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Resumo: 

Vários modelos de tecnologia produtiva e diferentes formas de medida de eficiência vêm 
sendo estudados com a finalidade de identificar fontes de ineficiência e de medir as quedas de 
produtividade delas decorrentes. É razoável acreditar que o conhecimento sobre os arranjos produtivos 
eficientes não seja de domínio simétrico, tanto entre organizações concorrentes, como entre membros 
de uma mesma organização. A identificação das fontes de assimetria nas informações e a mensuração 
das decorrentes quedas de produtividade são úteis na regulação dos setores responsáveis pela produção 
de bens e serviços públicos. Todavia, poucos são os estudos nessa direção. Análise Envoltória de 
Dados está sendo aplicada para mensurar os diferenciais de produtividade decorrentes das assimetrias 
de informações em organizações públicas. Tal aplicação tem como suporte a Economia da Informação 
e busca incorporar os diferentes objetivos dos vários tipos de agentes econômicos que atuam no setor 
público. Dois modelos estão sendo construídos para estudar o impacto daquelas assimetrias na 
produtividade das universidades federais brasileiras. A pesquisa encontra-se em fase de levantamento 
bibliográfico, especificamente dos estudos realizados sobre a eficiência e a produtividade de 
organizações universitárias bem como da aplicação dos fundamentos da Economia da Informação no 
estudo de organizações públicas. 
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Abstract:  

Several models of production technology and different methods of efficiency measure have 
been studied with the purpose of identifying inefficiency sources and of measuring the productivity 
losses came from them. It is reasonable to believe that the knowledge about the efficient productive 
arrangements is not symmetrical, either among organizations in the same sector, or among members of 
a unique organization. The identification of asymmetric information sources and the measurement of 
the productivity losses came from them are useful to the production sectors regulation of public goods 
and services. Though, there are few studies going through such direction. Data Envelopment Analysis 
is being applied to measure differentials of productivity derived by the asymmetric information in 
public organizations. Such application is based on Information Economics and it looks for 
incorporating the different goals of the different types of economic agents that act in the public sector. 
Two models are being built to study the impact of those asymmetries on the Brazilian federal 
universities productivity. The research is in a bibliographical review phase, specifically a review of the 
accomplished studies about the efficiency and the productivity of university organizations, as well as a 
application of the Information Economics foundations to the study of public organizations.  
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