados, ao passo que as eficiências encontradas em DEA tradicional são

mantidas (WANG et al., 2011).

Os dois objetivos secundários mais utilizados e que mais receberam atenção foram

justamente os propostos por Sexton et al. (1986), revisitados por Doyle & Green (1994): as

abordagens benevolente e agressiva. O conceito benevolente (agressivo) busca maximizar
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(minimizar) as cross efficiencies, enquanto mantem inalterada a eficiência original.

Não obstante as abordagens agressiva e benevolente serem muito utilizadas na litera-

tura, nos mais diversos tipos de problemas, seus modelos matemáticos impõem uma visão

como a DMU em análise deve avaliar as demais. Esse fato contrapõe um ponto importante

em DEA, a saber, de que a DMU apenas busca pesos que maximize sua eficiência, sem se

importar com o restante da amostra, de modo a não imbuir subjetividade nos modelos.

Consequentemente, diversos autores desenvolveram métodos, denominados neutros, a fim

de mitigar essa questão. Modelos neutros em DEA são aqueles que“não usam informações

de inputs e outputs de outras DMUs para determinar o objetivo secundário”(WANG et al.,

2011, p.10314).

Dentre esse tipo de técnica, o uso de DMU virtuais vem ganhando destaque na lite-

ratura, devido, mormente, à sua novidade e flexibilidade. Define-se DMU virtuais como

aquelas cuja configuração de inputs e outputs é proposta pelo modelador; é importante

ter em mente que essa conformação não necessariamente guarda relação com a realidade.

Esse conceito foi proposto por Wang & Luo (2006) ao sugerir a incorporação de duas

DMUs virtuais, DMU ideal (IDMU) e DMU anti ideal (ADMU). Esta é composta com os

maiores inputs e menores outputs, ao passo que aquela é forjada precisamente ao contrário,

isto é, pelos menores inputs e maiores outputs (WANG; LUO, 2006; WANG et al., 2011).

De fato, Wang et al. (2011) propõem quatro modelos de objetivos secundários baseados

na IDMU e ADMU. O primeiro (segundo) modelo busca a minimização (maximização)

da distância para a IDMU (ADMU). Já o terceiro visa a maximização da distância entre

IDMU e ADMU. Por fim, utilizando-se do ı́ndice de proximidade relativa proposto Wang &

Luo (2006), busca-se a maximização do referido ı́ndice. Para efeito do presente trabalho, o

primeiro modelo será apresentado em maiores detalhes. Isso posto, define-se formalmente

a IDMU e apresenta-se o modelo a ser utilizado (WANG et al., 2011):

Definição 1. A IDMU é uma unidade fict́ıcia que consome os menores ńıveis de

input(s) e produz os maiores ńıveis de output(s). Em termos matemáticos:

xmini = min{xij}, i = 1, ...,m

ymaxr = max{yrj}, r = 1, ..., s

Logo, o modelo que visa a minimização da distância Dk
IDMU entre DMU k, sob análise,
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e IDMU pode ser formulado como:

min DIDMU
k =

s∑
r=1

urk(y
max
r − yrk) +

m∑
i=1

vik(xik − xmini )

s.a.

m∑
i=1

vikxik = 1

s∑
r=1

urkyrk = E∗
kk

s∑
r=1

urkyrj −
m∑
i=1

vikxij 6 0, j = 1, ..., n

urk > 0, r = 1, ..., s

vik > 0, i = 1, ...,m

(3.6)

A ideia central do modelo exposto acima é encontrar pesos que minimizem a distância

para a IDMU, conquanto não haja alteração na eficiência obtida no primeiro passo pelo

DEA tradicional; entende-se que, “quanto menor a distância para a IDMU, maior é a

performance” (WANG et al., 2011, p.10315). Ainda, como não há em sua formulação

referência às demais DMUs, esse modelo pode ser considerado neutro e, espera-se, capaz

de estimar pesos de maneira mais racional (WANG et al., 2011). Este modelo, devido às

caracteŕısticas citadas, será utilizado no problema estudado no presente trabalho.

3.3.3 Da quasIDMU

O cerne desta subseção é apresentar uma variação metodológica, que, no melhor de

nosso conhecimento, ainda não foi proposta. Assim, alicerçada no conceito de DMUs

virtuais, a quasIDMU será definida e a justificativa da criação dessa DMU virtual, bem

como a motivação, serão apresentadas.

Isso posto, nota-se que o conceito de se introduzir a IDMU na amostra é, de fato,

muito perspicaz e permite incrementar o poder discriminatório em DEA. Não obstante, a

base teórica da IDMU pode vir a ser alvo de questionamentos. Logo, é posśıvel indagar
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se essa DMU é inteliǵıvel ou, ainda, se a sua presença na amostra poderia distorcer o

Production Possibility Set (PPS), implicando em uma análise dos resultados incoerente.

Outrossim, a IDMU, como definida acima, é um tanto quanto artificial, no sentido que ela

alcança uma improvável melhor performance, que pode não encontrar reflexo na realidade

das DMUs em análise.

Portanto, a fim de contrapor a IDMU - embasado no mesmo conceito que lhe deu

origem -, pode-se propor uma DMU quasi ideal (quasIDMU). A quasIDMU é constrúıda

realizando a média de todos inputs e outputs e testando em um modelo DEA se essa DMU

virtual possui como resultado uma eficiência de 100% ou não. Caso o resultado de 100%

seja alcançado, então esta é uma quasIDMU. Ao contrário, os maiores inputs e menores

outputs são retirados da amostra, aplica-se novamente a média e checa-se novamente se

essa nova DMU virtual é eficiente. Este passo é repetido até que uma performance de

100% seja atingida. Então, a quasIDMU é encontrada. A Figura 3.1 sistematiza o passo-

a-passo.

FIGURA 3.1 – Quadro para obtenção da quasIDMU

Como se pode inferir, a confecção da quasIDMU é realizada de uma maneira mais

natural, o que pode não esgarçar o limite do PPS, contrastando a abordagem da IDMU.

A IDMU pode até mesmo não pertencer ao PPS, dado que sua excelente performance

provavelmente não reflete a realidade das DMUs.

A fim de ilustrar as considerações e questionamentos aqui levantados, um exemplo

hipotético será feito; os dados são baseados no artigo de Aldamak & Zolfaghari (2017)

com o acréscimo de uma DMU na amostra. A Tabela 3.1 mostra os dados.

Assim como nos dados do presente trabalho, o input é unitário e há a presença de dois

outputs. Com essas informações as abordagens cross efficiency sem objetivos secundários

e o modelo 3.6, ora utilizando a IDMU, outrora substituindo esse DMU fict́ıcia pela

quasIDMU, são aplicadas. Os outputs que compõem as DMUs virtuais estão expostos na

Tabela 3.2

Pela definição, os valores de outputs da IDMU foram compostos pelo máximo de cada
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TABELA 3.1 – Dados do exemplo hipotético para averiguação da quasIDMU

DMU Input Output 1 (O1) Output 2 (O2)
A 1 60 6
B 1 80 3
C 1 90 4
D 1 95 1
E 1 70 2
F 1 95 3
G 1 75 1
H 1 85 5

TABELA 3.2 – Dados da IDMU e quasIDMU

O1 O2
IDMU 95 6

quasIDMU 89 4,2

output ; o output 1 é advindo das DMUs D e F, enquanto o output 2 vem da DMU A.

Ao passo que a quasIDMU é criada pelo passo-a-passo ilustrado no quadro acima (Figura

3.1); as DMUs A, E e G são retiradas da média para encontrar o valor do output 1 e as

DMUs D, E e G para o output 2.

Aqui já se nota um ponto de distinção entre as duas DMUs virtuais. A IDMU rompe o

PPS original, distanciando-se da realidade das DMUs em análise, enquanto a quasIDMU,

não, mantendo-se envolta pelo PPS (ver gráfico da Figura 3.2). Esse rompimento pode

levar a uma distorção do PPS, implicando em resultados incoerentes.

Feita essa primeira consideração, apresenta-se os pesos estimados para a IDMU e

quasIDMU na Tabela 3.4.

TABELA 3.3 – Eficiências e posição no ranqueamento das três abordagens utilizadas

DMU IDMU quasIDMU CE
A 0,74761 (6) 0,77033 (6) 0,77033 (6)
B 0,80742 (5) 0,79172 (5) 0,79172 (5)
C 0,93202 (2) 0,92011 (2) 0,92011 (2)
D 0,86174 (4) 0,81953 (4) 0,81953 (4)
E 0,68282 (8) 0,66333 (7) 0,66333 (7)
F 0,93750 (1) 0,91369 (3) 0,91369 (3)
G 0,68830 (7) 0,65691 (8) 0,65691 (8)
H 0,92654 (3) 0,92654 (1) 0,92654 (1)
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FIGURA 3.2 – PPS para o exemplo em questão

Os pesos obtidos quando a quasIDMU foi utilizada no modelo 3.6 foram os mesmos

estimados pela abordagem DEA-CCR. Logo, as cross efficiencies e os ranqueamentos pro-

postos entre esses métodos foram os mesmos. Agora, focalizando os resultados da IDMU,

nota-se que a DMU H apresentou pesos diferentes, que implicaram em um ranqueamento

distinto. A Tabela 3.3 mostra os resultados.

Nas três últimas colunas da Tabela 3.3 a cross efficiency (CE) para cada DMU é

apresentada e, em parênteses, o posicionamento no ranqueamento. Naturalmente, as

eficiências e o consequente ranqueamento da quasIDMU e CE são iguais. Apesar de

somente uma DMU possuir pesos distintos quando utilizada a IDMU no modelo 3.6, os

pares de DMUs E e G, F e H apresentaram inversões de posições. Analisando o último

par, nota-se que a DMU H é 1a colocada utilizando a quasIDMU, ao passo que, sob a

visão da IDMU, decai para a 3a colocação. Já a DMU E, penúltima colocada quando

utilizada a quasIDMU, troca de posição com a DMU G.

Pelo fato da IDMU estar localizada em uma posição distante do PPS, pode-se supor

que, ao tentar minimizar a distância para essa DMU virtual, a DMU H pode ter escolhido

um conjunto de pesos peculiar. Com esse conjunto, possivelmente, a avaliação das outras

DMUs foi distorcida, implicando em um ranqueamento que provavelmente não reflete a

realidade das DMUs. Em contrapartida, a quasIDMU, por ser constrúıda de uma maneira

mais natural e estar contida no PPS não promoveu alteração de pesos. Uma vez que a

quasIDMU está mais próxima da realidade das DMUs em análise, pode-se interpretar

como uma correção do extremismo da IDMU.
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É importante ressaltar que se trata de um exemplo pontual. Não é, em nenhuma

hipótese, uma generalização de conceito. De fato, a quasIDMU carece de formulação

matemática mais aprofundada e a ideia aqui é somente propor uma variação conceitual

que, a prinćıpio, parece ter corrigido um posśıvel ranqueamento peculiar.

3.4 Da normalização

A normalização consiste em fazer com que as notas de graduação, mestrado e dou-

torado oscilem dentro de um dado intervalo. Desse modo, definiu-se que a pior nota

corresponda a zero e a melhor, a 1; as demais notas, então, são transformadas linear-

mente de acordo com esses limites. As respectivas notas foram normalizadas de acordo

com as Fórmulas 3.7, 3.8 e 3.9.

G−N = 1− Gmax −G
Gmax −Gmin

(3.7)

M −N = 1− Mmax −M
Mmax −Mmin

(3.8)

D −N = 1− Dmax −D
Dmax −Dmin

(3.9)

Onde,

G-N, M-N e D-N correspondem às notas de graduação, mestrado e doutorado, respec-

tivamente, normalizadas.

Gmax, Mmax e Dmax correspondem às maiores notas de graduação, mestrado e douto-

rado, respectivamente, da amostra;

Gmin, Mmin e Dmin correspondem às menores notas de graduação, mestrado e douto-

rado, respectivamente, da amostra;

A principal razão para normalizar as notas é fazer com que as cŕıticas sobre as con-

versões para as notas de mestrado e doutorado - as quais oscilam estritamente entre 4 e

5, ao passo que as notas de graduação variam entre 0 e 5 - sejam mitigadas e, portanto,

os intervalos de oscilações das notas sejam comparáveis entre si.

Por fim, apresentada a base conceitual e metodológica do trabalho, apresenta-se os

resultados obtidos e suas discussões.
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4 Resultados e Discussões

Nesta seção, iniciar-se-á a apresentação e discussão dos resultados. No primeiro mo-

mento, serão discutidos os resultados encontrados quando empregada as notas propostas

pelo Inep, sem nenhuma modificação. Posteriormente, será realizada a normalização das

notas e, então, os resultados serão analisados.

É importante destacar que os resultados foram obtidos pelo software R, versão 3.5.2.

Os resultados dos modelos DEA tradicional e cross efficiency foram encontrados pelo

pacote MultiplierDEA, enquanto os pesos dos modelos de Wang et al. (2011) e Lin et al.

(2016) foram estimados com o aux́ılio do pacote lpSolve, em códigos presentes no Apêndice

B.

4.1 Das notas do Inep

Esta subseção tratará apenas das notas propostas pelo Inep. Desse modo, as efici-

ências obtidas pela abordagem DEA tradicional serão contrapostos com os números do

IGC, buscando explicitar as incongruências descritas na seção 2. Posteriormente, resulta-

dos encontrados pelo DEA tradicional serão escrutinizados em par com o conceito cross

efficiency, contemplado na seção 3. Feito isso, a fim de mitigar as recorrentes cŕıticas do

método cross efficiency, objetivos secundários sugeridos pelos modelos 3.6 e 3.5 são aplica-

dos e, então, avaliados se os tratamentos propostos se refletem em novos ranqueamentos.

Antes de apresentar os resultados, é interessante notar que há uma recorrências dos

pesos estimados pelas metodologias DEA, no sentido que várias DMUs possuem os mesmos

pesos. Esse fato, possivelmente, decorre da estrutura dos dados analisados.

4.1.1 Comparação do IGC com DEA tradicional

Tomando uma perspectiva mais ampla dos resultados de DEA tradicional (ver Ta-

bela 4.1), era esperado que UFABC, PUCRS, e UFRGS alcançariam a primeira posição,

uma vez que essas IES são as primeiras colocadas em graduação, mestrado, e doutorado,

respectivamente (SEXTON et al., 1986). Com efeito, os pesos dos outputs de UFABC e
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PUCRS são todos nulos, exceto onde elas obtiveram suas excelentes performances. En-

tretanto, UFRGS não se utilizou de sua ótima performance no doutorado, ao invés disso

usufruiu de suas notas de graduação e mestrado para obter uma eficiência de 100%; essa

constatação pode ser explicada, especialmente, pela 2a colocação na nota de mestrado e

a 11a colocação na graduação. Nota-se, ainda, que a UFMG também atinge eficiência de

100%. Apesar dessa IES não alcançar a primeira colocação em nenhuma das três notas,

sua performance é distintiva: 4a colocação na graduação, 3a no mestrado e, ainda que não

tenha sido considerada na construção da eficiência, 2a no doutorado.

TABELA 4.1 – Pesos, eficiências e posicionamento para DEA tradicional, em conjunto
com IGC

IES u1 u2 u3 Ef. DEA Trad.(Pos) IGC (Pos)

UNICAMP 0,0000 0,1599 0,0448 0,9951 (5) 4,3746 (1)

UFRGS 0,0051 0,2019 0,0000 1,0000 (1) 4,2986 (2)

UFMG 0,0484 0,1722 0,0000 1,0000 (1) 4,2264 (3)

UFRJ 0,0000 0,0000 0,2022 0,9945 (6) 4,1070 (4)

UFABC 0,258 0,0000 0,0000 1,0000 (1) 4,1067 (5)

UNIFESP 0,0000 0,0000 0,2022 0,9725 (20) 4,0751 (6)

UFSC 0,0000 0,0000 0,2022 0,9889 (11) 4,0746 (7)

UFLA 0,1171 0,0000 0,1218 0,9912 (9) 4,0006 (8)

UFV 0,0247 0,0000 0,1855 0,9920 (7) 3,9991 (9)

UFSCAR 0,0247 0,0000 0,1855 0,9749 (17) 3,9941 (10)

UNB 0,1171 0,0000 0,1218 0,9713 (23) 3,9582 (11)

UENF 0,1355 0,1111 0,0000 0,9685 (26) 3,9458 (12)

UNESP 0,0000 0,0000 0,2022 0,9811 (15) 3,9076 (13)

UFSM 0,0247 0,0000 0,1855 0,9654 (28) 3,8080 (14)

UFC 0,0000 0,0000 0,2022 0,9601 (34) 3,7929 (15)

UFPE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9714 (21) 3,7909 (16)

UFCSPA 0,1171 0,0000 0,1218 0,9524 (40) 3,7630 (17)

UFPR 0,0000 0,0000 0,2022 0,9626 (31) 3,7486 (18)

PUC-RIO 0,0000 0,1599 0,0448 0,9894 (10) 3,7309 (19)

UFJF 0,1171 0,0000 0,1218 0,9568 (38) 3,6856 (20)

UFBA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9482 (43) 3,6623 (21)

PUCSP 0,0000 0,0000 0,2022 0,944 (46) 3,6529 (22)

UNIFEI 0,0000 0,0000 0,2022 0,9912 (8) 3,6352 (23)

UERJ 0,0000 0,0000 0,2022 0,9712 (24) 3,6323 (24)

UFRN 0,0000 0,0000 0,2022 0,9376 (54) 3,6167 (25)

UFU 0,0000 0,0000 0,2022 0,9714 (22) 3,6162 (26)

UEL 0,0000 0,0000 0,2022 0,9648 (29) 3,6006 (27)

UNIRIO 0,1171 0,0000 0,1218 0,9512 (41) 3,5926 (28)

UFERSA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9487 (42) 3,5480 (29)

UEM 0,0000 0,0000 0,2022 0,9739 (19) 3,5341 (30)

UFTM 0,1171 0,0000 0,1218 0,9469 (45) 3,5186 (31)

UNISINOS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9825 (14) 3,5129 (32)

PUCRS 0,0000 0,205 0,0000 1,0000 (1) 3,4912 (33)
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TABELA 4.1 – Pesos, eficiências e posicionamento para DEA tradicional, em conjunto
com IGC (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. DEA Trad.(Pos) IGC (Pos)

UNICENTRO 0,1171 0,0000 0,1218 0,9418 (49) 3,4721 (34)

UTFPR 0,0247 0,0000 0,1855 0,9625 (32) 3,4554 (35)

UFF 0,0000 0,0000 0,2022 0,9577 (36) 3,4522 (36)

UDESC 0,0247 0,0000 0,1855 0,9339 (61) 3,4509 (37)

UFRPE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9568 (37) 3,4499 (38)

UFPB 0,0000 0,0000 0,2022 0,9477 (44) 3,4490 (39)

UFRRJ 0,0247 0,0000 0,1855 0,9424 (48) 3,4384 (39)

UFG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9365 (56) 3,4337 (41)

UFPEL 0,0000 0,0000 0,2022 0,9669 (27) 3,4253 (42)

UNIFAL-MG 0,1171 0,0000 0,1218 0,9292 (66) 3,4228 (43)

UNIOESTE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9592 (35) 3,4124 (44)

UFOP 0,0247 0,0000 0,1855 0,9428 (47) 3,4105 (45)

UFVJM 0,1171 0,0000 0,1218 0,9259 (67) 3,4000 (46)

UNOESTE 0,1171 0,0000 0,1218 0,9365 (55) 3,3434 (47)

UFES 0,0000 0,0000 0,2022 0,9345 (60) 3,3377 (48)

UVV 0,1171 0,0000 0,1218 0,9306 (64) 3,2974 (49)

UFGD 0,0000 0,0000 0,2022 0,933 (62) 3,2936 (50)

FURG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9609 (33) 3,2897 (51)

UFCG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9347 (59) 3,2558 (52)

UESC 0,0000 0,0000 0,2022 0,9356 (57) 3,2309 (53)

UNIPAMPA 0,1171 0,0000 0,1218 0,9152 (71) 3,2142 (54)

UFSJ 0,0247 0,0000 0,1855 0,9110 (73) 3,2119 (55)

UEPG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9203 (69) 3,1992 (56)

USJT 0,1355 0,1111 0,0000 0,8765 (77) 3,1956 (57)

UFPA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9401 (50) 3,1359 (58)

UNESA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9693 (25) 3,1251 (59)

UFS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9385 (52) 3,1082 (60)

UNAERP 0,0000 0,0000 0,2022 0,9379 (53) 3,1082 (61)

UNINOVE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9831 (13) 3,0956 (62)

FEEVALE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9546 (39) 3,0784 (63)

UFMS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9193 (70) 3,0750 (64)

MACKENZIE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9781 (16) 3,0535 (65)

UESB 0,0000 0,0000 0,2022 0,9386 (51) 3,0527 (66)

UP 0,0051 0,2019 0,0000 0,9312 (63) 3,0509 (67)

UFMT 0,0000 0,0000 0,2022 0,9304 (65) 3,0500 (68)

UAM 0,0051 0,2019 0,0000 0,9142 (72) 3,0388 (69)

PUCPR 0,0000 0,0000 0,2022 0,9632 (30) 3,0265 (70)

UFRA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9098 (74) 3,0173 (71)

UFRB 0,0000 0,0000 0,2022 0,9841 (12) 3,0103 (72)

UNIJUI 0,0000 0,0000 0,2022 0,9098 (74) 2,9999 (73)

UNISANTOS 0,0051 0,2019 0,0000 0,9232 (68) 2,9970 (74)

UTP 0,0000 0,0000 0,2022 0,8894 (76) 2,9695 (75)

PUC MINAS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9745 (18) 2,9564 (76)
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TABELA 4.1 – Pesos, eficiências e posicionamento para DEA tradicional, em conjunto
com IGC (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. DEA Trad.(Pos) IGC (Pos)

USC 0,1355 0,1111 0,0000 0,8395 (78) 2,9553 (77)

UFMA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9351 (58) 2,9519 (78)

Considerando a UNICAMP, nota-se que ela ocupa a 5a posição. Essa boa performance

é embasada pelas ótimas notas de pós-graduação: igualmente 4a colocada no mestrado

e doutorado; ademais, sua fraca performance na graduação, 46a colocada, é desconside-

rada pela escolha do peso nulo. Essa composição de pesos permite uma boa colocação

em DEA tradicional e não torna posśıvel que outras IES, com melhores notas de gra-

duação, mestrado e doutorado que a UNICAMP, figurem em posições inferiores. Assim

sendo, o estranho paradoxo notado no IGC é mitigado, fornecendo um ranqueamento mais

inteliǵıvel.

Quando o ranqueamento do IGC é inclúıdo no escopo de comparação, as eficiências

de UFMG, UFRGS, e UFABC não surpreendem, pois essas IES estão entre as cinco

primeiras do ordenamento proposto pelo Inep, não obstante nenhuma delas na primeira

colocação. Todavia, chama a atenção a diferença de posicionamento da PUCRS, que é

apenas a 33a colocada no IGC, entretanto atinge eficiência relativa máxima em DEA, i.e.,

1a colocação; essa diferença constatada para a PUCRS não é algo raro na comparação dos

dois métodos. De fato, há muitas situações onde subidas e descidas consideráveis ocorrem

nos ordenamentos.

Analisando as notáveis diferenças de posicionamento das IES, UFRB é responsável

por uma escalada de 60 posições na tabela, a maior entre o IGC e DEA tradicional. Para

obter tamanho salto, UFRB considera somente sua nota de doutorado, deixando nulos os

demais pesos; isso torna posśıvel usufruir ao máximo a referida nota, ao mesmo tempo

que desconsidera as outras duas. Essa escolha contrasta com a do IGC, onde 95% do peso

está concentrado na graduação e no mestrado. Essa viśıvel divergência é a responsável

pela discrepância entre as notas. Com efeito, o doutorado postula entre os dez melhores

da amostra, ao passo que as notas de graduação e mestrado figuram em posições ruins,

73a e 71a, respectivamente.

De maneira análoga, todavia em sentido oposto, UFRN é responsável pela queda mais

significativa entre os métodos de ranqueamento, caindo da 25a para a 54a posição em

DEA tradicional. Não obstante a DMU em questão possuir uma performance ordinária

na graduação e no mestrado - 34a e 38a, respectivamente -, sua escolha de pesos ótimos

considera somente a nota de doutorado, a 48a colocada. Dado que a UFRN busca estimar

seus pesos ótimos restringidas pelas outras DMUs presentes na amostra, ela não pode

usufruir de sua melhor performance na graduação e no mestrado. É interessante notar
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que essas últimas notas correspondem a 83,5% dos pesos no IGC, possivelmente explicando

a discrepância entre IGC e a técnica DEA utilizada.

Os dois parágrafos anteriores ilustram os casos extremos de discrepância entre as me-

todologias em análise. É plauśıvel, então, levantar a hipótese de que outras divergências,

embora não acentuadas, também ocorram; de fato, somente duas DMUs, nominalmente

UERJ e UFF, sustentam as mesmas posições em ambos procedimentos. À guisa de ilustrar

esse interessante ponto, observa-se o gráfico da Figura 4.1 da página seguinte.

O gráfico do Figura 4.1 indica que quanto mais próximo do centro, melhor é a posição

no ranqueamento. Portanto, pode ser notado em uma perspectiva visual o desencontro

entre o IGC e DEA tradicional.
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FIGURA 4.1 – Comparação de posições entre IGC e DEA tradicional

Procurando, portanto, analisar de forma mais sistêmica esse notável desencontro,

dividiu-se a amostra em quartis. Ao realizar esse ajuste, é posśıvel observar, de uma
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maneira mais agregada, como os ranqueamentos divergem. A Tabela 4.2 expõe os referi-

dos movimentos.

