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RESUMO 

 

GUIDI, Renata Lissa Soares da Silva. Relações Institucionais e Educação 
Profissional e Tecnológica: uma Análise da Eficiência Institucional. 2016. 148f. Tese 
(Doutorado em Administração) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2016. 

 

A valorização da gestão dentro do âmbito educacional tem se tornado uma realidade 
contínua nas mais diferentes formas e instâncias, seja no meio acadêmico, seja nos 
meios políticos e governamentais, seja na mídia, seja no senso comum. Acredita-se, 
de modo geral, que, se o ensino não está bom, grande parte da responsabilidade cabe 
à má administração das escolas, em especial, daquelas mantidas pelo poder público. 
Embora exista uma vasta literatura sobre gestão escolar, os trabalhos científicos que 
tratam especificamente da educação profissional brasileira ainda carecem de mais 
pesquisas que sintetizem e validem modelos de avaliação de eficiência dos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). Nesse sentido, o presente estudo 
busca analisar a eficiência dos IFs, instituições de ensino que compõem a Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Brasil, à luz da Teoria Institucional 
na perspectiva de Acemoglu e Robinson (2012), visando criar um framework de 
avaliação de eficiência institucional. Ao longo do desenvolvimento do estudo, discute-
se a Teoria Institucional e sua aplicação ao contexto educacional dos IFs, com ênfase 
na compreensão da relação existente entre os fatores políticos e econômicos e suas 
influências na eficiência educacional desses institutos. No que se refere aos aspectos 
metodológicos empregados são utilizadas a ferramenta da Análise Envoltória de 
Dados (DEA) para medir a eficiência dos IFs bem como a pesquisa qualitativa, com o 
intuito de verticalizar o conhecimento, por meio da aplicação de questionários com os 
trinta e oito Reitores dos IFs. Os resultados revelam que a eficiência dos Institutos 
Federais é influenciada por fatores institucionais não apenas políticos e econômicos, 
mas também educacionais, administrativos e sociais, consequência da necessidade 
de atender a complexidade do contexto educacional. Uma implicação desse estudo é 
a abertura de uma nova visão para análise e reflexão das relações institucionais que 
exercem influência na eficiência dos Institutos Federais, buscando, nesse 
conhecimento, que a educação voltada para ciência e tecnologia se torne o fio 
condutor para uma formação técnica de excelência para a juventude brasileira.  

 

Palavras-chaves: Relações Institucionais. Eficiência. Gestão. Educação Profissional 
Brasileira. Análise Envoltória de Dados (DEA). 

 

 

 



ABSTRACT 

GUIDI, Renata Lissa Soares da Silva. Institutional Relations and Professional 
Education: an Analysis of Institutional Efficiency. 2016. 148 F. Doctorate Thesis 
(Business Administration Phd) – Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, 
2016. 

 

The appreciation of management within the educational context has become an 
ongoing reality in many different ways and instances, whether in academic, political 
and government circles, the media and common sense. It is believed generally that if 
the school is not good, much of the blame lies with the mismanagement of our schools, 
especially those maintained by the Government. Although there is a vast literature on 
school management, the scientific papers that deal specifically with the Brazilian 
professional education still need more research to summarize and validate models for 
evaluating efficiency of the Federal Institutes of Education, Science and Technology 
(IF's). In this sense, the present study aims to analyze the efficiency of IF's, educational 
institutions that make up the Federal Network of Vocational and Technological 
Education of Brazil, in the light of institutional theory in view of Acemoglu and Robinson 
(2012), to create a framework institutional effectiveness assessment. Throughout the 
study of development, discusses the institutional theory and its application to the 
educational context of IF's, with emphasis on understanding the relationship between 
political and economic factors and their influence on educational effectiveness of these 
institutes. With regard to methodological aspects employed, it is used tool data 
envelopment analysis (DEA) to measure the efficiency of IF's as well as the use of 
qualitative research in order to verticalize the knowledge, by the application of 
questionnaires with thirty-eight rectors of IF's. The results show that the efficiency of 
the Federal Institutes is influenced by institutional factors not only political and 
economic, but also educational, administrative and social factors, as a result of the 
need to address the complexity of the educational context. An explanation of this study 
is the opening of a new vision for analysis and reflection of what lies behind the 
efficiency of the Federal Institutes, searching, perhaps, that this education geared to 
science and technology is the common thread for technical training of excellence for 
Brazilian youth. 

