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Resumo 
Neste estudo são construídas fronteiras determinísticas por meio de mínimos quadrados 
ordinários corrigidos (COLS) e de análise envoltória de dados (DEA). O método COLS 
necessita de pré-especificação de uma função de produção, enquanto DEA requer uma 
hipótese sobre o tipo de retornos de escala que os processos de produção estudados exibem. 
Utilizou-se, como aplicação, de uma amostra de produtos e insumos de 33 universidades 
federais brasileiras referentes ao ano de 1994. Observa-se que tanto em COLS, via uma 
função Cobb-Douglas, como em DEA, os processos produtivos avaliados exibiram retornos 
constantes de escala. Como os índices de eficiência técnica em ambos os métodos foram 
praticamente idênticos, concluiu-se que, em condições também mencionadas, eles se 
mostraram equivalentes. Estas conclusões são confirmadas pela alta correlação entre os 
índices observados de eficiência técnica estimados por COLS e por DEA. 
Palavras-Chave: Universidade, Fronteiras de Produção, Eficiência Técnica. 
 
 
Abstract 
In this paper are built deterministic frontiers through Corrected Ordinary Least Square 
(COLS) and Data Envelopment Analysis (DEA). The method COLS needs the pre-
specification of a functional form, while the method DEA requests the imposition of a 
hypothesis on the type of returns of scale. Was used a sample of outputs and inputs of 33 
federal Brazilian universities in 1994. It is observed that as COLS, via a Cobb-Douglas 
function, as DEA (CCR) the investigated productive processes exhibited constant returns of 
scale. As the estimated indexes of technical efficiency in both methods are practically 
identical, was concluded that, in the mentioned conditions, the two methods are equivalent. 
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These conclusions are confirmed by the high correlation coefficient observed among the 
indicators of technical efficiency esteemed by COLS and DEA. 
Key-Words: University, production frontier, technical efficiency. 
 
 
1. Introdução 

No contexto da produção, os primeiros estudos sobre eficiência tiveram início em 1951 com 
os trabalhos de Koopmans e Debreu. Koopmans (1951, p. 60), tratando de eficiência técnica, afirma 
que "um produtor é tecnicamente eficiente se um aumento em algum produto requer uma redução em 
pelo menos um outro produto ou um aumento em pelo menos um insumo, e se uma redução em algum 
insumo requer um aumento em pelo menos um outro insumo ou uma redução em pelo menos um 
produto". 

Debreu (1951) determinou o primeiro indicador de eficiência produtiva, orientado para a 
minimização do consumo de recursos. Afirma que um produtor é eficiente no consumo de recursos 
quando não consegue gerar a mesma produção com um consumo equiproporcionalmente menor, ou, 
um produtor é eficiente na produção de resultados quando não consegue, com as mesmas quantidades 
de recursos, gerar uma produção equiproporcionalmente maior. 

Farrell (1957) desenvolveu um procedimento para calcular o indicador de eficiência produtiva 
de Debreu. Restringiu suas análises e cálculos à eficiência produtiva com um único produto, apesar de 
ter formulado o problema para o caso de múltiplos produtos. Postulou que a eficiência total na 
produção pode ser analisada sob vários aspectos, podendo ela ser alocativa ou técnica. A eficiência 
alocativa é alcançada quando uma organização escolhe seus insumos nas proporções corretas, 
observando os preços. Dentre as várias combinações de insumos que gerarão uma determinada 
quantidade de produtos, só a de menor custo é considerada alocativamente eficiente. A eficiência 
técnica corresponde à noção de produzir a maior quantidade de produtos com um determinado 
conjunto de insumos ou, reciprocamente, usando o menor conjunto de insumos para gerar uma 
determinada quantia de produtos. Ela está presente se nenhum insumo pode ser reduzido sem uma 
redução no nível de produtos. 