TABELA 4.2 – Movimento interquartis de IGC e DEA tradicional

DEA Tradicional
1o 2o 3o 4o

IGC

1o 12 7 1 0
2o 4 6 8 1
3o 0 3 6 10
4o 4 3 4 9

Detalhadamente, nota-se na tabela quantas DMUs movem do i-ésimo quartil IGC

(linhas) para o j-ésimo quartil DEA (colunas). Por exemplo, a primeira linha mostra o

número de DMUs que pertenciam ao primeiro quartil IGC e, tendo em vista o ordenamento

proposto por DEA, em qual quartil a DMU está localizada. Mais especificamente, doze

DMUs permaneceram no primeiro quartil IGC; sete, moveram do primeiro quartil para o

segundo em DEA; apenas uma DMU caiu do primeiro para o terceiro quartil; e, finalmente,

nenhuma queda do primeiro para o último foi observada. Naturalmente, a diagonal da

matriz é composta por DMUs que não realizaram nenhum movimento interquartil e a

soma dos elementos da matriz é igual ao tamanho da amostra, 78 IES.

Analisando em mais detalhes a Tabela 4.2, é interessante observar que as DMUs pre-

sentes na diagonal representam a minoria, responsáveis por 42,3% da amostra, e nenhuma

DMU teve a queda mais acentuada, do primeiro quartil no IGC para o último quartil em

DEA. Não obstante, o contrário não é verdadeiro. Quatro DMU, a saber, MACKENZIE,

UNINOVE, PUC MINAS, e a já citada UFRB, saltaram do último quartil para o primeiro

em DEA. Como já pontuado anteriormente, quando o caso da UFRB foi debatido, essas

DMUs levam vantagem de suas ótimas notas de doutorado, tornando nulos os pesos de

graduação e mestrado. De fato, UFRB, UNINOVE, MACKENZIE, e PUC MINAS, res-

pectivamente, ocupam a 10a, 11a, 15a, e 16a ’posições nas notas de doutorado na amostra,

refletindo em 12a, 13a, 16a, e 18a posições no ranqueamento de DEA tradicional. Ademais,

as notas de graduação e mestrado, não utilizadas para a confecção da eficiência, possuem

pesos que representam 95%, 99%, 96%, e 96%, respectivamente, no IGC.

Em adição, também quatro DMUs - PUCRS, UNISINOS, UEM, e UNIFEI - melhora-

ram suas posições, do segundo quartil IGC para o primeiro em DEA, com especial atenção

para a PUCRS, como notado acima, alcançando a primeira posição em DEA tradicional.

O motivo de tal escalada no ranqueamento é muito similar ao apresentado no parágrafo

anterior: as DMUs citadas melhoram suas performances - tornando nulos os outros pesos

- embasadas nas suas ótimas performances de mestrado, no caso da PUCRS, e doutorado,

para as demais (UNISINOS, UEM, e UNIFEI ocupam, correspondentemente, 12a, 18a,

6a colocações). Em contrapartida, tendo como base o IGC, os pesos não considerados
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representam para PUCRS, 87,3%; UNISINOS, 91,7%; UEM, 83,2%; e UNIFEI, 88,7%.

Na mesma linha de racioćınio, entretanto olhando para uma performance mais ordi-

nária, PUCPR, FEEVALE, e UNESA, escalaram do último quartil IGC para o segundo

em DEA. Eles alcançaram esse resultado seguindo a mesma explicação pontuada anteri-

ormente: explorando suas notas medianas de doutorado, correspondentemente, 27a, 35a,

e 23a colocadas, ao passo que tornam nulos pesos que, no IGC, abrangem 93,4%, 98,4%, e

99,8%. Seguindo nesta linha, UFS, UNAERP, UFMA, e UESB também sáıram do último

quartil no IGC só que para o terceiro em DEA. Apesar de estarem localizadas na metade

inferior do ranking, as performances da UFMA e UESB merecem destaque, uma vez que

escalaram 20 e 15 posições, correspondentemente. Essa performance é devida suas relati-

vas boas notas de doutorado - 51a para a UFMA e 45a, UESB -, cujos pesos em DEA são

os únicos não nulos, e o baixo peso sugerido pelo IGC para os cursos de doutoramento,

de apenas 0.05% para ambas as IES.

Ainda analisando as tendências de subidas, só que agora tomando como ponto de par-

tida o terceiro quartil IGC, percebe-se que só houve movimentos para o segundo quartil

em DEA, representados por três DMUs, a saber, UNIOESTE, FURG e UFPEL. As duas

últimas são responsáveis pelas maiores diferenças entre IGC e DEA tradicional: FURG

saltou 18 posições, enquanto a UFPEL, 15. Essa diferença possui explicação análoga à

descrita no parágrafo anterior. As duas DMUs utilizam na abordagem DEA suas no-

tas obtidas pelos cursos de doutoramento, 30a colocada para a FURG e 24a, UFPEL,

tornando nulos os demais pesos. Sendo que, esses pesos não considerados, representam

parcela significativa no IGC: 87,1% e 84,6% para FURG e UFPEL, respectivamente. É

interessante notar que o peso do IGC para as notas não consideradas em DEA são meno-

res, quando comparadas às do parágrafo superior. Isso, possivelmente, explica sua melhor

colocação no ordenamento proposto pelo IGC, na medida que permite usufruir mais de

suas melhores notas.

Tendo em perspectiva, nesse momento, o decréscimo de posição entre os ranqueamentos

obtidos pelo IGC e DEA tradicional, nota-se que 7 DMUs cáıram do primeiro quartil IGC

para o segundo em DEA. UNB, UFPR, UFJF, UFPE, UFSM, UFC, e UENF são as

representantes do movimento em análise. Todas elas decáıram 12 ou mais posições - com

exceção da UFPE, colocada na região limı́trofe entre os quartis e responsável por uma

queda de 5 posições -, sendo que o maior decaimento foi notado pela UFC, 19 posições.

Logo, tomando como exemplo essa última DMU, compreende-se que a colocação em DEA

pode ser explicada pela 31a colocação na nota de doutorado, a única utilizada para a

confecção da eficiência, fazendo com que a 34a colocação seja alcançada; devido, ainda,

as restrições impostas pelas demais DMUs da amostra, UFC não pôde usufruir de suas

melhores notas de graduação e mestrado, responsáveis por 79,4% no IGC. O teor da

análise pode ser expandido para as demais.
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Existem, também, 8 DMUs que cáıram um quartil entre as abordagens, do 2o quartil

do IGC para o 3o em DEA. Dentre elas, está a já citada e discutida UFRN, responsável

pela queda de 29 posições. A segunda maior queda é representada pela PUCSP, com 24

colocações, seguida por UFBA, UNICENTRO, UFTM, UFERSA, e UNIRIO, e UFPB.

Analisando em maiores detalhes a PUCSP, nota-se que a explicação do decaimento segue

àquela proposta acima para a UFRN: apesar de não considerar sua ruim nota de gradua-

ção, 55a colocada, essa DMU não pode utilizar para a determinação da eficiência de sua

boa nota de mestrado, 22a, baseando sua eficiência somente na ruim nota de doutorado,

40a colocada. Essa última nota, tendo em perspectiva o IGC, é responsável por apenas

20,6% do ı́ndice, o que pode explicar sua melhor posição nesta abordagem.

Considerando, agora, o maior movimento de decréscimo, observa-se que dez DMUs fo-

ram responsáveis pela queda, nominalmente, UFSJ, USJT, UFES, UNIFAL-MG, UFVJM,

UVV, UEPG, UFCG, UFGD e UNIPAMPA. É interessante notar que essas DMUs pos-

suem melhores notas de graduação - em média, ocupam a 38a posição, com desvio-padrão

de 18,5 - do que as de pós-graduação, 64a para mestrado e 60a, doutorado, com respec-

tivos desvios-padrão de 12,8 e 6,64 posições. Essas notas baixas em cursos de mestrado

e doutorado não são tão consideradas na abordagem IGC, oscilando entre 10% e 0,05%

nos pesos correspondentes, o que torna posśıvel uma melhor colocação, ao passo que em

DEA, essas mesmas notas são utilizadas para a determinação das eficiências, explicando

o decaimento.

Considerando os movimentos representados por apenas uma DMU, a UFCSPA e a

UDESC são responsáveis pela queda de 1o quartil IGC para 3o em DEA e do 2o quartil

IGC para o último na abordagem DEA tradicional, respectivamente. A UFSCPA possui

a 2a melhor nota de graduação, a qual é usufrúıda em 65,9% para a confecção do IGC,

possibilitando uma boa colocação, em detrimento das suas baixas notas de pós-graduação,

69a para mestrado e 75a, doutorado. Todavia, mesmo com sua ótima performance na

graduação, UFCSPA não pode construir uma boa eficiência, justamente pela presença da

UFABC na amostra, não a deixando usufruir plenamente de sua melhor nota, e, então,

recorreu-se as suas demais baixas notas de pós-graduação. De linha de racioćınio similar,

a UDESC também não pode usufruir suficientemente de sua melhor nota - a de graduação,

28a posição - responsável por 76,1% na metodologia IGC, na confecção da eficiência DEA,

ao passo que a nota em cursos de doutoramento, a pior entre as três, foi a mais utilizada,

em detrimento de uma participação de apenas 0,08% no IGC.

Os resultados expostos mostram interessantes divergências conceituais entre o IGC e

DEA tradicional. O último premia boas performances, independentemente da quantidade

de alunos expostos a esses cursos, na mesma medida que não apresenta o aparente pa-

radoxo. Enquanto o anterior, ainda que sem uma justificativa teórica robusta e aberta

à arbitrariedade, bem como portadora da pontuada incongruência, destaca IES que ex-
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põem a maioria de alunos a bons cursos de graduação e, principalmente, programas de

mestrado e doutorado. As diferenças metodológicas entre as técnicas permitem enxergar

com mais clareza seus pontos de discordância e cŕıticas. Dentro dessa ótica, as cŕıticas

à DEA pontuadas na seção 3 apresentam contornos mais claros e reais: os pesos nulos

eliminam importantes caracteŕısticas das IES analisadas e permitem que, para a confec-

ção da eficiência, sejam vistos cursos que, apesar de possúırem performances satisfatórias,

possuem quantidade irrisória de alunos; esse ponto também pode ser interpretado como

uma escolha peculiar de pesos, de modo a não refletir a realidade da IES. Nesse sentido,

a técnica cross efficiency, com seus respectivos objetivos secundários, inserem ajustes que

visam mitigar essas questões.

Outro ponto que merece destaque aqui é a confecção das notas médias individuais

para o IGC. Como notado na seção 3, as notas de pós-graduação são convertidas e, então,

oscilam em intervalo mais restrito e superior que o da graduação. Como não há nenhum

ajuste por parte da metodologia do IGC para lidar com essa questão, IES que possuam

mais alunos no mestrado e doutorado, implicando em maiores fatores de ponderação β e γ,

tendem a possuir uma melhor performance. De fato, dentre as 10 primeiras colocadas, o

β e γ médios é de, respectivamente, 25% e 30%, ao passo que, para o restante da amostra,

esses fatores de ponderação representam β = 13% e γ = 9%. A metodologia DEA lida

devidamente com esse desencontro (COOPER et al., 2000), entretanto, como destacado, não

há nenhum tipo de justificativa teórica no método do IGC para contornar essa questão da

não comparabilidade dos intervalos das notas de graduação, mestrado e doutorado. A fim

de discutir e oferecer um contraponto para essa questão, portanto, é que a normalização

das notas será realizada e, então, os dados obtidos reaplicados nos modelos utilizados (os

resultados e discussões para a normalização serão vistos na seção 4.2).

4.1.2 Comparação do DEA tradicional e cross efficiency

O grande ponto a se notar nesta seção é a correção que a técnica cross efficiency insere

em DEA tradicional. Submetendo-se ao crivo das demais DMUs, IES com composição

de notas discrepantes são penalizadas e decaem sensivelmente no ranqueamento. Os

resultados são apresentados na Tabela 4.3.

TABELA 4.3 – Eficiências e posicionamento para cross efficiency, em conjunto com
DEA tradicional e IGC

IES Cross Efficiency (Pos) Ef. DEA trad. (Pos) IGC(Pos)

UNICAMP 0,9810 (6) 0,9951 (5) 4,3746 (1)

UFRGS 0,9968 (2) 1,0000 (1) 4,2986 (2)

UFMG 0,9969 (1) 1,0000 (1) 4,2264 (3)
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TABELA 4.3 – Eficiências e posicionamento para cross efficiency, em conjunto com
DEA tradicional e IGC (cont.)

IES Cross Efficiency (Pos) Ef. DEA trad. (Pos) IGC(Pos)

UFRJ 0,9857 (3) 0,9945 (6) 4,1070 (4)

UFABC 0,9259 (49) 1,0000 (1) 4,1067 (5)

UNIFESP 0,9588 (18) 0,9725 (20) 4,0751 (6)

UFSC 0,9819 (5) 0,9889 (11) 4,0746 (7)

UFLA 0,9773 (8) 0,9912 (9) 4,0006 (8)

UFV 0,9845 (4) 0,9920 (7) 3,9991 (9)

UFSCAR 0,9663 (12) 0,9749 (17) 3,9941 (10)

UNB 0,9533 (25) 0,9713 (23) 3,9582 (11)

UENF 0,9378 (37) 0,9685 (26) 3,9458 (12)

UNESP 0,9653 (13) 0,9811 (15) 3,9076 (13)

UFSM 0,9578 (20) 0,9654 (28) 3,8080 (14)

UFC 0,9540 (23) 0,9601 (34) 3,7929 (15)

UFPE 0,9593 (17) 0,9714 (21) 3,7909 (16)

UFCSPA 0,9095 (62) 0,9524 (40) 3,7630 (17)

UFPR 0,9532 (26) 0,9626 (31) 3,7486 (18)

PUC-RIO 0,9725 (11) 0,9894 (10) 3,7309 (19)

UFJF 0,9369 (39) 0,9568 (38) 3,6856 (20)

UFBA 0,9357 (40) 0,9482 (43) 3,6623 (21)

PUCSP 0,9326 (43) 0,9440 (46) 3,6529 (22)

UNIFEI 0,9761 (9) 0,9912 (8) 3,6352 (23)

UERJ 0,9539 (24) 0,9712 (24) 3,6323 (24)

UFRN 0,9297 (45) 0,9376 (54) 3,6167 (25)

UFU 0,9588 (18) 0,9714 (22) 3,6162 (26)

UEL 0,9530 (27) 0,9648 (29) 3,6006 (27)

UNIRIO 0,9282 (47) 0,9512 (41) 3,5926 (28)

UFERSA 0,9389 (36) 0,9487 (42) 3,5480 (29)

UEM 0,9566 (21) 0,9739 (19) 3,5341 (30)

UFTM 0,9291 (46) 0,9469 (45) 3,5186 (31)

UNISINOS 0,9739 (10) 0,9825 (14) 3,5129 (32)

PUCRS 0,9799 (7) 1,0000 (1) 3,4912 (33)

UNICENTRO 0,9093 (64) 0,9418 (49) 3,4721 (34)

UTFPR 0,9502 (29) 0,9625 (32) 3,4554 (35)

UFF 0,9420 (32) 0,9577 (36) 3,4522 (36)

UDESC 0,9261 (48) 0,9339 (61) 3,4509 (37)

UFRPE 0,9403 (33) 0,9568 (37) 3,4499 (38)
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TABELA 4.3 – Eficiências e posicionamento para cross efficiency, em conjunto com
DEA tradicional e IGC (cont.)

IES Cross Efficiency (Pos) Ef. DEA trad. (Pos) IGC(Pos)

UFPB 0,9335 (42) 0,9477 (44) 3,4490 (39)

UFRRJ 0,9323 (44) 0,9424 (48) 3,4384 (40)

UFG 0,9212 (51) 0,9365 (56) 3,4337 (41)

UFPEL 0,9472 (30) 0,9669 (27) 3,4253 (42)

UNIFAL-MG 0,906 (67) 0,9292 (66) 3,4228 (43)

UNIOESTE 0,9403 (33) 0,9592 (35) 3,4124 (44)

UFOP 0,9347 (41) 0,9428 (47) 3,4105 (45)

UFVJM 0,9059 (68) 0,9259 (67) 3,4000 (46)

UNOESTE 0,9128 (60) 0,9365 (55) 3,3434 (47)

UFES 0,9203 (52) 0,9345 (60) 3,3377 (48)

UVV 0,9056 (69) 0,9306 (64) 3,2974 (49)

UFGD 0,9165 (57) 0,9330 (62) 3,2936 (50)

FURG 0,9375 (38) 0,9609 (33) 3,2897 (51)

UFCG 0,9201 (53) 0,9347 (59) 3,2558 (52)

UESC 0,9190 (55) 0,9356 (57) 3,2309 (53)

UNIPAMPA 0,9012 (73) 0,9152 (71) 3,2142 (54)

UFSJ 0,9026 (71) 0,9110 (73) 3,2119 (55)

UEPG 0,9095 (62) 0,9203 (69) 3,1992 (56)

USJT 0,8224 (77) 0,8765 (77) 3,1956 (57)

UFPA 0,9153 (58) 0,9401 (50) 3,1359 (58)

UNESA 0,9608 (16) 0,9693 (25) 3,1251 (59)

UFS 0,9199 (54) 0,9385 (52) 3,1082 (60)

UNAERP 0,9250 (50) 0,9379 (53) 3,1082 (61)

UNINOVE 0,9652 (14) 0,9831 (13) 3,0956 (62)

FEEVALE 0,9392 (35) 0,9546 (39) 3,0784 (63)

UFMS 0,9023 (72) 0,9193 (70) 3,075 (64)

MACKENZIE 0,9629 (15) 0,9781 (16) 3,0535 (65)

UESB 0,9169 (56) 0,9386 (51) 3,0527 (66)

UP 0,9078 (65) 0,9312 (63) 3,0509 (67)

UFMT 0,9117 (61) 0,9304 (65) 3,0500 (68)

UAM 0,9071 (66) 0,9142 (72) 3,0388 (69)

PUCPR 0,9451 (31) 0,9632 (30) 3,0265 (70)

UFRA 0,8943 (75) 0,9098 (74) 3,0173 (71)

UFRB 0,9506 (28) 0,9841 (12) 3,0103 (72)

UNIJUI 0,9011 (74) 0,9098 (74) 2,9999 (73)
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TABELA 4.3 – Eficiências e posicionamento para cross efficiency, em conjunto com
DEA tradicional e IGC (cont.)

IES Cross Efficiency (Pos) Ef. DEA trad. (Pos) IGC(Pos)

UNISANTOS 0,9043 (70) 0,9232 (68) 2,9970 (74)

UTP 0,8822 (76) 0,8894 (76) 2,9695 (75)

PUC MINAS 0,9558 (22) 0,9745 (18) 2,9564 (76)

USC 0,8142 (78) 0,8395 (78) 2,9553 (77)

UFMA 0,9129 (59) 0,9351 (58) 2,9519 (78)

Como pontuado na seção 3, a abordagem cross efficiency considera não apenas a

auto avaliação, mas também a avaliação de seus pares; essa mudança de conceito permite

corrigir DMUs que somente escolheram os pesos de maneira peculiar, isto é, DMUs que,

ao buscarem a maximização de sua eficiência, não retratam sua realidade. Ademais,

ao considerar que a agregação das eficiências de cada uma das 78 DMUs, empates na

primeira colocação se tornam praticamente imposśıveis de acontecer. Com efeito, isso

foi exatamente o observado: UFRGS, UFMG, UFABC, e PUCRS não mais dividem o

primeiro lugar.

Todavia, pode-se considerar que UFMG e UFRGS - 1o e 2o lugar em cross efficiency,

respectivamente - estão virtualmente empatadas, com a eficiência da UFMG apenas 0,02%

melhor que a da UFRGS. Esse resultado muito próximo pode ser explicado pela homo-

geneidade das notas de graduação, mestrado, e doutorado, as quais fornecem a ambas

performances suficientemente justas, não importando qual DMU estão as avaliando. De

fato, as notas da UFMG estão, no mı́nimo, entre as quatro melhores colocadas, com um

4o lugar na graduação, 3o no mestrado, e 2o no doutorado, enquanto a UFRGS atinge

resultados invejáveis para a pós-graduação, 2o e 1o em mestrado e doutorado, respecti-

vamente, e uma nota de graduação mediana, 11a colocada. Portanto, pela essência do

método cross efficiency, ambas DMUs apresentam ótima performance não importando

qual nota é privilegiada por outras DMUs.

Essa caracteŕıstica intŕınseca da técnica cross efficiency é ainda notada quando as

outras primeiras colocadas no DEA tradicional são analisadas. PUCRS cai para a 7a

posição, uma vez que suas notas de graduação e doutorado são necessárias para manter

uma alta colocação no ranking. De fato, PUCRS possui uma baixa nota de graduação,

49a colocação, e uma boa 7a colocação na nota de doutorado. Então, devido a sua hete-

rogeneidade nas notas, principalmente da graduação, o decaimento de seis posições pode

ser explicado.

Agora, a UFABC enfatiza ainda mais o mencionado recurso da cross efficiency ; a

referida DMU decai impressionantes 48 posições. A nota de graduação da UFABC é
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expressiva, a 1a colocada com 11% de vantagem ante a segunda, UFCSPA; esse distanci-

amento é notável, uma vez que a diferença da segunda para terceira é de apenas 1,86%.

Não obstante, essa performance diverge drasticamente com suas notas de pós-graduação.

UFABC é somente a 70a e 74a colocadas no mestrado e doutorado, respectivamente. Essa

distorção na composição de notas é crucial para a performance da UFABC, implicando

em uma baixa posição no cross efficiency. Então, como a UFABC é avaliada pelas de-

mais DMUs presentes na amostra, sua excelente nota de graduação não é mais capaz de

sustentá-la em uma boa colocação.

Logo, a avaliação pelos pares da técnica cross efficiency permite, de certa maneira

e de modo indireto, contornar a questão dos pesos nulos. Apesar de que a DMU em

análise ser avaliada pelos pesos obtidos em DEA tradicional das demais componentes da

amostra, onde de fato ocorre a existência de pesos nulos (como visto na Tabela 4.1), em

uma perspectiva ampla da avaliação, como cada DMU privilegia, normalmente, uma de

suas três notas, na eficiência média final obtida da análise cross efficiency é refletida a

importância dos três outputs em questão.

Continuando, analogamente à Tabela 4.2, entretanto com as posições do DEA tradi-

cional na orientação de linha, enquanto cross efficiency nas colunas, a Tabela 4.4 ilustra

o movimento entre as abordagens.

TABELA 4.4 – Movimento interquartis de DEA tradicional e cross efficiency

Cross Efficiency
1o 2o 3o 4o

DEA
trad

1o 16 3 1 0
2o 4 15 0 0
3o 0 1 14 4
4o 0 0 4 16

Em um primeiro momento, é interessante notar o alto número de DMUs colocadas no

mesmo quartil. São 71 DMUs, 78.2% da amostra, não alteram as posições significante-

mente; esse movimento interquartil contrasta significantemente com a Tabela 4.2.

Escrutinizando, ainda, a Tabela 4.4, é posśıvel observar a cáıda da UFABC. Essa

DMU é a única a se mover do 1o quartil DEA tradicional para o 3o. Ademais, entre as

três DMUs que cáıram do 1o quartil DEA para o 2o, UFRB é responsável pela maior

diferença entre os métodos DEA. Seguindo a explicação fornecida no parágrafo anterior,

quando UFRB representava a subida mais significativa entre o IGC e DEA tradicional,

sua ótima performance na nota de doutorado não é capaz de suprir uma baixa nota de

graduação e mestrado - 73a e 71a, respectivamente - quando UFRB é avaliada pelas demais

DMUs.

Em adição, chama atenção as quatro DMUs que se moveram do 2o quartil DEA para
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o 1o. UFU, UNESA, UFPE, e UFSM possuem composições de notas justas. Conside-

rando, por exemplo, UNESA, dentre as quatro, a maior diferença entre as metodologias

DEA. Essa DMU é posicionada em 31o, 12o, e 22o em graduação, mestrado, e doutorado,

correspondentemente, que é uma distribuição justa e homogênea, dando a ela uma boa

performance quando julgada pelo restante da amostra.

Sob o prisma da análise cross efficiency, é interessante observar as DMUs que foram

do último quartil no IGC para o 1o em DEA tradicional. Somente a UFRB, já deta-

lhado acima, não se manteve no primeiro quartil, enquanto MACKENZIE, UNINOVE,

e PUCMINAS, apesar de não portar exatamente as mesmas colocações, sustentaram-se

no 1o quartil em cross efficiency. Esse não decaimento pode ser explicado pelas já de-

monstradas boas notas de doutorado e, para MACKENZIE e PUCMINAS, boas notas

também de mestrado - 7a e 10a colocação, correspondentemente -, implicando em uma

quase homogênea distribuição de notas, uma vez que suas notas de graduação - MAC-

KENZIE, 61a; e PUCMINAS, 71a - destoam das demais; não obstante, a composição das

notas foram suficientes para mantê-las no 1o quartil. Enquanto, a UNINOVE se manteve

não por possuir notas de graduação e/ou mestrado entre as dez melhores, mas sim pela

homogeneidade e média performance de ambas as notas, ostentando uma 37a colocação

para a graduação e 34a para o mestrado.

Olhando, agora, para as DMUs que subiram do 2o quartil IGC para o 1o em DEA

tradicional, percebe-se que PUCRS, UNISINOS, e UNIFEI mantiveram suas posições no

1o quartil quando analisadas pela técnica cross efficiency, ao passo que a UEM retornou

para o 2o quartil. Essa última DMU não é responsável pela queda mais significativa (a

PUCRS é que apresentou queda mais senśıvel, decaindo sete posições), mas estava postada

na região limı́trofe entre os quartis, de modo que sua queda de duas posições foi suficiente

para a mudança. Essa queda, ainda que pequena, pode ser explicada pela nota destoante

de graduação da UEM, a 56a colocada, em comparação com suas justas notas de pós-

graduação, 20a para mestrado e 18a para doutorado. Outro ponto que merece destaque

dentre essas DMUs é a subida de quatro posições da UNISINOS, 14a colocada em DEA

tradicional. O aumento de posição se deve, provavelmente, a homogeneidade das notas

- 21a em graduação; 16a, mestrado; e 12a, doutorado -, o que permite à essa DMU boa

performance não importando qual DMU a está avaliando.

