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Resumo: O estudo tem como finalidade avaliar a eficiência dos cursos de graduação em engenharia ofertados 

pela Universidade Federal Rural do Semiárido. Para tal propósito, será empregada a metodologia de Análise 

Envoltória de Dados baseado em retornos variáveis de escala e orientada a outputs. Este método propõe definir 

uma medida de eficiência de uma organização comparando-a com o melhor nível de eficiência até então 

observado. Para isso, foram levantadas algumas variáveis separadas em inputs (ingressantes e corpo docente), e 

outputs (concluintes e conceito ENADE) referentes a uma amostra de 13 cursos em engenharia oferecidos pela 

UFERSA distribuídos nos campi de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. De posse dos dados, realizou-

se o processamento do modelo utilizando a ferramenta SIAD - Sistema Integrado de Apoio à Decisão. Como 

resultado inicial foi encontrado que cerca de 77% dos cursos analisados foram considerados como eficientes.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante o cenário de competitividade, as organizações demandam um crescente nível de qualificação. Ingressar 

em uma Instituição de Ensino Superior (IES), se torna um dos principais meios buscados entre jovens para adequar-

se as exigências impostas e, em decorrência, necessidade de construir ascensão profissional. As universidades são 

organizações do conhecimento, cujos objetivos principais são gerar, adquirir e transmitir conhecimento, 

desenvolver e transferir inovação tecnológica, apoiar e desafiar as políticas econômicas ou sociais atuais e dar 

suporte à economia (KATHARAKI; KATHARAKIS, 2010). 

Em 1994, o Ministério da Educação (MEC), observando que uma avaliação institucional das universidades 

brasileiras se fazia necessária, consistentemente, instituiu o Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras (PAIUB), a fim de compelir esse tipo de procedimento. 

“A avaliação do desempenho da universidade é uma forma de 

rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e sócio-político da instituição 

promovendo a permanente melhoria da qualidade e pertinência das 

atividades desenvolvidas. A utilização eficiente, ética e relevante dos 

recursos humanos e materiais da universidade traduzida em 

compromissos científicos e sociais, assegura a qualidade e a 

importância dos seus produtos e a sua legitimação junto à sociedade” 

(MEC/PAIUB, 1994).  

Dessa forma, a avaliação institucional pode ser vista como um processo para a correção de rumos. Uma forma 

de adaptar objetivos e maneiras para atuação de cada universidade. Contudo, nos últimos anos, as IES do setor 

público vêm enfrentando limitações financeiras e, conforme Monteiro (2008), há um aumento da preocupação por 

parte dos gestores públicos com a questão da eficiência e de se produzir mais utilizando menos recursos. Nesse 

contexto, surge a necessidade de aplicação de técnicas para avaliar a alocação de insumos e resultados gerados 

pelo desempenho dessas instituições.  

Uma ferramenta destacada na literatura usada para avaliar a eficiência de organizações é a Análise Envoltória 

de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA), introduzida em 1978 por Charnes, Cooper e Rhodes. A ferramenta 

possibilita analisar múltiplos recursos e múltiplos resultados, mensurando eficiência técnica de unidades 

operacionais semelhantes (Decision Making Units – DMU’s). Além de possibilitar a definição de metas de DMU’s 

ineficientes. Esse modelo tem se mostrado viável para estimar a eficiência do setor educacional, o que se deve, 

principalmente, ao fato de o setor educacional ser composto por múltiplos insumos e múltiplos produtos, o que 

facilita a estimação da fronteira pela DEA (COSTA et al., 2015). 
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Existem alguns estudos sobre a eficiência das universidades públicas na literatura internacional, realizados em 

diversos países, em que na maior parte deles é aplicada a metodologia DEA. Um dos primeiros foi o de Ahn, 

Charnes e Cooper (1988), no qual eles comparam 161 universidades públicas e privadas dos EUA, usando três 

inputs, voltados a insumos financeiros, e três outputs, enfatizando a produção e pesquisa acadêmica. Outros artigos 

seguiram essa linha de estudo, como Breu e Raab (1994) que aplicaram a Análise Envoltória de Dados (DEA) para 

determinar a eficiência relativa das 25 universidades americanas com melhor desempenho acadêmico, de acordo 

com o US News and World Report. E como resultado obtiveram que a metodologia DEA se mostrava apropriada 

para a mensuração da eficiência de instituições de ensino superior. 