As unidades produtivas analisadas neste estudo são as universidades, das quais analisa-se 
apenas a eficiência técnica. Isto se justifica, por um lado, porque a eficiência alocativa necessita de 
avaliação em termos de preços de mercado, cujos dados no setor pesquisado são de difícil 
quantificação. Por outro, porque os demais componentes da eficiência produtiva podem ser deduzidos 
a partir da eficiência técnica. 

Um indicador de eficiência técnica pode ser obtido a partir de uma medida de produtividade. 
A produtividade de uma unidade de produção é geralmente entendida como a razão entre o valor ou a 
quantidade de seus produtos e o valor ou a quantidade de seus insumos, sendo bem fácil de computar 
se a unidade avaliada usa um único insumo para produzir um único produto. Quando a unidade utiliza 
vários insumos para produzir vários produtos, deve-se agregar os primeiros no denominador e os 
últimos no numerador, de tal modo que a produtividade continue sendo o quociente entre duas 
grandezas escalares. Este tipo de produtividade varia devido a diferenças na tecnologia de produção, a 
diferenças na eficiência do processo produtivo e a diferenças no ambiente em que ocorre a produção. 

Os conceitos de eficiência e produtividade têm sido estudados por meio da construção de 
fronteiras de produção. A fronteira é definida como um conjunto de unidades produtivas que operam 
com processos produtivos tecnicamente eficientes. Neste sentido, a condução natural para as 
discussões acerca de funções (fronteira) de produção é a classificação das metodologias que levam à 
sua construção. 

Este artigo está organizado em quatro seções, além dessa introdução. Na próxima seção, são 
revisados modelos de fronteiras de produção, econométricos de análise envoltória de dados (DEA). Na 
seção 3 são estudadas algumas formas funcionais para a fronteira econométrica e identificada a que 
melhor se aplica à amostra utilizada. Na seção 4 são estimadas as fronteiras determinísticas (por 
econometria e por DEA) e apresentados os indicadores de eficiência técnica. A quinta e última seção 
traz as conclusões. 
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2. Modelos econométricos e de programação matemática 
A construção de fronteiras de produção é feita basicamente com o uso de modelos 

econométricos e de programação matemática. Eles constroem fronteiras a partir das combinações de 
fatores utilizadas por um determinado grupo de unidades produtivas. A fronteira reúne as melhores 
práticas e a ineficiência de uma unidade produtiva é determinada pela distância que a combinação de 
fatores escolhida por esta unidade está da fronteira. 

A diferença essencial entre essas abordagens está na forma de se medir a distância à fronteira. 
Os modelos econométricos podem ser determinísticos ou estocásticos. Estes últimos incorporam a 
possibilidade de se medir a influência de choques externos e separá-la dos efeitos da ineficiência. A 
abordagem de programação matemática é determinística e considera toda a distância à fronteira como 
a própria medida de ineficiência. 

 
2.1. Abordagem econométrica 

Uma unidade produtiva que usa um único insumo para produzir um único produto pode ter 
representado o seu processo tecnológico pelo seguinte modelo básico: 

 
( ) { }iiii uvxfy += exp; β  (1) 

 
Onde: 
yi : quantidade produzida pela i-ésima unidade produtiva; 
xi : quantidade de insumos utilizados pela i-ésima unidade produtiva; 
β : vetor de parâmetros da tecnologia; 
vi : termo de perturbação estocástica para capturar os choques externos ao processo produtivo, 

sendo vi ~ iid N(0, σ2
v) e 

ui : termo de perturbação, distribuído independentemente de vi, satisfazendo ui ≤ 0, que é a 
medida da ineficiência. 

 
De acordo com essa abordagem, existem duas estratégias básicas para estimar os parâmetros 

de uma função de produção. A estratégia mais simples é assumir que vi = 0 e estimar uma fronteira de 
produção determinística por mínimos quadrados ordinários corrigidos (COLS). Uma estratégia mais 
complexa é assumir que vi ≠ 0 e estimar uma fronteira de produção estocástica usando estimadores de 
máxima verossimilhança (MLE). 