 

Keywords: Institutional Theory. Efficiency. Management. Brazilian Professional 
Education. Data Envelopment Analysis (DEA). 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

“O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele”  
(Immanuel Kant) 

  

 A valorização da administração das escolas no ensino básico tem se verificado 

continuamente nas mais diferentes formas e instâncias. No meio acadêmico, não 

apenas os estudos específicos sobre administração escolar – desde os trabalhos de 

Ribeiro (1938, 1952, 1968) e de Lourenço Filho (1972) –, mas também os textos que 

tratam da educação escolar de modo geral enfatizam a relevância da organização e 

da gestão das escolas. Um dos estudos pioneiros sobre a matéria no Brasil é o de 

Leão (1953, p. 13), que, na sua obra Introdução à Administração Escolar, assegura 

que “nenhum problema escolar sobrepuja em importância o problema de 

administração”.  

  Nos meios políticos e governamentais, quando o assunto é a escola, uma das 

questões mais destacadas diz respeito à relevância de sua administração, seja para 

melhorar seu desempenho, seja para coibir desperdícios e utilizar mais racionalmente 

os recursos disponíveis. Também na mídia e no senso comum, acredita-se, de modo 

geral, que, se o ensino não está bom, grande parte da culpa cabe à má administração 

das escolas, em especial daquelas mantidas pelo poder público. 

 Nesse contexto, um dos maiores desafios das pesquisas sobre a eficiência das 

organizações educacionais é, certamente, a abordagem multidisciplinar que o tema 

suscita para alcançar toda a sua complexidade. No entanto, como indicam Fadul e 

Silva (2009), as abordagens inter, multi e transdisciplinar surgem como práticas 

desejáveis em áreas do conhecimento que se dedicam ao estudo de fenômenos 

complexos da realidade contemporânea. Nesse contexto, a análise por meio de 

esforços conjuntos de diversas disciplinas é mais pertinente e reduz os riscos de 

incorrer em análises e representações simplistas do mundo real (ACKOFF, 1975). 

Diversos estudos apontam para a existência de uma significativa relação entre 

instituições e eficiência educacional (HANUSHEK; WOESSMANN, 2010; 

ACEMOGLU; ROBINSON, 2008; BHAUMIK; DIMOVA, 2014; WOESSMANN, 2001). 



Nessa corrente, estudiosos assinalam para uma conexão entre os incentivos políticos 

e econômicos promovidos pelas instituições, tais como: liberdade de mercado, 

facilidade de abertura de novos negócios e existência de parcerias internacionais, 

assim como a eficiência educacional (ACEMOGLU; ROBINSON; JOHNSON, 2008; 

HANUSHEK; WOESSMANN, 2010; WOLF, 2004; EASTERLY, 2002). 

Nessa linha de pensamento, Levin e Naylor (2007) asseguram que um aumento 

na quantidade de recursos financeiros não é mais suficiente para explicar o sucesso 

educacional. Para os autores, o caminho para reduzir as discrepâncias dos resultados 

educacionais entre os países está na melhoria da qualidade institucional (LEVIN; 

NAYLOR, 2007). 

Nesse sentido, assegura-se que a qualidade na educação implica mudanças 

estruturais nas instituições educacionais (GONARD; JOUMARD; PRICE, 2007; 

HANUSHEK; WOESSMANN, 2008). Isto é, o sucesso do resultado educacional 

depende não da quantidade de recursos financeiros alocados, mas, primordialmente, 

das características institucionais que conduzem o processo educacional 

(WOESSMANN, 2003). 

A Figura 1, a seguir, ilustra os gastos em educação dos países que compõem 

a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como um 

percentual do total em gastos públicos desses países.
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Figura 1 – Percentual (%) Total de Gastos Públicos com Educação 

 

Fonte: OCDE (2012, p. 262).
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De acordo com a Figura 1, o Brasil é o quarto país dentre os trinta e dois que 

compõem a OCDE que despende o maior montante de recursos financeiros para a 

educação, representando 16,8% do total de gastos públicos, enquanto a média dos 

demais de 13,0% (OCDE, 2012). Pode-se observar, ainda, que o investimento em 

educação no Brasil ao longo dos anos tem aumentado gradualmente. Em 2000, o 

percentual de investimento em educação em relação ao total de gastos públicos era 

de 10%. Em 2005, esse número aumentou para aproximadamente 15% e, em 2009, 

subiu para quase 17%. 