Desse modo, o estudo propõe empregar a modelagem DEA, a fim de determinar a eficiência dos cursos de 

graduação em engenharia ofertados pela Universidade Federal Rural do Semiárido. Mediante a análise dos 

resultados, será possível definir quais cursos fazem melhor uso dos recursos disponíveis. Para isso, foram 

utilizados dados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) realizado em 2017, contemplando 

a avaliação do desempenho dos discentes concluintes de cada curso. O modelo de Análise Envoltória de Dados foi 

baseado em retornos variáveis de escala e orientada a outputs, capaz de refletir a contribuição desses cursos de 

graduação na formação acadêmica dos estudantes. Para tanto, foram levantadas algumas variáveis com o objetivo 

de estimar a eficiência técnica, que estão separadas em dois grupos. No primeiro grupo, como entradas (Inputs), 

temos os estudantes ingressantes e corpo docente em exercício. Já como saídas (Outputs), foi considerado o 

número de discentes concluintes e o desempenho dos graduandos no conceito ENADE. 

 

2. AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA 

 

Conforme Sander (1995), eficiência é um critério econômico, utilitário, que revela a capacidade administrativa 

de produzir o máximo de resultados com o mínimo dispêndio de recursos, energia e tempo. De forma geral, a 

definição de eficiência é estabelecida através da comparação entre os insumos consumidos e as saídas resultadas 

de um processo organizacional. E, para Farrel (1957), contanto que todas as entradas e saídas sejam mensuradas 

corretamente, a eficiência deverá significar sucesso na produção da maior saída possível, a partir de um 

determinado conjunto de recursos. 

Para Belloni (2000), a eficiência na produção pode ser analisada sob dois pontos de vista: da eficiência 

produtiva e da eficiência alocativa. A eficiência produtiva se refere à habilidade de evitar desperdícios produzindo 

tantos resultados quanto os recursos utilizados permitirem ou utilizando o mínimo possível de recursos para aquela 

produção. À vista disso, a avaliação da eficiência produtiva pode ser decomposta em eficiência de escala que 

propõe um crescimento dos níveis de produção fixando os recursos e, por conseguinte, proporcionando um 

aumento da produtividade; ou em eficiência técnica que busca a redução dos fatores de produção utilizados 

mantendo-se a quantidade dos resultados produzidos.  

Dentro do contexto da educação, Worthington (2001) destaca que a eficiência técnica pode, então, se referir à 

relação entre os recursos utilizados (capital, trabalho e equipamentos) e os resultados da educação. Estes resultados 

educacionais podem ser definidos em termos de resultados intermediários (geralmente, escores de testes 

padronizados) ou dados finais de taxas de emprego dos diplomados, salários iniciais ou taxas de aceitação em 

ensino de nível superior). Além disso, não é intento maior da educação superior alcançar resultados com custo 

mínimo, mas sim produzir os melhores resultados possíveis dentro das restrições impostas pela disponibilidade de 

recursos (BELLONI, 2000).  

Gomes, Mello e Biondi (2003) afirmam que a maior parte dos trabalhos na área da economia busca medir a 

eficiência de organizações, usando técnicas de regressão por mínimos quadrados, que é uma função de médias. O 

nível máximo de produção que pode ser atingindo em uma determinada economia dados fatores produtivos 

disponíveis é definido como Fronteira de Possibilidade de Produção (FPP). Esta é representada graficamente por 

uma curva, a partir de uma função objetivo, em que quaisquer pontos sob ela correspondem à eficiência produtiva, 

DMUs que se posicionem na região inferior são consideradas ineficientes. Uma DMU que não puder melhorar a 

sua performance é eficiente. Caso contrário, ela é dominada por uma combinação do conjunto. Possíveis melhorias 

para uma DMU são indicadas, não em uma direção arbitrária, mas com base na performance de DMUs eficientes 

com maior sucesso (RAMANATHAN, 2003). 

Ao que corresponde a aplicação dessa metodologia, destacam-se trabalhos os de Benício e de Mello (2012), 

no qual foi determinada a eficiência de departamentos de graduação de uma faculdade de Niterói, Rio de Janeiro, 

por meio da aplicação de DEA, utilizado como base o modelo BCC com orientação output. Como variáveis, eles 

utilizaram número de salas utilizadas por semestre, ingressantes e concluintes bolsistas e não bolsistas. 

Similarmente o estudo desenvolvido por Tavares e Meza (2015), onde foi avaliada a eficiência dos cursos de 

graduação em engenharia da Universidade Federal Fluminense, utilizou o DEA pelo modelo de retornos variáveis 

de escala orientado a outputs. As variáveis consideradas na modelagem foram o desempenho dos estudantes 

ingressantes e concluintes no ENADE, assim como o corpo docente que compõe cada curso de graduação. 

