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RESUMO 

Este trabalho propõe a utilização do método Analise Envoltória de Dados como 
ferramenta de apoio quantitativo a avaliação de eficiência da Universidade Federal 
Fluminense. Utilizaremos dados quantitativos para essa avaliação, tais como o número de 
produtos e processos com ou sem patente, publicações nacionais e internacionais, teses de 
doutorado e mestrado orientadas e aprovadas, e também o Fundo CT-INFRA em números. 
O modelo aplicado será o não arquimediano que obrigam que os multiplicadores do modelo 
não sejam menores que um número muito pequeno �, evitando assim que haja DMUs 
falsamente eficientes. Os resultados revelam que a Universidade tem uma analise temporal 
satisfatória, levando em conta que em nenhum dos anos houve muita distinção da eficiência 
da Universidade, já que em sua maioria essa eficiência foi máxima, e as demais acima de 
90%. 
 
Palavras-chaves: Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundo CT-INFRA, Eficiência 
 
ABSTRACT 

 This study proposes the use of the method known as Data Envelopment Analysis as 
a tool for quantitative supportto the assessmentif the efficiency of the 
UniversidadeFluminense Federal.We will use quantitative data for this evaluation , such as 
the number of products and processes with or without patent, national and international 
publications , doctoral dissertations and master's degrees oriented and approved , and also 
the CT- INFRA Fund in numbers. The model applied is not the Archimedean which require 
that the model multipliers are not smaller than a very small number ε , thus avoiding DMUs 
falsely efficient . The results reveal that the University has a satisfactory temporal analysis , 
taking into account that in any year there was much distinction from the University of 
efficiency , since for the most part this efficiency was maximum , and the remaining above 
90% . 
 
Key-words:Science, Technology and Innovation, CT- INFRA Fund, Efficiency 
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1 INTRODUÇÃO 

Para Machado e Kieckow (2011) os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia 

temcomo finalidade estimular a cadeia do conhecimento e o processo inovativodo setor no 

qual se originam, por meio de um fundo de financiamento não reembolsável de projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Esses fundos são disponibilizados, dentre 

outros projetos, também o de ampliação e melhorias nas Universidades Federais, através do 

Fundo CT-INFRA.  

As universidades produzem resultados a partir desse Fundo como artigos, teses, 

produtos, patentes, processos através dos Relatórios de Gestão. Contudo, não se tem uma 

avaliação se realmente é produzido o máximo para se ter uma eficiência satisfatória. 

Os procedimentos de avaliação da eficiência de uma Universidade pública baseiam-

se em informações relativas aos recursos utilizados e aos resultados alcançados pela 

instituição sob análise (BELLONI, 2000). 

Ainda segundo Belloni (2000), eficiência é o componente físico que se refere à 

habilidade deevitar desperdícios produzindo tantos resultados quanto os recursos 

utilizadospermitirem ou utilizando o mínimo possível de recursos para aquela produção. 

Diante desse conceito, quer se descobrir se a Universidade Federal Fluminense 

utiliza esses recursos sem desperdícios, obtendo assim o maior resultado possível, 

garantindo a melhor eficiência. 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o desempenho, em termos de 

produtividade, na utilização dos recursos que foram disponibilizados pelo FINEP por meio, 

principalmente, do fundo CT-INFRA (Fundo Setorial de Apoio a Infraestrutura de 

Pesquisa) para a Universidade Federal Fluminense (UFF). Para tanto, a avaliação tomará 

por base os fundamentos da Analise Envoltória de Dados (Data EnvelopmentAnalysis- 

DEA), com bases em outros trabalhos como de Nuitin (2014) e Alves(2014) que fazem uso 

da mesma ferramenta e tem como objetivo avaliar a eficiência de Universidades Federais. 

Para atingir esse objetivo é necessário verificar a quantidade e o volume de recursos 

fornecidos para essa universidade, e teresses como entradas (inputs) e também identificar 

os resultados alcançados para usarmos como saídas (output) para assim os relacionarmos e 

obtermos resultados, para o período de 2001 a 2010. 
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Tendo em vista a importância de se estudar a gestão dos recursos públicos, sabendo 

queesses fundos de apoio têm como principal fonte os recursos financeiros públicos, esse 

trabalho contribui para a área pública de maneira teórica e prática.Definindo o que são os 

Fundos Setoriais e o fundo em questão, o CT-INFRA, também testando em resultados 

práticos os anos nos quais a UFF não possui máxima eficiência, buscando definir o motivo 

para essa falta de eficiência, por meio de indicações de variáveis que deverão ser 

melhoradas. Além disso, estetrabalho pode proporcionar resultados importantes para 

possíveis decisões dos fundos. 

O trabalho será apresentado em cinco seções, além desta introdução. Na seção 

seguinte se discute os fundamentos teóricos sobre os quais se apóia a avaliação. Tratando 

das políticas de ciências, tecnologia e inovação no Brasil que são em grande maioria 

financiada por fundos setoriais gerenciados pela FINEP, destacandoo fundo CT-INFRA. 