Entre as DMUs que pertenciam ao último quartil no IGC e, sob a ótica da abordagem

DEA tradicional, foram para o 2o, a UNESA alcançou, ao sair da 25a para a 16a posição,

uma colocação no 1o quartil em cross efficiency. Essa subida de posições está alicerçada em

sua boa nota de mestrado, 12a colocada, e pelas notas de graduação, 31a, e principalmente

de doutorado, 23a, não apresentarem discrepância significativa. Observando da mediana

para baixo na tabela 4.4, nota-se que quatro DMUs subiram do último para o 3o quartil em

comparação com DEA tradicional. UDESC, UFES, UFCG, e UFGD foram responsáveis
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por essa movimentação; a mais significativa em termos de diferença de posição foi a

UDESC, subindo 13 posições. Essa DMU apresenta notas de graduação e pós-graduação,

assim como as demais, homogêneas e ao redor da 54a posição e com desvio de 7,5 posições,

entretanto sua razoável nota de graduação, 28a, permite essa melhor performance.

No sentido oposto, ou seja, decaindo do 3o quartil para o quarto, existem quatro DMUs,

a saber, UNOESTE, UFMA, UFCSPA, e UNICENTRO. As duas primeiras apresentam

pequenos decréscimos, cinco posições para a UNOESTE e apenas uma para a UFMA,

de modo que suas passagens de um quartil para o outro são explicadas por pertencer

à região limı́trofe. Todavia, considerando UFCSPA e UNICENTRO, a queda é mais

significativa, com 22 posições para aquela e 15 para esta. De fato, essas duas DMUs

são exemplos importantes sobre as diferenças entre as abordagens DEA. A UFCSPA

apresenta, como notado anteriormente, a 2a melhor nota de graduação, ao passo que

suas notas de pós-graduação não acompanham a performance, atingindo a 69a e 75a para

mestrado e doutorado, respectivamente; enquanto a UNICENTRO é a 7a colocada na

graduação e apenas a 73a em mestrado e 62a em doutorado. A heterogeneidade entre as

notas faz com que as referidas DMUs não apresentem eficiências obtidas pela avaliação

de seus pares tão boas quanto à eficiência de DEA tradicional, possivelmente explicando

a queda entre os quartis.

4.1.3 Comparação do cross efficiency e IDMU

Nesta seção e sua subsequente, analisar-se-á os objetivos secundários em contraposição

à abordagem cross efficiency, por assim dizer, “pura”, no sentido que se utiliza dos pesos

estimados em DEA tradicional. O cerne desse tipo de abordagem é, como detalhado

nas seções anteriores, mitigar as questões da não unicidade e da nulidade dos pesos; a

ideia da IDMU, tratada nesta seção, está mais preocupada com a questão de pesos não

únicos. Uma vez que as duas abordagens empregadas no presente trabalho, como todo

objetivo secundário, não permitem a alteração das eficiências previamente encontradas é

de se supor que não ocorra discrepância senśıvel entre os ordenamentos propostos. Para

o método da IDMU, é bom relembrar, está se buscando reduzir a distância da DMU ideal

(WANG et al., 2011). Isso posto, apresenta-se na Tabela 4.5 os resultados encontrados.

TABELA 4.5 – Pesos, eficiências e posicionamento para IDMU, em conjunto com cross
efficiency

IES u1 u2 u3 Ef. IDMU (Pos) Cross Efficiency (Pos)

UNICAMP 0,0000 0,1599 0,0448 0,9811 (6) 0,9810 (6)

UFRGS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9968 (2) 0,9968 (2)

UFMG 0,0247 0,0000 0,1855 0,9969 (1) 0,9969 (1)

UFRJ 0,0000 0,0000 0,2022 0,9860 (3) 0,9857 (3)
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TABELA 4.5 – Pesos, eficiências e posicionamento para IDMU, em conjunto com cross
efficiency (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. IDMU (Pos) Cross Efficiency (Pos)

UFABC 0,258 0,0000 0,0000 0,9263 (50) 0,9259 (49)

UNIFESP 0,0000 0,0000 0,2022 0,9599 (19) 0,9588 (18)

UFSC 0,0000 0,0000 0,2022 0,9824 (5) 0,9819 (5)

UFLA 0,1171 0,0000 0,1218 0,9780 (9) 0,9773 (8)

UFV 0,0247 0,0000 0,1855 0,9854 (4) 0,9845 (4)

UFSCAR 0,0247 0,0000 0,1855 0,9674 (12) 0,9663 (12)

UNB 0,1171 0,0000 0,1218 0,9536 (28) 0,9533 (25)

UENF 0,1355 0,1111 0,0000 0,9374 (39) 0,9378 (37)

UNESP 0,0000 0,0000 0,2022 0,9658 (14) 0,9653 (13)

UFSM 0,0247 0,0000 0,1855 0,9587 (20) 0,9578 (20)

UFC 0,0000 0,0000 0,2022 0,9544 (24) 0,9540 (23)

UFPE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9600 (17) 0,9593 (17)

UFCSPA 0,1171 0,0000 0,1218 0,9103 (64) 0,9095 (62)

UFPR 0,0000 0,0000 0,2022 0,9539 (26) 0,9532 (26)

PUC-RIO 0,0000 0,1599 0,0448 0,9727 (11) 0,9725 (11)

UFJF 0,1171 0,0000 0,1218 0,9379 (38) 0,9369 (39)

UFBA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9364 (40) 0,9357 (40)

PUCSP 0,0000 0,0000 0,2022 0,9330 (44) 0,9326 (43)

UNIFEI 0,0000 0,0000 0,2022 0,9781 (8) 0,9761 (9)

UERJ 0,0000 0,0000 0,2022 0,9547 (23) 0,9539 (24)

UFRN 0,0000 0,0000 0,2022 0,9305 (45) 0,9297 (45)

UFU 0,0000 0,0000 0,2022 0,9600 (17) 0,9588 (18)

UEL 0,0000 0,0000 0,2022 0,9541 (25) 0,9530 (27)

UNIRIO 0,1171 0,0000 0,1218 0,929 (47) 0,9282 (47)

UFERSA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9400 (36) 0,9389 (36)

UEM 0,0000 0,0000 0,2022 0,9576 (21) 0,9566 (21)

UFTM 0,1171 0,0000 0,1218 0,9299 (46) 0,9291 (46)

UNISINOS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9748 (10) 0,9739 (10)

PUCRS 0,0000 0,205 0,0000 0,9798 (7) 0,9799 (7)

UNICENTRO 0,1171 0,0000 0,1218 0,9107 (62) 0,9093 (64)

UTFPR 0,0247 0,0000 0,1855 0,9521 (29) 0,9502 (29)

UFF 0,0000 0,0000 0,2022 0,9433 (32) 0,9420 (32)

UDESC 0,0247 0,0000 0,1855 0,9271 (48) 0,9261 (48)

UFRPE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9419 (34) 0,9403 (33)

UFPB 0,0000 0,0000 0,2022 0,9345 (42) 0,9335 (42)

UFRRJ 0,0247 0,0000 0,1855 0,9338 (43) 0,9323 (44)

UFG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9221 (51) 0,9212 (51)

UFPEL 0,0000 0,0000 0,2022 0,9488 (30) 0,9472 (30)

UNIFAL-MG 0,1171 0,0000 0,1218 0,9075 (65) 0,906 (67)

UNIOESTE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9425 (33) 0,9403 (33)

UFOP 0,0247 0,0000 0,1855 0,9357 (41) 0,9347 (41)

UFVJM 0,1171 0,0000 0,1218 0,9072 (67) 0,9059 (68)

UNOESTE 0,1171 0,0000 0,1218 0,9132 (60) 0,9128 (60)
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TABELA 4.5 – Pesos, eficiências e posicionamento para IDMU, em conjunto com cross
efficiency (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. IDMU (Pos) Cross Efficiency (Pos)

UFES 0,0000 0,0000 0,2022 0,9215 (52) 0,9203 (52)

UVV 0,1171 0,0000 0,1218 0,9072 (67) 0,9056 (69)

UFGD 0,0000 0,0000 0,2022 0,9177 (57) 0,9165 (57)

FURG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9391 (37) 0,9375 (38)

UFCG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9209 (54) 0,9201 (53)

UESC 0,0000 0,0000 0,2022 0,9204 (55) 0,9190 (55)

UNIPAMPA 0,1171 0,0000 0,1218 0,9029 (73) 0,9012 (73)

UFSJ 0,0247 0,0000 0,1855 0,9037 (71) 0,9026 (71)

UEPG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9105 (63) 0,9095 (62)

USJT 0,1355 0,1111 0,0000 0,8219 (77) 0,8224 (77)

UFPA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9165 (58) 0,9153 (58)

UNESA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9612 (16) 0,9608 (16)

UFS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9215 (52) 0,9199 (54)

UNAERP 0,0000 0,0000 0,2022 0,9264 (49) 0,9250 (50)

UNINOVE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9671 (13) 0,9652 (14)

FEEVALE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9407 (35) 0,9392 (35)

UFMS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9036 (72) 0,9023 (72)

MACKENZIE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9632 (15) 0,9629 (15)

UESB 0,0000 0,0000 0,2022 0,9185 (56) 0,9169 (56)

UP 0,0051 0,2019 0,0000 0,9073 (66) 0,9078 (65)

UFMT 0,0000 0,0000 0,2022 0,9130 (61) 0,9117 (61)

UAM 0,0051 0,2019 0,0000 0,9070 (69) 0,9071 (66)

PUCPR 0,0000 0,0000 0,2022 0,9455 (31) 0,9451 (31)

UFRA 0,0000 0,0000 0,2022 0,8955 (75) 0,8943 (75)

UFRB 0,0000 0,0000 0,2022 0,9538 (27) 0,9506 (28)

UNIJUI 0,0000 0,0000 0,2022 0,9014 (74) 0,9011 (74)

UNISANTOS 0,0051 0,2019 0,0000 0,9040 (70) 0,9043 (70)

UTP 0,0000 0,0000 0,2022 0,8827 (76) 0,8822 (76)

PUC MINAS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9563 (22) 0,9558 (22)

USC 0,1355 0,1111 0,0000 0,8138 (78) 0,8142 (78)

UFMA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9147 (59) 0,9129 (59)

Com efeito, não houve nenhuma DMU que se locomoveu de um quartil para o outro,

como pode ser notado na Tabela 4.6; isso ocorre pelo fato que apenas duas DMUs apre-

sentaram novos pesos estimados, a saber, UFMG e UFRGS. A UFMG ainda se utiliza

de suas notas de graduação, todavia em menor medida, e deslocou a nulidade do peso

do doutorado para o mestrado. Já a UFRGS se utiliza somente da nota de doutorado,

deixando nulos os pesos referentes às suas notas de graduação e mestrado. Entretanto,

em detrimento dessa mı́nima mudança, a abordagem da IDMU propôs um novo ranquea-

mento, com alguns ajustes em relação à técnica cross efficiency. Esses ajustes favorecem,

portanto, DMUs que apresentam melhor performance nas notas para os cursos de douto-
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rado.

TABELA 4.6 – Movimento interquartis de IDMU e cross efficiency

Cross Efficiency
1o 2o 3o 4o

IDMU

1o 20 0 0 0
2o 0 19 0 0
3o 0 0 19 4
4o 0 0 0 19

Isso posto, existiram ao todo 28 mudanças no ranqueamento proposto, de no máximo

três posições. As DMUs responsáveis por essas maiores mudanças foram a UNB e a UAM,

caindo, respectivamente, da 25a para 28a posição e da 66a para a 69a colocação. Pelo fato

da UFMG e da UFRGS privilegiarem, como supracitado, suas notas de doutorado, as

baixas performance nestas notas da UNB (36a) e UAM (62a) - as piores notas em relação

às de graduação e mestrado - possivelmente explicam as pioras nos posicionamentos.

Agora, considerando as DMUs que movimentaram duas posições, nota-se que UEL,

UNIFAL-MG, UVV e UNICENTRO melhoraram suas colocações, ao passo que UFCSPA e

UENF decáıram. De fato, para as duas últimas DMUs, as notas de doutorado são as piores

em comparação com as de graduação e mestrado. Enquanto que para a UEL, DMU que

obteve melhora de posicionamento, é diametralmente o oposto, isto é, a nota de doutorado

é a mais bem colocada perante as demais. Para as três restantes, a despeito da nota de

graduação figurar em melhor colocação, suas notas de mestrados estão posicionadas em

posições sistematicamente menores que às de doutorado.

Ainda, trazendo para análise as DMUs com apenas uma mudança de posição, observa-

se que 11 DMUs subiram uma posição, ao passo que nove estão piores colocadas. As

análises, não obstante de menor teor e grau, são análogas às expostas nos parágrafos

anteriores. É interessante notar que as trocas de posições, dentro de todo conjunto de

movimentações, sempre ocorreram, no máximo, até a 8a posição, de modo que as sete

primeiras colocações permaneceram inalteradas. Pode-se supor, portanto, um certo grau

de resiliência das primeiras colocadas, na medida que foi indiferente a nota utilizada na

sua determinação de eficiência. De fato, as notas tanto de mestrado quanto de doutorado

para as sete primeiras colocadas figuram entre as dez primeiras, à exceção da UFV para

o mestrado, onde ocupa a 13a colocação.

Então, nota-se, um ajuste fino entre as abordagens, não figurando mudanças signifi-

cativas.
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4.1.4 Comparação do cross efficiency e pesos não nulos

Nesta seção se analisará os resultados do objetivo secundário que visa a redução dos

pesos nulos. Em uma primeira constatação, nota-se que houve menos mudanças de posi-

ções, apenas 16 trocas. Em contrapartida, esse método estimou novos pesos para quatro

DMUs, sendo que eles, fato muito interessante, não são nulos para todas as três notas;

o uso equânime das notas de graduação, mestrado e doutorado ocorreu pela primeira

vez nos métodos DEA aplicados no presente trabalho. É interessante notar, ainda, que

essas quatros DMUs são precisamente as quatro primeiras da abordagem DEA tradici-

onal, reiterando, UFRGS, UFMG, PUCRS e UFABC. Esse fato faz com que as DMUs

que modificaram suas posições apresentem distribuição ora homogênea, para subidas no

ordenamento, ora heterogênea, para descidas.

TABELA 4.7 – Pesos, eficiências e posicionamento para pesos não nulos, em conjunto
com cross efficiency

IES u1 u2 u3 Ef. Não Nulos (Pos) Cross Efficiency (Pos)

UNICAMP 0,0000 0,1599 0,0448 0,9828 (6) 0,9810 (6)

UFRGS 0,0446 0,1444 0,0300 0,9984 (2) 0,9968 (2)

UFMG 0,0979 0,0687 0,0675 0,9986 (1) 0,9969 (1)

UFRJ 0,0000 0,0000 0,2022 0,9875 (3) 0,9857 (3)

UFABC 0,1270 0,0594 0,0566 0,9272 (49) 0,9259 (49)

UNIFESP 0,0000 0,0000 0,2022 0,9608 (18) 0,9588 (18)

UFSC 0,0000 0,0000 0,2022 0,9837 (5) 0,9819 (5)

UFLA 0,1171 0,0000 0,1218 0,9790 (8) 0,9773 (8)

UFV 0,0247 0,0000 0,1855 0,9863 (4) 0,9845 (4)

UFSCAR 0,0247 0,0000 0,1855 0,9682 (12) 0,9663 (12)

UNB 0,1171 0,0000 0,1218 0,9549 (27) 0,9533 (25)

UENF 0,1355 0,1111 0,0000 0,9391 (38) 0,9378 (37)

UNESP 0,0000 0,0000 0,2022 0,9672 (14) 0,9653 (13)

UFSM 0,0247 0,0000 0,1855 0,9597 (20) 0,9578 (20)

UFC 0,0000 0,0000 0,2022 0,9558 (24) 0,9540 (23)

UFPE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9612 (17) 0,9593 (17)

UFCSPA 0,1171 0,0000 0,1218 0,9111 (64) 0,9095 (62)

UFPR 0,0000 0,0000 0,2022 0,9550 (25) 0,9532 (26)

PUC-RIO 0,0000 0,1599 0,0448 0,9744 (11) 0,9725 (11)

UFJF 0,1171 0,0000 0,1218 0,9387 (39) 0,9369 (39)

UFBA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9376 (40) 0,9357 (40)

PUCSP 0,0000 0,0000 0,2022 0,9344 (43) 0,9326 (43)

UNIFEI 0,0000 0,0000 0,2022 0,9783 (9) 0,9761 (9)

UERJ 0,0000 0,0000 0,2022 0,9559 (23) 0,9539 (24)

UFRN 0,0000 0,0000 0,2022 0,9315 (45) 0,9297 (45)

UFU 0,0000 0,0000 0,2022 0,9608 (19) 0,9588 (19)

UEL 0,0000 0,0000 0,2022 0,9549 (26) 0,9530 (27)

UNIRIO 0,1171 0,0000 0,1218 0,9299 (47) 0,9282 (47)
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TABELA 4.7 – Pesos, eficiências e posicionamento para pesos não nulos, em conjunto
com cross efficiency (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. Não Nulos (Pos) Cross Efficiency (Pos)

UFERSA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9408 (36) 0,9389 (36)

UEM 0,0000 0,0000 0,2022 0,9587 (21) 0,9566 (21)

UFTM 0,1171 0,0000 0,1218 0,9308 (46) 0,9291 (46)

UNISINOS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9758 (10) 0,9739 (10)

PUCRS 0,0048 0,1992 0,0029 0,9816 (7) 0,9799 (7)

UNICENTRO 0,1171 0,0000 0,1218 0,9111 (63) 0,9093 (64)

UTFPR 0,0247 0,0000 0,1855 0,9523 (29) 0,9502 (29)

UFF 0,0000 0,0000 0,2022 0,9441 (32) 0,9420 (32)

UDESC 0,0247 0,0000 0,1855 0,9279 (48) 0,9261 (48)

UFRPE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9424 (34) 0,9403 (33)

UFPB 0,0000 0,0000 0,2022 0,9355 (42) 0,9335 (42)

UFRRJ 0,0247 0,0000 0,1855 0,9343 (44) 0,9323 (44)

UFG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9231 (51) 0,9212 (51)

UFPEL 0,0000 0,0000 0,2022 0,9494 (30) 0,9472 (30)

UNIFAL-MG 0,1171 0,0000 0,1218 0,9079 (67) 0,906 (67)

UNIOESTE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9426 (33) 0,9403 (34)

UFOP 0,0247 0,0000 0,1855 0,9366 (41) 0,9347 (41)

UFVJM 0,1171 0,0000 0,1218 0,9077 (68) 0,9059 (68)

UNOESTE 0,1171 0,0000 0,1218 0,9143 (60) 0,9128 (60)

UFES 0,0000 0,0000 0,2022 0,9223 (52) 0,9203 (52)

UVV 0,1171 0,0000 0,1218 0,9075 (69) 0,9056 (69)

UFGD 0,0000 0,0000 0,2022 0,9185 (57) 0,9165 (57)

FURG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9397 (37) 0,9375 (38)

UFCG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9220 (54) 0,9201 (53)

UESC 0,0000 0,0000 0,2022 0,9211 (55) 0,9190 (55)

UNIPAMPA 0,1171 0,0000 0,1218 0,9032 (73) 0,9012 (73)

UFSJ 0,0247 0,0000 0,1855 0,9044 (71) 0,9026 (71)

UEPG 0,0000 0,0000 0,2022 0,9113 (62) 0,9095 (63)

USJT 0,1355 0,1111 0,0000 0,8234 (77) 0,8224 (77)

UFPA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9175 (58) 0,9153 (58)

UNESA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9626 (16) 0,9608 (16)

UFS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9220 (53) 0,9199 (54)

UNAERP 0,0000 0,0000 0,2022 0,927 (50) 0,9250 (50)

UNINOVE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9675 (13) 0,9652 (14)

FEEVALE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9413 (35) 0,9392 (35)

UFMS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9043 (72) 0,9023 (72)

MACKENZIE 0,0000 0,0000 0,2022 0,9648 (15) 0,9629 (15)

UESB 0,0000 0,0000 0,2022 0,9190 (56) 0,9169 (56)

UP 0,0051 0,2019 0,0000 0,9092 (65) 0,9078 (65)

UFMT 0,0000 0,0000 0,2022 0,9137 (61) 0,9117 (61)

UAM 0,0051 0,2019 0,0000 0,9085 (66) 0,9071 (66)

PUCPR 0,0000 0,0000 0,2022 0,9470 (31) 0,9451 (31)

UFRA 0,0000 0,0000 0,2022 0,8962 (75) 0,8943 (75)
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TABELA 4.7 – Pesos, eficiências e posicionamento para pesos não nulos, em conjunto
com cross efficiency (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. Não Nulos (Pos) Cross Efficiency (Pos)

UFRB 0,0000 0,0000 0,2022 0,9534 (28) 0,9506 (28)

UNIJUI 0,0000 0,0000 0,2022 0,9028 (74) 0,9011 (74)

UNISANTOS 0,0051 0,2019 0,0000 0,9058 (70) 0,9043 (70)

UTP 0,0000 0,0000 0,2022 0,8839 (76) 0,8822 (76)

PUC MINAS 0,0000 0,0000 0,2022 0,9577 (22) 0,9558 (22)

USC 0,1355 0,1111 0,0000 0,8153 (78) 0,8142 (78)

UFMA 0,0000 0,0000 0,2022 0,9151 (59) 0,9129 (59)

Desse modo, focalizando sobre as alterações de posicionamento, constata-se que as

magnitudes das mudanças de posições foram exatamente as mesmas para a abordagem

descrita na seção anterior, ou seja, de no máximo duas posições - para duas DMUs - e uma

posição para o restante. Esse fato fez com que as mudanças entre os quartis tampouco

acontecessem, como notado na Tabela 4.8.

TABELA 4.8 – Movimento interquartis de Pesos Não Nulos e cross efficiency

Cross Efficiency
1o 2o 3o 4o

Pesos
Não
Nu-
los

1o 20 0 0 0
2o 0 19 0 0
3o 0 0 19 4
4o 0 0 0 19

As duas DMUs que apresentaram as maiores discrepâncias de posicionamento, nomi-

nalmente, UNB e UFCSPA decáıram duas posições. Como supracitado, o motivo para a

piora de performance está na heterogeneidade das notas de graduação, mestrado e dou-

torado. Com efeito, a análise da UFCSPA torna muito evidente essa questão. Essa DMU

apresenta a 2a melhor nota de graduação, ao passo que suas notas de mestrado e dou-

torado figuram no último quartil da tabela, 69a e 75a, correspondentemente. A UNB,

a despeito de apresentar notas de pós-graduação melhores colocadas - mestrado, 23a, e

doutorado, 36a -, apresenta nota de graduação bem distinta dessas, 6a colocação, o que

possivelmente explica sua piora de performance.

Analisando os casos onde aconteceu apenas uma mudança, das 14 DMUs, nove apre-

sentaram melhora no posicionamento, enquanto cinco pioraram. À guisa de ilustração,

toma-se uma DMU de cada caso. Então, das DMUs que obtiveram melhor performance,

a UEL é um bom exemplo, porque suas notas estão bem distribúıdas, de modo que a

amplitude de notas mı́nimas e máximas, graduação e doutorado, respectivamente, é de

apenas oito posições. Ao passo que, olhando-se para o outro caso, a UNESP é significativa,
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uma vez que há uma diferença de 48 posições entre suas notas extremas. As mudanças

das demais DMUs, tanto em movimentos acima quanto abaixo, podem ser explicadas de

maneira análoga; não obstante, as diferenças são mais sutis, uma vez que houve somente

uma troca de posição.

De maneira sucinta, conclui-se que o modelo DEA tradicional forneceu ordenamento

divergente em relação ao IGC e não apresentou a manifesta incongruência, todavia com

quatro IES empatadas na 1a colocação. Já a abordagem cross efficiency apresentou

ranqueamento similar ao DEA tradicional, mas sem os empates na 1a colocação e com

algumas correções sobre IES que possúıam notas heterogêneas. Enquanto, os objetivos

secundários realizaram pequenos ajustes em relação ao cross efficiency, a fim de mitigar

as principais cŕıticas dessa técnica.

Logo, pode-se supor que uma vantagem da cross efficiency e seus respectivos objetivos

secundários, além do aumento do poder discriminatório, é de contornar, ainda que de

maneira indireta, a questão de pesos nulos. No conjunto de DMUs avaliadas, haverá

aquelas que ou pesam mais a nota de graduação, ou a nota de mestrado ou de doutorado,

fazendo com a DMU em análise seja mensurada por todos seus outputs. No entanto,

essa mensuração não é feita sistemática e deliberadamente, uma vez que os pesos serão

definidos tão somente pela configuração e estrutura dos valores de outputs DMUs em

análise.

4.1.5 Da quasIDMU

Nesta seção se discutirá os resultados obtidos pela quasIDMU. Reiterando, a ideia

basilar da quasIDMU é, dentro do contexto do uso de DMUs virtuais para ranqueamento,

propor uma DMU mais racional e próxima da realidade das DMUs analisadas; de modo

a não ser muito distante do PPS e oferecer um contraponto à IDMU. Para tal, foi de-

senvolvido um algoritmo para determinação da quasIDMU e sugerida uma metodologia

que substitúıa a IDMU pela quasIDMU em mesmo modelo DEA e, então, a análise dos

resultados obtidos. No caso, o modelo analisado foi de Wang et al. (2011).

Isso posto, o primeiro passo é a determinação da quasIDMU. Para sua obtenção foi

seguido o algoritmo desenvolvido, sistematizado na Figura 3.1. Então, seguindo o mé-

todo iterativo, nota-se que a quasIDMU é composta pelas dez melhores IES em cada

uma das notas. Então, UNB, UFV, UFMG, UFJF, UFLA, UNIRIO, UFCSPA, UENF,

UNICENTRO e UFABC compõem a nota de graduação; PUCRS, MACKENZIE, UNI-

CAMP, UNESP, PUCMINAS, PUCRIO, UFMG, UFRGS, UFSC e UFRJ, mestrado; e

UFV, PUCRS, UNICAMP, PUCRIO, UFMG, UFRGS, UFSC, UFRJ, UNIFEI e UFRB,

doutorado. Logo, as médias das respectivas notas formam a quasIDMU, que é composta

por G = 3,4400, M = 4,7898 e D = 4,9085. À t́ıtulo de comparação, as notas para a
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IDMU são G = 3,8763, M = 4,8788 e D = 4,9463. Isto é, há uma diferença negativa de

11%, 2% e 1% da quasIDMU para a IDMU.