 

2.1 Análise Envoltória de Dados  
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Diante destas questões, uma metodologia que se destaca em aspectos de eficiência técnica é a de programação 

linear de Análise Envoltória de Dados. De acordo com Worthington (2001), a DEA essencialmente calcula a 

eficiência de uma dada organização em relação ao desempenho de outras organizações que produzem o mesmo 

bem ou serviço, e não contra um padrão idealizado de desempenho. A DEA foi desenvolvida para determinar a 

eficiência de unidades produtivas, onde não seja relevante ou não se deseja considerar o aspecto financeiro. 

Dispensa-se, assim, a conversão de todos os insumos e produtos em unidades monetárias e sua atualização para 

valores presentes. (CASADO; SOUZA, 2007).   

Este método é baseado no trabalho de Farrell (1957) e generalizado por Charnes, Cooper e Rhodes (1978). 

Farrell introduziu um modelo para determinar a eficiência relativa em oposição ao modelo de produção funcional 

teórico para eficiência. Ele propôs que era melhor definir uma medida de eficiência de uma organização 

comparando-a com o melhor nível de eficiência até então observado. Entretanto, a proposta por Farrell considerava 

apenas um único insumo e um único produto; Charnes, Cooper e Rhodes, então, introduziram o estudo da 

abordagem não paramétrica para análise de eficiência com múltiplos inputs e múltiplos outputs e construção de 

fronteiras de produção conhecida por Análise Envoltória de Dados.  Assim, pode ser elaborada uma avaliação da 

eficiência alcançada por organizações, públicas ou privadas, setores, departamentos, municípios, estados, escolas, 

hospitais, filiais de bancos etc., sendo possibilitada a identificação das melhores práticas no uso dos recursos pelas 

unidades produtivas (JUBRAN, 2006).  

Dentre a literatura (nacional e internacional) analisada, DEA é a ferramenta mais utilizada para medir a 

eficiência de organizações governamentais. Fato esse atribuído, principalmente, por ser o setor educacional 

composto por múltiplos insumos e múltiplos produtos, o que facilita a estimação da fronteira pela DEA (CASTRO 

et al., 2008). Jubran (2006), em sua tese de doutorado, propõe um modelo de análise de eficiência na administração 

pública focado no desempenho econômico-financeiro das prefeituras brasileiras no cumprimento de suas metas 

sociais.  

No âmbito educacional, tem-se a tese de doutorado de Belloni (2000), desenvolvida na Universidade Federal 

de Santa Catarina. Nela, o autor analisa a performance de 33 universidades federais brasileiras com enfoque no 

critério da eficiência produtiva, considerando quatro modelos que apresentam diferentes variáveis para mensurar 

a eficiência sob diferentes perspectivas. Outro estudo amplamente conhecido é o de Angulo Meza et al. (2003), no 

qual se buscou medir a eficiência dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, sob o ponto de vista da produção de seus recursos humanos.  

A determinação das DMUs eficientes é feita por meio da resolução, para cada uma delas, de um sistema de 

equações lineares definido para mensurar o nível de eficiência de cada DMU (SAMPAIO; GUIMARAES, 2006). 

É posto por Angulo Meza et al. (2003) que, ao contrário dos modelos tradicionais de apoio à decisão com vários 

critérios, não há a figura de um decisor arbitrário que escolhe os pesos para cada fator de ponderação; eles são 

obtidos pelo próprio modelo matemático. Para isso, é resolvido um problema de programação fracionária que 

atribui, a cada DMU, os pesos que maximizam a sua eficiência.  

No contexto da otimização matemática, critérios comparativos utilizados para classificar as diversas 

alternativas possíveis para o seu comportamento, são descritos por meio de funções objetivo, sendo a mais 

apropriada normalmente àquela que estiver em maior sintonia com os objetivos específicos do sistema estudado; 

ou seja, a função objetivo que conciliar da melhor maneira as expectativas para a sua operação (WINSTON, 2003). 

O autor citado expõe que, quando um sistema possuir um conjunto de parâmetros que influenciem o seu 

desempenho, mas não podem ser controlados, esses parâmetros são denominados de restrições. 

A DEA possui diferentes modelos que possibilitam variadas interpretações. Os modelos DEA clássicos, mais 

encontrados na literatura, são Constant Returns to Scale (CRS), também conhecido como CCR em referência aos 

autores do trabalho Charnes, Cooper e Rhodes. Este modelo trabalha com retornos constantes de escala, isto é, 

para qualquer variação nos recursos utilizados no processo, ocorrerá uma variação proporcional nos resultados 

deste.  

