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Resumo 
 
 Os resultados do ajustamento de um modelo hierárquico aos dados da produção dos docentes 
do Departamento de Engenharia de Produção da UFF permitem explicar indicadores de produtividade 
em termos de qualidade.  O modelo é ajustado aos dados de 2001 aproveitando estimativas iniciais 
derivadas do ajustamento de modelo semelhante em anos anteriores. Os índices obtidos são 
comparados com aqueles gerados pela Análise Envoltória de Dados (DEA) e pelo cálculo 
probabilístico da produtividade global. 
 
Palavras-chave: Avaliação Acadêmica – Análise Envoltória de Dados – Modelo Hierárquico 
Dinâmico 
 
 
1. Introdução 
 O ajustamento iterativo de um modelo hierárquico aos dados da produção acadêmica dos 
docentes do Departamento de Engenharia de Produção da UFF vem apresentando resultados 
satisfatórios. A revisão do modelo a cada ano em função da análise de pontos de mau ajustamento 
permite aperfeiçoar gradativamente um sistema de avaliação ao qual confere objetividade. 
 O sistema de registro e análise estatística de dados da produção acadêmica do Departamento 
foi desenvolvido para atender à solicitação de um instrumento de apoio à gestão da qualidade do 
ensino. O modelo estatístico foi desenhado tendo em vista o objetivo de permitir a atribuição de 
coeficientes de qualidade aos volumes medidos da produção.  Um algoritmo iterativo de estimação 
centrado na seleção de uma base de unidades de referência permite aproveitar a informação passada 
mesmo quando as variáveis do modelo são trocadas. 

O ajustamento do modelo aos dados relativos a 2001 permitiu estimar parâmetros medindo a 
influência, nos coeficientes de produtividade no ensino de disciplinas e orientação de alunos, de 
fatores como a publicação de textos e a escolha para cargos de administração acadêmica. Ainda que 
estes parâmetros não sejam os mais importantes para explicar a qualidade do ensino, a sua 
disponibilidade estimula a medir objetivamente outros fatores que poderão no futuro substituí-los no 
modelo. 

Ao lado dos resultados do ajustamento estatístico são, abaixo, apresentadas, também, medidas 
da produção estabelecidas através da Análise Envoltória de Dados (DEA) de Charnes, Cooper e 
Rhodes (1978), e da composição das probabilidades de maximização da produção em cada tipo de 
produto controlando simultaneamente a utilização do recurso. Na Seção seguinte apresentamos a 
análise dos dados de produção de cada ano separadamente mediante a aplicação destas duas 
estratégias de avaliação da produtividade. Na Seção 3, é descrita a estrutura do sistema de gestão da 
qualidade baseado na modelagem iterativa da produção. Na Seção 4, são resumidos os resultados 
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numéricos do ajustamento do modelo iterativo aos dados do último ano. A Seção 5 apresenta 
comentários finais. 

 
 
2. Análise Insumo/Produto 
 Esta Seção mostra medidas de produtividade individual deduzidas usando DEA e calculando 
probabilidades de atingir a fronteira do conjunto de dados analisado. Nestes resultados é possível 
detectar que professores que assumem uma elevada carga de aulas lecionadas, mas, por se manterem 
afastados da atividade de pesquisa, podem ter a qualidade das suas aulas questionada, aparecem com 
altos índices de produção, porque a avaliação considera apenas as quantidades registradas. A 
possibilidade aberta pelo DEA de escolher a composição de variáveis mais favorável ainda premia a 
concentração na produção de qualquer dos outputs isoladamente, apesar de a especialização excessiva 
envolver conhecidos riscos.  
 Resultados próximos dos oferecidos pela DEA são obtidos calculando a probabilidade de 
atingir a fronteira em alguma variável. Uma comparação entre resultados obtidos aplicando as duas 
abordagens a dados de anos anteriores pode ser encontrada em Sant’Anna (2001). O cálculo de 
probabilidades se justifica pela imprecisão inerente aos dados. Considerando que os valores da 
fronteira de excelência, envolvendo as menores remunerações e os maiores resultados são 
particularmente sujeitos à influência de perturbações aleatórias, um passo adicional para evitar as 
distorções delas decorrentes é comparar com a fronteira inferior de produtividade em vez de com a 
fronteira superior. Partindo deste princípio, usa-se, nesta análise, o indicador fornecido pela 
probabilidade de não atingir o valor mínimo em nenhum output sem atingir o valor máximo no input.   
 Os produtos, medidos anualmente, são o número médio de aulas lecionadas semanalmente, o 
número de dissertações e trabalhos finais de curso orientados, uma medida de envolvimento em 
atividades de administração acadêmica e, finalmente, uma medida de produção de resultados de 
pesquisa. A medida de participação na administração foi construída atribuindo o valor máximo ao 
exercício de cargos eletivos de direção, chefia ou coordenação, atribuindo a metade desse valor para 
as posições dos seus substitutos eventuais e a quarta parte para qualquer atividade reconhecida como 
dessa natureza na pontuação para o cálculo da Gratificação de Estímulo à Docência (GED). A medida 
de produção de resultados de pesquisa é o número de pontos atribuídos ao docente relativamente a 
esta atividade pelo sistema de pontuação para essa mesma gratificação. Este número de pontos varia 
de 0 a 60, destacando-se na composição do mesmo a publicação de livros, teses e artigos de pesquisa.  