Uma vez encontrada a quasIDMU, essa DMU virtual pode então ser substitúıda no

modelo 3.6. Os pesos estimados estão dispostos na Tabela 4.9.

TABELA 4.9 – Pesos para quasIDMU

IES u1 u2 u3

UNICAMP 0,0000 0,1599 0,0448

UFRGS 0,0051 0,2019 0,0000

UFMG 0,0484 0,1722 0,0000

UFRJ 0,0000 0,0000 0,2022

UFABC 0,258 0,0000 0,0000

UNIFESP 0,0000 0,0000 0,2022

UFSC 0,0000 0,0000 0,2022

UFLA 0,1171 0,0000 0,1218

UFV 0,0247 0,0000 0,1855

UFSCAR 0,0247 0,0000 0,1855

UNB 0,1171 0,0000 0,1218

UENF 0,1355 0,1111 0,0000

UNESP 0,0000 0,0000 0,2022

UFSM 0,0247 0,0000 0,1855

UFC 0,0000 0,0000 0,2022

UFPE 0,0000 0,0000 0,2022

UFCSPA 0,1171 0,0000 0,1218

UFPR 0,0000 0,0000 0,2022

PUC-RIO 0,0000 0,1599 0,0448

UFJF 0,1171 0,0000 0,1218

UFBA 0,0000 0,0000 0,2022

PUCSP 0,0000 0,0000 0,2022

UNIFEI 0,0000 0,0000 0,2022

UERJ 0,0000 0,0000 0,2022

UFRN 0,0000 0,0000 0,2022

UFU 0,0000 0,0000 0,2022

UEL 0,0000 0,0000 0,2022

UNIRIO 0,1171 0,0000 0,1218

UFERSA 0,0000 0,0000 0,2022

UEM 0,0000 0,0000 0,2022

UFTM 0,1171 0,0000 0,1218

UNISINOS 0,0000 0,0000 0,2022

PUCRS 0,0000 0,205 0,0000

UNICENTRO 0,1171 0,0000 0,1218

UTFPR 0,0247 0,0000 0,1855

UFF 0,0000 0,0000 0,2022

UDESC 0,0247 0,0000 0,1855

UFRPE 0,0000 0,0000 0,2022



CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 80

TABELA 4.9 – Pesos para quasIDMU (cont.)

IES u1 u2 u3

UFPB 0,0000 0,0000 0,2022

UFRRJ 0,0247 0,0000 0,1855

UFG 0,0000 0,0000 0,2022

UFPEL 0,0000 0,0000 0,2022

UNIFAL-MG 0,1171 0,0000 0,1218

UNIOESTE 0,0000 0,0000 0,2022

UFOP 0,0247 0,0000 0,1855

UFVJM 0,1171 0,0000 0,1218

UNOESTE 0,1171 0,0000 0,1218

UFES 0,0000 0,0000 0,2022

UVV 0,1171 0,0000 0,1218

UFGD 0,0000 0,0000 0,2022

FURG 0,0000 0,0000 0,2022

UFCG 0,0000 0,0000 0,2022

UESC 0,0000 0,0000 0,2022

UNIPAMPA 0,1171 0,0000 0,1218

UFSJ 0,0247 0,0000 0,1855

UEPG 0,0000 0,0000 0,2022

USJT 0,1355 0,1111 0,0000

UFPA 0,0000 0,0000 0,2022

UNESA 0,0000 0,0000 0,2022

UFS 0,0000 0,0000 0,2022

UNAERP 0,0000 0,0000 0,2022

UNINOVE 0,0000 0,0000 0,2022

FEEVALE 0,0000 0,0000 0,2022

UFMS 0,0000 0,0000 0,2022

MACKENZIE 0,0000 0,0000 0,2022

UESB 0,0000 0,0000 0,2022

UP 0,0051 0,2019 0,0000

UFMT 0,0000 0,0000 0,2022

UAM 0,0051 0,2019 0,0000

PUCPR 0,0000 0,0000 0,2022

UFRA 0,0000 0,0000 0,2022

UFRB 0,0000 0,0000 0,2022

UNIJUI 0,0000 0,0000 0,2022

UNISANTOS 0,0051 0,2019 0,0000

UTP 0,0000 0,0000 0,2022

PUC MINAS 0,0000 0,0000 0,2022

USC 0,1355 0,1111 0,0000

UFMA 0,0000 0,0000 0,2022

Nota-se que os pesos estimados são realmente diferentes daqueles obtidos pela IDMU,

entretanto são os mesmos estimados pela abordagem DEA tradicional. De modo que
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o ranqueamento obtido pela quasIDMU é o mesmo para o cross efficiency, implicando,

logicamente, que as discussões e conclusões são as mesmas para os dois métodos.

Pode-se buscar uma posśıvel explicação do porquê isso ocorreu. As únicas IES que

apresentaram nova configuração de pesos quando aplicada a IDMU foram as UFMG e

UFRGS. A UFMG, que compunha sua eficiência com notas de graduação e mestrado,

manteve a nota de graduação, mas passou a utilizar a nota de doutorado ao invés da de

mestrado. E a UFRGS que usufrúıa também das notas de graduação e mestrado, passou

a utilizar somente a nota de doutorado. Ou seja, houve uma preferência para as notas de

doutorado, em detrimento da de mestrado.

No modelo de 3.6, busca-se minimizar a distância para a IDMU. Logo, como UFMG

(D = 4,9365, segunda melhor da amostra) e, principalmente, UFRGS (D = 4,9463, a

melhor da amostra e, portanto, compõe a IDMU) possuem excelentes notas de douto-

rado, a minimização da distância para IDMU tende a preferir essas notas, uma vez que

é onde essas DMUs conseguem menores coeficientes na função objetivo do modelo. Com

efeito, os coeficientes da função objetivo para a minimização da distância para as notas

de graduação, mestrado e doutorado são 0,4705, 0,0303 e 0,0097, respectivamente, para a

UFMG e 0,5433, 0,0098 e 0 para a UFRGS.

Como a quasIDMU possui uma configuração de notas distinta, onde a nota de dou-

torado se aproxima mais da melhor nota, enquanto a nota de mestrado um pouco menos

(notado nas diferenças percentuais) e é posśıvel que IES possuam melhores notas que as

da quasIDMU, implicando em coeficientes negativos, as preferências para estimação das

DMUs podem ser modificadas. De fato, quando se realiza cálculo análogo ao parágrafo

acima, obtém-se os coeficientes de graduação, mestrado e doutorado de 0,0342, -0,0587 e

-0,0280, respectivamente, para a UFMG e 0,1071, -0,0792 e -0,0377 para a UFRGS. Por-

tanto, a preferência notada pela nota de doutorado na IDMU não mais faz sentido para

a quasIDMU, uma vez que o coeficiente que mais pode contribuir para a minimização é

agora o de mestrado, não mais o de doutorado. Assim, para a quasIDMU, os pesos estima-

dos tendem mais para o mestrado e, talvez por coincidência, foram os mesmos estimados

pela abordagem DEA tradicional, de modo que as posśıveis modificações e discussões dos

resultados não foram posśıveis.

Apesar dos resultados não serem significativos, é importante ressaltar que a quasIDMU

é pasśıvel de novos estudos e aplicações. Com efeito, foi utilizada apenas o modelo

de 3.6(WANG et al., 2011), o que torna a utilização de novos modelos importante para

averiguação. Outro ponto que pode ser estudado é o método de obtenção da quasIDMU;

algoritmos distintos pode ser propostos, como por exemplo, que essa DMU virtual possa

ser encontrada pela média das três melhores em cada input/output ou ainda sugerindo

métodos independentes para a determinação de cada input/output, isto é, para a deter-

minação da nota de graduação fazer com que as notas de mestrado e doutorado fiquem
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estáticas em um valor médio, até que uma nota de graduação seja capaz de oferecer uma

eficiência relativa de 100%. Outro aspecto que pode ser mencionado é que a quasIDMU

é apenas um ponto no PPS, de modo que sua região de ação pode estar limitada ape-

nas a algumas DMU. Desse modo, pode-se extrapolá-la de algum modo para que ela se

transforme em uma fronteira, que envelope as demais DMUs, e aumenta a chance de

agir em todas DMUs. Por fim, a quasIDMU carece de uma formulação matemática mais

formal, fazendo com seus efeitos e limitações fiquem mais claros, além de lhe dar maior

credibilidade.

4.2 Da normalização

A presente subseção é dedicada a discussão dos resultados para as notas normalizadas.

Assim, a comparação será, principalmente, entre os resultados dos modelos utilizando as

notas propostas pelo Inep sem nenhuma alteração, com os resultados das notas normali-

zadas; a ideia geral é analisar o que a normalização impacta nos resultados dos métodos.

É importante destacar aqui que, além dos modelos DEA, a metodologia para a confecção

do IGC também será analisada, uma vez que, com a normalização das notas, um ı́ndice

distinto foi encontrado.

É importante também destacar que, assim como nos resultados analisados na seção

anterior, a recorrência de pesos estimados pelos modelos DEA foi notada com as notas

normalizadas.

4.2.1 Comparação da metodologia IGC com notas normalizadas

Nesta subseção se discutirá os resultados da metodologia IGC com as notas normali-

zadas, em contraponto com os resultados fornecidos pelo Inep sem quaisquer alterações;

os fatores de ponderação α, β e γ são mantidos inalterados, i.e., os alunos equivalentes

não foram modificados (doravante, as notas fornecidas pelo Inep sem a normalização se-

rão referenciadas sem algum adjetivo, ao passo que as notas normalizadas sempre estarão

acompanhadas de algo que designe a normalização realizada). A Tabela 4.10 mostra os

resultados obtidos. Essa tabela segue estrutura similar à Tabela 2.4, todavia, difere em

dois pontos, a saber, i) as notas de graduação, mestrado e doutorado estão normalizadas

e ii) na última coluna está o IGC.

TABELA 4.10 – Resultado da metodologia IGC com notas normalizadas, em conjunto
com IGC

IES α G-N β M-N γ D-N IGC-N (Pos) IGC (Pos)

UNICAMP 0,2699 0,3131 (46) 0,2693 0,9632 (4) 0,4607 0,9692 (4) 0,7905 (3) 4,3746 (1)
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TABELA 4.10 – Resultado da metodologia IGC com notas normalizadas, em conjunto
com IGC (cont.)

IES α G-N β M-N γ D-N IGC-N (Pos) IGC (Pos)

UFRGS 0,3889 0,5846 (11) 0,2614 0,9888 (2) 0,3496 1,0000 (1) 0,8355 (1) 4,2986 (2)

UFMG 0,4506 0,6403 (4) 0,2319 0,9655 (3) 0,3175 0,9897 (2) 0,8267 (2) 4,2264 (3)

UFRJ 0,4475 0,4649 (25) 0,2352 0,89 (6) 0,3173 0,9712 (3) 0,7255 (4) 4,1070 (4)

UFABC 0,5081 1,0000 (1) 0,3269 0,3122 (61) 0,165 0,5114 (74) 0,6945 (8) 4,1067 (5)

UNIFESP 0,3682 0,3765 (38) 0,3094 0,5867 (25) 0,3225 0,8565 (19) 0,5963 (12) 4,0751 (6)

UFSC 0,4696 0,5109 (20) 0,2504 0,8342 (8) 0,2801 0,9417 (9) 0,7125 (6) 4,0746 (7)

UFLA 0,5621 0,6561 (3) 0,1991 0,6939 (14) 0,2389 0,8919 (14) 0,7199 (5) 4,0006 (8)

UFV 0,5471 0,6039 (8) 0,2095 0,7131 (13) 0,2433 0,9509 (7) 0,7112 (7) 3,9991 (9)

UFSCAR 0,4896 0,5448 (14) 0,2262 0,5723 (26) 0,2842 0,8643 (17) 0,6418 (10) 3,9941 (10)

UNB 0,5425 0,6347 (5) 0,2337 0,6141 (23) 0,2238 0,7481 (36) 0,6553 (9) 3,9582 (11)

UENF 0,5388 0,6294 (6) 0,2371 0,6623 (19) 0,2241 0,6393 (56) 0,6394 (11) 3,9458 (12)

UNESP 0,4661 0,2546 (57) 0,2515 0,8095 (9) 0,2824 0,9012 (13) 0,5767 (14) 3,9076 (13)

UFSM 0,5930 0,5212 (18) 0,2233 0,5665 (28) 0,1837 0,8147 (26) 0,5852 (13) 3,8080 (14)

UFC 0,5831 0,4567 (26) 0,2112 0,6755 (17) 0,2058 0,7913 (31) 0,5717 (16) 3,7929 (15)

UFPE 0,5489 0,3583 (39) 0,2183 0,6892 (15) 0,2328 0,8504 (20) 0,5451 (23) 3,7909 (16)

UFCSPA 0,6596 0,7048 (2) 0,2226 0,2276 (69) 0,1178 0,4909 (75) 0,5734 (15) 3,7630 (17)

UFPR 0,5824 0,4052 (35) 0,2200 0,6381 (21) 0,1976 0,8045 (28) 0,5353 (25) 3,7486 (18)

PUC-RIO 0,5580 0,209 (66) 0,2328 0,9304 (5) 0,2091 0,9444 (8) 0,5308 (26) 3,7309 (19)

UFJF 0,6922 0,5912 (10) 0,1953 0,402 (47) 0,1125 0,6797 (44) 0,5642 (19) 3,6856 (20)

UFBA 0,5636 0,2867 (50) 0,2222 0,5636 (29) 0,2141 0,729 (38) 0,443 (41) 3,6623 (21)

PUCSP 0,5609 0,2603 (55) 0,2334 0,6203 (22) 0,2057 0,7074 (40) 0,4363 (42) 3,6529 (22)

UNIFEI 0,7076 0,5126 (19) 0,1798 0,4573 (36) 0,1126 0,9541 (6) 0,5524 (22) 3,6352 (23)

UERJ 0,5854 0,2344 (62) 0,1989 0,6722 (18) 0,2158 0,8494 (22) 0,4542 (38) 3,6323 (24)

UFRN 0,6311 0,4066 (34) 0,2041 0,4428 (38) 0,1648 0,6738 (48) 0,458 (36) 3,6167 (25)

UFU 0,6680 0,415 (32) 0,1810 0,5567 (30) 0,151 0,8504 (20) 0,5064 (29) 3,6162 (26)

UEL 0,6674 0,4085 (33) 0,1911 0,5375 (31) 0,1414 0,8159 (25) 0,4908 (30) 3,6006 (27)

UNIRIO 0,7734 0,5972 (9) 0,146 0,376 (51) 0,0806 0,6233 (59) 0,567 (18) 3,5926 (28)

UFERSA 0,6911 0,4212 (30) 0,187 0,4401 (39) 0,1218 0,732 (37) 0,4626 (35) 3,5480 (29)

UEM 0,6475 0,2565 (56) 0,1847 0,6575 (20) 0,1678 0,8637 (18) 0,4325 (43) 3,5341 (30)

UFTM 0,8046 0,5597 (13) 0,1455 0,4023 (46) 0,0499 0,6356 (58) 0,5406 (24) 3,5186 (31)

UNISINOS 0,813 0,5103 (21) 0,1036 0,6859 (16) 0,0834 0,9087 (12) 0,5617 (20) 3,5129 (32)

PUCRS 0,7207 0,2892 (49) 0,1265 1,0000 (1) 0,1528 0,9629 (5) 0,4821 (31) 3,4912 (33)

UNICENTRO 0,8698 0,607 (7) 0,0998 0,1321 (73) 0,0304 0,5284 (62) 0,5573 (21) 3,4721 (34)

UTFPR 0,8317 0,5312 (16) 0,1226 0,3133 (59) 0,0457 0,7963 (29) 0,5166 (28) 3,4554 (35)

UFF 0,6942 0,3042 (47) 0,1740 0,4749 (35) 0,1318 0,7787 (33) 0,3965 (47) 3,4522 (36)

UDESC 0,7612 0,4391 (28) 0,1539 0,3797 (50) 0,0848 0,6504 (54) 0,4479 (40) 3,4509 (37)

UFRPE 0,7004 0,3197 (44) 0,1558 0,3971 (48) 0,1438 0,7742 (34) 0,3971 (46) 3,4499 (38)

UFPB 0,6785 0,2774 (51) 0,1850 0,494 (33) 0,1365 0,7264 (39) 0,3788 (50) 3,4490 (39)

UFRRJ 0,8006 0,478 (23) 0,1212 0,3082 (62) 0,0783 0,6913 (42) 0,4741 (32) 3,4384 (40)

UFG 0,6443 0,2205 (64) 0,2113 0,4255 (45) 0,1443 0,6681 (49) 0,3284 (56) 3,4337 (41)

UFPEL 0,6991 0,2734 (53) 0,1469 0,4316 (41) 0,154 0,8272 (24) 0,3819 (49) 3,4253 (42)

UNIFAL-MG 0,8207 0,5251 (17) 0,1433 0,1276 (74) 0,0361 0,5284 (62) 0,4683 (34) 3,4228 (43)

UNIOESTE 0,7068 0,3369 (43) 0,2084 0,2714 (65) 0,0848 0,787 (32) 0,3614 (52) 3,4124 (44)

UFOP 0,7991 0,4408 (27) 0,1376 0,4297 (42) 0,0633 0,7004 (41) 0,4557 (37) 3,4105 (45)

UFVJM 0,8225 0,5035 (22) 0,1476 0,1612 (72) 0,0299 0,5284 (62) 0,4537 (39) 3,4000 (46)

UNOESTE 0,9753 0,5729 (12) 0,0191 0,3651 (52) 0,0056 0,5284 (62) 0,5687 (17) 3,3434 (47)

UFES 0,7235 0,2741 (52) 0,1882 0,3581 (54) 0,0883 0,6576 (53) 0,3238 (58) 3,3377 (48)

UVV 0,9667 0,5345 (15) 0,0260 0,0891 (75) 0,0072 0,5284 (62) 0,5228 (27) 3,2974 (49)

UFGD 0,7119 0,2066 (68) 0,1904 0,3604 (53) 0,0977 0,6498 (55) 0,2792 (63) 3,2936 (50)

FURG 0,7027 0,1464 (74) 0,1680 0,432 (40) 0,1293 0,7955 (30) 0,2783 (64) 3,2897 (51)

UFCG 0,7547 0,2167 (65) 0,1330 0,4469 (37) 0,1123 0,6589 (52) 0,297 (60) 3,2558 (52)

UESC 0,7677 0,233 (63) 0,1484 0,3321 (55) 0,0838 0,6636 (50) 0,2838 (62) 3,2309 (53)

UNIPAMPA 0,9215 0,4336 (29) 0,0643 0,0674 (76) 0,0142 0,5284 (62) 0,4114 (45) 3,2142 (54)

UFSJ 0,8881 0,3932 (36) 0,0935 0,211 (70) 0,0184 0,5284 (62) 0,3786 (51) 3,2119 (55)
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TABELA 4.10 – Resultado da metodologia IGC com notas normalizadas, em conjunto
com IGC (cont.)

IES α G-N β M-N γ D-N IGC-N (Pos) IGC (Pos)

UEPG 0,8332 0,3014 (48) 0,1048 0,3196 (56) 0,0619 0,5834 (60) 0,3208 (59) 3,1992 (56)

USJT 0,9926 0,475 (24) 0,0053 0,0000 (77) 0,0021 0,0000 (77) 0,4715 (33) 3,1956 (57)

UFPA 0,7045 0,0000 (78) 0,1735 0,4268 (44) 0,122 0,6868 (43) 0,1579 (78) 3,1359 (58)

UNESA 0,9942 0,4187 (31) 0,0037 0,7239 (12) 0,0021 0,8397 (23) 0,4207 (44) 3,1251 (59)

UFS 0,8294 0,2088 (67) 0,1098 0,3124 (60) 0,0607 0,6786 (46) 0,2487 (69) 3,1082 (60)

UNAERP 0,9398 0,3481 (40) 0,0355 0,3191 (58) 0,0247 0,6752 (47) 0,3552 (53) 3,1082 (61)

UNINOVE 0,9859 0,3864 (37) 0,0079 0,4813 (34) 0,0062 0,9116 (11) 0,3905 (48) 3,0956 (62)

FEEVALE 0,958 0,3429 (42) 0,0259 0,3801 (49) 0,0161 0,7627 (35) 0,3506 (54) 3,0784 (63)

UFMS 0,8174 0,1693 (70) 0,1131 0,2641 (66) 0,0695 0,5781 (61) 0,2084 (72) 3,0750 (64)

MACKENZIE 0,9082 0,238 (61) 0,0571 0,8378 (7) 0,0347 0,8855 (15) 0,2947 (61) 3,0535 (65)

UESB 0,8134 0,1395 (76) 0,1322 0,2917 (63) 0,0544 0,6791 (45) 0,189 (76) 3,0527 (66)

UP 0,9547 0,3154 (45) 0,0300 0,611 (24) 0,0154 0,5284 (62) 0,3276 (57) 3,0509 (67)

UFMT 0,8274 0,1564 (72) 0,1201 0,3194 (57) 0,0525 0,6361 (57) 0,2011 (73) 3,0500 (68)

UAM 0,9886 0,3472 (41) 0,0083 0,5139 (32) 0,0031 0,5284 (62) 0,3491 (55) 3,0388 (69)

PUCPR 0,856 0,1349 (77) 0,078 0,7358 (11) 0,066 0,8077 (27) 0,2262 (70) 3,0265 (70)

UFRA 0,8524 0,1709 (69) 0,0902 0,2317 (68) 0,0574 0,5284 (62) 0,1969 (74) 3,0173 (71)

UFRB 0,8506 0,1543 (73) 0,1026 0,1738 (71) 0,0468 0,917 (10) 0,1921 (75) 3,0103 (72)

UNIJUI 0,9245 0,2418 (60) 0,0536 0,4272 (43) 0,0219 0,5284 (62) 0,258 (66) 2,9999 (73)

UNISANTOS 0,9345 0,2472 (59) 0,0475 0,569 (27) 0,018 0,5284 (62) 0,2675 (65) 2,9970 (74)

UTP 0,9454 0,2479 (58) 0,0335 0,2736 (64) 0,0211 0,4218 (76) 0,2525 (68) 2,9695 (75)

PUC MINAS 0,9109 0,1634 (71) 0,0512 0,7678 (10) 0,038 0,8668 (16) 0,2211 (71) 2,9564 (76)

USC 0,9643 0,2663 (54) 0,0268 0,0000 (77) 0,0089 0,0000 (77) 0,2568 (67) 2,9553 (77)

UFMA 0,8755 0,1401 (75) 0,0788 0,2338 (67) 0,0457 0,6605 (51) 0,1713 (77) 2,9519 (78)

Ainda, apresenta-se o resumo estat́ıstico e a distribuição das notas normalizadas, aná-

logas, à Tabela 2.7 e gráfico da Figura 2.7.

TABELA 4.11 – Resumo estat́ıstico da amostra com notas normalizadas

Mı́nimo Máximo Amplitude Média Desvio Padrão Coef. De Variação
G-N 0 1 1 0,3782 0,1717 0,4540
M-N 0 1 1 0,4791 0,2384 0,4975
D-N 0 1 1 0,7138 0,1884 0,2639

IGC-N 0,1579 0,8355 0,6777 0,4450 0,1654 0,3717

A UNOESTE é a que mais melhorou sua posição no ranqueamento do IGC devido

à normalização; essa IES saltou 30 colocações, indo da 47a para a 17a posição. Nota-se

que a UNOESTE possui pesos associados à pós-graduação muito pequenos: juntos, β

e γ correspondem à 2,5%. Desse modo, responsável por 97,5%, a nota de graduação é

majoritária para a obtenção do IGC. Isso posto, percebe-se que entre as notas de graduação

a UNOESTE ocupa a 12a posição, com valor de 3,318. A boa posição na graduação

contrasta com as notas de mestrado (4,321) e doutorado (4,5), 52a e 62a, respectivamente,

implicando em um IGC de 3,343. Fica evidente, portanto, um efeito da conversão das

notas proposta pelo Inep, detalhado na seção 2. Reiterando, a conversão faz com que as

notas de pós-graduação oscilem em um intervalo superior àquele da graduação e, mesmo

que a graduação por si tenha uma boa performance e um α significativo - como é o caso
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da UNOESTE - na composição do IGC a nota ficará sistematicamente abaixo em relação

as IES que possuem maiores valores de β e γ, ainda que as notas de pós-graduação não

ocupem boas colocações; esse fato pode ser notado pela 47a posição da UNOESTE no

IGC. Entretanto, ao se realizar a normalização, esse efeito é mitigado, uma vez que as

notas ocupam intervalos comparáveis. De fato, agora as notas de graduação, mestrado e

doutorado da UNOESTE são 0,5729, 0,3651 e 0,5284, nessa sequência, com IGC de 0,5687.

Como as notas de pós-graduação estão em intervalo comparável à da graduação, uma boa

performance nesta nota, acompanhada de um α significativo, é plenamente percebida no

IGC. Desse modo, a senśıvel melhora da UNOESTE é justificada.

FIGURA 4.2 – Distribuição das notas G, M e D médias normalizadas

Da mesma maneira, pode-se analisar as quedas mais significativas ocorridas devido à

normalização. Assim, três IES, a saber, PUCSP, UFPA e UFBA decáıram 20 posições.

Analisando, primeiramente, em conjunto a PUCSP e UFBA.