O outro modelo é nomeado Variable Return to Scale (VRS), também chamado de BCC em razão dos autores 

Banker Charnes e Cooper, consideram situações com variação de escala, ou seja, permitem que as unidades 

produtivas que trabalham com baixos valores de recursos (inputs) tenham retornos crescentes de escala, já aquelas 

unidades que trabalham com altos valores de recursos possuam retornos decrescentes de escala (SOARES DE 

MELLO et al., 2005). O modelo foi criado como uma adaptação do modelo CCR, capaz de avaliar DMU’s que 

operassem em escalas diferentes. A diferença básica entre os modelos está na variável livre (uₒ), responsável por 

indicar se os retornos de escala serão crescentes, decrescentes ou constantes (COOPER et al., 2007).  

Além de identificar as DMUs eficientes, os modelos DEA permitem medir e localizar a ineficiência e estimar 

uma função de produção linear por partes, que fornece o benchmark para as DMUs ineficientes. Esse benchmark 

é determinado pela projeção das DMUs ineficientes na fronteira de eficiência. A forma como é feita esta projeção 

determina orientação do modelo (SOARES DE MELLO et al., 2003).  

No que diz respeito à orientação dos modelos, pode-se encontrar em duas formas: a orientação a inputs, que 

almeja a redução dos insumos utilizados, mantendo-se os níveis de resultados obtidos, e a orientação a outputs que 

se dispõe a maximizar os resultados obtidos, mantendo-se os recursos. Gonçalves (2003) afirma que os modelos 

constroem uma superfície não paramétrica, linear por partes, envolvendo os dados. Podem ser orientados à 

minimização de inputs ou maximização de outputs, dependendo do tipo de problemática que se quer tratar. Para 
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aqueles orientados à maximização de output, o índice é calculado através da máxima expansão dos outputs dado 

uma quantidade de insumo utilizada. Enquanto modelos orientados para a minimização de input (insumo) têm a 

distância calculada por meio da máxima diminuição de recursos para uma mesma produção de output. 

A figura 1 abaixo faz a representação gráfica comparando as fronteiras de produção de ambos modelos.  

 

 
Figura 1. Fronteiras de produção - Modelos CCR e BCC. (Belloni, 2000) 

 

Matematicamente, a convexidade da fronteira equivale a uma restrição adicional ao Modelo do Envelope 

(primal) como indicado em (1), orientado a outputs. 

 

𝑀𝑎𝑥 ℎ𝑜 

Sujeito a 

𝑥𝑖𝑜 − ∑ 𝑥𝑖𝑘𝜆𝑘

𝑛

𝑘=1

≥ 0, ∀𝑖 

                              (1) 

−ℎ𝑜𝑦𝑗𝑜 + ∑ 𝑦𝑗𝑘𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑗

𝑛

𝑘=1

 

∑ 𝜆𝑘 = 1

𝑛

𝑘=1

 

𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑘 

 

O modelo do Multiplicador, orientado a outputs, é apresentado em (2). Neste modelo 𝑢∗ e 𝑣∗ são as variáveis 

duais associadas à condição e são interpretados como fatores de escala. 

 

𝑀𝑖𝑛Eff𝑂 = ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 +

𝑟

𝑖=1

𝑣∗ 

Sujeito a 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜 = 1

𝑠

𝑗=1

 

                              (2) 

− ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘 +

𝑟

𝑖=1

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘

𝑠

𝑗=1

− 𝑣∗ ≤ 0, ∀𝑘 

 

𝑣𝑖 , 𝑢𝑗 ≥ 0, 𝑢∗ ∈ ℜ 
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Onde, Eff𝑂 é a eficiência da DMU o em análise; 𝑣𝑖 e 𝑢𝑗 são, respectivamente, os pesos dos inputs i, i = 1,...,r , 

e outputs j, j =1,...,s; 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑗𝑘 são os inputs i e outputs j da DMU k, k = 1,...,n ; 𝑥𝑖𝑜 e 𝑦𝑗𝑜 são os inputs i e outputs 

j da DMU o. Enquanto no Modelo dos Multiplicadores, os pesos são as variáveis de decisões: 𝑣𝑖  e 𝑢𝑗; no Modelo 

do Envelope são ℎ𝑜 e 𝜆𝑘. 

3.  METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se classifica, quanto a natureza, como aplicada, já que é dedicada à geração de conhecimento 

para solução de problemas específicos. Quanto ao método ou abordagem, pode-se caracterizá-la como quantitativa, 

à medida que visou o emprego da técnica DEA para analisar dados numéricos e os traduzir em informações que 

foram discutidas.  Em relação aos objetivos, caracteriza-se pelo cunho exploratório, pois, segundo Gil (2010), 

procura estabelecer uma maior familiaridade e percepção para com os temas de análise, facilitando a construção 

de hipóteses e delimitação do problema mediante levantamento bibliográfico. Além disso, se classifica também 

como descritiva, tendo em vista que pretende expor características de determinada população, podendo também 

estabelecer correlações entre as variáveis e definir sua natureza, sem o compromisso precípuo de explicar os 

fenômenos que descreve, muito embora sirva de base para tal explicação (VERGARA, 2010). 
A operacionalização da Análise Envoltória de Dados pode seguir, em geral, três etapas: 1) definição das DMUs; 

2) escolha do método de DEA; e 3) seleção dos inputs e outputs que tenham importância para estabelecer a 

eficiência relativa das DMUs (FERREIRA; GOMES, 2009). Sendo assim, a fim de compor o modelo DEA, cada 

curso de engenharia irá corresponder a uma unidade de tomada de decisão.  