Trata também da eficiência no setor público. A terceira seção ira caracterizar os métodos 

empregados para a avaliação da eficiência na universidade, enfatizando a ferramenta DEA 

e o método da coleta das variáveis. Na quarta seção serão apresentados os dados e será feita 

a analise dos resultados. Para assim, apresentar as principais conclusões na última seção. 

2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO NO BRASIL E OS FUNDOS SETORIAIS 

2.1 As Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil (PCTI) 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) foi criado pelo Decreto 

91.146, em 15 de março de 1985, concretizando o compromisso do presidente Tancredo 

Neves com a comunidade científica nacional. Com a incorporação das duas mais 

importantes agências de fomento do País – a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e 

o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e suas 

unidades de pesquisa – o Ministério da Ciência e Tecnologia passou a coordenar o trabalho 

de execução dos programas e ações que consolidam a Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação. O objetivo dessa política é transformar o setor em componente 

estratégico do desenvolvimento econômico e social do Brasil, contribuindo para que seus 

benefícios sejam distribuídos de forma justa a toda a sociedade (MCTI, 2015). 
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Além das agências de fomento, outras mais compõem o sistema MCTI e pormeio 

desse conjunto de instituições, o MCT exerce suas funções estratégicas, desenvolvendo 

pesquisas e estudos que se traduzem em geração de conhecimento e de novas tecnologias, 

bem como a criação de produtos, processos, gestão e patentes nacionais (MCTI, 2015). 

O Ministério da Ciência e Tecnologia atua também com base nas leis de 

inovaçãotecnológica, como aLei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, conhecida como Lei 

da Inovação, estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia 

tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País (MCTI, 2015). 

Primeiro entende-se o que é inovação para que possa falar sobre essa política. 

Segundo Dosi (1988) a inovação é entendida como um conjunto de mecanismos que 

conduzem as organizações para o desenvolvimento de novos produtos, novos processos 

produtivos e a configuração de novas conformações organizacionais.  

O conceito de inovação, em geral, é correlacionado com pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), porém distinto e mais amplo. Inovação implica em tecnologia, 

máquinas e equipamentos, mas vai além, contemplando também pequenas mudanças 

incrementais, novas funcionalidades, bem como melhorias na gestão ou novos modelos de 

negócios, associados à conquista ou criação de novos mercados (MOTA, 2010). 

Por um lado, é fato que a inovação se realiza na esfera empresarial e ali também 

nasce uma parte dos novos conhecimentos. Por outro lado, é no ambiente acadêmico que a 

expansão das fronteiras do conhecimento tende a se configurar. Não há porque, então, 

efetuar a política de desenvolvimento econômico e industrial de maneira isolada da PCTI 

(CORDER, 2006). 

O principal objetivo de uma política de inovação recai sobre a criação de incentivos, 

incluindo toda a infraestrutura necessária para que empresas possam combinar 

conhecimentos científicos e tecnológicos para aproveitar as oportunidades de mercado. 

As políticas de inovação desenvolveram-se como um amálgama de políticas de 

ciência e tecnologia. Elas tomam como dado o fato de que o conhecimento em todas as suas 

formas desempenha um papel fundamental no progresso econômico e a inovação é um 

fenômeno complexo e sistêmico (THIELMANN, 2014). 
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Lundvall eBorrás (2007) argumentam que existem políticas que visam promover a 

inovação no contexto institucional, utilizando-se basicamente de instrumentos em política 

científica e tecnológica e ainda as políticas destinadas a mudar o contexto institucional para 

promover a inovação, o que pode incluir reformas nas universidades, educação, mercado de 

trabalho, mercado de capital, regulação de empresas e concorrência. 

Para Velho (2011) a evolução histórica da política de CT&I tem ligação direta com 

a evolução do conceito dominante de ciência.  Entende-se que a ciência configura-se como 

um processo através do qual o homem entende e explica a natureza, formula princípios, 

estabelece leis e discrimina racionalmente o que pode ser validado através de uma lógica 

empírica (LIMA, 2009). 

Segundo Lima (2009), a ciência se separa da filosofia e gera avanços significativos 

na área do conhecimento, seja para enfatizar o novo e romper o velho, ou para 

simplesmente aperfeiçoar o novo. 

A tecnologia, por sua vez, como instrumento da experiência científica a partir do 

surgimento da ciência moderna, é orientada a estudar os princípios e domínios da própria 

técnica, assumindo um papel fundamental no desenvolvimento das inovações humanas, na 

forma de pensar e produzir o seu modus operandi, estabelecendo relações e promovendo 

aproximações entre o conhecimento historicamente produzido e o seu objeto de estudo 

específico (LIMA, 2009). 