A PUCSP e UFBA possuem composição de pesos e notas muito similares: a maior

diferença percentual entre as notas é de 1.19% para a graduação (G-PUCSP = 2,9088

e G-UFBA = 2,9434), enquanto para os pesos é de 4,80% no mestrado ( β-PUCSP =

0,2334 e β-UFBA = 0,2222). Essa homogeneidade é refletida no ranqueamento, onde

PUCSP e UFBA diferem apenas uma posição, tanto no IGC, quanto na normalização

proposta. Tendo essa similaridade em perspectiva, percebe-se que os pesos β e γ somados

correspondem a aproximadamente 44%, indicando que o IGC, ainda que não forma ma-

joritária, usufrui de maneira significativa das notas de pós-graduação dessas IES, as quais

são sistematicamente maiores que a nota da graduação. Desse modo, apesar das notas de

mestrado (M-PUCSP ocupa a 22a posição dentre as notas de mestrado e M-UFBA, 29a) e,

principalmente, doutorado (D-PUCSP, 40a e D-UFBA, 38a) não apresentem performan-

ces excepcionais, a contribuição delas para o IGC faz com que essas IES apresentem uma

boa colocação. Assim, quando as notas de pós-graduação são normalizadas, a vantagem
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conferida pela conversão não mais surte efeito, fazendo com que essas IES decaiam no

ranqueamento. Nesse sentido, uma vez que a nota de graduação está em um intervalo

comparável às da pós-graduação, sua má performance (G-PUCSP, 55a e G-UFBA, 50a) é

mais significativa na normalização do que na conversão sugerida pelo Inep.

Não obstante, é interessante notar que, uma vez normalizada, a nota de graduação

contribui menos para o IGC do que pelo proposto pelo Inep. Analisa-se a PUCSP a fim

de ilustrar esse efeito. Os produtos de seus pesos e notas que compõem o IGC são 1,631,

1,061 e 0,961 para graduação, mestrado e doutorado, respectivamente, o que resulta em

um IGC de 3.6529. Desse modo, a graduação compõe 44,7% do IGC, mestrado, 29%

e doutorado, 26,3%. Realizando os mesmos cálculos para a normalização, chega-se a

0,146 para graduação, 0,145, mestrado e 0,145, doutorado, os quais compõem 33,4%,

33,3% e 33,3% do IGC de 0,4363. Pode-se supor, então, que mesmo com uma menor

contribuição na composição do IGC do que pela normalização, as notas de pós-graduação

são significantes a ponto de conferir uma razoável colocação. Uma vez normalizadas, as

composições das notas do IGC são praticamente homogêneas, entretanto, dado que elas

estão em intervalos comparáveis, mesmo o maior uso da boa de mestrado, em conjunto

com a redução da graduação, não confere uma boa colocação no IGC normalizado. Esse

fato indica, portanto, o impacto da conversão feita pelo Inep, mostrando a importância

da pós-graduação na aferição da qualidade das IES.

Feita a análise para a PUCSP e UFBA, olha-se para a UFPA. De modo geral, a queda

de 20 posições desta IES, ocupando após a normalização a última colocação, se deve

majoritariamente pela baix́ıssima nota de graduação (G-UFPA = 2,5684, a pior nota de

graduação da amostra), acompanhada de um peso significativo (α = 70,4%). Portanto, ao

se aplicar a normalização, a graduação recebe o valor zero, de modo que o IGC é composto

somente pelos 29,6% da pós-graduação, cujas notas são baixas (M-UFPA, 44a colocação

e D-UFPA, 43a). A fim de mostrar o efeito pela não contribuição da graduação, o IGC

normalizado é de apenas 0,1579, 7,84% menor que a UFMA, penúltima colocada.

Dado que a pior nota de graduação resultou em uma importante queda, é interessante

verificar como as piores notas de pós-graduação impactaram no IGC das IES. Duas IES, a

saber, USC e USJT, apresentam as piores notas, tanto para o mestrado quanto doutorado.

Todavia, os respectivos betas e gamas são pequenos (β-USC + γ-USC = 3,6% e β-USJT

+ γ-USJT = 0,7%), de modo que o impacto no IGC é praticamente irrelevante. Na

realidade, essas IES melhoraram suas colocações; essa melhora encontra explicação similar

a UNOESTE. Uma vez que o peso da graduação é majoritário e essa nota está oscilando

no mesmo intervalo que às de pós-graduação, o ganho de 10 posições para a USC e 24

para a USJT é também justificado.

Os casos analisados até então não esgotam, obviamente, todas as alternâncias de posi-

ção entre os diferentes métodos (a dissimilaridade entre os ranqueamentos do IGC e IGC
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com notas normalizadas é de 602. Esse número também pode ser visto em termos médios,

i.e, há uma dissimilaridade média entre os ordenamentos de 7,72 posições). Entretanto,

entende-se que as posśıveis explicações para as demais não diferem de maneira senśıvel

das discutidas até aqui. A despeito disso, crê-se que é relevante tratar das 10 primeiras

colocações no IGC.

Portanto, pode-se analisar se houve grandes modificações nas 10 primeiras colocações

do IGC. De fato, todas as 10 primeiras IES no IGC com conversão proposta pelo Inep

estão presentes na normalização, exceto a UNIFESP. Essa IES cede espaço para a UNB,

esta subindo da 11a para a décima colocação, enquanto aquela decai da sexta para a

12a colocação. Como já pode ser notado, então, somente as colocações das top 10 IES

que diferem. Com efeito, a primeira colocada UNICAMP ocupa, após a normalização, a

terceira posição, de modo que a UFRGS e UFMG agora ocupam o primeira e segunda

colocação, respectivamente; essa queda segue explicação análoga à PUCSP.

Continuando, dentre as 10 primeiras após a normalização, as maiores divergências são

percebidas na UFABC, apresentando uma queda de três posições, e na UFLA, subindo

três colocações. A queda da UFABC é justifica pelas notas ruins de pós-graduação, as

quais estão na 61a e 74a entre as notas de mestrado e doutorado, correspondentemente;

mesmo com a maior nota de graduação, que lhe confere uma nota 1 ao ser normalizada,

e em conjunto com um alfa de 50,8%, cujo produto corresponde a cerca de 73% do IGC

com as notas normalizadas, não foi suficiente para manter, ou até mesmo melhorar sua

posição. Esse fato torna a UFABC um bom caso para entender a questão da conversão

proposta pelo Inep. Mesmo com ruins notas de pós-graduação, elas contribúıram para

que a UFABC tivesse uma melhor colocação no IGC, dado que elas são sistematicamente

maiores que às notas de graduação. Como supracitado, no IGC com notas normalizadas,

a graduação corresponde a 73%, isto é, usufrui-se mais de sua melhor nota do que pela

conversão sugerida pelo Inep (no IGC sem a normalização, seguindo os mesmos cálculos,

a graduação é responsável por 48%), mas mesmo assim não foi suficiente para mitigar o

impacto das conversões para as notas de mestrado e doutorado.

Olhando para a UFLA, nota-se que essa IES foi capaz de subir três posições, pois

agora aproveita de sua boa nota de graduação - terceira colocada - em conjunto com boas

notas de mestrado e doutorado, 14a colocação para ambas. A justificativa é similar àquela

da UNOESTE.

Apresentadas as maiores diferenças entre as 10 primeiras, percebe-se que de modo

geral a normalização não alterou os posicionamentos da IES de maneira significativa. Por

significativa se quer dizer que não houve um caso de IES ocupando posição pertencente ao

último quartil, por exemplo, e alcançando as 10 melhores posições, uma vez convertidas as

notas; tampouco ocorreu a situação inversa. Ainda assim, a normalização torna evidente

que a conversão proposta pelo Inep coloca uma grande importância para as notas de
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mestrado e doutorado, de modo que as alternâncias de posições podem ser justificativas

por essa questão.

Aliás, esse último ponto é, em algum momento, comum a todas justificativas apresen-

tadas para as IES analisadas; essa constatação realça a importância que o Inep - tanto

para a construção dos pesos quanto, principalmente, para a conversão das notas Capes -

confere para cursos de mestrado e doutorado, em detrimento dos cursos de graduação. Não

se trata aqui, é importante deixar claro, que a normalização “corrige” um erro do Inep,

no sentido de que é o correto a se fazer. Apenas se buscou com esse exerćıcio mostrar o

que Inep está valorizando na sua aferição de qualidade e as implicações no posicionamento

das IES quando proposta uma metodologia alternativa.

Isso posto, existem dois pontos sobre a normalização que são possivelmente relevantes.

O primeiro deles é que a normalização entre 0 e 1 penaliza de maneira excessiva as piores

notas de graduação, mestrado e doutorado, fazendo com que essas IES não usufruam da

referida nota, ainda que ela seja ruim. Apesar de não ter impacto para as IES que detêm

as piores notas de pós-graduação, uma vez que os pesos eram irrisórios, a nulidade da pior

nota de graduação fez com que UFPA ocupasse a última posição; uma posśıvel maneira

de contornar essa questão é alterando o intervalo de normalização, fazendo com que seja,

por exemplo, entre 1 e 2.

O último ponto é que o aparente paradoxo, explicado na seção 2, não é tão mais no-

tado. Com efeito, existem cinco casos onde uma IES com notas de graduação, mestrado

e doutorado superiores a uma outra IES ocupa uma pior posição no IGC com notas nor-

malizadas do que esta; ademais, a primeira vez que se nota o paradoxo é apenas na 18a

posição, entre UNOESTE e UNIRIO (como já supracitado, a UNOESTE usufrui signifi-

cativamente de sua boa nota de graduação, com α de 97,5%). Apesar da normalização

não ter mitigado plenamente a incongruência, como é inerente na metodologia DEA, é

notório os poucos casos de uma IES dominante ser ultrapassada por outra IES dominada

e por esses casos não figurarem na parte superior da tabela.

4.2.2 Dos resultados DEA com notas normalizadas

Uma vez realizada a normalização das notas do IGC proposto pelo Inep, é interes-

sante verificar os resultados desses novos dados nas metodologias DEA empregadas no

presente trabalho. Desse modo, analisar-se-á os resultados dos métodos tradicional, cross-

efficiency, IDMU, Pesos Não Nulos e quasIDMU em DEA, já devidamente explicados na

seção 3. De maneira geral, a análise discorre das divergências entre as eficiências obtidas,

observando os pesos encontrados, em conjunto com a composição das notas das DMUs, e

seu subsequente ranqueamento. A referência para comparação e discussão são as metodo-

logias DEA utilizando as notas sem nenhum tipo de tratamento - esses resultados estão
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presentes na seção 4.1 - com os resultados obtidos pelas notas normalizadas.

Tomando uma perspectiva ampla, pode-se pontuar que, ao se aplicar as notas norma-

lizadas nas metodologias DEA, mudanças significativas de ordenamento em relação aos

resultados da seção 4.1 não foram encontradas. Isso posto, inicia-se as discussões dos

resultados encontrados.

4.2.2.1 Dos resultados DEA tradicional

Os resultados obtidos pela abordagem tradicional de DEA com notas normalizadas

estão dispostos na Tabela 4.12. A estrutura desta tabela é similar à Tabela 4.1, todavia

na última coluna, ao invés do IGC, está disposto o resultado obtido pelo DEA tradicional.

TABELA 4.12 – Pesos, eficiências e posicionamento para DEA tradicional com notas
normalizadas, em conjunto com DEA tradicional

IES u1 u2 u3 Ef. DEA Trad.- N (Pos) Ef. DEA Trad. (Pos)

UNICAMP 0,0000 0,7749 0,2338 0,9730 (5) 0,9951 (5)

UFRGS 0,0374 0,9892 0,0000 1,0000 (1) 1,0000 (1)

UFMG 0,3391 0,8181 0,0000 1,0000 (1) 1,0000 (1)

UFRJ 0,0000 0,0000 1,0000 0,9712 (6) 0,9945 (6)

UFABC 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 (1) 1,0000 (1)

UNIFESP 0,0000 0,0000 1,0000 0,8565 (21) 0,9725 (20)

UFSC 0,0000 0,0000 1,0000 0,9417 (11) 0,9889 (11)

UFLA 0,7222 0,0000 0,5432 0,9583 (8) 0,9912 (9)

UFV 0,1663 0,0000 0,9028 0,9589 (7) 0,9920 (7)

UFSCAR 0,1663 0,0000 0,9028 0,8708 (17) 0,9749 (17)

UNB 0,7222 0,0000 0,5432 0,8647 (19) 0,9713 (23)

UENF 0,8533 0,4698 0,0000 0,8482 (25) 0,9685 (26)

UNESP 0,0000 0,0000 1,0000 0,9012 (15) 0,9811 (15)

UFSM 0,1663 0,0000 0,9028 0,8222 (28) 0,9654 (28)

UFC 0,0000 0,0000 1,0000 0,7913 (35) 0,9601 (34)

UFPE 0,0000 0,0000 1,0000 0,8504 (22) 0,9714 (21)

UFCSPA 0,7222 0,0000 0,5432 0,7757 (38) 0,9524 (40)

UFPR 0,0000 0,0000 1,0000 0,8045 (32) 0,9626 (31)

PUC-RIO 0,0000 0,0000 1,0000 0,9444 (10) 0,9894 (10)

UFJF 0,7222 0,0000 0,5431 0,7962 (33) 0,9568 (38)

UFBA 0,0000 0,0000 1,0000 0,729 (44) 0,9482 (43)

PUCSP 0,0000 0,0000 1,0000 0,7074 (48) 0,944 (46)

UNIFEI 0,0000 0,0000 1,0000 0,9541 (9) 0,9912 (8)

UERJ 0,0000 0,0000 1,0000 0,8494 (24) 0,9712 (24)

UFRN 0,1663 0,0000 0,9028 0,6759 (54) 0,9376 (54)

UFU 0,0000 0,0000 1,0000 0,8504 (23) 0,9714 (22)

UEL 0,0000 0,0000 1,0000 0,8159 (30) 0,9648 (29)

UNIRIO 0,7222 0,0000 0,5432 0,7698 (40) 0,9512 (41)

UFERSA 0,0000 0,0000 1,0000 0,732 (43) 0,9487 (42)
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TABELA 4.12 – Pesos, eficiências e posicionamento para DEA tradicional com notas
normalizadas, em conjunto com DEA tradicional (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. DEA Trad. - N (Pos) Ef. DEA Trad. (Pos

UEM 0,0000 0,0000 1,0000 0,8637 (20) 0,9739 (19)

UFTM 0,7222 0,0000 0,5432 0,7495 (42) 0,9469 (45)

UNISINOS 0,0000 0,0000 1,0000 0,9087 (14) 0,9825 (14)

PUCRS 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 (1) 1,0000 (1)

UNICENTRO 0,7222 0,0000 0,5432 0,7254 (46) 0,9418 (49)

UTFPR 0,7222 0,0000 0,5432 0,8162 (29) 0,9625 (32)

UFF 0,0000 0,0000 1,0000 0,7787 (37) 0,9577 (36)

UDESC 0,7222 0,0000 0,5432 0,6704 (57) 0,9339 (61)

UFRPE 0,0000 0,0000 1,0000 0,7742 (39) 0,9568 (37)

UFPB 0,0000 0,0000 1,0000 0,7264 (45) 0,9477 (44)

UFRRJ 0,7222 0,0000 0,5432 0,7207 (47) 0,9424 (48)

UFG 0,0000 0,0000 1,0000 0,6681 (58) 0,9365 (56)

UFPEL 0,0000 0,0000 1,0000 0,8272 (27) 0,9669 (27)

UNIFAL-MG 0,7222 0,0000 0,5432 0,6663 (59) 0,9292 (66)

UNIOESTE 0,0000 0,0000 1,0000 0,787 (36) 0,9592 (35)

UFOP 0,1663 0,0000 0,9028 0,7056 (49) 0,9428 (47)

UFVJM 0,7222 0,0000 0,5432 0,6506 (64) 0,9259 (67)

UNOESTE 0,7222 0,0000 0,5432 0,7008 (50) 0,9365 (55)

UFES 0,0000 0,0000 1,0000 0,6576 (63) 0,9345 (60)

UVV 0,7222 0,0000 0,5432 0,673 (56) 0,9306 (64)

UFGD 0,0000 0,0000 1,0000 0,6498 (65) 0,933 (62)

FURG 0,0000 0,0000 1,0000 0,7955 (34) 0,9609 (33)

UFCG 0,0000 0,0000 1,0000 0,6589 (62) 0,9347 (59)

UESC 0,0000 0,0000 1,0000 0,6636 (60) 0,9356 (57)

UNIPAMPA 0,7222 0,0000 0,5432 0,6002 (68) 0,9152 (71)

UFSJ 0,7222 0,0000 0,5432 0,571 (72) 0,9110 (73)

UEPG 0,0000 0,0000 1,0000 0,5834 (69) 0,9203 (69)

USJT 1,0000 0,0000 0,0000 0,475 (76) 0,8765 (77)

UFPA 0,0000 0,0000 1,0000 0,6868 (51) 0,9401 (50)

UNESA 0,0000 0,0000 1,0000 0,8397 (26) 0,9693 (25)

UFS 0,0000 0,0000 1,0000 0,6786 (53) 0,9385 (52)

UNAERP 0,0000 0,0000 1,0000 0,6752 (55) 0,9379 (53)

UNINOVE 0,0000 0,0000 1,0000 0,9116 (13) 0,9831 (13)

FEEVALE 0,0000 0,0000 1,0000 0,7627 (41) 0,9546 (39)

UFMS 0,0000 0,0000 1,0000 0,5781 (70) 0,9193 (70)

MACKENZIE 0,0000 0,0000 1,0000 0,8855 (16) 0,9781 (16)

UESB 0,0000 0,0000 1,0000 0,6791 (52) 0,9386 (51)

UP 0,0375 0,9892 0,0000 0,6162 (67) 0,9312 (63)

UFMT 0,0000 0,0000 1,0000 0,6361 (66) 0,9304 (65)

UAM 0,7222 0,0000 0,5432 0,5377 (73) 0,9142 (72)

PUCPR 0,0000 0,0000 1,0000 0,8077 (31) 0,9632 (30)

UFRA 0,0000 0,0000 1,0000 0,5284 (74) 0,9098 (74)

UFRB 0,0000 0,0000 1,0000 0,917 (12) 0,9841 (12)
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TABELA 4.12 – Pesos, eficiências e posicionamento para DEA tradicional com notas
normalizadas, em conjunto com DEA tradicional (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. DEA Trad. - N (Pos) Ef. DEA Trad. (Pos

UNIJUI 0,0000 0,0000 1,0000 0,5284 (74) 0,9098 (74)

UNISANTOS 0,0375 0,9892 0,0000 0,572 (71) 0,9232 (68)

UTP 0,1663 0,0000 0,9028 0,422 (77) 0,8894 (76)

PUC MINAS 0,0000 0,0000 1,0000 0,8668 (18) 0,9745 (18)

USC 1,0000 0,0000 0,0000 0,2663 (78) 0,8395 (78)

UFMA 0,0000 0,0000 1,0000 0,6605 (61) 0,9351 (58)

Considerando, em um primeiro momento, os resultados encontrados pelo DEA tra-

dicional, nota-se que não há uma discrepância significativa entre os ranqueamentos com

notas normalizadas e propostas pelo Inep. Com efeito, a dissimilaridade média é de 1,44

posições, com uma correlação de Spearman de 99,5%; a fim de mostrar a proximidade en-

tre os ranqueamentos, a dissimilaridade média e correlação de Spearman entre o método

proposto pelo IGC com notas sem alteração e normalizadas são de 7,72 posições e 90,5%,

correspondentemente. Ademais, há 25 IES, cerca de 1/3 da amostra, que não alteram de

posição nos ranqueamentos com a manipulação das notas.

De modo geral, é interessante notar que as eficiências obtidas com as notas norma-

lizadas possuem uma amplitude maior do que com os dados do Inep. Com efeito, os

resultados apresentam amplitude de 0,7337, ao passo que para os dados sem nenhum

tipo de tratamento é de 0,1605. Isso pode ser possivelmente explicado pela normalização

utilizada.

Com a transformação, os dados ocupam um espectro maior entre 0 e 1, isto é, estão

mais espalhados neste intervalo de normalização. De fato, o coeficiente de variação para

graduação, mestrado e doutorado com as notas normalizadas é de 46%, 50% e 26%,

respectivamente, ante 7% (G), 5% (M) e 4% (D) para as notas do IGC. A fim de ilustrar

esse maior espectro das notas normalizadas em comparação com notas propostas pelo

Inep, pode-se observar o gráfico da Figura 4.2.

Essa nova estrutura de notas após a normalização reflete nos pesos encontrados pela

metodologia DEA. Os pesos médios encontrados após a normalização para graduação,

mestrado e doutorado são de 0,2254, 0,0773 e 0,7677, respectivamente. Aplicando esses

pesos para uma DMU composta por notas de graduação, mestrado e doutorado também

médias (G = 0,3782, M = 0,4791 e D = 0,7138), encontra-se uma eficiência de 0,6703.

Assim, a graduação, mestrado e doutorado representam 12,7%, 5,5% e 81,8% para a con-

fecção do IGC normalizado. Realizando os cálculos de maneira análoga para as notas

proposta pelo Inep, observa-se que essas porcentagens para as notas propostas pelo Inep

são 9,8% para graduação, 11,1%, mestrado e 79,1%, doutorado. Percebe-se, então, que
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as DMUs utilizam mais de sua nota de graduação e doutorado, ao passo que a nota de

mestrado diminui de importância ao ser aplicada a normalização. Possivelmente, essa

mudança nas porcentagens das notas pode ter como causa a maior variação, notada prin-

cipalmente nas notas de mestrado.

Apesar dos pesos estimados apresentarem após a normalização uma maior preferência

pelas notas de graduação e doutorado, como pontuado no parágrafo anterior, nota-se que

grande parte das DMUs escolheram as mesmas notas para compor sua eficiência, isto é,

dado que a DMU utilizou pesos que consideraram sua(s) nota(s) de graduação, mestrado

e/ou doutorado para as notas do Inep, uma vez normalizadas, as escolhas continuaram a

ser pelas mesmas notas. De fato, 92,3% da amostra permanecesse com as mesmas notas

para compor sua eficiência, sendo seis DMUs, a saber, USC, USJT, UTP, UAM, PUC-

RIO e UFRN as únicas que optaram pela mudança. Um ponto em comum entre essas

IES é que nenhuma optou para a determinação de sua eficiência das notas de mestrado,

ao passo que, quando os pesos foram estimados para as notas do Inep, quatro DMUs

empregaram a nota de mestrado, corroborando com o fato da diminuição da importância

dessa nota em termos médios.

Ainda, essa nova estrutura de pesos alterou a posição de aproximadamente 68% da

amostra, onde se observa que mais DMUs cáıram de posicionamento (35 IES) do que

melhoram suas colocações (18 IES). Não obstante, as melhoras são mais significativas em

suas mudanças, com uma média de melhora de posicionamento de 3,11 posições e com

a mais importante alteração de posição da amostra: oito posições - da 64a para a 56a

colocação - protagonizada pela UVV; as 35 IES pioraram em média 1,6 posição com a

queda mais importante de quatro colocações pela UP.

Também é posśıvel notar que as DMUs que mudaram de posição apresentam um

padrão na composição de seus pesos. As IES que apresentaram melhora no ranqueamento

se utilizam das notas de graduação e doutorado, à exceção das USJT e UENF, ao passo

que praticamente todas as DMUs que pioraram suas colocações priorizam exclusivamente

suas notas de doutorado.

Outro aspecto importante de mencionar é que as sete primeiras colocações não sofreram

alterações em seu posicionamento pela normalização das notas. Quando se estende a

análise para as 10 melhores colocadas a constatação permanece, a não ser pela troca de

posição entre UNIFEI e UFLA. Esta, utilizando de um peso mais significativo para sua

boa nota de graduação (3a), ultrapassa a UNIFEI, que compõe sua eficiência a partir

apenas da nota de doutorado. A UFLA, então, aproveita-se da nova estrutura de pesos

com notas normalizadas para melhorar sua colocação.
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4.2.2.2 Dos Resultados cross efficiency com notas normalizadas

Os resultados do método cross efficiency estão dispostos na Tabela 4.13. Esta tabela

possui estrutura similar à Tabela 4.3. Logo, na primeira coluna, estão as siglas das IES,

na segunda, as cross efficiencies para notas normalizadas e, por fim, as cross efficiencies

obtidas pelas notas do Inep.

TABELA 4.13 – Eficiências e posicionamento para cross efficiency-N, em conjunto com
cross efficiency com notas do Inep

IES Cross Efficiency - N (Pos) Cross Efficiency (Pos)

UNICAMP 0,8890 (6) 0,9810 (6)

UFRGS 0,9759 (2) 0,9968 (2)

UFMG 0,9787 (1) 0,9969 (1)

UFRJ 0,9191 (4) 0,9857 (3)

UFABC 0,6421 (48) 0,9259 (49)

UNIFESP 0,7877 (18) 0,9588 (18)

UFSC 0,9026 (5) 0,9819 (5)

UFLA 0,8862 (7) 0,9773 (8)

UFV 0,9212 (3) 0,9845 (4)

UFSCAR 0,8305 (12) 0,9663 (12)

UNB 0,7649 (22) 0,9533 (25)

UENF 0,6838 (38) 0,9378 (37)

UNESP 0,8118 (14) 0,9653 (13)

UFSM 0,7867 (20) 0,9578 (20)

UFC 0,7626 (23) 0,9540 (23)

UFPE 0,7869 (19) 0,9593 (17)

UFCSPA 0,5533 (61) 0,9095 (62)

UFPR 0,7582 (26) 0,9532 (26)

PUC-RIO 0,844 (11) 0,9725 (11)

UFJF 0,6862 (37) 0,9369 (39)

UFBA 0,6679 (41) 0,9357 (40)

PUCSP 0,6496 (44) 0,9326 (43)

UNIFEI 0,8834 (8) 0,9761 (9)

UERJ 0,7569 (27) 0,9539 (24)

UFRN 0,6432 (46) 0,9297 (45)

UFU 0,7894 (17) 0,9588 (18)

UEL 0,76 (25) 0,9530 (27)

UNIRIO 0,6422 (47) 0,9282 (47)

UFERSA 0,6909 (36) 0,9389 (36)
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TABELA 4.13 – Eficiências e posicionamento para cross efficiency-N, em conjunto com
cross efficiency com notas do Inep (cont.)