Vale ressaltar a necessidade de as informações estarem integralmente disponíveis, de modo a satisfazer a 

condição de homogeneidade das DMU’s. Em decorrência disso, foram utilizadas como DMU’s aqueles cursos que 

tinham disponíveis as informações relativas à cada input e output escolhidos.  

Os inputs podem ser definidos como aquelas variáveis que tornam possível os serviços oferecidos pela 

universidade. Em vista disso, foram definidas as seguintes variáveis como inputs: número de discentes ingressantes 

durante o período analisado e nível de qualificação do corpo docente. Os outputs podem ser definidos como a 

função dos serviços oferecidos pela instituição. Sendo assim, foram definidas as seguintes variáveis como output: 

número de discentes formados no período analisado; valor atribuído a cada curso no conceito ENADE, de acordo 

com o desempenho dos estudantes concluintes. 

Foi utilizado, neste estudo, o modelo de retornos variáveis de escala (BCC) pelo fato de não assumir 

necessariamente uma proporcionalidade entre inputs e outputs considerados. Uma vez que, diante o cenário, não 

é possível minimizar a alocação de recursos, o modelo considerará a orientação ao output. 

Dessa forma, se fez um levantamento dos dados referentes a uma amostra de 13 cursos em engenharia ofertados 

pela UFERSA distribuídos nos campi de Mossoró, Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros; conforme apresentados 

no Quadro 1. A escolha desses cursos se deu em razão destes serem considerados como “segundo ciclo”, isto é, o 

ingresso é realizado após a conclusão do bacharelado em Ciência e Tecnologia, norma aplicada a todas as 

engenharias avaliadas.   

 

DMUs SIGLAS 

Engenharia civil (Campus Mossoró) CIVIL_MOS 

Engenharia elétrica (Campus Mossoró) ELETR_MOS 

Engenharia de produção (Campus Mossoró) PROD_MOS 

Engenharia química (Campus Mossoró) QUIM_MOS 

Engenharia mecânica (Campus Mossoró) MEC_MOS 

Engenharia de produção (Campus Angicos) CIVIL_ANG 

Engenharia civil (Campus Angicos) PROD_ANG 

Engenharia mecânica (Campus Caraúbas) MEC_CAR 

Engenharia elétrica (Campus Caraúbas) ELETR_CAR 

Engenharia civil (Campus Caraúbas) CIVIL_CAR 

Engenharia da computação (Campus Pau dos Ferros) COMP_PDF 

Engenharia civil (Campus Pau dos Ferros) CIVIL_PDF 

Engenharia ambiental e sanitária (Campus Pau dos Ferros) AMB_PDF 

Quadro 1. Descrição das DMUs. (Autoria própria) 

 

Estando as informações coletados disponíveis na plataforma online do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA), assim como os relatórios do ENADE já publicados no site do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação (MEC). Foi 

considerado o período de análise entre os anos de 2017 e 2018.  
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Os dados estatísticos referentes às variáveis de entrada e de saída das unidades de tomada de decisão avaliadas 

podem ser observados conforme mostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Banco de dados 

VARIÁVEIS 
INPUTS OUTPUTS 

Ingressantes Doutores Concluintes ENADE 

CIVIL_MOS 122 31,25% 85 4 

ELETR_MOS 123 33,33% 42 4 

PROD_MOS 118 41,18% 31 4 

QUIM_MOS 98 90,00% 51 4 

MEC_MOS 103 55,56% 61 3 

CIVIL_ANG 114 55,56% 62 3 

PROD_ANG 43 43,75% 17 3 

MEC_CAR 44 54,55% 8 3 

ELETR_CAR 59 80,00% 14 4 

CIVIL_CAR 88 28,57% 55 3 

COMP_PDF 30 57,14% 5 2 

CIVIL_PDF 93 20,00% 42 3 

AMB_PDF 38 70,00% 5 4 

 

Embora exista uma grande dispersão entre as DMU’s em todas as variáveis analisadas, isso não implicará em 

uma limitação ao uso da DEA pois, como destaca Marinho e Façanha (2001), esta técnica pode ser utilizada em 

variáveis com ampla dispersão e nos casos de variáveis com mensuração diferenciada.  