As dimensões ciência e tecnologia encontram-se tão estreitamente interligadas que 

fica difícil definir uma fronteira que as separa, inclusive no plano das políticas públicas. Tal 

questão é reforçada por meio da afirmação de que “a ciência estaria se tornando cada vez 

mais tecnológica e a tecnologia, mais científica”. Além disso, a maior parte dos países e 

também o Brasil, empreendem um conjunto de ações neste sentido, ao qual denomina 

política científica e tecnológica (DIAS, 2009). 

A Política Científica e Tecnológica (PCT) pode ser entendida como o conjunto de 

medidas governamentais que visam, simultaneamente, apoiar as atividades de pesquisas 

científicas e tecnológicas e explorar seus resultados de acordo com objetivos políticos 

gerais. Assim, é determinada pela ideia de uma integração deliberada entre atividades 
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científicas e tecnológicas e de decisões de caráter social, político, econômico e militar 

(SOLOMON, 1977 apud SERAFIM e DAGNINO, 2011). 

 Segundo Dias (2011) a institucionalização da política científica e tecnológica no 

Brasil, deve ser entendida como um processo que se tornou viável apenas na medida em 

que a comunidade de pesquisa passou a se articular e a advogar pela criação de 

instrumentos e de instituições que pudessem alavancar o avanço científico e tecnológico 

nacional. 

O foco da atuação da linha de pesquisa em Política de Ciência Tecnologia e 

Inovação é a análise das políticas públicas para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no 

âmbito do governo federal, estadual e local e sua principal perspectiva tem sido a de buscar 

compreender os rumos que as políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação têm assumido, 

para que se atinja um nível satisfatório de crescimento e desenvolvimento do país (CEAG, 

2015). 

2.2 Fundos Setoriais - FS 

Trabalhar-se-á principalmente com a agência FINEP, que gerencia os Fundos 

Setoriais de Ciência e Tecnologia, e segundo Machado e Kieckow (2011) têmcomo 

finalidade estimular a cadeia do conhecimento e o processo inovativodo setor no qual se 

originam, por meio de um fundo de financiamento não reembolsável de projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. 

Os FS foram instituídos, a partir de 1999, com o intuito de alavancar e revigorar o 

investimento federal em projetos voltados para o desenvolvimento científico e tecnológico 

do país. Além disso, por meio da vinculação das despesas de cada fundo, também se 

pretendia viabilizar, finalmente, estabilidade aos fluxos financeiros voltados a projetos de 

CT&I (PEREIRA 2005). 

Segundo os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no período de 

1999 a 2012, foram investidos cerca de R$ 13,7 bilhões no financiamento a mais de 30 mil 

projetos em todo o território nacional (MCT, 2015). 

O objetivo do FS é garantir estabilidade de recursos para a área e criar um novo 

modelo de gestão, com a participação de vários segmentos sociais, além de promover maior 

sinergia entre as universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo (FINEP, 2015). 
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Segundo BuainaineCorder (2012), os Fundos Setoriais de Ciência, Tecnologia e 

Inovação foram criados com objetivos ambiciosos de aportar recursos novos para 

modernizar o Sistema Nacional de Inovação, incentivar a inovação e promover a 

cooperação entre universidades (instituições de pesquisa) e empresas (agentes da inovação). 

2.3 CT-INFRA - Fundo Setorial de Apoio a Infraestrutura de Pesquisa 

São muitas áreas atendidas pelos FS, mas a que vamos tratar é a CT-INFRA criada 

para modernizar e ampliar a infraestrutura dos serviços de apoio à pesquisa em instituições 

públicas de ensino superior. Isso se da por meio de criação e reformas de laboratórios e 

compras de equipamentos (FINEP, 2015). Essas melhorias fazem-se necessário para o 

maior desempenho de outputs que essas instituições públicas podem produzir, tais como 

produtos, processos, artigos científicos e teses.  

O fundo CT-INFRA foi criado pela Lei nº 10.197, de 14 de fevereiro de 2001 que 

acresce dispositivos ao Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, que foi regulamentado 

pelo Decreto nº 3.807, de 26 de Abril de 2001, para dispor sobre o financiamento a projetos 

de implantação e recuperação de infraestrutura de pesquisa nas instituições públicas de 

ensino superior e de pesquisa (FINEP, 2015). 

Esse fundo foi concebido para cumprir um papel de suma importância dentre os 

eixos temáticos de atuação propostos para a FINEP. Os eixos são um desdobramento dessa 

orientação geral e constituem a principal referência para os usuários dos recursos 

administrados pela FINEP. Dentre os eixos temáticos que foram definidos e em que se 

enquadra o CT-INFRA, estão à capacitação e aperfeiçoamento do planejamento e da gestão 

de universidades e a organizações públicas e privadas de pesquisa e a expansão e 

modernização da infraestrutura pública de pesquisa. Entende-se infraestrutura de P&D 

como o conjunto de condições materiais de apoio e instalações físicas para a 

implementação de atividades de pesquisa e desenvolvimento (THIELMANN, 2014). 