IES Cross Efficiency - N (Pos) Cross Efficiency (Pos)

UEM 0,7717 (21) 0,9566 (21)

UFTM 0,6452 (45) 0,9291 (46)

UNISINOS 0,8656 (10) 0,9739 (10)

PUCRS 0,8817 (9) 0,9799 (7)

UNICENTRO 0,5527 (62) 0,9093 (64)

UTFPR 0,7553 (28) 0,9502 (29)

UFF 0,7031 (32) 0,9420 (32)

UDESC 0,6276 (49) 0,9261 (48)

UFRPE 0,6971 (34) 0,9403 (33)

UFPB 0,6584 (43) 0,9335 (42)

UFRRJ 0,6622 (42) 0,9323 (44)

UFG 0,5955 (51) 0,9212 (51)

UFPEL 0,7300 (30) 0,9472 (30)

UNIFAL-MG 0,5339 (65) 0,9060 (67)

UNIOESTE 0,7011 (33) 0,9403 (33)

UFOP 0,6702 (40) 0,9347 (41)

UFVJM 0,5316 (67) 0,9059 (68)

UNOESTE 0,563 (58) 0,9128 (60)

UFES 0,5943 (52) 0,9203 (52)

UVV 0,533 (66) 0,9056 (69)

UFGD 0,5733 (57) 0,9165 (57)

FURG 0,6771 (39) 0,9375 (38)

UFCG 0,5892 (54) 0,9201 (53)

UESC 0,5876 (55) 0,9190 (55)

UNIPAMPA 0,5086 (71) 0,9012 (73)

UFSJ 0,5106 (70) 0,9026 (71)

UEPG 0,5405 (64) 0,9095 (62)

USJT 0,1071 (77) 0,8224 (77)

UFPA 0,5603 (59) 0,9153 (58)

UNESA 0,7949 (16) 0,9608 (16)

UFS 0,5922 (53) 0,9199 (54)

UNAERP 0,6215 (50) 0,9250 (50)

UNINOVE 0,8241 (13) 0,9652 (14)

FEEVALE 0,6922 (35) 0,9392 (35)

UFMS 0,5024 (73) 0,9023 (72)
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TABELA 4.13 – Eficiências e posicionamento para cross efficiency-N, em conjunto com
cross efficiency com notas do Inep (cont.)

IES Cross Efficiency - N (Pos) Cross Efficiency (Pos)

MACKENZIE 0,7982 (15) 0,9629 (15)

UESB 0,5753 (56) 0,9169 (56)

UP 0,5240 (68) 0,9078 (65)

UFMT 0,5483 (63) 0,9117 (61)

UAM 0,5236 (69) 0,9071 (66)

PUCPR 0,7073 (31) 0,9451 (31)

UFRA 0,4621 (75) 0,8943 (75)

UFRB 0,7522 (29) 0,9506 (28)

UNIJUI 0,4932 (74) 0,9011 (74)

UNISANTOS 0,5053 (72) 0,9043 (70)

UTP 0,4008 (76) 0,8822 (76)

PUC MINAS 0,7616 (24) 0,9558 (22)

USC 0,0600 (78) 0,8142 (78)

UFMA 0,5567 (60) 0,9129 (59)

Uma vez que a metodologia DEA apresentou ranqueamentos similares para as notas

propostas pelo Inep e sua normalização, é de se esperar que não haja grandes alterações

entre os ordenamentos encontrados pelo método cross efficiency. Com efeito, a dissimi-

laridade média e correlação de Spearman são de 0,90 posições e 99.8%, respectivamente,

enquanto 31 IES (cerca de 40% da amostra) não sofreram alteração entre os ranqueamen-

tos.

Ademais, a quantidade de DMUs que melhoraram ou pioraram suas colocações é pra-

ticamente a mesma; 23 IES alcançaram melhores colocações e 24 decáıram no ranquea-

mento. Outro ponto interessante é que a magnitude da mudança de posição para ambos

os casos também é similar, ou seja, a mais significativa melhora/piora é de três posições.

Como já devidamente explicado e demonstrado em seções anteriores, a metodologia

cross efficiency utiliza dos pesos obtidos por todas DMUs para realizar, além da autoava-

liação, a avaliação de seus pares. Desse modo, a eficiência média encontrada, que define

o ranqueamento, é influenciada pela composição de todos os pesos estimados. Portanto,

pode-se supor que as alterações citadas anteriormente sejam possivelmente explicadas pela

nova estrutura da composição dos pesos, reiterando, de que há uma maior ênfase nas no-

tas de graduação e doutorado, em detrimento da baixa de importância para as notas de

mestrado, uma vez aplicada a normalização.

Para encontrar evidências para a afirmação do último parágrafo, olha-se com mais de-
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talhes para as IES que apresentaram mudanças mais significativas. Desse modo, inicia-se

a análise pelas que mais decáıram e escolhendo a UERJ para tal discussão. As notas de

graduação, mestrado e doutorado desta IES ocupam a 62a, 18a e 22a posição, correspon-

dentemente. Dado que as DMUs utilizam mais suas notas de graduação para a obtenção

da eficiência é de se esperar que a ruim nota de graduação prejudique o posicionamento

da UERJ, ainda que possua uma boa nota de doutorado; ademais, sua melhor nota, a de

mestrado, é a menos utilizada pelas outras DMUs, possivelmente explicando, então, sua

pior colocação. As outras IES que apresentaram quedas iguais à UERJ seguem explicação

análoga, todavia com a nota mais responsável pelo decaimento de posição não ser a de

graduação, mas sim a de doutorado.

Agora, analisando as DMUs que deram os maiores saltos no ranqueamento: UNB e

UVV. Essas IES apresentam ótimas notas de graduação, quinta e 15a colocadas, respec-

tivamente, de modo que, provavelmente, esse é o principal motivo para as melhoras de

posição; ainda, dentre as três notas, as de graduação são que apresentam mais destaque.

Era esperado também uma subida no ordenamento da UFABC, uma vez que essa IES

apresenta a melhor nota de graduação da amostra. Com efeito, a UFABC não mais ocupa

a 49a posição, mas sim a 48a. Podia-se supor uma melhora mais acentuada, dado que a

nota de graduação é excelente, mas as notas de mestrado e, principalmente, doutorado,

impedem uma melhora mais senśıvel dessa IES.

De modo geral, as posśıveis explicações apresentadas podem ser estendidas para o res-

tante da amostra, ressaltando que as diferenças tendem a ficar cada vez menos acentuadas

e ńıtidas. Dito isso, discuta-se os resultados para a IDMU.

4.2.2.3 Dos Resultados da IDMU com notas normalizadas

Apresenta-se, agora, os resultados obtidos pela IDMU a partir do modelo 3.6. A

Tabela 4.14 ilustra os resultado; a estrutura desta tabela é similar à Tabela 4.5. Desse

modo, em sua primeira coluna está as siglas da IES, seguidos pelos pesos estimados pelo

método, a eficiência encontrada por esses pesos e, na última coluna, a eficiência para da

IDMU para as notas do Inep.

TABELA 4.14 – Pesos, eficiências e posicionamento para IDMU com notas
normalizadas, em conjunto com IDMU

IES u1 u2 u3 Ef. IDMU - N (Pos) Ef. IDMU (Pos)

UNICAMP 0,0000 0,7749 0,2338 0,8896 (8) 0,9811 (6)

UFRGS 0,0000 0,0000 1,0000 0,9759 (2) 0,9968 (2)

UFMG 0,1663 0,0000 0,9028 0,9789 (1) 0,9969 (1)

UFRJ 0,0000 0,0000 1,0000 0,921 (4) 0,9860 (3)

UFABC 1,0000 0,0000 0,0000 0,6447 (48) 0,9263 (50)
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TABELA 4.14 – Pesos, eficiências e posicionamento para IDMU com notas
normalizadas, em conjunto com IDMU (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. IDMU - N (Pos) Ef. IDMU (Pos)

UNIFESP 0,0000 0,0000 1,0000 0,7941 (18) 0,9599 (19)

UFSC 0,0000 0,0000 1,0000 0,9049 (5) 0,9824 (5)

UFLA 0,7222 0,0000 0,5432 0,8902 (7) 0,9780 (9)

UFV 0,1663 0,0000 0,9028 0,9263 (3) 0,9854 (4)

UFSCAR 0,1663 0,0000 0,9028 0,8369 (12) 0,9674 (12)

UNB 0,7222 0,0000 0,5432 0,7672 (23) 0,9536 (28)

UENF 0,8533 0,4698 0,0000 0,6824 (39) 0,9374 (39)

UNESP 0,0000 0,0000 1,0000 0,8144 (14) 0,9658 (14)

UFSM 0,1663 0,0000 0,9028 0,7921 (19) 0,9587 (20)

UFC 0,0000 0,0000 1,0000 0,7651 (26) 0,9544 (24)

UFPE 0,0000 0,0000 1,0000 0,7908 (20) 0,9600 (17)

UFCSPA 0,7222 0,0000 0,5432 0,5581 (62) 0,9103 (64)

UFPR 0,0000 0,0000 1,0000 0,7621 (28) 0,9539 (26)

PUC-RIO 0,0000 0,0000 1,0000 0,845 (11) 0,9727 (11)

UFJF 0,7222 0,0000 0,5432 0,6919 (37) 0,9379 (38)

UFBA 0,0000 0,0000 1,0000 0,6719 (41) 0,9364 (40)

PUCSP 0,0000 0,0000 1,0000 0,6519 (44) 0,9330 (44)

UNIFEI 0,0000 0,0000 1,0000 0,8947 (6) 0,9781 (8)

UERJ 0,0000 0,0000 1,0000 0,7615 (29) 0,9547 (23)

UFRN 0,1663 0,0000 0,9028 0,6483 (46) 0,9305 (45)

UFU 0,0000 0,0000 1,0000 0,7962 (17) 0,9600 (17)

UEL 0,0000 0,0000 1,0000 0,7664 (24) 0,9541 (25)

UNIRIO 0,7222 0,0000 0,5432 0,6471 (47) 0,929 (47)

UFERSA 0,0000 0,0000 1,0000 0,6975 (36) 0,9400 (36)

UEM 0,0000 0,0000 1,0000 0,7769 (21) 0,9576 (21)

UFTM 0,7222 0,0000 0,5432 0,6499 (45) 0,9299 (46)

UNISINOS 0,0000 0,0000 1,0000 0,8706 (10) 0,9748 (10)

PUCRS 0,0000 1,0000 0,0000 0,8813 (9) 0,9798 (7)

UNICENTRO 0,7222 0,0000 0,5432 0,5609 (61) 0,9107 (62)

UTFPR 0,7222 0,0000 0,5432 0,7661 (25) 0,9521 (29)

UFF 0,0000 0,0000 1,0000 0,7103 (32) 0,9433 (32)

UDESC 0,7222 0,0000 0,5432 0,6335 (49) 0,9271 (48)

UFRPE 0,0000 0,0000 1,0000 0,706 (34) 0,9419 (34)

UFPB 0,0000 0,0000 1,0000 0,6639 (43) 0,9345 (42)

UFRRJ 0,7222 0,0000 0,5432 0,6707 (42) 0,9338 (43)

UFG 0,0000 0,0000 1,0000 0,6014 (52) 0,9221 (51)

UFPEL 0,0000 0,0000 1,0000 0,7395 (30) 0,9488 (30)

UNIFAL-MG 0,7222 0,0000 0,5432 0,5424 (65) 0,9075 (65)

UNIOESTE 0,0000 0,0000 1,0000 0,7131 (31) 0,9425 (33)

UFOP 0,1663 0,0000 0,9028 0,6762 (40) 0,9357 (41)

UFVJM 0,7222 0,0000 0,5432 0,5394 (67) 0,9072 (67)

UNOESTE 0,7222 0,0000 0,5432 0,5659 (60) 0,9132 (60)

UFES 0,0000 0,0000 1,0000 0,6014 (51) 0,9215 (52)
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TABELA 4.14 – Pesos, eficiências e posicionamento para IDMU com notas
normalizadas, em conjunto com IDMU (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. IDMU - N (Pos) Ef. IDMU (Pos)

UVV 0,7222 0,0000 0,5432 0,5424 (66) 0,9072 (67)

UFGD 0,0000 0,0000 1,0000 0,5802 (57) 0,9177 (57)

FURG 0,0000 0,0000 1,0000 0,6861 (38) 0,9391 (37)

UFCG 0,0000 0,0000 1,0000 0,5944 (55) 0,9209 (54)

UESC 0,0000 0,0000 1,0000 0,5955 (54) 0,9204 (55)

UNIPAMPA 0,7222 0,0000 0,5432 0,5188 (70) 0,9029 (73)

UFSJ 0,7222 0,0000 0,5432 0,5176 (71) 0,9037 (71)

UEPG 0,0000 0,0000 1,0000 0,5465 (64) 0,9105 (63)

USJT 1,0000 0,0000 0,0000 0,1058 (77) 0,8219 (77)

UFPA 0,0000 0,0000 1,0000 0,5672 (58) 0,9165 (58)

UNESA 0,0000 0,0000 1,0000 0,7976 (16) 0,9612 (16)

UFS 0,0000 0,0000 1,0000 0,601 (53) 0,9215 (52)

UNAERP 0,0000 0,0000 1,0000 0,6297 (50) 0,9264 (49)

UNINOVE 0,0000 0,0000 1,0000 0,8342 (13) 0,9671 (13)

FEEVALE 0,0000 0,0000 1,0000 0,7011 (35) 0,9407 (35)

UFMS 0,0000 0,0000 1,0000 0,5099 (72) 0,9036 (72)

MACKENZIE 0,0000 0,0000 1,0000 0,7998 (15) 0,9632 (15)

UESB 0,0000 0,0000 1,0000 0,5848 (56) 0,9185 (56)

UP 0,0375 0,9892 0,0000 0,5219 (69) 0,9073 (66)

UFMT 0,0000 0,0000 1,0000 0,556 (63) 0,9130 (61)

UAM 0,7222 0,0000 0,5432 0,5237 (68) 0,9070 (69)

PUCPR 0,0000 0,0000 1,0000 0,7097 (33) 0,9455 (31)

UFRA 0,0000 0,0000 1,0000 0,4692 (75) 0,8955 (75)

UFRB 0,0000 0,0000 1,0000 0,7701 (22) 0,9538 (27)

UNIJUI 0,0000 0,0000 1,0000 0,4956 (74) 0,9014 (74)

UNISANTOS 0,0375 0,9892 0,0000 0,5044 (73) 0,9040 (70)

UTP 0,1663 0,0000 0,9028 0,4041 (76) 0,8827 (76)

PUC MINAS 0,0000 0,0000 1,0000 0,7646 (27) 0,9563 (22)

USC 1,0000 0,0000 0,0000 0,0593 (78) 0,8138 (78)

UFMA 0,0000 0,0000 1,0000 0,5671 (59) 0,9147 (59)

Ao aplicar o modelo proposto por Wang et al. (2011) para as notas normalizadas,

constata-se que apenas os pesos estimados pela UFMG e UFRGS sofreram alterações. A

aplicação da metodologia DEA sem o uso de objetivo secundário estima para a UFMG

pesos que consideram suas notas de graduação e, mormente, de mestrado. Uma vez

aplicado o modelo que se utiliza da IDMU, o peso do mestrado é zerado e o do doutorado,

outrora nulo, é que mais contribui para a determinação da eficiência, em conjunto com

a graduação. Essa mudança de pesos notada na UFMG segue o mesmo padrão para a

UFRGS, exceto que, para os pesos estimados pelo modelo de Wang et al. (2011), somente

a nota de doutorado é utilizada. Relembrando, os pesos estimados pelo modelo de Wang
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et al. (2011)) da UFMG e UFRGS para as notas sem alterações do Inep foram no mesmo

sentido.

Desse modo, essas novas estruturas de pesos estimados para as DMUs favorecem aque-

las com boas notas de doutorado. De fato, realizando cálculo análogo feito no ińıcio desta

seção, nota-se que, em média, as notas normalizadas de doutorado sobem de 81,8% para

83,7% de importância, às custas da queda de cerca de 2 p.p. para o mestrado, de 5,5%

para 3,8%, mantendo praticamente a mesma configuração para a graduação (12,7% para

12,5%); esse efeito é notado também para as notas sem alterações. Essa nova estrutura,

portanto, molda as posições nesse novo ordenamento.

Assim, 24 IES apresentaram melhora nas posições, 21 pioram e as 33 restantes, cerca

de 42% da amostra, permaneceram inalteradas; a magnitude das alterações também foram

similares, com a subida mais acentuada de cinco posições e a queda, seis.

Olhando em maiores detalhes essas modificações, a UFRB, uma das responsáveis pela

melhora de posição mais significativa, retrata bem essa nova configuração. Essa IES

apresenta notas ruins de graduação (73a) e mestrado (71a), entretanto a nota de doutorado

está entre as melhores, figurando na décima posição. Logo, apesar das notas serem muito

d́ıspares, fator esse que a abordagem cross efficiency busca penalizar, a maior ênfase das

outras DMUs na melhor nota da UFRB fez com que ela tivesse essa senśıvel melhora.

Seguindo a mesma justificativa, mas em menor grau, pode-se citar a UNIFEI. Sua boa

nota de doutorado (6a), fez com que essa IES subisse duas colocações, melhorando sua

posição entre as dez primeiras.

Já para as decáıdas no ordenamento, pelo menos para as mais importantes, infere-se

uma posśıvel outra explicação: a queda não reside tanto no fato das notas de doutorado

serem ruins, mas sim não poder usufruir da melhor nota, no caso, a de mestrado. Toma-se

como exemplo a UERJ, DMU que apresentou a queda mais abrupta. Dentre as notas,

a de mestrado (18a) é mais importante, com uma boa nota de doutorado (22a) e ruim

de graduação (62a). Portanto, ao não poder usufruir de sua melhor nota, fez com que

essa IES decáısse de posição, ainda que possua uma boa nota de doutorado. Esse mesmo

efeito pode ser notado na DMU que possui a melhor nota de mestrado da amostra, a

PUCRS. Apesar de possuir uma boa nota de doutorado (5a), a baixa utilização das notas

de mestrado fez com essa IES sáısse da 7a colocação para a 9a.

As outras alternâncias de posições seguem explicação similar, entretanto, de maneira

mais sutil. Isso posto, analisa-se os resultados para pesos não nulos de Lin et al. (2016).
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4.2.2.4 Dos Resultados dos pesos não nulos com notas normalizadas

Esta subseção trata dos resultados do modelo 3.5 com notas normalizadas; os resulta-

dos estão dispostos na Tabela 4.15. Esta tabela está estrutura de modo análogo à Tabela

4.14. Dessa maneira, na primeira coluna estão as siglas das IES, passando para os pesos

estimados pelo modelo 3.5 com notas normalizadas, a respectiva eficiência encontrada e,

por fim, as eficiências também para o modelo 3.5 com notas do Inep.

TABELA 4.15 – Pesos, eficiências e posicionamento para pesos não nulos com notas
normalizadas, em conjunto com pesos não nulos

IES u1 u2 u3 Ef. Pesos Não Nulos - N (Pos) Ef. Pesos Não Nulos (Pos)

UNICAMP 0,0000 0,7749 0,2338 0,8927 (6) 0,9828 (6)

UFRGS 0,305 0,6507 0,1783 0,9806 (2) 0,9984 (2)

UFMG 0,5206 0,3452 0,3368 0,9838 (1) 0,9986 (1)

UFRJ 0,0000 0,0000 1,0000 0,9239 (4) 0,9875 (3)

UFABC 0,808 0,3075 0,1877 0,6485 (46) 0,9272 (49)

UNIFESP 0,0000 0,0000 1,0000 0,7931 (18) 0,9608 (18)

UFSC 0,0000 0,0000 1,0000 0,9076 (5) 0,9837 (5)

UFLA 0,7222 0,0000 0,5432 0,8922 (7) 0,9790 (8)

UFV 0,1663 0,0000 0,9028 0,9275 (3) 0,9863 (4)

UFSCAR 0,1663 0,0000 0,9028 0,8367 (12) 0,9682 (12)

UNB 0,7222 0,0000 0,5432 0,7700 (22) 0,9549 (26)

UENF 0,8533 0,4698 0,0000 0,6876 (38) 0,9391 (38)

UNESP 0,0000 0,0000 1,0000 0,8156 (14) 0,9672 (14)

UFSM 0,1663 0,0000 0,9028 0,7923 (19) 0,9597 (20)

UFC 0,0000 0,0000 1,0000 0,7671 (23) 0,9558 (24)

UFPE 0,0000 0,0000 1,0000 0,7915 (20) 0,9612 (17)

UFCSPA 0,7222 0,0000 0,5432 0,5589 (62) 0,9111 (63)

UFPR 0,0000 0,0000 1,0000 0,7629 (26) 0,9550 (25)

PUC-RIO 0,0000 0,0000 1,0000 0,8472 (11) 0,9744 (11)

UFJF 0,7222 0,0000 0,5432 0,6919 (37) 0,9387 (39)

UFBA 0,0000 0,0000 1,0000 0,6719 (41) 0,9376 (40)

PUCSP 0,0000 0,0000 1,0000 0,6530 (44) 0,9344 (43)

UNIFEI 0,0000 0,0000 1,0000 0,8910 (8) 0,9783 (9)

UERJ 0,0000 0,0000 1,0000 0,7611 (28) 0,9559 (23)

UFRN 0,1663 0,0000 0,9028 0,6479 (47) 0,9315 (45)

UFU 0,0000 0,0000 1,0000 0,795 (17) 0,9608 (18)

UEL 0,0000 0,0000 1,0000 0,7654 (24) 0,9549 (26)

UNIRIO 0,7222 0,0000 0,5432 0,6476 (48) 0,9299 (47)

UFERSA 0,0000 0,0000 1,0000 0,6963 (36) 0,9408 (36)

UEM 0,0000 0,0000 1,0000 0,7762 (21) 0,9587 (21)

UFTM 0,7222 0,0000 0,5432 0,6505 (45) 0,9308 (46)

UNISINOS 0,0000 0,0000 1,0000 0,8713 (10) 0,9758 (10)

PUCRS 0,0357 0,9793 0,0107 0,8849 (9) 0,9816 (7)

UNICENTRO 0,7222 0,0000 0,5432 0,5589 (61) 0,9111 (63)

UTFPR 0,7222 0,0000 0,5432 0,7625 (27) 0,9523 (29)

UFF 0,0000 0,0000 1,0000 0,7082 (32) 0,9441 (32)

UDESC 0,7222 0,0000 0,5432 0,6327 (49) 0,9279 (48)

UFRPE 0,0000 0,0000 1,0000 0,7027 (34) 0,9424 (34)

UFPB 0,0000 0,0000 1,0000 0,6628 (43) 0,9355 (42)

UFRRJ 0,7222 0,0000 0,5432 0,6683 (42) 0,9343 (44)

UFG 0,0000 0,0000 1,0000 0,5996 (51) 0,9231 (51)

UFPEL 0,0000 0,0000 1,0000 0,7357 (30) 0,9494 (30)

UNIFAL-MG 0,7222 0,0000 0,5432 0,5399 (65) 0,9079 (67)

UNIOESTE 0,0000 0,0000 1,0000 0,7077 (33) 0,9426 (33)
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TABELA 4.15 – Pesos, eficiências e posicionamento para pesos não nulos com notas
normalizadas, em conjunto com pesos não nulos (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. Pesos Não Nulos - N (Pos) Ef. Pesos Não Nulos (Pos)

UFOP 0,1663 0,0000 0,9028 0,6754 (40) 0,9366 (41)

UFVJM 0,7222 0,0000 0,5432 0,5373 (67) 0,9077 (68)

UNOESTE 0,7222 0,0000 0,5432 0,5676 (58) 0,9143 (60)

UFES 0,0000 0,0000 1,0000 0,599 (52) 0,9223 (52)

UVV 0,7222 0,0000 0,5432 0,5393 (66) 0,9075 (69)

UFGD 0,0000 0,0000 1,0000 0,5776 (57) 0,9185 (57)

FURG 0,0000 0,0000 1,0000 0,6821 (39) 0,9397 (37)

UFCG 0,0000 0,0000 1,0000 0,5931 (54) 0,9220 (53)

UESC 0,0000 0,0000 1,0000 0,5924 (55) 0,9211 (55)

UNIPAMPA 0,7222 0,0000 0,5432 0,5146 (71) 0,9032 (73)

UFSJ 0,7222 0,0000 0,5432 0,5155 (70) 0,9044 (71)

UEPG 0,0000 0,0000 1,0000 0,5448 (64) 0,9113 (62)

USJT 1,0000 0,0000 0,0000 0,1088 (77) 0,8234 (77)

UFPA 0,0000 0,0000 1,0000 0,5637 (59) 0,9175 (58)

UNESA 0,0000 0,0000 1,0000 0,7994 (16) 0,9626 (16)

UFS 0,0000 0,0000 1,0000 0,5971 (53) 0,9220 (53)

UNAERP 0,0000 0,0000 1,0000 0,6269 (50) 0,927 (50)

UNINOVE 0,0000 0,0000 1,0000 0,8307 (13) 0,9675 (13)

FEEVALE 0,0000 0,0000 1,0000 0,6979 (35) 0,9413 (35)

UFMS 0,0000 0,0000 1,0000 0,5065 (73) 0,9043 (72)

MACKENZIE 0,0000 0,0000 1,0000 0,8016 (15) 0,9648 (15)

UESB 0,0000 0,0000 1,0000 0,5801 (56) 0,9190 (56)

UP 0,0375 0,9892 0,0000 0,5259 (69) 0,9092 (65)

UFMT 0,0000 0,0000 1,0000 0,5526 (63) 0,9137 (61)

UAM 0,7222 0,0000 0,5432 0,5263 (68) 0,9085 (66)

PUCPR 0,0000 0,0000 1,0000 0,7104 (31) 0,9470 (31)

UFRA 0,0000 0,0000 1,0000 0,466 (75) 0,8962 (75)

UFRB 0,0000 0,0000 1,0000 0,76 (29) 0,9534 (28)

UNIJUI 0,0000 0,0000 1,0000 0,4961 (74) 0,9028 (74)

UNISANTOS 0,0375 0,9892 0,0000 0,5073 (72) 0,9058 (70)

UTP 0,1663 0,0000 0,9028 0,4038 (76) 0,8839 (76)

PUC MINAS 0,0000 0,0000 1,0000 0,7651 (25) 0,9577 (22)

USC 1,0000 0,0000 0,0000 0,061 (78) 0,8153 (78)

UFMA 0,0000 0,0000 1,0000 0,5618 (60) 0,9151 (59)

A aplicação do modelo proposto por Lin et al. (2016) para as notas normalizadas

fez com que as mudanças nos pesos estimados fossem análogas às notas sem alterações

do Inep. Isto é, UFRGS, UFABC, UFMG e PUCRS apresentaram novos pesos e, fato

também interessante e único nas variações metodológicas DEA apresentadas, eles não são

nulos para nenhuma das três notas.