Utilizou-se como referência o trabalho de Tavares e Meza (2015), onde foram utilizados como inputs: 

desempenho dos estudantes ingressantes de cada curso, no que se refere à avaliação do componente específico do 

ENADE; o corpo docente que participa efetivamente do curso de graduação; e como output: o desempenho dos 

estudantes concluintes na avaliação do componente específico da prova do ENADE.   

De posse do banco dados, para realização do processamento do modelo, foi empregue a ferramenta SIAD - 

Sistema Integrado de Apoio à Decisão, versão 3.0, elaborada por Meza et al. (2005), para inserção de dados, 

execução e cálculos DEA, o que pode ser visualizado na Figura 2.  

 

 
Figura 2. Inserção do banco de dados no software SIAD. (Autoria própria) 

 

Após processar as informações, o SIAD gerou os valores de eficiência de cada DMU em estudo com valores 

de folga, alvo e análise radial, gerou ainda relatórios das eficiências Padrão, Invertida, Composta, Normalizada, 

os pesos de cada variável e, por fim, as DMUs referência para as demais, que são os benchmarks para as demais 

unidades ineficientes. Sendo possível verificar os resultados dessa etapa representados pela Figura 3. 
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Figura 3. Processamento do modelo. (Autoria própria) 

 

A fronteira invertida consiste em considerar os outputs como inputs e os inputs como outputs. Segundo Mello 

et al. (2003), a fronteira invertida é uma avaliação pessimista das DMUs e seu conceito foi introduzido por Yamada 

et al. (1994) e Entani et al. (2002), e usado por Lins et al. (2005) e Leta et al. (2005). Para tanto, fazemos uma 

troca dos inputs com os outputs do modelo original. A aplicação da fronteira invertida possibilita uma análise mais 

aperfeiçoada do problema, dado que avalia as DMUs naquilo que elas são ineficientes. Isto é, a DMU deve se 

aprimorar naquilo que ela possui excelência e, em paralelo, evitar desempenho ruim nas demais variáveis. De 

modo geral, para uma DMU atingir um alto nível de eficiência, esta deve ter um elevado grau de pertinência em 

relação à fronteira otimista e baixo grau em relação à fronteira pessimista. Dessa forma, todas as variáveis são 

levadas em conta no índice final.   

Por fim, a fronteira composta, ou modelo integrado, evidencia a eficiência total das DMU’s uma vez que esta 

corresponde ao resultado da análise da DMU pela fronteira padrão e invertida. O resultado é obtido através da 

média aritmética entre a eficiência padrão e o valor obtido da subtração da eficiência invertida conforme é 

mostrado em (2).  

 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 + (1 – 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎)

2
                (2)  

 

Já a eficiência normalizada (Composta*) é obtida por meio da divisão entre o valor da eficiência composta e o 

maior valor entre todos os demais resultados o que se pode constatar em (3). 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 ∗ =  
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎

𝑀𝑎𝑥(𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎)
                  (3) 

 

4. RESULTADOS 

 

Após a conclusão de todas as etapas descritas, foi possível a obtenção dos escores das eficiências padrão, 

invertida, composta e normalizada das DMU´s listados na tabela 2 

 

Tabela 2. Eficiência dos cursos de engenharia da UFERSA 

DMU Padrão Invertida Composta Composta* 

CIVIL_MOS 1,000000 0,972222 0,513889 0,810123 

ELETR_MOS 1,000000 1,000000 0,500000 0,788228 

PROD_MOS 1,000000 1,000000 0,500000 0,788228 

QUIM_MOS 1,000000 1,000000 0,500000 0,788228 

MEC_MOS 0,888623 0,956349 0,466137 0,734844 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8 

CIVIL_ANG 0,793713 1,000000 0,396856 0,625626 

PROD_ANG 1,000000 0,731331 0,634334 1,000000 

MEC_CAR 0,864756 1,000000 0,432378 0,681625 

ELETR_CAR 1,000000 1,000000 0,500000 0,788228 

CIVIL_CAR 1,000000 0,896825 0,551587 0,869553 

COMP_PDF 1,000000 1,000000 0,500000 0,788228 

CIVIL_PDF 1,000000 0,979082 0,510459 0,804716 

AMB_PDF 1,000000 1,000000 0,500000 0,788228 

 

É possível verificar que, na eficiência padrão, dez dos treze cursos, ou seja, 76,92% dos cursos são considerados 

eficientes. Nota-se que os sistemas que foram considerados eficientes são: Engenharia civil (Mossoró), Engenharia 

elétrica (Mossoró), Engenharia de produção (Mossoró), Engenharia química (Mossoró), Engenharia de produção 

(Angicos), Engenharia elétrica (Caraúbas), Engenharia civil (Caraúbas), Engenharia da computação (Pau dos 

Ferros), Engenharia civil (Pau dos Ferros) e Engenharia ambiental e sanitária (Pau dos Ferros).  