Por outro lado, em termos de desempenho educacional, o Brasil apresenta um 

cenário alarmante quando se consideram os resultados do Programme for 

International Student Assessment (PISA), teste aplicado a estudantes na faixa de 

quinze anos que abrange três áreas de conhecimento – Leitura, Matemática e 

Ciências – e considerado referência para comparação da qualidade de educação 

entre países (OCDE, 2012). 

O país ficou em penúltimo lugar no ranking de quarenta países pertencentes à 

OCDE, ficando à frente apenas da Indonésia, colocando-se atrás de diversos países 

em desenvolvimento, como Cazaquistão, Tailândia e Letônia, e de países da América 

Latina, como Uruguai, México, Costa Rica e Chile, conforme a versão publicada em 

2012 (INEP, 2013). Nas publicações anteriores, ocorridas nos anos de 2009 e 2006, 

o Brasil havia atingido a 54ª posição dentro de um universo de sessenta e cinco países 

e a 53ª, dessa vez, diante de cinquenta e sete países.  

Apesar desse desempenho, ocorreram algumas mudanças nos últimos anos 

na educação brasileira. Segundo Veloso (2009), em termos quantitativos, têm-se 

avanços no país a partir da década de 1990. Em 1995, 93% das crianças entre 7 e 14 

anos frequentavam a escola; já em 2007, esse número pulou para 98%. No ano de 

1995, apenas 64% dos jovens entre 15 e 17 anos frequentavam a escola. Esse 

número subiu para 80%, em 2007. Nesse mesmo período, a taxa de conclusão do 

Ensino Médio cresceu de 17% para 44%. 

Contudo, assim como nos testes internacionais, no Brasil, os indicadores sobre 

a qualidade do ensino, levantados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), mostram uma queda significativa da qualidade da educação no período 

compreendido entre 1995 e 2001 e apenas uma pequena evolução entre 2001 e 2007. 

Houve também, nos anos mais recentes, uma queda no desempenho, 
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especificamente, do Ensino Médio brasileiro, que tem reunido alguns dos piores 

indicadores da educação brasileira (VELOSO, 2009). 

Dados compilados a partir de resultados de 2011 do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da Prova Brasil revelam que apenas 10,3% 

dos alunos brasileiros do Ensino Médio demonstram domínio dos conteúdos 

matemáticos exigidos. Em língua portuguesa, esse índice é de 29,2% (INEP, 2013). 

De forma similar, dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) também mostram atraso no índice do Ensino Médio nos resultados datados de 

2013. O IDEB registrou 3,6 pontos, abaixo dos 3,9 pontos projetados pelo MEC como 

meta para o ano de 2013. Foi observado ainda que as redes públicas e privadas de 

16 estados obtiveram médias inferiores às obtidas em 2011 (INEP, 2014).  

Essa constatação do baixo desempenho do ensino brasileiro inspirou a criação 

e a implementação de um sistema abrangente de avaliação da educação básica do 

Brasil que possibilitasse desenhar políticas eficazes para os anos futuros, tendo como 

base as lições das experiências de reforma em outros países e a análise das 

características do sistema educacional brasileiro, objetivando buscar melhorias nos 

indicadores educacionais no país. 

Atualmente, a preocupação com a avaliação do Ensino Médio brasileiro se faz 

por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), considerado um exame de 

caráter voluntário, que avalia o desempenho individual do aluno nessa última etapa 

da educação básica. Muitas universidades públicas passaram a adotar a nota dessa 

prova como critério de acesso ao ensino superior, daí a grande expansão do número 

de candidatos ao ENEM (INEP, 2013). 

Conforme informações do INEP, datado de 2011, a média das notas dos 

estudantes do Ensino Médio da rede federal é de 615,9, superior ao registrado pela 

rede particular, que é de 580,1. A apuração dessa média foi obtida a partir dos 

resultados apresentados pelos estudantes nas escolas federais em todas as matérias 

dispostas no ENEM (ciência da natureza, ciências humanas, linguagem e códigos, 

matemática e redação), que foram maiores do que os apresentados pelas outras 

redes de ensino. 