Temos abaixo as Modalidades de Ação do fundo CT-INFRA: 

a) Sistêmica - compreendendo o apoio a investimentos na otimização de infraestrutura 

de uso difuso e universal que possa ser compartilhada por várias instituições, como por 

exemplo redes de informática (acopladas às ações da RNP), acervos bibliográficos, 

bibliotecas digitais e biotérios compartilhados; 
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b) Institucional - voltada para o apoio a planos de desenvolvimento institucional da 

infraestrutura de pesquisa, que visem proporcionar condições para a expansão e 

consolidação da pesquisa científica e tecnológica nas instituições, e que associem os 

investimentos à melhoria na gestão da infraestrutura e à definição de estratégias 

institucionais; 

c) Fomento Qualificado - compreendendo o apoio a investimentos em infra-estrutura 

de pesquisa para uso comum de instituições nacionais em áreas temáticas relevantes, como 

por exemplo, Oceanografia, Biologia Molecular, Biodiversidade, entre outras, aprovados 

por mecanismos concorrências; 

d) Projetos Inovadores - referente ao apoio a projetos de infraestrutura associados a 

novas modalidades de atuação em C&T, como, por exemplo, a constituição de redes 

acadêmicas de pesquisa (FINEP, 2015). 

Dos recursos destinados ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT)1 20% são designados ao CT-INFRA, assim como outros fundos 

constituídos ou que vierem a ser constituídos, com vistas a apoiar financeiramente o 

desenvolvimento científico e tecnológico de setores econômicos específicos, e pelo menos 

30% reservado a instituições situadas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste(FINEP, 2015). 

O público-alvo do Fundo CT-INFRA são instituições públicas de ensino superior e 

pesquisa e instituições públicas de pesquisa, que poderão ser representadas por Fundações 

de Apoio criadas para tal fim ou por entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo 

(regimental ou estatutariamente) a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico.Instituições qualificadas como Organizações Sociais cujas 

atividades sejam dirigidas à pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico (de acordo 

com a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) e que tenham firmado Contrato de Gestão com 

o Ministério da Ciência e Tecnologia ou com o Ministério da Educação (FINEP, 2015). 

                                                 
1Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado com a finalidade de dar apoio 

financeiro aos programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico, notadamente para a 
implantação do Plano Básico de Desenvolvimento Científico Tecnológico (PBDCT). 
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2.4 O conceito de eficiência na utilização de recursos públicos 

Eficiência pode ser definida como uso coerente dos meios apresentados, para atingir 

o objetivo determinado. Definimos que a maior eficiência acontece quando se consegue um 

maior resultado com os mesmos recursos, ou o mesmo resultado com menos recursos. 

É importante ressaltar que o conceito de eficiência apresenta necessariamente 

contornos diferenciados em organizações privadas e públicas. Nestas o que deve prevalecer 

é o interesse ou a necessidade dos cidadãos; naquelas, predominam o interesse financeiro e 

de seus proprietários e a maximização do lucro (ALCANTARA, 2009). Nesse sentido, 

Marianne Nassuno (1999, p. 335-361) ressalta que o conceito clássico de eficiência se 

relaciona ao melhor uso de recursos almejando o lucro. Na seara pública, ela pode ser 

determinada como o melhor uso de recursos para satisfazer ao interesse público. 

Considerando saber a importância da diferença de eficácia e eficiência Matias-

Pereira (2010, p. 62)diz que, eficácia é uma medida normativa do alcance de resultados, já 

eficiência é uma medida normativa da utilização de recursos nesse processo. No campo 

econômico, a eficácia de uma empresa refere-se à sua capacidade de satisfazer a uma 

necessidade da sociedade por meio do suprimento de seus produtos (bens ou serviços). Já 

eficiência é uma relação técnica entre entradas e saídas. Portanto, eficiência representa a 

relação entre os recursos aplicados (esforço) e o produto final obtido (resultado). 

De acordo com a literatura nacional e internacional, a despeito de eficiência poder 

ser analisada sob diversos enfoques, especificamente no contexto das instituições de ensino 

superior, três tipos e suas combinações são os mais mencionados: eficiência alocativa, 

eficiência de escala e eficiência técnica (SIQUEIRA et al., 2015). Essas duas últimas 

segundoBelloni (2000), são componentes da eficiência produtiva. 

Eficiência produtiva se refere à habilidade de evitar desperdícios produzindo tantos 

resultados quanto os recursos utilizados permitem ou utilizando o mínimo de recursos 

possível para aquela produção(BELLONI, 2000). 

Eficiência de escala é o componente da eficiência produtiva associada às variações 

da produtividade decorrentes de mudanças na escala de operação (BELLONI, 2000). 