Observando os resultados obtidos, pode-se concluir que um grande número de DMUs são consideradas 

eficientes, dificultando a escolha de uma alternativa. Embora os modelos DEA tenham a vantagem de permitir 

fazer ordenações sem depender de opiniões de decisores, Mello et al. (2003) relatam que são extremamente 

benevolentes com as unidades avaliadas na medida em que se tenta beneficiar algumas variáveis em detrimento 

de outras as quais irá garantir maior eficiência àquela determinada DMU. Essa característica de benevolência dos 

modelos DEA faz com que ocorram empates para as unidades 100% eficientes, o que provoca uma baixa 

discriminação entre as DMUs. Para distinguir entre essas DMUs se faz necessária a análise da fronteira invertida. 

Segundo o índice de eficiência composta obtido, verificou-se que o curso de Engenharia de Produção do 

campus Angicos apresentou escore de 0,634334, considerado o mais eficiente, ao mesmo tempo que de acordo 

com eficiência padrão obteve escore 1. Isso sinaliza que o curso exibiu melhor desempenho em alcançar os 

resultados, dados os insumos disponíveis sendo assim benchmark para os demais. Com base nesses resultados 

decidiu-se separar as análises em dois estágios. Primeiramente, fazendo uma análise dos resultados das unidades 

considerado como output apenas a variável ENADE, e, posteriormente, outro modelo com o único output sendo 

os dados referentes aos números de concluintes. Desta forma, espera-se que seja possível distinguir quais são os 

fatores que levaram os cursos a serem eficientes.  

No primeiro modelo, como destacado na Tabela 3, enfatizando a pontuação na prova ENADE, 69,23 % das 

DMUs podem ser consideras tecnicamente eficientes, apenas o curso de Engenharia Civil (Caraúbas) não se 

manteve eficiente, conforme o índice padrão. Esse resultado pode ter sido auferido em razão do curso dispor da 

segunda menor proporção de doutores participando efetivamente da graduação.  Já os cursos de Engenharia elétrica 

(Mossoró), Engenharia química (Mossoró) e Engenharia da computação mesmo possuindo escore máximo ne 

eficiência padrão, quando analisadas as compostas, mostram valores abaixo da referente ao curso de Engenharia 

civil (Caraúbas) que, como supracitado, foi considerado ineficiente. Similarmente, Engenharia civil (Mossoró), 

Engenharia de produção (Mossoró) e Engenharia civil (Pau dos Ferros) apontam escores de eficiência composta 

inferiores ao do curso de Engenharia mecânica (Caraúbas), que não apresentou índice 1 na eficiência padrão. Isso 

pode significar que esses cursos são eficientes por default ou "falsamente eficientes", ou seja, são eficientes por 

apresentarem um valor menor nos inputs ou o maior valor de outputs (GOMES; MANGABEIRA; MELLO, 2005). 

 

Tabela 3. Modelo com o único output – ENADE 

DMU Padrão Invertida Composta Composta* 

CIVIL_MOS 1,000000 0,972222 0,513889 0,788203 

ELETR_MOS 1,000000 1,000000 0,500000 0,766900 

PROD_MOS 1,000000 0,861111 0,569444 0,873414 

QUIM_MOS 1,000000 1,000000 0,500000 0,766900 

MEC_MOS 0,750000 0,956349 0,396825 0,608651 

CIVIL_ANG 0,750000 1,000000 0,375000 0,575175 

PROD_ANG 1,000000 0,718254 0,640873 0,982971 

MEC_CAR 0,864756 0,722222 0,571267 0,876209 

ELETR_CAR 1,000000 0,848024 0,575988 0,883450 

CIVIL_CAR 0,921568 0,896825 0,512371 0,785875 

COMP_PDF 1,000000 1,000000 0,500000 0,766900 

CIVIL_PDF 1,000000 0,916667 0,541667 0,830808 

AMB_PDF 1,000000 0,696049 0,651976 1,000000 
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Outro modelo com enfoque nos concluintes, como notado na Tabela 4, teve como resultado que cinco DMUs, 

o que corresponde a aproximadamente 38,46% das unidades avaliadas, atingiram a eficiência padrão. São elas: 

Engenharia de produção (Angicos), Engenharia civil (Mossoró), Engenharia civil (Caraúbas), Engenharia civil 

(Pau dos Ferros) e Engenharia da computação (Pau dos Ferros). Destaca-se o componente Engenharia civil 

(Caraúbas) como benchmark, servindo como referência aos demais, visto que no modelo gerou melhores 

resultados, o que sinaliza a capacidade em formar discentes dispondo dos recursos oferecidos. Todavia, o curso de 

Engenharia da computação, embora inicialmente ter sido definido eficiente, além de ter escore 1 para eficiência 

invertida, exibiu um índice de eficiência composta abaixo de cursos que se mostraram ineficientes, o que pode 

indicar que é uma variável falsamente eficiente. Isso pode ser embasado pelo número de ingressantes ser o mais 

baixo entre as DMU’s. 