Do lado do custo do recurso envolvido é usada uma aproximação para a remuneração docente 
obtida multiplicando a pontuação da GED por um salário-base obtido simplificando a tabela de 
remuneração estabelecida pela Lei 8460/2001. Segundo esta Lei, a remuneração do professor pode ser 
obtida, simplificadamente, partindo da remuneração de um professor assistente em regime de tempo 
parcial sem título de pós-graduação, e aplicando percentuais de aumento de 25% para a posição de 
professor adjunto e 50% para posição de professor titular, de 25% para o título de mestre e 50% para 
o título e doutor e, finalmente, de 100% para o regime de tempo integral e 210% para o regime de 
dedicação exclusiva. O uso de uma fórmula simplificada visou a tornar a medida mais fiel ao 
conceito, depurando componentes incorporados ao cálculo da remuneração que não estão diretamente 
ligados ao exercício de atividade acadêmica. 
 Os dados básicos, a eficiência derivada da Análise de Envoltória de Dados supondo retornos 
constantes de escala (DEA-CRS), com os quatro outputs e o input acima referidos e a probabilidade 
de não atingir a fronteira inferior em nenhum output nem a fronteira superior no input são 
apresentados na Tabela 2.1. As probabilidades foram calculadas utilizando a distribuição normal e 
assumindo perturbações independentes e identicamente distribuídas de desvio padrão estimado pelo 
desvio padrão amostral, em cada variável. 
 A análise da tabela revela a diferença entre os critérios. DEA atribui eficiência plena a 7 
docentes que atingem a fronteira seja pelo valor elevado na produção de algum output seja pela baixa 
remuneração. O cálculo probabilístico da produtividade atribui a alguns desses docentes índices muito 
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baixos, por exigir que se afastem de todos os limites inferiores nos produtos além de se afastarem do 
limite superior na remuneração. 
 

TABELA 2.1. PRODUTIVIDADE DEA E PROBABILÍSTICA 
Identificação Remuneração Aulas Orientações Administração Produção DEA Probabilidades 

APS 4,88 10 1 2 60 51% 18% 
MNF 4,88 8 0 1 60 36% 11% 
VCP 4,88 7 0 4 40 53% 29% 
WP 4,88 6 1 1 60 34% 11% 

RHG 4,07 12 3 1 60 79% 43% 
EPA 4,07 12 2 2 60 77% 33% 
FTF 4,07 12 2 1 60 66% 31% 
JRF 4,07 12 2 4 60 99% 57% 
LET 4,07 12 2 1 60 66% 31% 
MFC 4,07 11 2 0 60 53% 25% 
HMQ 4,07 6 5 1 60 100% 100% 
LFS 4,07 6 1 4 0 73% 34% 
ESB 4,07 6 0 1 60 36% 10% 
EVB 4,07 5 0 4 60 57% 38% 
JGL 3,39 12 0 1 40 67% 19% 
PPP 3,39 10 0 1 60 62% 17% 
JCB 3,39 9 0 1 60 57% 14% 
JMB 3,39 9 0 1 34 52% 6% 
SFP 3,39 8 0 1 60 50% 12% 
FHB 3,26 7 0 1 60 60% 11% 
AAS 2,63 8 0 1 30 100% 3% 
MGF 2,63 6 2 2 60 52% 19% 
RFP 2,63 4 1 1 28 53% 3% 
APL 2,47 8 0 1 60 72% 12% 
MCP 2,25 12 2 0 56 100% 30% 
MHM 2,19 4 0 4 60 100% 39% 
MVC 2,04 5 0 0 33 50% 1% 
MJL 1,63 9 0 1 15 100% 5% 
NDP 1,31 5 0 1 60 100% 10% 
HTM 0,95 4 0 0 9 76% 1% 
MJB 0,91 4 1 0 37 100% 2% 