A fronteira de produção COLS foi inicialmente proposta por Winsten (1957), mas o crédito da 
descoberta é atribuído a Gabrielsen (1975). Este método se processa em duas etapas. Na primeira 
etapa, estima-se parâmetros (não-viesados) de inclinação para a função de produção utilizando-se 
mínimos quadrados ordinários (OLS). Na segunda, corrige-se o intercepto estimado como forma de 
deslocar a função estimada até o plano de produção da unidade produtiva que apresentar a maior 
produtividade média dentro do grupo analisado, de tal forma que todas as observações estejam abaixo 
ou sobre a função, com pelo menos uma observação pertencendo a ela. Esse ajuste da equação 
estimada, no primeiro passo, torna a fronteira (equação ajustada) determinística uma vez que toda 
distância medida de um ponto qualquer à fronteira, encontrará apenas um único ponto sobre ela. As 
equações (2) a (4) descrevem este procedimento. 

 
{ }iûmaxˆˆ

0
*
0 += ββ  (2) 

{ }iii uuu ˆmaxˆˆ* −=−  (3) 
{ }*ˆexp ii uTE −=  (4) 

 
Onde: 

0β̂ : intercepto estimado; 
ûi : termo residual e 
TEi : estimativa da eficiência técnica. 
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Greene (apud Pestieau e Tulkens, 1990) mostrou que os parâmetros mantêm suas propriedades 
estatísticas, exceto o termo constante modificado que manteve apenas a propriedade de consistência. 
Depois desta mudança, todos os resíduos são positivos. “O ponto essencial do método é que para 
qualquer atividade produtiva observada, o resíduo é agora interpretado como uma medida de eficiência 
em relação à função modificada” (p.18). 

O modelo determinístico é, na opinião de Lovell (1993), suspeito porque não inclui o termo de 
perturbação estocástica vi, atribuindo os desvios da fronteira de produção unicamente à ineficiência 
técnica, ui. Considerando isso, Aigner et. al. (1977) e Meeusen e van den Broeck (1977), 
independentemente, propuseram uma função de fronteira de produção estocástica que incluiu o termo 
de perturbação vi, ou, da mesma forma, tomando vi ≠ 0, além da variável ui. Apesar destas 
considerações de Lovell, a fronteira econométrica empregada neste trabalho é não-estocástica, porque 
nesta condição pode ser complemenda pelos resultados obtidos da fronteira DEA, que também é 
determinística. 

 
2.2. Abordagem de programação matemática 

A principal técnica para determinar fronteiras de produção não-paramétricas com o objetivo de 
medir o grau de eficiência é a Análise Envoltória de Dados (DEA). Ela utiliza programação linear na 
construção de uma fronteira não-paramétrica e linear em partes. 

O primeiro modelo DEA foi desenvolvido por Charnes et. al. (1978), que propuseram um 
modelo com orientação para insumos que assumia retornos constantes de escala (CRS). É conhecido 
na literatura da análise de eficiência como modelo CCR, dadas as iniciais dos seus três autores. Neste 
modelo, através de programação linear busca-se a unidade produtiva (Decision Making Unit - DMU), 
que produz uma dada quantidade de produtos, utilizando a menor quantidade de insumos. A hipótese 
de retornos constantes de escala assume que há uma proporcionalidade entre o uso de insumos e o 
resultado em termos de quantidade produzida. Esta hipótese foi relaxada num trabalho posterior de 
Banker et. al. (1984), cujo modelo ficou conhecido como BCC. O modelo CCR básico é o seguinte: 
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y

o  (5) 

 
Onde: 
Y : matriz de produtos das DMU (unidades tomadoras de decisão) incluídas na análise; 
X : matriz de insumos das DMU incluídas na análise; 
y0 : vetor de produtos da DMU observada; 
x0 : vetor de insumos da DMU observada; 
µ : vetor de pesos dados pela DMU observada aos seus produtos; 
ν : vetor de pesos dados pela DMU observada aos seus insumos e; 
 i = 1, 2, ... , n. 
 