Esses dados indicam um maior desempenho da rede federal de ensino em 

comparação com o sistema de ensino estadual e municipal e até mesmo com a rede 

particular, que pode estar associado, entre outros fatores, ao exame de entrada 
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exigido dos estudantes que desejam ingressar na rede nos cursos de ensino técnico 

integrado, que abrange o Ensino Médio concomitante ao ensino profissionalizante.  

A Rede Federal atua em todo o território nacional e é composta pelos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e os Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs). Embora os IFs atuem em diversas modalidades de ensino – 

da educação básica à pós-graduação –, grande atenção é dada ao Ensino Médio, 

uma vez que metade das vagas desses institutos destina-se a cursos técnicos de nível 

médio, percentual estabelecido pela lei de criação dos IFs – Lei n. 11.892/2008.  

A outra metade das vagas direciona-se a cursos tecnológicos, licenciaturas, 

bacharelados e pós-graduações, bem como a cursos de formação inicial e continuada. 

Por essa razão, nesta pesquisa, pretende-se analisar apenas os resultados de ensino 

médio na modalidade técnico integrado. 

 Outra questão importante que pode estar associada ao maior desempenho dos 

IFs frente aos outros sistemas de ensino é a formação dos professores com maior 

titulação. Segundo Pinheiro (2011), uma característica institucional importante para a 

qualidade da educação diz respeito ao número de doutores e mestres presentes nas 

instituições de ensino.   

Entretanto, esse bom desempenho da educação profissional brasileira em 

relação aos demais sistemas convencionais está longe de ser ideal. De acordo com 

levantamento feito pela OCDE (2009), os países com boas escolas técnicas 

profissionalizantes são aqueles que, em geral, alcançam os melhores índices de 

escolaridade. Entretanto, em uma comparação com 34 países, constatou-se que o 

Brasil recebe menos jovens nas escolas técnicas e que possui a população menos 

instruída.  

Nesse estudo, destaca-se a Finlândia, com 82% dos jovens matriculados no 

ensino técnico, a Alemanha, com 72%, e a Coreia do Sul, empatada com a Suíça, 

com 65%. Já no Brasil, o percentual de jovens escolarizáveis que frequentam as 

escolas técnicas é de apenas 9%. 

Para Thomaz (2013), o expressivo crescimento no número de unidades de 

ensino dos IFs, que atualmente já conta com mais de 500 campi distribuídos pelo país, 

atendendo aproximadamente 600 mil alunos (MEC, 2014), acarretou em divergências 

nos resultados educacionais entre as unidades de ensino.  

Segundo a autora, os IFs tiveram um aumento de 512% no número de 

matrículas dos seus cursos, enquanto o número de docentes cresceu 11%. Embora a 
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análise desses números deva ser cautelosa em função das circunstâncias da 

expansão da oferta, eles evidenciam o descompasso entre seu crescimento e sua 

capacidade de atendimento. 

Ainda conforme Thomaz (2013), a qualidade e a eficiência no atendimento das 

instituições federais dependem diretamente do corpo funcional em atender às 

demandas educacionais. Para a autora, existem diversos campi dos IFs que possuem 

uma relação aluno/docente abaixo da média brasileira, que é de 13,2, especialmente 

nos campi localizados nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, cuja relação foi de 11,5 

e 11,6, respectivamente. 

Essa heterogeneidade na qualidade da educação oferecida pelos IFs também 

pode ser vista no estudo de Almeida e Almeida Filho (2013), que revelou, ao medirem 

a eficiência de desempenho dos IFs, que, mesmo dentro de uma mesma região 

brasileira, existem grandes oscilações no resultado educacional dos campi. Por 

exemplo, o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) de Linhares possui o maior 

escore de eficiência dentre todas as escolas do país, com um nível de eficiência de 

0,943. Por outro lado, nesse mesmo estado, o IFES de Santa Teresa apresentou o 

menor desempenho (0,621) dentro da região Sudeste. 

A necessidade de se alcançar maiores índices de eficiência nas instituições de 

ensino é um dever da administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, respaldada pela própria 

Constituição Federal (art. 37º, CF, 1988). 

A educação básica brasileira compreende a Educação Infantil (para crianças 

com até cinco anos), o Ensino Fundamental (para alunos de seis a 14 anos) e o Ensino 

Médio (para alunos de 15 a 17 anos). A responsabilidade pela educação infantil e 

fundamental, de acordo com a Constituição de 1988, fica a cargo dos municípios, 

enquanto o Ensino Médio é de responsabilidade dos estados e da União (CF, 1988).  