O aproveitamento total das três notas para a construção da eficiência privilegia, por-

tanto, DMUs que apresentam notas homogêneas. Ademais, seguindo a mesma linha de

racioćınio das seções anteriores, percebe-se que esses novos pesos estimados fazem com

que haja uma tendência, em termos médios, para DMUs que apresentem boas notas de

doutorado (82,1%), graduação (12,9%) e mestrado (5%); realizando os mesmos cálculos

para as notas do Inep sem alteração, obtêm-se 9,6% para a graduação, 10,5%, mestrado

e 79,9%, doutorado.
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Outro ponto que merece destaque, é que os novos pesos estimados pela UFMG e

UFABC priorizaram suas notas de graduação em relação as demais (u1-UFABC = 0,8080,

u2-UFABC = 0,3075 e u3-UFABC = 0,1877, enquanto u1-UFMG = 0,5206, u2-UFMG =

0,3452 e u3-UFMG = 0,3368), ao passo que PUCRS e UFRGS priorizaram as notas de

mestrado (u1-PUCRS = 0,0357, u2-PUCRS = 0,9793 e u3-PUCRS = 0,0107 e u1-UFRGS

= 0,3050, u2-UFRGS = 0,6507 e u3-UFRGS = 0,1783). Desse modo, ainda que haja

uma prevalência, na média, pelas notas de doutorado, graduação e mestrado, os novos

pesos estimados pelas quatro DMUs podem favorecer IES com boas notas de graduação e

mestrado, dado que foram as categorias de notas mais privilegiadas. Essa nova estrutura

de pesos, portanto, moldam as diferenças entre os ranqueamentos.

Com efeito, 44 DMUs apresentaram mudanças de posicionamentos entre os ordena-

mentos, sendo que metade dessas melhoraram e a outra, pioraram, com a divergência mais

importante, tanto para subidas quanto para descidas, de cinco posições. Claramente, cerca

de 56,4% da amostra permaneceram nas mesmas colocações. Também, a dissimilaridade

média é de 1,03 posições com correlação de Spearman de 99,8%.

Analisando, então, as mudanças mais significativas. A melhora mais importante foi

protagonizada pela UNB. Apesar de sua nota de doutorado ser a pior dentre as três (36a

colocação), sua boa nota de graduação, quinta colocada, fez com que essa IES ganhasse

maior destaque. Essa subida é corroborada - ainda que menos importante em termos

médios para a nota de doutorado - pela maior tendência do uso da nota de graduação

(reiterando, de 12,9%) e pelo uso mais acentuado da UFMG e UFABC por essa categoria

de nota.

A posśıvel justificativa para a subida pode ser aplicada também para a descida mais

significativa. Para tal, olha-se em detalhes a UERJ, a responsável pela maior queda

no ranqueamento. Ainda que tenha boas nota de pós-graduação, com mestrado na 18a

colocação e doutorado na 22a, elas não foram capazes de compensar a nota ruim de

graduação, ocupando apenas a 62a colocação. Até mesmo a boa nota de mestrado, que

PUCRS e UFRGS mais utilizam para a definição de suas eficiências, não foi capaz de

mitigar essa queda, possivelmente pelo baixo aproveitamento dessa categoria de nota

pelas demais (5%).

É interessante notar também as dez primeiras colocadas nos ranqueamentos. Não

houve mudanças significativas, de modo que todas as IES que estão presentes em um

ordenamento, estão presentes no outro. Assim, a queda mais significativa foi feita pela

PUCRS, caindo da sétima para a nona posição. Uma posśıvel explicação por esse decai-

mento é a baixa utilização média da nota de mestrado pela amostra e uma ruim nota

de graduação (49a). A posśıvel explicação dita agora pode ser estendida também para a

inversão da terceira colocação, donde a UFRJ cedeu lugar para a UFV. A UFRJ apresenta

uma razoável nota de graduação (25a), mas uma nota de mestrado em melhor patamar



CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 103

(6a), ao passo que UFV apresenta uma situação inversa, a saber, possui a oitava maior

nota de graduação, com um mestrado na 13a colocação.

4.2.2.5 Dos resultados da quasIDMU com notas normalizadas

Os resultados obtidos quando empregada a quasIDMU também foram exatamente os

mesmos quando empregada a metodologia DEA tradicional, de modo que as discussões

são as mesmas da seção 4.1.5.

Assim, essas foram as principais considerações sobre os resultados dos métodos DEA,

sempre em contraposição aos resultados DEA com as notas fornecidas pelo Inep, sem

nenhum tipo de modificação. Não se achou proveitoso discutir em detalhes os resultados

DEA das notas normalizadas entre si, dado que os resultados refletem, de certa maneira,

àqueles já discutidos anteriormente, na seção 4.1, onde se analisam os resultados DEA

pelas notas do Inep.

De maneira geral, entretanto, é importante destacar que as grandes diferenças entre

os ordenamentos obtidos são entre a metodologia IGC e DEA e que as diferenças entre as

variações de DEA foram pequenas, nenhuma com dois d́ıgitos.

4.3 Dos dados do Inep de 2017

A presente pesquisa analisou dados do IGC referente ao ano de 2016, os mais recentes

no ińıcio do trabalho. Entretanto, no transcorrer do estudo, novos dados foram divulgados

pelo Inep, versando sobre o ano de 2017. Desse modo, o intuito dessa seção é apenas

comentar brevemente o resultado mais recente do IGC, aplicar os dados na metodologia

DEA tradicional (modelo 3.1) e, então, discutir sucintamente os resultados. É importante

pontuar que não se pretende exaurir os resultados, apenas destacar pontos que podem ser

considerados interessantes e relevantes.

Definiu-se para esta breve análise que a amostra seria obtida segundo os mesmos

critérios que podem ser relembrados na seção 2.3. Abaixo, a Tabela 4.16 mostra os dados

da amostra para o IGC 2017; essa tabela segue a mesma estrutura da Tabela 2.4. Nota-se,

um aumento no número de IES que atendem aos critérios, sendo que nos dados de 2016

eram 78, ao passo que em 2017, 92.

TABELA 4.16 – Dados Inep 2017

IES α G β M γ D IGC (Pos)

UNICAMP 0,2897 3,1979 (23) 0,2730 4,8365 (5) 0,4373 4,8988 (14) 4,3891 (1)

UFRGS 0,3819 3,3180 (9) 0,2607 4,8751 (3) 0,3574 4,9615 (4) 4,3113 (2)
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TABELA 4.16 – Dados Inep 2017 (cont.)

IES α G β M γ D IGC (Pos)

UFMG 0,4333 3,3577 (7) 0,2350 4,8229 (6) 0,3317 4,9425 (5) 4,2276 (3)

UNIFESP 0,3781 3,2743 (14) 0,3099 4,5446 (38) 0,312 4,8281 (26) 4,1527 (4)

UFSC 0,4726 3,2509 (17) 0,252 4,7801 (8) 0,2754 4,9144 (11) 4,0943 (5)

UFRJ 0,4489 3,1018 (40) 0,235 4,7781 (9) 0,316 4,9233 (9) 4,0714 (6)

UFV 0,518 3,3793 (5) 0,2234 4,6674 (20) 0,2586 4,915 (10) 4,0642 (7)

UFSCAR 0,4674 3,3253 (8) 0,2395 4,5568 (36) 0,2931 4,7909 (33) 4,0499 (8)

UNESP 0,4642 3,1429 (31) 0,2482 4,7588 (11) 0,2876 4,8814 (19) 4,044 (9)

UFLA 0,5738 3,5168 (1) 0,1977 4,6475 (22) 0,2285 4,8279 (28) 4,04 (10)

UFABC 0,5338 3,4968 (2) 0,2974 4,4337 (55) 0,1688 4,6794 (69) 3,9751 (11)

UFCSPA 0,5673 3,4902 (3) 0,2829 4,4343 (54) 0,1498 4,8771 (21) 3,9651 (12)

UNB 0,5267 3,2946 (11) 0,2397 4,6306 (25) 0,2336 4,7877 (34) 3,9637 (13)

UFPR 0,5086 3,1234 (37) 0,257 4,7133 (15) 0,2343 4,8895 (17) 3,9459 (14)

UENF 0,5395 3,2334 (18) 0,2269 4,7037 (16) 0,2337 4,7394 (52) 3,9189 (15)

UFC 0,5538 3,216 (21) 0,2184 4,624 (27) 0,2278 4,8215 (29) 3,8893 (16)

UFSM 0,5791 3,282 (13) 0,2292 4,5619 (35) 0,1917 4,7839 (36) 3,8633 (17)

PUC-RIO 0,5477 2,9195 (68) 0,2341 4,8555 (4) 0,2182 4,9264 (8) 3,8106 (18)

UFPE 0,5603 3,0245 (51) 0,2022 4,6106 (30) 0,2375 4,7954 (31) 3,7658 (19)

UFBA 0,5452 2,9938 (55) 0,2298 4,5933 (33) 0,225 4,7294 (54) 3,7518 (20)

UFJF 0,6653 3,2536 (16) 0,221 4,5324 (39) 0,1137 4,7386 (53) 3,7051 (21)

UFU 0,6553 3,1733 (27) 0,1871 4,5487 (37) 0,1576 4,8691 (22) 3,698 (22)

UEL 0,629 3,1341 (35) 0,2079 4,5248 (40) 0,1631 4,7541 (50) 3,6875 (23)

UERJ 0,6518 3,0945 (41) 0,1708 4,6852 (19) 0,1774 4,8686 (23) 3,6809 (24)

UFRN 0,6284 3,1389 (34) 0,2032 4,4385 (51) 0,1685 4,7593 (49) 3,6759 (25)

PUCSP 0,558 2,9108 (72) 0,2406 4,5927 (34) 0,2013 4,6914 (67) 3,674 (26)

UEM 0,6266 2,9069 (73) 0,1893 4,5977 (32) 0,1841 4,8425 (24) 3,5833 (27)

UNICENTRO 0,8322 3,4227 (4) 0,128 4,3258 (78) 0,0397 4,5000 (75) 3,5811 (28)

PUCRS 0,694 2,9591 (59) 0,1344 4,9524 (1) 0,1716 4,9696 (3) 3,5719 (29)

UFRPE 0,6974 3,1034 (39) 0,1574 4,4379 (52) 0,1452 4,8004 (30) 3,5599 (30)

UFG 0,6288 2,9536 (62) 0,2182 4,4758 (46) 0,153 4,7167 (58) 3,5554 (31)

UNIOESTE 0,6564 3,0458 (47) 0,2402 4,3747 (69) 0,1034 4,7721 (44) 3,5436 (32)

UDESC 0,717 3,1493 (30) 0,18 4,4124 (63) 0,103 4,7247 (57) 3,5389 (33)

UFF 0,697 3,0523 (45) 0,168 4,4251 (57) 0,1351 4,7739 (43) 3,5155 (34)

UNIRIO 0,7392 3,1404 (33) 0,1586 4,445 (49) 0,1022 4,725 (56) 3,5092 (35)

UNISINOS 0,7963 3,1825 (26) 0,1096 4,6941 (18) 0,0942 4,8898 (16) 3,5089 (36)

UFPEL 0,6812 2,9693 (56) 0,1614 4,515 (41) 0,1574 4,7872 (35) 3,505 (37)

UFPB 0,6639 2,9411 (65) 0,1868 4,4294 (56) 0,1494 4,7284 (55) 3,4861 (38)

UFES 0,6938 3,003 (54) 0,1985 4,4362 (53) 0,1077 4,7791 (40) 3,4788 (39)

UNIFAL-MG 0,8062 3,2925 (12) 0,1628 4,1453 (90) 0,031 4,4157 (92) 3,4662 (40)

UFRRJ 0,7825 3,1718 (28) 0,1343 4,3447 (73) 0,0832 4,7828 (39) 3,4634 (41)

FURG 0,6823 2,9406 (66) 0,1776 4,4219 (60) 0,1401 4,7836 (38) 3,4619 (42)

UNIFEI 0,7848 3,1669 (29) 0,1373 4,3638 (71) 0,0779 4,6871 (68) 3,4496 (43)

UTFPR 0,829 3,1998 (22) 0,1287 4,3241 (79) 0,0423 4,7397 (51) 3,4096 (44)

UESC 0,7166 2,9422 (64) 0,1864 4,4125 (62) 0,097 4,7595 (48) 3,3926 (45)

UVV 0,9669 3,3616 (6) 0,0298 4,1255 (91) 0,0033 4,5000 (75) 3,3881 (46)
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TABELA 4.16 – Dados Inep 2017 (cont.)

IES α G β M γ D IGC (Pos)

UFSJ 0,8456 3,2165 (20) 0,1243 4,2559 (84) 0,0301 4,6184 (72) 3,3879 (47)

UFOP 0,7831 3,0785 (43) 0,1523 4,3915 (66) 0,0646 4,6938 (64) 3,3828 (48)

UFTM 0,8351 3,192 (24) 0,1375 4,3004 (81) 0,0274 4,4421 (90) 3,3787 (49)

UNILASALLE 0,9136 3,2611 (15) 0,0645 4,5000 (43) 0,0219 4,5000 (75) 3,3681 (50)

UFGD 0,6834 2,8069 (85) 0,2119 4,4529 (47) 0,1047 4,7138 (59) 3,3554 (51)

UNOESTE 0,9672 3,3137 (10) 0,0258 4,4484 (48) 0,007 4,5000 (75) 3,3513 (52)

UEPG 0,8027 3,0493 (46) 0,123 4,4224 (59) 0,0743 4,7648 (47) 3,3457 (53)

UFVJM 0,7923 3,0453 (48) 0,1589 4,1822 (88) 0,0488 4,497 (89) 3,2968 (54)

UNIVATES 0,9332 3,1865 (25) 0,0418 4,6576 (21) 0,025 4,7667 (45) 3,2874 (55)

UFPA 0,6783 2,6564 (90) 0,1866 4,423 (58) 0,1351 4,7928 (32) 3,2746 (56)

UFCG 0,757 2,8968 (74) 0,1378 4,3277 (76) 0,1051 4,5502 (74) 3,2679 (57)

USJT 0,9869 3,2294 (19) 0,0094 4,3074 (80) 0,0037 4,5000 (75) 3,2443 (58)

UFERSA 0,7949 2,8773 (78) 0,1127 4,4006 (65) 0,0924 4,8937 (15) 3,2352 (59)

UTP 0,9373 3,1421 (32) 0,0354 4,4134 (61) 0,0273 4,7115 (60) 3,2299 (60)

PUCPR 0,8177 2,8634 (80) 0,0927 4,7227 (13) 0,0896 4,8777 (20) 3,2163 (61)

UFMS 0,7971 2,8583 (82) 0,1221 4,3668 (70) 0,0808 4,6967 (62) 3,191 (62)

USC 0,9422 3,1255 (36) 0,0406 4,0974 (92) 0,0172 4,5000 (75) 3,1886 (63)

UFS 0,8062 2,8736 (79) 0,1226 4,299 (82) 0,0712 4,6922 (66) 3,1778 (64)

UP 0,9396 3,0701 (44) 0,0406 4,8147 (7) 0,0198 4,5827 (73) 3,1709 (65)

FEEVALE 0,9363 3,0449 (49) 0,0412 4,6223 (28) 0,0225 5,0000 (1) 3,1538 (66)

UNINOVE 0,9825 3,1184 (38) 0,0102 4,635 (24) 0,0073 4,8991 (13) 3,1468 (67)

UFRA 0,8523 2,8878 (75) 0,0945 4,3508 (72) 0,0532 4,828 (27) 3,1292 (68)

UNAERP 0,9332 3,0175 (53) 0,0385 4,4086 (64) 0,0283 4,6318 (71) 3,1168 (69)

UESB 0,7675 2,6955 (89) 0,1666 4,3911 (67) 0,0659 4,7761 (42) 3,1152 (70)

UAM 0,9854 3,0919 (42) 0,009 4,5143 (42) 0,0057 4,6364 (70) 3,1134 (71)

UFMT 0,8069 2,7853 (86) 0,1271 4,3303 (75) 0,066 4,6944 (63) 3,1077 (72)

UNIPAMPA 0,8923 2,9655 (57) 0,0911 4,1922 (87) 0,0167 4,5000 (75) 3,1028 (73)

MACKENZIE 0,8992 2,8794 (77) 0,0601 4,7178 (14) 0,0407 4,9017 (12) 3,0722 (74)

UNISANTOS 0,9276 2,9542 (61) 0,0471 4,5000 (43) 0,0253 4,5000 (75) 3,0662 (75)

UNIJUI 0,9002 2,8866 (76) 0,0651 4,6091 (31) 0,0348 4,7778 (41) 3,0644 (76)

UNISC 0,8944 2,8623 (81) 0,0776 4,641 (23) 0,028 4,8347 (25) 3,0555 (77)

UNIFACS 0,9798 3,0236 (52) 0,0177 4,3277 (77) 0,0025 4,5000 (75) 3,0504 (78)

UFMA 0,8744 2,8416 (84) 0,0817 4,2567 (83) 0,0439 4,6922 (65) 3,0385 (79)

UNESA 0,9941 3,0259 (50) 0,0037 4,6203 (29) 0,0022 4,7836 (37) 3,0357 (80)

PUC MINAS 0,9049 2,8482 (83) 0,0529 4,7595 (10) 0,0422 4,8827 (18) 3,0351 (81)

UNIT 0,9614 2,9461 (63) 0,0214 4,9099 (2) 0,0171 5,0000 (1) 3,0234 (82)

UNIFRA 0,9275 2,9146 (70) 0,0516 4,1659 (89) 0,0208 4,5000 (75) 3,0122 (83)

UEFS 0,7935 2,6136 (91) 0,1452 4,3304 (74) 0,0613 4,9268 (7) 3,0047 (84)

UNICSUL 0,9758 2,9621 (58) 0,0133 4,7021 (17) 0,0109 4,6978 (61) 3,0042 (85)

UNIMAR 0,951 2,9175 (69) 0,0453 4,5000 (43) 0,0037 4,5000 (75) 2,995 (86)

UNIVALI 0,8931 2,7667 (87) 0,0651 4,6284 (26) 0,0418 4,9368 (6) 2,9787 (87)

UNICID 0,9892 2,956 (60) 0,0089 4,4392 (50) 0,0019 4,5000 (75) 2,9721 (88)

UCB 0,8705 2,7069 (88) 0,0868 4,7349 (12) 0,0427 4,7656 (46) 2,9708 (89)

UNIFENAS 0,9622 2,9129 (71) 0,0285 4,2517 (85) 0,0093 4,4231 (91) 2,9651 (90)
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TABELA 4.16 – Dados Inep 2017 (cont.)

IES α G β M γ D IGC (Pos)

UFOPA 0,7916 2,6033 (92) 0,1637 4,2214 (86) 0,0446 4,5000 (75) 2,9529 (91)

UVA 0,9824 2,9259 (67) 0,0125 4,3897 (68) 0,0051 4,5000 (75) 2,9523 (92)

Ao analisar em mais detalhes a Tabela 4.16, salta aos olhos que o aparente para-

doxo ainda persiste. Assim como em 2016, a primeira colocada UNICAMP possui notas

inferiores de graduação, mestrado e doutorado em relação a segunda colocada UFRGS

(G-UFRGS>G-UNICAMP, M-UFRGS>M-UNICAMP e D-UFRGS>D-UNICAMP), en-

tretanto esta possui um IGC menor do que aquela (IGC-UFRGS<IGC-UNICAMP). Em

toda amostra, há mais seis casos onde se nota essa incongruência; os pares de IES

UNISINOS-UNIRIO, UFES-UFPB, UNILASAL-UFTM, UNIVATES-UFVJM, UNESA-

UFMA e UNIT-PUCMINAS também são casos onde uma IES dominante é pior colocada

que uma IES dominada.

Outro ponto interessante é que duas IES - FEEVALE e UNIT - alcançaram nota

máxima de doutorado, isto é, nota 5. FEEVALE e UNIT possuem três e cinco cursos de

doutorado, respectivamente, e todos com nota Capes 5, o que as fazem alcançar o limite

superior definido pelo Inep, ainda que nenhum desses cursos sejam de nota Capes 6 ou 7.

Apesar de possúırem excelentes notas de doutorado, o IGC delas é baixo (IGC-FEEVALE

= 3,1538 (66a) e IGC-UNIT = 3,0234 (82a)), o que pode ser possivelmente explicado por

possúıram γ irrisórios (γ-FEEVALE = 2,25% e γ-UNIT = 1,71%).

FIGURA 4.3 – Distribuição das notas G, M e D médias para os dados de 2017
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Observando as notas de graduação, pontua-se que a excelente performance da UFABC

em 2016 não mais se repete, fazendo com essa IES ceda a primeira colocação para a UFLA.

Ademais, a diferença da primeira para a segunda colocada não é mais tão discrepante

como anteriormente, sendo agora de apenas 0,57%. No mestrado, a PUCRS ainda figura

na primeira colocação. A distribuição das notas pode ser vista no gráfico da Figura 4.3,

constrúıdo de maneira análoga aos gráficos da Figuras 2.7 e 4.2.

Feita essa breves considerações sobre a amostra de 2017, apresenta-se os resultados

quando aplicado o modelo DEA tradicional (modelo 3.1). Os resultados estão dispostos

de maneira similar à Tabela 4.1. Isto é, na primeira coluna estão as siglas das IES, em

seguida, os pesos estimados pelo modelo 3.1 para graduação, mestrado e doutorado, a

eficiência relativa estimada e, na última coluna, para comparação, o IGC.

TABELA 4.17 – Pesos, eficiências e posicionamento para DEA tradicional, em conjunto
com IGC 2017

IES u1 u2 u3 Ef. DEA Trad.(Pos) IGC 2017 (Pos)

UNICAMP 0,0386 0,1789 0,0000 0,9885 (11) 4,3891 (1)

UFRGS 0,132 0,1153 0,0000 1,0000 (1) 4,3113 (2)

UFMG 0,1158 0,067 0,0582 1,0000 (1) 4,2276 (3)

UNIFESP 0,0729 0,0000 0,1528 0,9764 (26) 4,1527 (4)

UFSC 0,0260 0,0000 0,1842 0,9896 (10) 4,0943 (5)

UFRJ 0,0195 0,0067 0,182 0,9882 (12) 4,0714 (6)

UFV 0,0748 0,0000 0,1515 0,9974 (8) 4,0642 (7)

UFSCAR 0,1018 0,0147 0,1188 0,9748 (28) 4,0499 (8)

UNESP 0,0195 0,0067 0,182 0,9812 (19) 4,044 (9)

UFLA 0,2843 0,0000 0,0000 1,0000 (1) 4,0400 (10)

UFABC 0,2843 0,0000 0,0000 0,9943 (9) 3,9751 (11)

UFCSPA 0,1633 0,0000 0,0882 1,0000 (1) 3,9651 (12)

UNB 0,1018 0,0147 0,1188 0,9724 (30) 3,9637 (13)

UFPR 0,0195 0,0067 0,182 0,982 (18) 3,9459 (14)

UENF 0,132 0,1153 0,0000 0,9691 (33) 3,9189 (15)

UFC 0,0260 0,0000 0,1842 0,9716 (31) 3,8893 (16)

UFSM 0,0748 0,0000 0,1515 0,9703 (32) 3,8633 (17)

PUC-RIO 0,0189 0,0759 0,1143 0,987 (14) 3,8106 (18)

UFPE 0,0195 0,0067 0,182 0,9623 (39) 3,7658 (19)

UFBA 0,0195 0,0067 0,182 0,9496 (62) 3,7518 (20)

UFJF 0,0748 0,0000 0,1515 0,9613 (40) 3,7051 (21)

UFU 0,0260 0,0000 0,1842 0,9792 (22) 3,698 (22)

UEL 0,0260 0,0000 0,1842 0,957 (52) 3,6875 (23)

UERJ 0,0195 0,0067 0,182 0,9775 (24) 3,6809 (24)

UFRN 0,0260 0,0000 0,1842 0,9581 (47) 3,6759 (25)

PUCSP 0,0195 0,0067 0,1820 0,941 (70) 3,674 (26)

UEM 0,0000 0,0000 0,2000 0,9685 (34) 3,5833 (27)

UNICENTRO 0,2843 0,0000 0,0000 0,9732 (29) 3,5811 (28)

PUCRS 0,0000 0,2019 0,0000 1,0000 (1) 3,5719 (29)
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TABELA 4.17 – Pesos, eficiências e posicionamento para DEA tradicional, em conjunto
com IGC 2017 (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. DEA Trad.(Pos) IGC (Pos)

UFRPE 0,0260 0,0000 0,1842 0,9648 (37) 3,5599 (30)

UFG 0,0195 0,0067 0,1820 0,9457 (67) 3,5554 (31)

UNIOESTE 0,0260 0,0000 0,1842 0,958 (48) 3,5436 (32)

UDESC 0,0260 0,0000 0,1842 0,952 (59) 3,5389 (33)

UFF 0,0260 0,0000 0,1842 0,9585 (45) 3,5155 (34)

UNIRIO 0,0260 0,0000 0,1842 0,9518 (60) 3,5092 (35)

UNISINOS 0,0260 0,0000 0,1842 0,9833 (17) 3,5089 (36)

UFPEL 0,0195 0,0067 0,1820 0,9591 (43) 3,505 (37)

UFPB 0,0260 0,0000 0,1842 0,9473 (65) 3,4861 (38)

UFES 0,0260 0,0000 0,1842 0,9582 (46) 3,4788 (39)

UNIFAL-MG 0,2843 0,0000 0,0000 0,9362 (76) 3,4662 (40)

UFRRJ 0,0260 0,0000 0,1842 0,9633 (38) 3,4634 (41)

FURG 0,0260 0,0000 0,1842 0,9574 (51) 3,4619 (42)

UNIFEI 0,0729 0,0000 0,1528 0,9471 (66) 3,4496 (43)

UTFPR 0,0729 0,0000 0,1528 0,9575 (50) 3,4096 (44)

UESC 0,0260 0,0000 0,1842 0,953 (58) 3,3926 (45)

UVV 0,2843 0,0000 0,0000 0,9559 (55) 3,3881 (46)

UFSJ 0,0748 0,0000 0,1515 0,9403 (71) 3,3879 (47)

UFOP 0,0260 0,0000 0,1842 0,9445 (68) 3,3828 (48)

UFTM 0,1320 0,1153 0,0000 0,9171 (82) 3,3787 (49)

UNILASALLE 0,1320 0,1153 0,0000 0,9492 (64) 3,3681 (50)

UFGD 0,0000 0,0000 0,2000 0,9428 (69) 3,3554 (51)

UNOESTE 0,1320 0,1153 0,0000 0,9502 (61) 3,3513 (52)

UEPG 0,0260 0,0000 0,1842 0,9568 (53) 3,3457 (53)

UFVJM 0,0729 0,0000 0,1528 0,9091 (85) 3,2968 (54)

UNIVATES 0,0260 0,0000 0,1842 0,9607 (41) 3,2874 (55)

UFPA 0,0000 0,0000 0,2000 0,9586 (44) 3,2746 (56)

UFCG 0,0260 0,0000 0,1842 0,9133 (84) 3,2679 (57)

USJT 0,1018 0,0147 0,1188 0,9268 (79) 3,2443 (58)

UFERSA 0,0000 0,0000 0,2000 0,9787 (23) 3,2352 (59)

UTP 0,0260 0,0000 0,1842 0,9494 (63) 3,2299 (60)

PUCPR 0,0000 0,0000 0,2000 0,9755 (27) 3,2163 (61)

UFMS 0,0195 0,0067 0,1820 0,9395 (72) 3,191 (62)

USC 0,0748 0,0000 0,1515 0,9156 (83) 3,1886 (63)

UFS 0,0260 0,0000 0,1842 0,9389 (74) 3,1778 (64)

UP 0,0386 0,1789 0,0000 0,9796 (21) 3,1709 (65)

FEEVALE 0,0000 0,0000 0,2000 1,0000 (1) 3,1538 (66)

UNINOVE 0,0260 0,0000 0,1842 0,9833 (16) 3,1468 (67)

UFRA 0,0000 0,0000 0,2000 0,9656 (36) 3,1292 (68)

UNAERP 0,0260 0,0000 0,1842 0,9315 (78) 3,1168 (69)

UESB 0,0000 0,0000 0,2000 0,9552 (57) 3,1152 (70)

UAM 0,0260 0,0000 0,1842 0,9342 (77) 3,1134 (71)

UFMT 0,0000 0,0000 0,2000 0,9389 (73) 3,1077 (72)
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TABELA 4.17 – Pesos, eficiências e posicionamento para DEA tradicional, em conjunto
com IGC 2017 (cont.)