Por meio da programação linear procura-se um conjunto de pesos ( νµ e ) para a DMU 

observada, de forma a maximizar a função objetivo ( 0' yµ ), gerando um indicador de eficiência. Este 
problema é resolvido para todas as DMU da amostra. Assim, encontra-se valores para νµ e  tais que 
a medida de eficiência para a i-ésima firma seja maximizada, sujeita à restrição de que todas as 
medidas de eficiência sejam menores ou iguais a unidade. Um problema que pode aparecer nesta 
formulação é a ocorrência de um número infinito de soluções. Para que isto não ocorra, inclui-se no 
modelo a restrição 1' 0 =xν . 

No entendimento de Coeli et. al. (1998, p. 142): “Essencialmente, o problema toma a i-ésima 
firma [a DMU observada] e, então, procura contrair radialmente o vetor de insumo, X0, tanto quanto 
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possível, enquanto ainda permanece dentro do conjunto de insumos viável. O interior da fronteira 
deste conjunto é uma isoquanta linear em partes (...), determinada pelos pontos observados dos dados 
(isto é, todas as firmas da amostra)”. 

A questão de assumir uma hipótese sobre os retornos de escala de um determinado processo 
produtivo, pode ser testada por métodos econométricos (vide seção 3). 

DEA não exige qualquer especificação para a função de produção, como é o caso dos métodos 
econométricos. Mesmo assim, estas duas hipóteses podem ser simultaneamente testadas utilizando-se, 
de forma integrada, as abordagens econométrica e DEA. A especificação do modelo empírico para 
estimar por econometria uma função de produção universitária é tratada na seção a seguir. 

 
3. Especificação e estimação do modelo econométrico 

Uma DMU transforma insumos em produtos de acordo com um processo tecnológico que 
pode ser descrito da seguinte forma: 

 
)( Xfy =  (6) 

 
Onde y são as quantidades geradas de produto e X é o vetor de insumos utilizados no processo 

produtivo. Neste caso, (6) representa um processo produtivo (ou plano de produção) e expressa a 
combinação específica de insumos utilizada pela firma para produzir seus produtos. 

Esta representação pode ser expandida para o caso de múltiplos produtos, estabelecendo-se 
correspondência de produtos e de insumos, pois, cada conjunto de produtos pode ser gerado por 
diferentes combinações de insumos. 

O estudo utilizará, como forma de aplicação, o caso das universidades que podem ser vistas 
como organizações complexas e caracterizadas pela existência de vários processos produtivos 
simultâneos. Em termos gerais, pode-se dizer que através destes processos implementa-se a produção 
de, pelo menos, três grandes conjuntos de produtos - ensino, pesquisa e extensão -, que resultam do 
uso de combinações de um grande número de insumos. Também, pode-se admitir que (6) represente, 
para cada um desses conjuntos os planos de produção possíveis de serem realizados com o uso de 
determinadas combinações de trabalho, capital e outros insumos. 

Neste estudo é enfocado apenas o processo de produção de ensino de graduação como 
resultado do uso de diferentes combinações de insumos de trabalho e de capital. O modelo geral, para 
este processo, é o seguinte: 

 
( )iiiiii uPLDNDfC ,,,,=  (7) 

 
Onde: 
Ci : número de concluintes de graduação na i-ésima universidade; 
NDi : número de professores não-doutores na i-ésima universidade; 
Di : número de professores doutores na i-ésima universidade; 
Li : total de títulos de livros na i-ésima universidade e 
Pi : número de periódicos existentes na biblioteca da i-ésima universidade. 
ui: termo de perturbação estocástica ui ~ iid N(0, σ2

v) 
 
Assim, utiliza-se como proxies do fator trabalho o número de professores não doutores e o de 

professores doutores e, como proxies do fator capital, o número de livros e o de periódicos existentes 
na biblioteca. 