 
 A principal limitação da análise em termos da produção final do ano isoladamente não é dos 
instrumentos de análise, mas dos dados. Estes registram apenas quantitativos de itens produzidos 
finais, sem indicação da importância de cada uma das variáveis envolvidas no processo de produção. 
Por isto, há necessidade de um instrumento que, a partir da modelagem do processo de geração dos 
resultados finais observados, propicie a descoberta de novas variáveis que seja preciso incorporar à 
análise. 
 
 3. Modelagem e Estimação de parâmetros 
 A principal finalidade do monitoramento da qualidade é motivar para a inovação chamando a 
atenção para as principais causas tanto de defeito quanto de eficiência. Para isto, deve gerar 
informação sobre tendências e diferenças estruturais mais do que sobre desempenhos em termos de 
produtos finais. Isto sugere derivar a avaliação dos resultados do ajustamento de um modelo para a 
produção que considere os fatores mensuráveis que possam afetar a qualidade e seja flexível para 
acompanhar as mudanças. 
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 Para isto, o modelo para a produção deve incluir uma representação para a influência sobre os 
coeficientes de produtividade de fatores e condições operacionais que variam com o tempo. E o 
procedimento de estimação precisa ser capaz de aproveitar as observações passadas mesmo quando 
produtos, fatores de eficiência e condições operacionais estejam mudando. Nestas condições, a 
modelagem ajuda a estimação: o modelo flexível, com funções de produção específicas para unidades 
de produção com diferentes características operacionais, permite estimar coeficientes locais 
diferenciados e derivar padrões de referência de uma situação para outra; e a estimação ajuda a 
modelagem: estimativas diferenciadas permitem identificar fontes de variação sistemática e detectar 
fatores que afetam a eficiência e precisam ser incluídos no modelo. Durante os primeiros anos, não se 
deve esperar precisão nas estimativas, devido, não apenas ao pequeno tamanho das amostras em 
relação ao número de parâmetros, mas também a inconsistências nos registros. Por isto é crucial ser 
capaz de mudar o modelo sem precisar desativar o sistema de avaliação e jogar fora os dados antigos.  
Um modelo para a produção docente com estas características, tendo como centro uma aproximação 
linear para a função de produção relacionando os volumes de output dos produtos considerados mais 
importantes com o custo total envolvido na sua produção,.foi desenvolvido em Sant’Anna (2000). 

Para conduzir informação através do tempo e aproveitá-la mesmo quando se começa a levar 
em conta novas variáveis, o elemento mais importante do sistema é o algoritmo de estimação iterativa. 
A iteração é realizada pela aplicação de mínimos quadrados ponderados. A hipótese de idêntica 
variância e ausência de correlação entre as coordenadas do estimador baseado na informação anterior 
e as perturbações atuais pode ser adotada como uma aproximação que simplifica comparações. 
Entretanto, constitui prática consolidada (veja-se, por exemplo, Harrison, 1965 e Makridakis e 
Wheelwright, S. C., 1977), ao fixar pesos relativos para as novas observações relativas a estimadores 
derivados de informação acumulada, dar a esta última um peso maior. Para estabelecer um padrão que 
favoreça a detecção de inovações e enfatize a dinâmica da qualidade, utiliza-se aqui uma relação em 
torno de 4 para 1 entre as variâncias da nova observação e do antigo estimador.  

Outra idéia chave deste algoritmo é explorar a informação gerada sobre o comportamento 
observado anteriormente para selecionar unidades de observação cujos dados serão usados como 
referência durante as etapas subseqüentes do processo de inferência. A escolha dos pontos de 
referência se inicia pela ordenação dos indivíduos observados, do mais informativo sobre o 
comportamento geral, para o menos informativo. Se algum modelo foi experimentado anteriormente, 
consideramos mais informativos os indivíduos que tenham apresentado melhor ajustamento. No caso 
presente, ordenamos pelo valor absoluto dos erros de predição anteriores, do menor para o maior. E a 
segunda unidade de referência, o vetor de coordenadas do segundo docente, foi escolhida pelo critério 
de maior coordenada no seu componente ortogonal à direção da primeira. 