Eficiência técnica é o componente da eficiência produtiva que resulta quando são 

isolados os efeitos da eficiência de escala. (BELLONI, 2000). 
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A análise da eficiência pode ser realizada conforme duas perspectivas: a orientada a 

maximizar as saídas – onde o processo é tanto mais eficiente quanto maiores os resultados 

produzidos pela melhor combinação daqueles mesmos recursos; ou a orientada a minimizar 

as entradas – onde se diminuem os recursos que são utilizados para produzir aqueles 

mesmos resultados (SIQUEIRA, etall, 2015). 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Análise Envoltória de Dados 

A abordagem por Análise Envoltória de Dados (Data EnvelopmentAnalysis – DEA) 

foi desenvolvida por Charneset al. (1978) para determinar a eficiência de unidades 

produtivas, onde não seja predominante ou não se deseja converter todas as variáveis a uma 

única unidade de medida, tendo em vista um único aspecto, geralmente o financeiro (LINS 

et al., 2004, p.46-47). 

A DEA considera recursos utilizados (insumos) e resultados alcançados (produtos) 

para construir um espaço de possibilidades de produção, delimitado por uma fronteira de 

eficiência definida a partir dos planos de operação de melhor desempenho (MOREIRA, 

2008, p.36). 

Os modelos DEA auxiliam na identificação dos benchmarks para as unidades menos 

eficientes, determinados pela projeção destas unidades numa fronteira de eficiência. A 

forma como é feita esta projeção determina a orientação do modelo, tradicionalmente, 

orientação a insumos (quando se deseja minimizar os recursos, mantendo-se os valores dos 

produtos constantes) e orientação a produtos (quando se deseja maximizar os produtos sem 

diminuir os insumos) (LINS et al., 2004, p.47).  

Na DEA a utilização de insumos além do estritamente necessário (excesso) ou 

produção aquém da adequada (escassez) são denominadas folgas; eficiência técnica 

compara o que foi produzido por unidade de insumo utilizado com o que poderia ser 

produzido, considerando-se o que as demais unidades consideradas na análise realizaram 

(FIRMINO, 2013, p. 49).  

Segundo Souza (2012, p.66) esse método possibilita a medida da eficiência relativa 

uma vez que determina o desempenho da unidade tomadora de decisão (DecisionMaking 

Unit - DMU)sob avaliação quando esta é comparada às demais unidades. No presente 
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trabalho considera-se que cada ano apresentado é uma DMU diferente. Essa abordagem 

justifica-se por possibilitar a análise da evolução temporal de cada companhia (MELLO et 

al., 2003).  

O objetivo de DEA consiste em comparar certo número de DMU que realizam 

tarefas similares e se diferenciam nas quantidades de insumos que consomem e de produtos 

que produzem. Há dois modelos DEA clássicos: o modelo CRS ou CCR (CHARNES et al., 

1978), que considera rendimentos constantes de escala, e o modelo VRS ou BCC 

(BANKER et al., 1984), que considera rendimentos variáveis de escala (LINS et al., 2004).  

A formulação matemática do PPL primal – chamado Modelo dos Multiplicadores – 

do modelo DEA-CCR orientado a output, já linearizada, é apresentada em (1).  

                                                               (1) 

 

Onde horepresenta por quanto todos os produtos devem ser multiplicados, 

mantendo-se constantes os recursos, para a DMUoatingir a fronteira eficiente; vi e u j são 

os pesos de inputs i, i =1,..., r , e outputs j, j =1,..., s respectivamente; xike yjksão os inputs i 

e outputs j da DMUk, k =1,..., n ; xioe yjosão os inputs i e outputs j da DMUo. 

Derivando o dual do modelo dos Multiplicadores encontramos o modelo do 

Envelope,   onde sua formulação é dada em (2).  
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                                                                    (2) 

 

Onde λ é um vetor (n x 1) de pesos. λ é a importância da DMUk na formação do 

alvo da DMUo.  Resolvido a formulação para cada DMU encontra-se o escore de 

eficiênciae o deλ que se refere às DMUs eficientes, que são utilizadas como referência 

ou benchmarks e também as DMUs ineficientes. 

Matematicamente, a convexidade da fronteira para orientação a output no modelo 

BCC pode ser representada pela formulação 3. Onde pode-se ver que a diferença deste para 

o modelo CCR é apenas a existência mais uma restrição, do somatório da contribuição de 

cada DMU. 

                                       (3) 

 

Os duais do Problema de Programação Linear geram os modelos BCC dos 

Multiplicadores. O modelo orientado a output pode ser observado por meio da formulação 

4. As variáveis xi e yjreferem-se aos inputs e outputs de cada DMU, e as variáveis vi e 
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ujreferem-se aos pesos atribuídos a cada uma dessas variáveis. A variável v* no modelo é a 

variável que denota a escala de operação de cada DMU. 

                                (4) 

 

No presente estudo, optou-sepelo modelo BCC onde se admite que há variável de 

escala diante da variação significativa entre os valores dos inputs entre os anos.  

Com base no trabalho de Moreira (2008) vê-se que as DMUs que utilizaremos são 

vinculadas à administração pública e com isso não tem muito poder de decisão sobre o 

nível de insumos utilizado, já que essas decisões vêm de departamentos superiores. Dessa 

forma nos vemos mais condizentes a atribuir a eficiência focando na maximização de 

produtos, com os recursos disponíveis.  