Com a finalidade de adotar uma forma funcional adequada para a função de produção de 
ensino de graduação, são estimados e testados os seguintes modelos: 

 
Linear: 

iiiiii uPLDNDC +++++= 43210 βββββ  (8) 
 
Log-linear ou log-log (Cobb-Douglas): 
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iiiiii uPLDNDC lnlnlnlnlnlnln 43210 +++++= βββββ  (9) 
 
Recíproco: 

i
iiii

i u
PLDND

C +++++=
1111

43210 βββββ  (10) 

 
Lin-log ou linear-log: 

iiiiii uPLDNDC +++++= lnlnlnln 43210 βββββ  (11) 
 
São utilizados dados referentes a 33 universidades federais brasileiras, extraídos de Belloni 

(2000). Os modelos (8) a (11) foram estimados por mínimos quadrados ordinários (OLS). A seleção 
de variáveis explicativas foi feita por meio de regressões passo-a-passo. Utilizou-se, para o início do 
estudo por regressões passo-a-passo, dos resultados da seleção de variáveis, para representar o ensino 
de graduação em processos universitários, feita em Belloni (2000), as quais tiveram origem primária 
do Boletim de Dados Físicos Orçamentários (MEC). Nesse sentido, toda a discussão inicial acerca da 
seleção de variáveis é remetida ao estudo de Belloni (2000). Depois de escolhida a forma funcional, o 
procedimento adotado foi o deslocamento do intercepto da função estimada por meio da técnica de 
mínimos quadrados ordinários corrigidos (COLS), de acordo com a formulação (2) a (4). 

A Tabela 1 apresenta os resultados das regressões estimadas. As estatísticas FSW (que avalia a 
contribuição incremental de uma nova variável explicativa incluída no modelo), para teste das 
regressões passo-a-passo, estão na última coluna. Elas mostram que, exceto para o modelo log-linear 
(apenas ND, equação 9.1), as variáveis explicativas mais significativas são ND e D que constam nas 
equações 8.2, 10.2 e 11.2 da mesma tabela. 
 
Tabela 1: Estimativa dos parâmetros funções de produção universitária, segundo cada modelo. 

Parâmetros Estimados FSW
 

Modelo Eq. Intercepto 
ND D L P 

2R  2R  F 
 

(8) 8.1 104,4291NES 0,8881* - - - 0,6292* 0,6172 52,61 - 
 8.2 151,9958NES 0,6838* 0,6331** - - 0,6878* 0,6670 33,05 4,7411 
 8.3 126,4857NES 0,6364* 0,1852NES 0,0033** - 0,7201* 0,6912 24,87 3,0003 
 8.4 189,1955NES 0,6177* 0,1082NES - 0,0281NES 0,7091* 0,6790 23,56 1,9785 
 8.5 - 0,9646* - - - 0,6233* 0,5920 52,94 - 

(9) 9.1 -0,1172NES 1,0090* - - - 0,7869* 0,7800 114,51 - 
 9.2 0,0458NES 0,9081* 0,1346NES - - 0,8025* 0,7893 60,95 2,3696 

 9.3 -0,8310NES 0,8038* - 0,2139** - 0,8203* 0,8084 68,50 5,5760 

 9.4 -0,8800NES 0,9311* - - 0,6014NES 0,7929* 0,7791 57,43 0,8691 
 9.5 - 0,9920* - - - 0,7867* 0,7555 118,04 - 

(10) 10.1 1786,69* -568056,35* - - - 0,5351* 0,5201 35,68 - 
 10.2 1941,36* -461351,42* -32585,50* - - 0,6530* 0,6299 28,23 10,1931 

 10.3 1968,64* -387491,47* -24526,64* -9569359,4NES - 0,6698* 0,6356 19,60 1,4040 

 10.4 1941,79* -446489,60* -32145,75* - -42093,94* 0,6579* 0,6226 18,59 0,4154 
(11) 11.1 -5009,41* 888,6228* - - - 0,6509* 0,6396 57,80 - 