Os pontos de referência desempenham outro papel central no estágio de atualização, mesmo 
no caso em que o modelo não tenha sido modificado. A aproximação linear não costuma funcionar 
bem ao explicar a variação de coeficientes locais ao longo de um conjunto de indivíduos em situações 
muito distantes umas das outras. As estimativas melhoram quando se separam os indivíduos em 
grupos coerentes. As unidades de referência são aqui usadas para identificar esses grupos.  

O primeiro passo depois de escolher as unidades de referência através da aplicação do critério 
descrito na Seção 3 é calcular as coordenadas dos vetores de outputs padronizados das unidades na 
base formada pelos vetores correspondentes às unidades de referência. Usamos estas representações 
para separar os indivíduos em grupos: o indivíduo i entra no grupo da unidade de referência p no 
instante t se Ppit* > Pqit* para todo q, onde (P1it*, … , Pkit*) denota a representação do vetor (P1it, … , 
Pkit) de outputs padronizados da unidade i na base formada pelos vetores de outputs padronizados dos 
pontos de referência escolhidos para esse instante t. 

Esta classificação é usada para ajustar equações do segundo nível com coeficientes constantes 
em cada classe. Simplifica-se a interpretação modelando o fator de correção em vez do coeficiente de 
cada produto. Com isto, precisamos ajustar apenas uma equação de segundo nível para cada classe. 
 O ajustamento do modelo fornece estimativas para os coeficientes de produção de cada 
indivíduo. Estas estimativas individualizadas fornecem orientação mais segura que os índices de 
produtividade agregada. Além disso, índices agregados de desempenho individual diferentes também 
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podem ser derivados do ajustamento do modelo para informar sobre diferentes aspectos. Indicadores 
imediatos são obtidos através de combinações lineares dos coeficientes de produção estimados. Os 
pesos dessas combinações lineares indicarão a importância que se deseje atribuir a cada output. Pesos 
naturais são os volumes produzidos por uma unidade escolhida para referência. Na DEA, o vetor de 
pesos varia, utilizando-se na avaliação de cada unidade os volumes de produção observados na 
própria unidade. Ponderando os coeficientes de produção estimados com pesos dados pela sua própria 
produção, obtém-se o Custo Predito. 
 Ao medirmos a produtividade com pesos próprios para cada unidade, temos de fixar, também, 
padrões de referência para cada unidade que contrabalancem a escolha dos pesos. A medida da DEA 
usada na Seção 2 é a razão de duas combinações lineares com os mesmos pesos, a primeira 
combinando os outputs de uma unidade de produção ótima e a segunda combinando os outputs da 
unidade avaliada, isto é, a razão entre o custo pelo qual a unidade ótima produzirá os outputs da 
unidade avaliada e o custo predito segundo os próprios padrões de produtividade desta. Com 
medições sujeitas a erro, o comportamento médio oferece padrões de referência mais confiáveis que o 
comportamento extremo. Nesta perspectiva, em vez de comparar com o custo ótimo, devemos 
comparar com o comportamento central. Assim obtemos um índice de produtividade comparando o 
custo predito para a combinação de outputs da unidade usando as estimativas para os coeficientes de 
produção dessa e usando uma medida central da posição de cada uma dessas estimativas. 

O índice do parágrafo anterior mede a produtividade explicada pelo modelo. Por outro lado, 
para selecionar unidades para auditoria em busca de fatores de eficiência não contemplados no 
conceito de produtividade explicitado no modelo, precisamos de um indicador de como os dados 
observados se afastam dos preditos. Para isto, o segundo índice aqui derivado do ajustamento do 
modelo é o quociente entre custo total observado e custo total predito.  
 Os valores acima de 1 na produtividade explicada registram a presença de fatores da melhoria 
de qualidade considerados no modelo, em um nível agregado alto o bastante para elevar a relação 
custo/produto acima do nível mediano no conjunto examinado. Da mesma forma, valores baixos deste 
índice significam que o uso de recursos deve ser baixo relativamente à quantidade produzida, devido 
ao reduzido emprego de fatores de elevação da qualidade dos produtos. Já valores acima de 1 na 
produtividade não explicada significam que o modelo prediz, para o indivíduo, uma relação 
custo/produto superior a que ele exibe. E, ao contrário, valores pequenos para esse índice indicam que 
a produção observada poderia ser gerada com volume de recursos menor que o efetivamente 
registrado. 
 