3.2 Amostra 

O trabalho avaliou nove DMUs, as quais representam os anos de 2001, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 da UFF sendo usado um total de sete variáveis das 

quais um é input e seis são outputs. Foram escolhidos esses anos para analise, pois quis se 

usar os primeiros anos desde a criação do Fundo CT-INFRA. Excluiu-se o ano de 2002, 

pois não foi aprovado nenhum valor do Fundo para tal. 

3.3 Escolhas das variáveis 

Quanto aos recursos financeiros alocados para a pesquisa, no caso das 

universidades, o Manual Frascati propõe que sejam considerados dados relativos a:  

recursos recebidos da administração ou de terceiros; recursos provindos do Ministério 

Público ou de fundos próprios; despesas, gastos ou dispêndios com pessoal e com 
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tecnologias da Informação (TICs), entre outros encargos (OLIVEIRA e CARELLI, 

2012).    

Quanto a variável produtividade científica, o Manual Frascati cita como indicador o 

número de artigos científicos publicados (OLIVEIRA e CARELLI, 2012). Entretanto, 

também podem ser consideradas as teses e dissertações, os materiais de congresso e outros 

tipos de documentos disseminados a partir de resultados da atividade de pesquisa 

(RUMSEY, 2010; RUSSELL, 2011 apud OLIVEIRA e CARELLI, 2012). 

Diante disso, para os inputs, focou-se na análise sobre os recursos financeiros, 

devido a serem fatores críticos para o desenvolvimento de C&T e ter o emprego reiterado 

na literatura. 

Os outputs foram determinados por representarem os indicadores de resultados das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão apresentados nos relatórios de gestão da 

Universidade, levando em conta que são considerados variáveis de produtividade científica. 

3.4 Coletas de dados 

Para a operacionalização da pesquisa, utilizou-se a pesquisa documental, com dados 

secundários extraídos da base de dados dos relatórios de gestão da UFF, que é o Processo 

Anual de Prestação de Contas da Universidade, nos anos de 2001 a 2010, disponibilizados 

no sítio oficial da instituição na Internet, objetivando procurar dados dos produtos obtidos 

pelo Fundo estudado.  

Visto que esses relatórios não têm uma padronização e alguns deles são mais 

completos que outros, e também que algumas dessas informações possuem distinções de 

relatório para relatório foi verificado os valores obtidos através do próprio sítio da 

instituição. 

Os dados do Fundo CT-INFRA foram obtidos por meio do portal de acesso à 

informação da Finep, pela lei 12.527 – Lei de Acesso a informação. 

4  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANALISE DE DADOS 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) é uma instituição pública de Ensino 

Superior com sede em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro.  É considerada um dos 

principais centros de excelência no Brasil, com diversos cursos recebendo conceitos 
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máximos no Enade. A UFF figura entre as 15 melhores universidades da América Latina. 

No estado do Rio de Janeiro, figura em 2º lugar, à frente da UERJ, UNIRIO e UFRRJ e 

ocupando também o 11º lugar no ranking nacional (UFF, 2016). 

Corresponde a uma população de: 3.394 docentes; 4.457 servidores técnico-

administrativos; e 39.282 discentes de graduação presencial, 17.165 graduação à distância 

(fonte: Portal de transparência da UFF - 27/08/2015) (UFF, 2016). 

Esse universo equivale a 124 cursos de graduação, 119 programas de pós-graduação 

stricto sensu, espalhados por Niterói e 13 municípios do interior do Estado do Rio de 

Janeiro. A universidade tem também um núcleo experimental em Iguaba Grande e uma 

fazenda-escola em Cachoeiras de Macacu. São 32 unidades de ensino, quatro pólos no 

interior, 27 pólos de educação à distância (EAD) e uma unidade avançada em Oriximiná, 

no Estado do Pará. (UFF, 2016) 

A partir dos relatórios de gestão da Universidade descrita, destacou-se para o artigo 

os outputs principais relacionados ao Fundo CT-INFRA, que seriam os produtos e 

processos desenvolvidos com ou sem patente, as publicações periódicas internacionais e 

nacionais, e as teses de mestrado e doutorado defendidas e aprovadas. Também selecionado 

o valor do Fundo aprovado para a UFF nos devidos anos. Na tabela 1 são descritas essas 

variáveis em números. 