 11.2 -4671,82* 679,7120* 212,7301* - - 0,7219* 0,7034 38,95 7,6591 

 11.3 -5761,54* 577,2298* 114,9282NES 206,9696NES - 0,7403* 0,7134 27,56 2,0547 
 11.4 -4688,58* 607,4771* 176,7830** - 84,7220NES 0,7320* 0,7043 26,41 1,0929 
Notas: 
1. NES = Não Estatisticamente Significante; * = Estatisticamente significante a um nível de 1%; ** = Estatisticamente 

significante a um nível de 5%; *** = Estatisticamente significante a um nível de 10%. 
2. A variável DND+=Pr    e PLB +=  
3. FSW = teste F para contribuição incremental de uma nova variável em: 
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R2 = ( )
( )

( )
( ) elonovonoparâmetrosdenúmeronR

sregressorenovosdenúmeroRR
glR

glRR

novo

velhonovo

novo

velhonovo

mod/1
/

/1
/

2

22

2

22

−−
−

=
−
−      

4. Este teste foi feito considerando-se a equação estimada com ND e D em comparação com a equação com Pr. 
 
Observa-se ainda na Tabela 1, que nos modelos (8) e (9) os interceptos estimados são não 

estatisticamente significantes, o que reduz as equações à origem. Deste modo, para fins de estimação 
dos índices de eficiência técnica, são testadas apenas as equações 8.5, 9.5, 10.2 e 11.2. Uma 
comparação destas equações quanto ao grau de ajuste aos dados, medido pelo coeficiente de 
determinação (R2), e à significância conjunta das variáveis explicativas, medida pela estatística F, 
requer as mesmas variáveis dependentes e o mesmo número de observações em cada equação. 
Seguindo este critério, escolhe-se os modelos linear (equação 8.5) e log-linear (equação 9.5) por 
deterem as maiores estatísticas F. 

Então, para a seleção da melhor forma funcional, utiliza-se o teste de MacKinnon, White e 
Davidson, conhecido como teste MWD (Gujarati, 2000). O resultado deste teste é inconclusivo, 
podendo-se, assim, optar por qualquer um dos dois modelos. 

Por fim, para a equação 9.5, Tabela 1, faz-se o teste de hipótese relacionado à existência de 
retornos de escala, através do teste t-Student, em que: 

 

( ) 02932197,1
007771135,0

1992001,0
ˆ

ˆ

1

11 −=
−

=
−

=
β
ββ

ep
t CALC

 

 
Como não há motivos para se rejeitar essa hipótese, conclui-se que o conjunto de 

universidades amostrado operava, em 1994, com retornos constantes de escala. 
 

4. Estimação das fronteiras de produção (por COLS e DEA) e dos correspondentes índices de 
eficiência técnica 

Na construção da fronteira por COLS, o primeiro passo foi a estimação por OLS, que resultou 
na equação 9.5 (Tabela 1). A seguir, calcula-se o novo intercepto da função para que a mesma, linear 
nos logs, seja deslocada até a unidade produtiva com maior produtividade média. O novo intercepto, a 
função deslocada e o indicador de eficiência técnica são calculados de acordo com as equações 
constantes na formulação (2) a (4). 

Como 0n̂l 0 =β , { }iûmaxˆ *
0 =β . Para a equação 9.5 (Tabela 1), 45717,0ˆ *

0 =β . Depois de 
corrigida esta equação fica: 

 

ii NDC ln9920015,045717,0n̂l *+=  (12) 
 
Que é o mesmo que: 

9920015,0.45717,0ˆ
ii NDC =  (13) 

 
Deste modo, com a função iĈ  deslocada até cruzar o plano de operação em que se observou a 

maior produtividade média, o índice de eficiência técnica é fornecido pelos termos residuais aleatórios 
resultantes de (12). De acordo com estes índices, que estão na Tabela 2, verifica-se que a FUFV é a 
unidade de maior eficiência técnica em termos comparativos, pois está na fronteira. Desta forma, 
pode-se afirmar que, dentre todas as universidades federais da amostra, a FUFV é a que produziu o 
maior número de alunos concluintes por professores sem doutorado. Este índice é de produtividade 
parcial, uma vez que se considera apenas um insumo e um produto. 