6. Avaliação da Produção na Universidade 
 Nesta Seção, aplicamos a estratégia descrita na seção anterior, de modelagem, estimação e 
avaliação do desempenho individual integrada com a verificação do modelo, aos dados da produção 
de 2001 dos professores do Departamento de Engenharia de Produção da UFF. Do lado dos recursos 
empregados, usamos apenas uma medida de remuneração bruta dos professores, que leva em conta 
sua posição na carreira, titulação acadêmica, a dedicação em regime de tempo parcial, integral ou de 
dedicação exclusiva e, finalmente, a GED calculada em função do volume presente de atividade 
registrado, como indicado na Seção 2. As medidas de produção e qualidade também são aproximações 
que simplificam consideravelmente o processo de produção acadêmica. A produção foi medida em 
dois aspectos: ensino, medido através do número médio de horas semanais efetivamente dedicadas 
pelo professor ao trabalho em sala de aula, e orientação, medida pelo número de teses de pós-
graduação stricto sensu e de trabalhos finais de graduação.  
 A geração de conhecimento novo não foi considerada como produto final da ação do 
professor na Universidade. Assim a publicação de artigos de pesquisa é tratada, não como output, mas 
como fator de elevação da qualidade das aulas e orientações. Um segundo fator de qualidade 
considerado, o envolvimento em funções de coordenação e integração da atividade acadêmica, é 
medido pela eleição para funções de administração acadêmica e participação em tarefas a elas 
associadas. A idéia de que a qualidade dos produtos oferecidos eleva a necessidade de utilização de 
recursos conduz à expectativa de sinais positivos para todos os coeficientes do segundo nível. 
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Com pequenas diferenças na construção da variável dependente e na variável de segundo 
nível representativa do exercício das funções administrativas, o mesmo modelo fora ajustado nos 3 
anos anteriores, permitindo sempre identificar e ajustar equações de segundo nível diferentes para os 
dois grupos em que o corpo docente foi dividido aplicando o critério de proximidade de um ou outro 
dos dois docentes escolhidos como referência. Em 2001, o ajustamento foi, novamente, satisfatório. 

A Tabela 6.1 apresenta os resultados desse ajustamento. A análise, nessa tabela, do indicador 
de produtividade não explicada deixa claro, em primeiro lugar, que a remuneração conforme 
calculada este ano varia mais que o presente modelo consegue explicar. Assim , os maiores índices 
são de professores em regime de tempo parcial e os docentes de posição mais alta na carreira 
aparecem entre os de menores índices. É interessante destacar o baixo índice de ESB, que passou 
durante o ano do regime de tempo parcial para o de dedicação exclusiva, o mau ajustamento refletindo 
essa situação eventual de adaptação ao novo regime de trabalho. 

Na produtividade explicada, HMQ ocupa posição de destaque, como já ocorria nos 
indicadores da Seção 2. Isto resulta da importância para este índice da produção de orientações. È 
interessante notar que a produtividade não explicada desse professor também é alta. Isto pôde ocorrer 
porque seu coeficiente de produção estimado para este produto, mesmo depois de corrigido, ainda não 
ultrapassa o coeficiente de produção de aulas.  

 
TABELA 6.1. AJUSTAMENTO DO MODELO EM 2001 

((0)) ((1)) ((2)) ((3)) ((4)) ((5)) ((6)) ((7)) ((8)) ((9)) ((10)) ((11)) 
APS 1,4 0,7 0,1 0,5 0,6 0,8 0,8 0,2 0,5 80% 105% 
MNF 1,4 0,0 -0,7 -0,3 0,6 1,5 0,5 0,1 -0,1 65% 100% 
VCP 1,4 -0,4 -0,7 2,0 -0,5 1,6 0,5 0,0 -0,2 64% 105% 
WP 1,4 -0,7 0,1 -0,3 0,6 1,4 0,1 0,2 0,0 67% 113% 