 
Tabela 1 – Valores para as variáveis 

DMU FundoCTINFRA 
        
Produtos 

     
Processos 

 
Publicações 
Internacionais 

Publicações 
Nacionais 

Teses 
Mestrado 

Teses                  
Doutorado 

2001 14.301.038   55 8 441 824 35 64 

2003 888.494   50 8 484 932 69 42 

2004 4.360.779   113 9 473 637 44 34 

2005 5.794.395   117 14 565 798 58 33 

2006 5.839.228   60 3 732 860 87 39 

2007 5.811.292   62 7 674 868 31 20 

2008 14.441.917   62 6 760 835 41 38 

2009 6.164.595   175 30 926 901 25 29 

2010 10.284.123   77 27 658 684 31 25 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados dos relatórios de gestão e do portal de transparência 

 

A análise de eficiência relativa dos dados obtidos foi resultada por meio da Análise 

Envoltória de Dados no modelo BCC com orientação output, visando à maximização de 

saídas com entradas inalteradasno período de 2001 e 2003 a 2010. 

Com o modelo proposto e o levantamento de dados realizado, geraram-se os índices 

de eficiência relativa para as nove DMUs. O software escolhido foi o SIAD (ANGULO 

MEZA et al., 2004) desenvolvido, primariamente, para calcular todos resultados dos 

modelos DEA clássicos (eficiência, pesos, alvos, benchmarks e folgas). Módulos adicionais 

de DEA vêm sendo incorporados, como a possibilidade de adicionar restrições aos pesos 

(dos tipos Regiões de Segurança e Inputs/Outputs Virtuais) e calcular os resultados da 

fronteira invertida. Além de DEA, já está um operação um módulo de Multicritério, que 

fornece resultados do método Multicritério de Borda. Por integrar em um único software 

ferramentas de Apoio à Decisão, a sigla SIAD significa Sistema Integrado de Apoio à 

Decisão. Encontra-se em desenvolvimento módulos adicionais de DEA (modelos 

avançados), além de outros métodos de Pesquisa Operacional. (MELLO et al., 2005). 

As Tabelas 2 e 3 mostram, respectivamente, os resultados de eficiência e as DMUs 

de referência (ou benchmarks) para as ineficientes, e os pesos atribuídos pelo modelo para 

as variáveis, pelo modelo BCC. 

 
 

Tabela 2 – Resultados Eficiência - BCC, sem restrição aos pesos 
DMU Eficiência (%) V* 
2001 100,00 0,63347880 
2003 100,00 0,00000000 
2004 96,07 0,98422020 
2005 100,00 0,90454223 
2006 100,00 0,91913710 
2007 94,75 1,05536520 
2008 97,86 1,02182840 
2009 100,00 1,00000000 
2010 99,05 1,00955790 

Fonte: elaborado pela autora 
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Tabela 3 – Pesos atribuídos no modelo BCC sem restrição 

DMU 
Fundo 

CTINFRA Produtos Processos 
Publicações 

Internacionais 
Publicações 
Nacionais 

Tese 
Mestrado 

Tese 
Doutorado 

2001 
 

0,00000003 0,00000000 0,00000000 
 

0,00000000 0,00000000 
 

0,00000000 
 

0,01562500 

2003 0,00000113 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00107296 0,00000000 0,00000000 

2004 0,00000001 0,00331873 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00394634 0,01327484 

2005 0,00000002 0,00335854 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00443266 0,01060473 

2006 0,00000001 0,00000000 0,02461223 0,00000000 0,00000000 0,01064556 0,00000000 

2007 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00007663 0,00109257 0,00000000 0,00000000 

2008 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00076056 0,00000000 0,00071280 0,01033553 

2009 0,00000000 0,00011168 0,02506224 0,00000000 0,00000000 0,01070706 0,00000000 

2010 0,00000000 0,00000000 0,02469136 0,00000000 0,00000000 0,01075269 0,00000000 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Visto que existe uma grande quantidade de pesos nulos na solução ótima, onde de 

três a cinco pesos são iguais a zero, significa que essas variáveis estão sendo 

desconsideradas na análise. Assim, para evitar a ocorrência de DMUs falsamente eficientes, 

adotou-se a recomendação de inclusão de restrições aos pesos no modelo. Com isso realiza-

se uma analise pelo o modelo considerando a grandeza não arquimediana, que elimina a 

possibilidade de se ter pesos nulos, propiciando a consideração de todos os inputs e outputs. 

Nestes modelos são incorporadas folgas à função objetivo da formulação do envelope ou 

restrições aos pesos no modelo dos multiplicadores, onde obrigam que esses 

multiplicadores não sejam menores que um número muito pequeno ε.  

Então foi admitida uma restrição direta aos pesos e estipulado um limite inferior 

igual a 0,01. Nas tabelas 4 e 5 vemos o resultado dessa eficiência com o modelo não 

arquimediano e seus devidos pesos diferentes de zero. 
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Tabela 4 – Resultados Eficiência - BCC, com restrição aos pesos 
DMU Eficiência(%) V* 
2001 100,00 1,00000000 
2003 100,00 0,00000000 
2004 94,24 1,00685920 
2005 100,00 0,81800290 
2006 100,00 1,00000000 
2007 91,50 1,09291380 
2008 94,98 1,05281990 
2009 100,00 0,88048713 
2010 97,16 1,02927760 

                                           Fonte: elaborado pela autora 

 