IES u1 u2 u3 Ef. DEA Trad.(Pos) IGC (Pos)

UNIPAMPA 0,0260 0,0000 0,1842 0,9058 (88) 3,1028 (73)

MACKENZIE 0,0000 0,0000 0,2000 0,9803 (20) 3,0722 (74)

UNISANTOS 0,0386 0,1789 0,0000 0,9189 (80) 3,0662 (75)

UNIJUI 0,0195 0,0067 0,1820 0,9564 (54) 3,0644 (76)

UNISC 0,0000 0,0000 0,2000 0,9669 (35) 3,0555 (77)

UNIFACS 0,0729 0,0000 0,1528 0,908 (87) 3,0504 (78)

UFMA 0,0000 0,0000 0,2000 0,9384 (75) 3,0385 (79)

UNESA 0,0195 0,0067 0,1820 0,9602 (42) 3,0357 (80)

PUC MINAS 0,0000 0,0000 0,2000 0,9765 (25) 3,0351 (81)

UNIT 0,0000 0,0840 0,1176 1,0000 (1) 3,0234 (82)

UNIFRA 0,0260 0,0000 0,1842 0,9045 (90) 3,0122 (83)

UEFS 0,0000 0,0000 0,2000 0,9854 (15) 3,0047 (84)

UNICSUL 0,0386 0,1789 0,0000 0,9553 (56) 3,0042 (85)

UNIMAR 0,0386 0,1789 0,0000 0,9175 (81) 2,995 (86)

UNIVALI 0,0000 0,0000 0,2000 0,9874 (13) 2,9787 (87)

UNICID 0,0386 0,1789 0,0000 0,9081 (86) 2,9721 (88)

UCB 0,0000 0,084 0,1176 0,9577 (49) 2,9708 (89)

UNIFENAS 0,0260 0,0000 0,1842 0,8903 (92) 2,9651 (90)

UFOPA 0,0000 0,0000 0,2000 0,9000 (91) 2,9529 (91)

UVA 0,0195 0,0067 0,1820 0,9051 (89) 2,9523 (92)

O primeiro ponto que chama atenção ao analisar a Tabela 4.17 é que 18 DMUs apre-

sentaram pesos não nulos para as três notas; esse fato para os dados de 2016 somente

aconteceram quando aplicado o modelo 3.5 (LIN et al., 2016). Pode-se justificar, pos-

sivelmente, essa presença de pesos não nulos pelo fato que as notas de graduação não

apresentarem uma discrepância entre a primeira e segunda colocação, como supracitado,

de modo que outras IES possam usufruir desta nota, concomitantemente, com as notas

de mestrado e doutorado. Com efeito, para os dados de 2016 o peso estimado médio para

a graduação foi de 0,0300 para 29 DMUs (37% da amostra), ao passo que para os dados

de 2017 o peso estimado médio é de 0,0504 para 73 DMUs (79% da amostra).

Observando as eficiências relativas, percebe-se que sete DMUs alcançaram eficiência

máxima. UFRGS, UFMG e PUCRS continuam com eficiência de 100%, acompanhadas

de UFLA, UFSCPA, FEEVALE e UNIT; a UFABC não possui mais eficiência relativa

máxima, uma vez que não mais possui a primeira colocação na graduação e suas notas

de pós-graduação são ruins (mestrado da UFABC ocupa a 55a posição e doutorado, 69a).

Então, a UFLA, por ser nos dados de 2017 a melhor posicionada na graduação, consegue

alcançar a eficiência relativa máxima. No mesmo sentido - levando em consideração que

a graduação está sendo mais considerada para determinação da eficiência relativa pelas
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demais IES, como mencionado anteriormente - a UFCSPA também alcança a eficiência de

100%; a nota de graduação desta IES postula na ótima terceira colocação, acompanhada

de sua boa nota de doutorado (21a posição), de modo que a eficiência relativa máxima

foi atingida. FEEVALE, principalmente, e UNIT - essa IES se utiliza também de sua

ótima de mestrado (2a) - se aproveitam de suas excelentes notas de doutorado, como já

pontuado anteriormente, para alcançar a eficiência de 100%. UFMG, UFRGS e PUCRS

justificam a eficiência relativa máxima analogamente à seção 4.1.1.

De maneira geral, os ranqueamentos do IGC e DEA ainda diferem significantemente,

com dissimilaridade média de 22,78 posições e correlação de Spearman de 52%, sendo que

a maior subida em posição foi protagonizada pela UNIT (84 posições) e a descida pela

PUCSP (44 posições). Essa diferença entre os métodos foi também notada nos dados

de 2016, como poder ser visto principalmente no gráfico da Figura 4.1 e na Tabela 4.2.

É importante citar que a diferença conceitual e metodológica entre o IGC e DEA, já

devidamente pontuada na seção 4.1.1, ainda persiste. Desse modo, ainda há ensejo para

aplicação do método cross efficiency, com os modelos de objetivo secundários aplicados e

variante quasIDMU; a reaplicação dos modelos, bem como a normalização dos dados de

2017, é uma sugestão de pesquisa futura.



5 Conclusão

Dentro do contexto da avaliação de ensino superior brasileiro, o IGC é um importante

indicador para verificação da qualidade de IES. Ao sintetizar em único valor notas médias

de graduação, mestrado e doutorado, o IGC recebe atenção não somente dos formuladores

de poĺıticas educacionais, mas também da sociedade como um todo. Com efeito, assim que

a divulgação do IGC é feita pelo Inep, há o anseio, ao menos pela mı́dia, para confecção

de ranqueamentos e, então, comparação entre IES.

Uma análise mais detalhada do IGC, entretanto, faz com que um aparente paradoxo

seja notado: IES com notas médias de graduação, mestrado e doutorado sistematicamente

maiores que uma outra IES, obtenha IGC inferior à essa última. Essa incongruência reside

na sua metodologia, principalmente nos fatores de ponderação, baseados no conceito de

aluno equivalentes, e nas conversões propostas para as notas de pós-graduação, que as

tornam sistematicamente superiores à nota de graduação. Essas questões são ainda mais

cŕıticas quando se nota que não há justificativa teórica por parte do Inep.

Dessa forma, em um primeiro momento, aplicou-se os dados das notas médias propos-

tas pelo Inep na ferramenta DEA. Portanto, utilizou-se cinco abordagens DEA, a saber,

i) DEA-CCR tradicional (CHARNES et al., 1978), ii) cross efficiency (SEXTON et al., 1986),

iii) cross efficiency com objetivo secundário baseado na IDMU, com o intuito de estimar

um único conjunto de pesos (WANG et al., 2011) e iv) cross efficiency com objetivo se-

cundário visando a redução de pesos nulos (LIN et al., 2016), e v) aplicou-se a variação

metodológica quasIDMU no modelo de Wang et al. (2011) para propor um contraponto

à IDMU. Posteriormente, as notas de graduação, mestrado e doutorado foram normali-

zadas, de modo que a cŕıtica sobre a incomparabilidade dos intervalos das notas fosse

contornada. Então, essas notas normalizadas substitúıram às propostas pelo Inep para

obtenção do IGC, mantendo os fatores de ponderação α, β e γ inalterados, e reaplicadas

nos cinco modelos citados.

Todos modelos DEA aplicados foram capazes de contornar o aparente paradoxo. Tendo

em perspectiva os resultados obtidos pelas notas propostas pelo Inep, pontua-se que o mé-

todo cross efficiency e seus respectivos objetivos secundários contribúıram para mitigar

cŕıticas recorrentes à abordagem DEA tradicional e forneceram ranqueamentos compre-
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enśıveis. Já com a normalização das notas médias, observa-se que o efeito da disparidade

de intervalos entre as notas de graduação e pós-graduação foi diminúıdo, de modo que

até mesmo a metodologia do IGC apresentou resultados distintos àqueles com as notas

sem nenhum tipo de alteração, dando mais ênfase para as notas de graduação; ademais,

os resultados dos modelos DEA para as notas normalizadas foram também inteliǵıveis,

apenas apresentando pequenas divergências em relação às notas propostas pelo Inep, prin-

cipalmente em uma diminuição da relevância para a nota de mestrado na obtenção das

eficiências relativas.

A despeito dos modelos DEA fornecerem resultados que não apresentam o mencionado

paradoxo, é importante pontuar que, apesar da avaliação por pares contornar, ainda que

não sistematicamente, a questão dos pesos nulos, percebe-se que muitas DMUs estimaram

esses pesos para a determinação da sua eficiência relativa, fazendo com que informações

importantes sejam desconsideradas. Ainda, a proposta de variação metodológica da IDMU

- a quasIDMU, que visa contrapor a IDMU - não apresentou resultados importantes. É

importante ressaltar, todavia, que a quasIDMU carece de novas aplicações, tanto em novos

dados, quanto em modelos, para a averiguação da sua contribuição para a literatura DEA.

Como propostas para pesquisas futuras, sugere-se a aplicação de novos modelos DEA

para ranqueamento, além da abordagem cross efficiency. Ainda, pesquisas que versem

sobre comparações mais sofisticadas dos intervalos de notas médias de graduação, mes-

trado e doutorado - uma vez que a normalização aplicada é relativamente simples - e que

realizem análises de sensibilidade para a questão dos alunos equivalentes nos fatores de

ponderação são também sugeridas, assim como estudos que analisem temporalmente os

dados do IGC, ainda que a metodologia desse ı́ndice tenha se alterado, podem fornecer

um panorama interessante da educação brasileira. É importante ressaltar que os dados

do IGC de 2017 carecem de novos estudos e aplicações em modelos DEA, uma vez que

continuam apresentando o aparente paradoxo e sua comparação com os resultados DEA

tradicional evidenciam pontos interessantes da metodologia do IGC, e.g., IES com cursos

de doutorado com nenhum conceito Capes de excelência (nota 6 ou 7), mas que alcançam

a nota máxima neste quesito.

Por fim, com os resultados das distintas metodologias DEA empregadas, era de se

esperar uma indicação do método mais adequado para a mensuração da qualidade das

IES. De fato, o modelo de Lin et al. (2016) apresenta talvez o ordenamento mais inteliǵıvel,

uma vez que, mesmo que restrita a apenas quatro DMUs, apresenta pesos não nulos para os

três outputs analisados; além de ser a formulação matemática mais recente, incorporando

avanços nesses mais de 40 anos de DEA. Contudo, se faz importante destacar, que não

se pretendia no presente trabalho determinar uma alternativa à metodologia do IGC,

no sentido que os resultados obtidos seriam mais corretos, apontando erros e indicando

pontos de melhora, do que aqueles do Inep. Buscou-se tão somente mostrar que, com a
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aplicação de ferramenta com maior embasamento cient́ıfico e com pequenas alterações nos

intervalos das notas médias, chega-se a ordenamentos tão distintos do IGC, o qual carece

de importantes justificativas metodológicas, e não apresentam o aparente paradoxo que

o Inep possui dificuldade em explicar. O que se sugere, então, dada a relevância desse

indicador para a sociedade, é a realização de uma força-tarefa, desafios e/ou debates

por parte do MEC/Inep, convidando a mesma sociedade para discutir e propor novas

metodologias para se determinar o IGC.
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Apêndice A - Siglas e respectivos

nomes por extenso das IES (Ordem

alfabética)

TABELA A.1 – Siglas e nomes por extenso das IES (Dados de 2016 e 2017)

Sigla IES Nome IES

FEEVALE UNIVERSIDADE FEEVALE

FURG UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

MACKENZIE UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PUC MINAS PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

PUCPR PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

PUC-RIO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

PUCRS PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

PUCSP PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

UAM UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

UCB UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

UDESC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

UEFS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

UEL UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

UEM UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

UENF UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO

UEPG UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

UERJ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

UESB UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

UESC UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

UFABC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

UFBA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

UFC UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

UFCSPA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

UFERSA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

UFES UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

UFF UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

UFGD FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

UFJF UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

UFLA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

UFMA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

UFMG UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

UFMS UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

UFMT UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

UFOP UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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TABELA A.1 – Siglas e nomes por extenso das IES (Dados de 2016 e 2017 - cont.)

Sigla IES Nome IES

UFOPA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

UFPA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

UFPE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

UFPEL UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

UFPR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

UFRA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

UFRB UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

UFRJ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UFRN UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

UFRPE UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UFRRJ UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

UFS UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

UFSCAR UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

UFSJ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

UFSM UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

UFTM UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

UFU UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

UFV UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

UFVJM UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

UNAERP UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

UNB UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

UNESA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

UNESP UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO

UNICAMP UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

UNICENTRO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE

UNICID UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

UNICSUL UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

UNIFACS UNIVERSIDADE SALVADOR

UNIFAL-MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

UNIFEI UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

UNIFENAS UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO

UNIFESP UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

UNIFRA UNIVERSIDADE FRANCISCANA

UNIJUI UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

UNILASALLE UNIVERSIDADE LA SALLE

UNIMAR UNIVERSIDADE DE MARÍLIA

UNINOVE UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

UNIOESTE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

UNIPAMPA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

UNISANTOS UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS

UNISC UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

UNISINOS UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

UNIT UNIVERSIDADE TIRADENTES

UNIVALI UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

UNIVATES UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI

UNOESTE UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA

UP UNIVERSIDADE POSITIVO

USC UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO

USJT UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

UTFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTP UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

UVA UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
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TABELA A.1 – Siglas e nomes por extenso das IES (Dados de 2016 e 2017 - cont.)

Sigla IES Nome IES

UVV UNIVERSIDADE VILA VELHA



Apêndice B - Códigos em linguagem

R para modelos de Wang et al.

(2011) e Lin et al. (2016)

Antes de apresentar os códigos é importante destacar que, em nenhuma hipótese, os

códigos foram projetados para generalizar os modelos, no sentido que o script possa ser

aplicado a qualquer tipo de estrutura de dados. Ao contrário, esses códigos foram escritos

tão somente para o presente trabalho e, quando necessário, há aux́ılio do Microsoft Excel

para estruturar a base de dados e determinação das eficiências.

#Modelo de Wang e t a l . (2011)

#Transformar para m a t r i z

source <− data . frame (SOURCE G M D) #Na p r i m e i r a co luna e s t á a s i g l a das IES

#e nas s e g u i n t e s as no tas

#e c o n c e i t o s médios de graduaç ão ,

#mestrado e doutorado .

#Vetor de i n p u t s

input <− matrix (1 ,nrow = 78 ,ncol = 1)

print ( input )

output <− source [ ,−1]

print ( output )

#C a l c u l a r e f i c i ê n c i a

l ibrary ( MultiplierDEA )

x <− input

y <− output

r e s u l t <− MultiplierDEA : : DeaMult ipl ierModel (x , y , ” c r s ” , ” input ”)

inputweights <− ( r e s u l t $vx )

print ( inputwe ights )

outputweights <− ( r e s u l t $uy )

print ( outputweights )

e f f i c i e n c i e s <− ( r e s u l t $E f f i c i e n c y )

print ( e f f i c i e n c i e s )

# Formulaç ão da fun ç ão o b j e t i v o

o f input <− matrix (0 ,nrow = 78 , ncol = 1)

idmu of <− data .matrix (cbind ( o f input , data . frame (IDMU OF PADRAO[ , −1 ] ) ) ) #C o e f i c i e n t e s das

#f u n ç õ e s

#o b j e t i v o de terminadas

#em E xc e l

print ( idmu of )

# Somat ór io do peso do i n p u t com dado deve s e r 1 ( r e s t r i ç ã o )

input r e s t r <− matrix (0 ,nrow = 78 ,ncol = 4)

input r e s t r [ , 1 ] <− 1

print ( input r e s t r )

# R e s t r i ç ã o de o u t p u t
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output r e s t r <− matrix (0 ,nrow = 78 ,ncol = 4)

output r e s t r [ , 2 ] <− output [ , 1 ]

output r e s t r [ , 3 ] <− output [ , 2 ]

output r e s t r [ , 4 ] <− output [ , 3 ]

print ( output r e s t r )

#R e s t r i ç ã o f i x a

e f f i r e s t r <− matrix(−1 ,nrow = 78 ,ncol = 4)

e f f i r e s t r [ , 2 ] <− output [ , 1 ]

e f f i r e s t r [ , 3 ] <− output [ , 2 ]

e f f i r e s t r [ , 4 ] <− output [ , 3 ]

print ( e f f i r e s t r )

# S i n a i s

s i n a l <− matrix (nrow = 78 ,ncol = 1)

s i n a l [ 1 : 2 , ] <− ”=”

s i n a l [ 3 : 8 0 ] <− ”<=”

print ( s i n a l )

# R e s u l t a d o s

r e su l t ado <− matrix (0 ,nrow = 80 ,ncol = 78)

r e su l t ado [ 1 , ] <− 1

r e su l t ado [ 2 , ] <− e f f i c i e n c i e s

print ( r e su l t ado )

l ibrary ( lpSo lve )

idmu <− matrix (nrow = 78 ,ncol = 4)

#p r i n t ( idmu )

for ( i in 1 : 92 ) {
f . obj <− idmu of [ i , ]

#p r i n t ( f . o b j )

f . con <− rbind ( input r e s t r [ i , ] , output r e s t r [ i , ] , e f f i r e s t r )

#p r i n t ( f . con )

f . dir <− s i n a l

#p r i n t ( f . d i r )

f . rhs <− r e su l t ado [ , i ]

#p r i n t ( f . rh s )

idmu [ i , ] <− lp ( d i r e c t i o n = ”min” , f . obj , f . con , f . dir , f . rhs )$ s o l u t i o n

}
print ( idmu)

idmu wei <− idmu [ ,−1]

print ( idmu wei )

write . table ( idmu wei , f i l e = ’Wang2011 . csv ’ , sep = ’ ; ’ , dec = ’ . ’ )

#Modelo de Lin e t a l . (2016)

l ibrary ( MultiplierDEA )

input <− matrix (1 ,78 ,1 )

x = input

y = SOURCE G M D

print ( y )

DEA Trad <− DeaMultipl ierModel ( x = x , y = y , ” c r s ” , ” input ”)

e f f i c i e n c y DEA <− DEA Trad$E f f i c i e n c y

input weights <− DEA Trad$vx

print ( input weights )

outputs weights <− DEA Trad$uy

print ( outputs weights )

# Criando v e t o r para a fun ç ão o b j e t i v o

i o f <− c ( 0 , 0 , 0 , 0 , 1 )

# Transforma em m a t r i z os dados para f a c i l i t a r o c á l c u l o no R

IGC data <− data .matrix (SOURCE G M D[ ,−1] , rownames . f o r c e = NA)

print (IGC data )

# Criando r e s t r i ç ã o f i x a

input r e s t r i c t i o n <− matrix(−1 ,nrow = 78 ,ncol = 1)

tau r e s t r i c t i o n <− matrix (0 ,nrow = 78 , ncol = 1)

f i x ed r e s t r i c t i o n <− cbind ( input r e s t r i c t i o n , IGC data , tau r e s t r i c t i o n )

print ( f i x ed r e s t r i c t i o n )

# Criando r e s t r i ç ã o do modelo para i n p u t

input r e s t r i c t i o n model <− c (1 ,0 ,0 ,0 ,−1)

# Criando m a t r i z para r e s t r i ç ã o de input , quando nu lo
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input r e s t r i c t i o n zero <− matrix (0 ,nrow = 78 , ncol = 1)

# Continuando com as r e s t r i ç õ e s

e f f i c i e n c y r e s t r i c t i o n <− cbind ( input r e s t r i c t i o n zero , IGC data , tau r e s t r i c t i o n )

print ( e f f i c i e n c y r e s t r i c t i o n )

# R e s t r i ç ã o do modelo p r o p o s t o

# Graduação

ug r e s t r i c t i o n matrix <− matrix (0 , nrow = 78 , ncol = 4)

ug r e s t r i c t i o n matrix [ , 2 ] <− IGC data [ , 1 ]

tau r e s t r i c t i o n model <− matrix(−1 ,nrow = 78 ,ncol = 1)

ug r e s t r i c t i o n <− cbind ( ug r e s t r i c t i o n matrix , tau r e s t r i c t i o n model)

#p r i n t ( ug r e s t r i c t i o n )

# Mestrado

m r e s t r i c t i o n matrix <− matrix (0 , nrow = 78 , ncol = 4)

m r e s t r i c t i o n matrix [ , 3 ] <− IGC data [ , 2 ]

m r e s t r i c t i o n <− cbind (m r e s t r i c t i o n matrix , tau r e s t r i c t i o n model)

# Doutorado

d r e s t r i c t i o n matrix <− matrix (0 , nrow = 78 , ncol = 4)

d r e s t r i c t i o n matrix [ , 4 ] <− IGC data [ , 3 ]

d r e s t r i c t i o n <− cbind (d r e s t r i c t i o n matrix , tau r e s t r i c t i o n model)

#i n p u t = 1

input r e s t r p l <− c ( 1 , 0 , 0 , 0 , 0 )

print ( input r e s t r p l )

# S i n a i s

more <− matrix ( ”>=” ,nrow = 4 ,ncol = 1)

l e s s <− matrix ( ”<=” ,nrow = 77 ,ncol = 1)

s i n a l f i n a l <− rbind (more , ”=” , ”=” , l e s s )

#p r i n t ( s i n a l f i n a l )

# R e s u l t a d o s das r e s t r i ç õ e s

model r e s t r i c t i o n zero <− matrix (0 ,nrow = 4 , ncol = 1)

r e s t r i c t i o n zero <− matrix (0 ,nrow = 77 , ncol = 1)

# Reso lvendo os prob lemas de Programação Linear

l ibrary ( lpSo lve )

matrix f i n a l <− matrix (nrow = 78 ,ncol = 5)

for ( i in 1 :78){
o f <− i o f

#p r i n t ( o f )

r <− rbind ( ug r e s t r i c t i o n [ i , ] ,m r e s t r i c t i o n [ i , ] , d r e s t r i c t i o n [ i , ] ,

input r e s t r i c t i o n model , e f f i c i e n c y r e s t r i c t i o n [ i , ] , input r e s t r pl , f i x ed r e s t r i c t i o n [− i , ] )

# p r i n t ( r )

s <− s i n a l f i n a l

#p r i n t ( s )

r r <− rbind (model r e s t r i c t i o n zero [ ] , e f f i c i e n c y DEA[ i , ] , 1 , r e s t r i c t i o n zero )

#p r i n t ( r r )

matrix f i n a l [ i , ] <− lp ( d i r e c t i o n = ”max” , of , r , s , r r )$ s o l u t i o n

}

show(matrix f i n a l )

write . table (matrix f i n a l , f i l e = ’ Lin2016 . csv ’ , sep = ’ ; ’ , dec = ’ . ’ )