RHG 0,7 1,4 1,8 -0,3 0,6 -0,1 0,4 0,0 0,6 65% 97% 
EPA 0,7 1,4 0,9 0,5 0,6 -0,7 0,7 0,4 1,3 119% 113% 
FTF 0,7 1,4 0,9 -0,3 0,6 -0,6 0,5 0,2 1,0 65% 105% 
JRF 0,7 1,4 0,9 2,0 0,6 -0,6 0,4 0,2 0,7 108% 103% 
LET 0,7 1,4 0,9 -0,3 0,6 -0,2 0,6 0,0 0,9 123% 145% 
MFC 0,7 1,0 0,9 -1,1 0,6 0,1 0,5 0,0 0,5 100% 95% 
HMQ 0,7 -0,7 3,4 -0,3 0,6 0,4 0,6 0,6 1,5 105% 100% 
LFS 0,7 -0,7 0,1 2,0 -2,8 0,9 0,2 0,2 -0,1 77% 109% 
ESB 0,7 -0,7 -0,7 -0,3 0,6 1,3 0,7 0,1 -0,6 96% 95% 
EVB 0,7 -1,1 -0,7 2,0 0,6 1,3 0,5 0,0 -0,5 98% 90% 
JGL 0,1 1,4 -0,7 -0,3 -0,5 -0,1 0,2 0,3 0,1 100% 100% 
PPP 0,1 0,7 -0,7 -0,3 0,6 -0,3 0,5 0,1 0,3 100% 85% 
JCB 0,1 0,3 -0,7 -0,3 0,6 0,0 0,6 0,2 0,1 96% 96% 
JMB 0,1 0,3 -0,7 -0,3 -0,9 0,1 0,7 0,4 0,0 108% 102% 
SFP 0,1 0,0 -0,7 -0,3 0,6 0,1 0,6 0,0 0,0 96% 103% 
FHB 0,0 -0,4 -0,7 -0,3 0,6 0,2 0,5 0,0 -0,2 94% 104% 
AAS -0,6 0,0 -0,7 -0,3 -1,1 -0,4 0,4 0,3 -0,2 116% 96% 
MGF -0,6 -0,7 0,9 0,5 0,6 -0,3 0,5 0,2 -0,2 118% 103% 
RFP -0,6 -1,4 0,1 -0,3 -1,2 0,5 0,7 0,1 -0,9 85% 91% 
APL -0,7 0,0 -0,7 -0,3 0,6 -0,6 0,6 0,2 -0,1 128% 100% 
MCP -0,9 1,4 0,9 -1,1 0,4 -1,9 0,5 0,2 0,9 190% 100% 
MHM -1,0 -1,4 -0,7 2,0 0,6 0,0 0,5 0,1 -0,8 110% 104% 
MVC -1,1 -1,1 -0,7 -1,1 -0,9 -0,1 0,7 0,3 -0,9 111% 90% 
MJL -1,4 0,3 -0,7 -0,3 -1,9 -1,5 0,6 0,2 0,0 204% 98% 
NDP -1,7 -1,1 -0,7 -0,3 0,6 -1,3 0,3 0,0 -0,4 220% 114% 
HTM -2,0 -1,4 -0,7 -1,1 -2,3 -0,8 0,7 0,1 -1,0 229% 94% 
MJB -2,1 -1,4 0,1 -1,1 -0,7 -1,3 0,5 0,1 -0,7 277% 103% 
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LEGENDA DA TABELA 6.1 

((0)) Identificação 
((1)) Custo padronizado 
((2)) Número de aulas padronizado 
((3)) Número de Orientações Padronizado 
((4)) Administração Padronizada 
((5)) Publicação Padronizada 
((6)) Erro de Predição Inicial 

((7)) Coeficiente de Aulas Final 
((8)) Coeficiente de Orientações Final 
((9)) Erro de Predição Final 
((10)) Produtividade não Explicada 
((11)) Produtividade Explicada 

 
7. Conclusão 
O modelo para a produção acadêmica proposto mostrou-se capaz de explicar coerentemente a 

produção de aulas e orientações à luz dos critérios induzidos pela GED. Modelando a produtividade 
através de coeficientes próprios de cada indivíduo observado e que variam com o tempo em função de 
fatores bem determinados, abre-se o caminho para a medição objetiva da qualidade. O modelo ainda 
pode ser aperfeiçoado, à medida que se disponha de melhores informações. 
 O uso dos resultados do ajustamento de modelo anterior para gerar estimativas iniciais e 
separar grupos com desempenho homogêneo mostrou-se um recurso efetivo para implantar um 
sistema de avaliação do desempenho que interage ativamente com a modelagem e a inferência. A 
divisão da população para ajustar equações estruturais diferentes melhorou significativamente o 
ajustamento do modelo. Por outro lado, a análise dos resíduos do ajustamento fornece a indicação de 
quais os indivíduos cujo desempenho merece ser analisado em maior detalhe, em busca de novos 
fatores que possam ser incorporados ao modelo.  
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