Tabela 5 – Pesos atribuídos no modelo BCC com restrição 
DMU Fundo 

CTINFRA 
Produtos Processos Publicações 

Internacionais 
Publicações 
Nacionais 

Teses 
Mestrado 

Teses 
Doutorado 

2001 0,00000000 0,00018182 0,00282523 0,00002268 0,00080738 0,00028571 0,00440806 

2003 0,00000113 0,00020000 0,00125000 0,00002066 0,00101931 0,00014493 0,00023810 
2004 0,00000001 0,00304560 0,00111111 0,00002114 0,00001570 0,00401290 0,01321411 

2005 0,00000003 0,00372794 0,00071429 0,00001770 0,00014816 0,00716544 0,00030303 

2006 0,00000000 0,00016667 0,02280218 0,00001366 0,00001163 0,01024820 0,00025641 

2007 0,00000000 0,00016129 0,00142857 0,00001484 0,00109153 0,00040478 0,00050000 

2008 0,00000000 0,00016129 0,00166667 0,00067220 0,00001198 0,00143769 0,01053103 

2009 0,00000002 0,00005714 0,00188782 0,00056119 0,00001110 0,00040000 0,01357603 

2010 0,00000000 0,00012987 0,02352490 0,00001520 0,00001462 0,01047831 0,00040000 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Isso revela que as DMUs do ano de 2001, 2003, 2005, 2006 e 2009 são robustas em 

relação a sua máxima eficiência. E que estas DMUs são os benchmarks para as demais, ou 

seja, que são referência para tais. Revelam também que as demais DMUs tem eficiências 

ainda mais baixas. O ano de 2010 tinha ausência de eficiência em menos 1% e passa a ter 

quase 3% dessa ausência. Já 2008 sua eficiência diminui em quase 3%, 2007 continua sem 

o ano de menor eficiência, com 91,5%. E por último o ano de 2004, que teve a menor 

distinção entre as eficiências.  

Através do software SIAD, podem-se analisar os alvos calculados para que 

asinstituições atinjam a escala ótima. Estes alvos podem ser observados na tabela 6. 
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Tabela 6 – Alvos 
            DMU 

Outputs 

2004 2007 2008 2010 

Produtos Atual 113 62 62 77 

Produtos Alvo 120 68 66 80 

Processos Atual 9 7 6 27 

Processos Alvo 10 8 7 28 

Publicações Internacionais Atual 473 674 760 658 

Publicações Internacionais Alvo 502 737 801 668 

Publicações Nacionais Atual 637 868 835 684 

Publicações Nacionais Alvo 676 949 880 705 

Teses Mestrado Atual 44 31 41 31 

Teses Mestrado Alvo 47 34 44 32 

Teses Doutorado Atual 34 20 38 25 

Teses Doutorado Alvo 37 22 41 26 

Fonte: elaborado pela autora 

 
Na tabela 6, percebe-se que para que as instituições atinjam a escala ótima énecessário 

ampliar o número dos outputs listados acima, visto que esses números são pequenos pode 

se considerar que não houve a ocorrência de nenhum tipo de anormalidade nas atividade de 

CT&I da Universidade nos anos em questão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visto a importância da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, buscou-se como 

objetivo principal avaliar a eficiência de produtos desenvolvidos dentro da Universidade 

Federal Fluminense. E como recursos públicos foi utilizado o Fundo Setorial CT-INFRA. 

Levando em conta a analise temporal feita da Universidade, ou seja, a auto 

avaliação desta, vimos que dos nove anos avaliados apenas quatro anos não obtiveram 

máxima eficiência. Mesmo não tendo eficiência de 100%, todos estão acima dos 91% 

sendo considerado então um resultado satisfatório para a Universidade. 

Foi mostrado um quadro comparativo que demonstra o que se foi produzido com o 

que se deveria produzir para alcançar a escala ótima, o que se sugere é que a Universidade, 

a fim de chegar a essa escala todos os anos, produza com base nos números deste quadro. 

Contudo, temos a limitação dos anos escolhidos e de que foi abordado apenas em 

relação a uma instituição de ensino. Tendo mais instituições para a comparação das mesmas 

o resultado obtido poderia ter sido mais competente, ao fato de que essas eficiências 

poderiam não ter sido tão satisfatórias, abrindo então espaço para uma nova abordagem 

com mais instituições. 

Um ponto que merece ênfase é o fato de que os resultados dos inputs considerados 

podem ocorrer em prazo posterior ao período analisado, ou até mesmo que os outputs 

analisados podem ter sido fruto dos inputs de anos anteriores.  Essa limitação induz a 

produzir recomendações para extensão da pesquisa. Dever-se-ia associar os inputs 

disponibilizados ao real produto a qual foi submetido, deixando assim de associar entradas 

e saídas pelo mesmo ano de origem. 

Por fim, espera-se que essa pesquisa auxilie em outros trabalhos, abrindo espaço 

também para novas descobertas sobre a instituição de ensino. 
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