Os estudos apresentados até então revelam dados importantes acerca do 

desempenho do sistema educacional brasileiro, porém, resultam de análises pontuais 

sobre o desempenho do ensino básico e técnico, demonstrado através de índices 

puramente quantitativos.  O presente trabalho, portanto, pretende minimizar essa 

questão. 

A análise que se pretende desenvolver neste estudo sobre a eficiência das 

instituições educacionais brasileiras e sua correlação com as diferenças institucionais 

deverá ter por base as concepções apresentadas por Acemoglu e Robinson (2012) 
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na construção da Teoria Institucional, delineada a partir da investigação que fizeram 

acerca das origens do poder e da influência deste na prosperidade de uma nação. 

A referida teoria resultou de uma pesquisa histórica envolvendo países ricos e 

pobres, enfatizando a desigualdade existente entre eles, a partir da análise da receita 

e do padrão de vida ostentados por seus patrícios. Foi considerado importante ouvir 

moradores dos países como forma de fazê-los refletir sobre o que falavam. Assim, foi 

possível levá-los a indicar os motivos da situação de pobreza em que se encontravam, 

tais como: ineficiência do Estado, corrupção, falta de estrutura social capaz de garantir 

a realização de talentos, estímulo à engenhosidade, além da dificuldade de acesso à 

educação. Tais motivos constituíam para eles impedimentos para o progresso do seu 

país (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012). 

Embora não se tenha por objetivo, neste trabalho, explicar minuciosamente a 

essência da Teoria Institucional, há uma intenção de extrair dela algumas concepções 

possíveis de serem aplicadas na área educacional, como a visão de que a instituição 

educacional se submete às instituições econômicas e que estas, por sua vez, 

submetem-se a um poder político. A partir desse entendimento, abre-se a 

possibilidade de uma explicação mais convincente para o sucesso ou o fracasso da 

educação no Brasil. 

Besley e Persson (2011) entendem instituição política como a constituição de 

um país que dispõe sobre o poder e a capacidade do Estado de regular e governar a 

sociedade e, em sentido amplo, a capacidade de alguns grupos de agirem em busca 

de seus objetivos ou de impedirem que outros grupos atinjam os seus, como, por 

exemplo, o desenvolvimento de um talento individual, o qual depende de um 

arcabouço institucional para converter-se em força positiva. Isso significa que os 

talentos precisam de incentivos do sistema educacional, no sentido de suprir as 

competências necessárias a tal desenvolvimento. 

Na perspectiva desses autores, as instituições econômicas parecem ter uma 

grande importância, porque, embora dependam de um processo político, são elas que 

fornecem os incentivos necessários ao progresso da educação. Para MacLeod (2013), 

é essa interação entre instituição política e econômica que determina o sucesso ou o 

fracasso das instituições. 

A qualidade do ensino que se evidencia dentro das instituições educacionais 

deve retratar, do ponto de vista de Acemoglu e Robinson (2012), a influência dessas 

instituições econômicas, as quais transferem àquelas instituições os incentivos de que 
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precisam para uma melhor educação, estimulam mais a inovação e tornam possível 

o surgimento de novas descobertas tecnológicas.  

É nesse contexto que os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, enquanto instituições educativas, inserem-se nesta pesquisa. À luz da 

Teoria Institucional proposta por Acemoglu e Robinson (2012), parte-se da 

curiosidade em torno de como as questões abordadas nessa teoria podem influenciar 

a eficiência dos IFs, na tentativa de compreender o impacto das instituições políticas 

e econômicas no sucesso ou fracasso desses institutos.  

Por eficiência da instituição educacional, ela é compreendida, segundo os 

teóricos já referidos, como uma instituição que oferece incentivos para a aquisição de 

conhecimentos e instrução, promovendo inovações, estímulo à criatividade e com 

disposição para correr riscos. Assim, a melhoria do desempenho educacional é função 

dos incentivos que o arcabouço institucional proporciona em um ambiente competitivo 

(ACEMOGLU; ROBINSON, 2012). 