Por sua vez, a existência de retornos constantes de escala (que indicaria um aumento no 
número de concluintes proporcional ao aumento no número de professores) não pode ser testada 
diretamente pelo erro padrão de 1n̂l β , uma vez que a função de fronteira de produção foi gerada a 
partir do deslocamento da função 9.5 (Tabela 1). Para confirmar a existência ou não destes retornos é 
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utilizada a técnica DEA/CCR, orientado para insumos. Assim, o problema a ser solucionado, que tem 
uma função objetivo e n+3 restrições (n = número de DMUs), tem por base a formulação dada em (5): 

 

0,
0

1

max 0

≥
≤−

=

νµ
νµ

ν

µ

ii NDC
ND

st
C

 (14) 

 
Na Tabela 2 observa-se uma correspondência quase perfeita entre os índices de eficiência 

técnica calculados via COLS e via DEA, expressada por um índice de correlação de 0,9997. Por esta 
razão, pode-se concluir que o processo de produção universitária analisado evidenciava retornos 
constantes de escala em 1994, e que a tecnologia de produção que melhor descreve o referido processo 
é a do tipo Cobb-Douglas. 
 
Tabela 2: Índices de eficiência técnica estimados para as universidades federais brasileiras no ano de 1994 
 

IES TECOLS DEA/CCR-I 
FUAM 0,53 0,53 
FUFMS 0,74 0,74 
FUFMT 0,56 0,55 
FUFPEL 0,69 0,69 
FUFUB 0,71 0,71 
FUFV 1,00 1,00 
FUOP 0,63 0,63 
FURG 0,54 0,54 

FUSCAR 0,46 0,47 
UFAL 0,32 0,32 
UFBA 0,68 0,67 
UFCE 0,84 0,84 
UFES 0,73 0,73 
UFF 0,26 0,26 

UFGO 0,87 0,87 
UFJF 0,62 0,62 

UFMG 0,93 0,92 
UFPA 0,92 0,91 
UFPB 0,40 0,40 
UFPE 0,76 0,75 
UFPI 0,54 0,54 
UFPR 0,77 0,77 
UFRJ 0,88 0,87 
UFRN 0,57 0,56 
UFRPE 0,42 0,42 
UFRRJ 0,62 0,62 
UFRS 0,61 0,61 
UFSC 0,87 0,86 
UFSE 0,66 0,66 
UFSM 0,73 0,72 
UNB 0,73 0,73 

UNIRIO 0,66 0,66 
 
5. Conclusões 
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A especificação do modelo Cobb-Douglas mostrou-se satisfatória para representar a função de 
produção universitária analisada, considerando-se os dados amostrais utilizados. Alternativamente, 
uma especificação linear também poderia ser empregada. 

Verificou-se que o conjunto de universidades pesquisado operava a rendimentos constantes de 
escala em 1994. Isso significa que, na vigência desta situação, a cada aumento de 1% no número de 
professores não-doutores corresponderia um crescimento esperado de 1% no número de concluintes 
em cursos de graduação nas universidades federais brasileiras, de uma maneira geral. 

Estas conclusões são confirmadas pelo alto índice de correlação observado entre os 
indicadores de eficiência técnica estimados por COLS e por DEA. 

Os resultados obtidos neste estudo podem ser melhorados através da inclusão de mais 
variáveis explicativas no modelo, da adoção de formas funcionais mais flexíveis e do emprego de um 
painel de dados de fronteira estocástica. 

Em termos de DEA, recomenda-se o estudo de outros períodos amostrais para se verificar a 
possibilidade da inclusão de outras variáveis de produtos e de insumos. As relações técnicas entre 
produtos (taxas de transformação de produtos) e entre insumos (taxas técnicas de substituição de 
insumos) podem ser estimadas a partir dos multiplicadores calculados e metas eficientes, para as DMU 
ineficientes, podem ser definidas a partir do estabelecimento de seus respectivos benchmarks. 
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