.  

Tabela 4. Modelo com o único output – Concluintes 

DMU Padrão Invertida Composta Composta* 

CIVIL_MOS 1,000000 0,468235 0,765882 0,949263 

ELETR_MOS 0,494118 1,000000 0,247059 0,306214 

PROD_MOS 0,380102 1,000000 0,190051 0,235556 

QUIM_MOS 0,792642 1,000000 0,396321 0,491215 

MEC_MOS 0,888623 0,491080 0,698771 0,866083 

CIVIL_ANG 0,793713 1,000000 0,396856 0,491878 

PROD_ANG 1,000000 0,389706 0,805147 0,997929 

MEC_CAR 0,447909 0,868750 0,289580 0,358916 

ELETR_CAR 0,454957 1,000000 0,227478 0,281945 

CIVIL_CAR 1,000000 0,386364 0,806818 1,000000 

COMP_PDF 1,000000 1,000000 0,500000 0,619718 

CIVIL_PDF 1,000000 0,544643 0,727679 0,901911 

AMB_PDF 0,403727 1,000000 0,201863 0,250197 

  

Por fim, temos que Engenharia civil (Mossoró), Engenharia de produção (Angicos) e Engenharia civil (Pau 

dos Ferros) apresentaram os melhores resultados, uma vez que, após a aplicada a modelagem, foram denotados 

como tecnicamente eficientes em todos os casos e, por conseguinte, servem como modelo para os demais 

componentes.  

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O objetivo do estudo foi alcançado, uma vez que foi possível identificar, por meio dos modelos matemáticos 

de análise por envoltória de dados empregados, a eficiência técnica dos cursos de graduação em engenharia 

oferecidos pela Universidade Federal Rural do Semiárido. O modelo de Análise Envoltória de Dados utilizado, 

baseado em retornos variáveis de escala e orientada a outputs, permitiu visualizar a contribuição desses cursos de 

graduação na formação acadêmica dos estudantes. As ineficiências ocorridas na geração de outputs para cada um 

dos cursos avaliados também puderam ser estimadas, bem como a escolha de cursos que poderiam servir como 

benchmarks para os restantes classificados como ineficientes.  

Após levantados os dados necessários, realizou-se o processamento do modelo utilizando o software SIAD - 

Sistema Integrado de Apoio à Decisão, o que viabilizou a posse dos índices de eficiência padrão, invertida, 

composta. E como primeiros resultados observou-se que o curso de Engenharia de produção do campus Angicos 

serviu de benchmark e, considerando os escores de eficiência padrão, cerca de 77% dos cursos avaliados, se 

mostraram tecnicamente eficientes. Essa alta porcentagem pode ter sido encontrada devido o modelo de retorno 

de variáveis de escala (BCC) utilizado ser mais benevolente que o modelo de retornos constantes de escala (CCR) 

e pode ter considerado algumas DMU´s como eficientes em razão de possuir valores de inputs abaixo das demais 

unidades de decisão.  

Com base nesses resultados decidiu-se separar as análises em dois estágios. Primeiramente, fazendo uma 

análise dos resultados das unidades considerado como output apenas a variável ENADE, e, posteriormente, outro 

modelo com o único output sendo os dados referentes aos números de concluintes. Para que, desta forma, fosse 

possível distinguir quais são os fatores que levaram os cursos a serem eficientes. A partir disso, uma análise dessas 

perspectivas proporciona a visão de que o número de concluintes foi a variável que se apresentou mais 

problemática na análise como um todo. Ou seja, existem padrões de referência e maior busca por alguns cursos, o 

que faz estes levarem maior destaque e estes padrões não estão sendo alcançados de maneira geral pelos outros. 
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Isso faz com que esta seja uma variável que precisa ser homogeneizada.   

Como sugestão de trabalhos futuros, propõe-se expandir a quantidade de unidades analisadas, considerando 

todos os cursos de graduação oferecidos pela instituição. Para garantir a homogeneidade das variáveis, é possível 

a disposição desses cursos de acordo com sua área temática. Assim como a adaptação da modelagem para verificar 

o comportamento da eficiência dos cursos de graduação com alteração ou acréscimo de variáveis à modelagem 

utilizada. 
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