Essa realidade por si só justifica o interesse pela temática. Entretanto, objetivos 

pessoais motivaram ainda mais a escolha. Na qualidade de docente do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, reconhece-se a 

necessidade de o professor não somente ensinar, como também saber pensar, 

analisar criticamente, identificar os diversos gargalos existentes na instituição, 

compartilhando e sugerindo melhorias no processo de gestão e ensino que possam 

contribuir para o crescimento qualitativo do ensino técnico do país. 

No contexto social, esta pesquisa justifica-se pela importância que a educação 

exerce na sociedade, como uma necessidade urgente em prol do desenvolvimento 

econômico e social. Como assevera o Professor Anísio Teixeira, um dos mais 

importantes protagonistas da educação brasileira, educação é o caminho para levar 

esperança ao povo, estreitar a lacuna do conhecimento que a sociedade impõe 

(TEIXEIRA, 1977). Espera-se que as respostas à pergunta de partida desta pesquisa 

possam determinar e conduzir as mudanças que devem ocorrer na educação 

profissional, para que esta devolva à sociedade um melhor resultado educacional. 

  No âmbito acadêmico-científico, esta pesquisa se mostra inovadora, por 

buscar transplantar, por meio da Teoria Institucional, da área da ciência econômica 

para a área da educação uma teoria que embasa a resposta à prosperidade ou ao 

fracasso de uma instituição. Tenta-se aplicar essa construção teórica no contexto 

educacional com o intuito de provocar e suscitar uma maior reflexão a respeito da 
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eficiência do desempenho nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

à luz do que ensinam Acemoglu e Robinson (2012).  

Procura-se, assim, compreender a influência dos fatores políticos e econômicos 

na eficiência em termos de desempenho dos Institutos Federais. Na literatura, 

pesquisadores internacionais já tentam olhar a educação a partir da Teoria 

Institucional já referida, entretanto, a literatura nacional carece desse olhar. 

No Brasil, as teses defendidas voltadas para o contexto institucional e para a 

educação são bastante incipientes. O Quadro 1, a seguir, mostra os estudos 

correlatos na área extraídos a partir do banco de teses da Capes. 

 

Quadro 1 – Teses na Área e Estudos Correlatos no Brasil 

 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Observa-se, no quadro apresentado, a multidisciplinaridade que envolve a 

temática da Teoria Institucional, passando por áreas das exatas, como engenharia de 

produção e economia, até áreas das humanas, tais como: administração e educação, 

o que sugere uma complexidade de análise. 

É interessante perceber que, no âmbito da educação profissional, apenas a 

tese de Azevedo (2011) foi encontrada fazendo menção ao institucionalismo dentro 

dos Institutos Federais. Entretanto, sua ênfase está no campo da educação, 

Número Título Autor/Ano Instituição Ênfase

01 A moderação da concentração setorial no 

efeito do ambiente institucional na 

performance empresarial

David Kallás, 2014 FGV/SP Administração

02 Institucionalismo econômico, modelos 

mentais e conformidade institucional

Edison Filho, 2011 Universidade 

Estadual de 

Campinas

Economia

03 Um estudo sobre o processo de 

institucionalização da responsabilidade social 

empresarial: estudo multicaso em 

montadoras de automóveis instaladas no 

Brasil e em Portugal

Leila Sousa, 2011 UFSCAR Engenharia de 

Produção

04 Análise da desigualdade regional no estado 

de Rondônia à luz da Teoria Institucional de 

Douglass North

Fabio Cavalcante, 

2011

UFPA Agronegócios

05 A educação infantil foi para a escola, e 

agora? Ensaio de uma teoria para a gestão 

institucional da educação infantil

Marta Tome, 2011 UESP Educação

06 De CEFET ao IFET: cursos superiores de 

tecnologia no Centro Federal de Educação e 

Tecnologia de Santa Catarina: gênese se 

uma nova institucionalidade?

Luiz Azevedo, 2011 UFSC Educação
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especificamente voltada para a organização pedagógica, o trabalho e a carreira dos 

docentes. 

Essa constatação respalda ainda mais a relevância deste estudo, que está 

motivado, essencialmente, em buscar um melhor resultado educacional da educação 

profissional brasileira. 

Com base no exposto, pode-se delinear a seguinte questão de pesquisa, a qual 

será respondida ao final do estudo: qual a relação dos fatores institucionais com a 

eficiência educacional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia? 

Sendo assim, o objetivo geral desta tese é analisar a eficiência dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, fundamentando-se na Teoria 

Institucional, visando construir um framework de avaliação de eficiência 

institucional para a educação profissional brasileira. 

Para que tal objetivo seja alcançado, é necessário desmembrá-lo nos seguintes 

objetivos específicos: 

 Explicar os fatores institucionais, políticos e econômicos, dos IFs a partir da 

Teoria Institucional na concepção de Acemoglu e Robinson; 

 Medir a eficiência educacional dos IFs a partir da técnica da Análise 

Envoltória de Dados, comparando os resultados obtidos; 

 Promover a análise qualitativa dos fatores institucionais, políticos e 

econômicos dos Institutos Federais com base na Teoria Institucional; 

 Criar um framework de avaliação da eficiência institucional dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Com a finalidade de oferecer uma visão geral desta tese, apresenta-se, a 

seguir, de forma sucinta, a organização deste estudo. 

O presente capítulo – “Introdução” – contextualiza o problema de pesquisa, 

apresenta o objetivo e define a estrutura do texto. 

O capítulo 2 – “A Teoria Institucional na perspectiva de Acemoglu e Robinson 

e sua aplicação ao contexto educacional” – trata das bases conceituais sobre o tema 

pesquisado, partindo incialmente das origens da teoria até sua aplicação ao campo 

da educação.  

O capítulo 3 – “Avaliação de Eficiência” – apresenta os conceitos fundamentais 

sobre a Análise Envoltória dos Dados. 
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O capítulo 4 – “Sistema Educacional Brasileiro” – aborda os fundamentos da 

educação profissional no país, destacando o papel assumido pelos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia nessa conjuntura. Mostra também os fatores 

institucionais, políticos e econômicos, dentro desse instituto, a partir da articulação 

teórica na concepção de Acemoglu e Robinson. 

O capítulo 5 – “Metodologia” – define as variáveis do estudo, conforme a 

fundamentação teórica descrita, e descreve o método de pesquisa, de maneira 

detalhada, com as técnicas de coleta e análise de dados. 

O capítulo 6 – “Resultados e Discussões” – expõe os resultados obtidos e suas 

respectivas análises, apresentados em etapas de acordo com os objetivos específicos 

elencados nesta Introdução. 

O capítulo 7 – “Considerações Finais” – apresenta as principais conclusões da 

tese, incluindo suas limitações e sugestões para futuros estudos.  
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CAPÍTULO 2 

ABORDAGEM ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL 

 

“[...] é preciso mudar a escola se quisermos, verdadeiramente, 
mudar a sociedade. Nada, no entanto, pode mudar se os 
homens não aprendem desde a infância, a construir instituições 
e a dirigi-las [...]”. 

                                                      Lapassade (1924-2008) 

 

2.1 A Teoria Institucional e seus aspectos gerais  

 

A Teoria Institucional emerge, nas ciências sociais, no final do século XIX. Essa 

relativa antiguidade, entretanto, longe de estabelecer uma evolução linear e 

cumulativa, revela momentos de inflexão, apresenta a dinâmica do campo e sugere a 

ocorrência de disputas pelo “monopólio da competência científica, compreendida 

enquanto capacidade de falar e de agir legitimamente [...]” (BOURDIEU, 1983, p. 122).  

Uma breve revisão histórica da teoria mostra um percurso de rupturas, 

retomadas tanto no quadro da teoria social quanto no quadro específico das 

instituições. Todavia, submetida a questionamentos sistemáticos, a Teoria 

Institucional continua sendo capaz de oferecer compreensões alternativas e úteis para 

fenômenos sociais em diferentes épocas e contextos. 

Os primeiros ensaios de uma nova abordagem analítica para a interação entre 

as organizações e o ambiente são encontrados nos estudos de Selznick (1957), 

considerado o precursor da Teoria Institucional, por introduzir as bases de um modelo 

institucional, reconhecendo que as organizações sofrem pressões do ambiente social 

tanto quanto do ambiente técnico, transformando-se em sistemas orgânicos 

complexos, exercendo e sofrendo pressões diversas (CARVALHO; VIEIRA, 2003).  

 A Teoria Institucional contemporânea tem apreendido a atenção de uma gama 

de estudiosos na área de ciências sociais e é empregada para examinar sistemas, 

partindo de uma visão micro das interações interpessoais até uma visão macro, 

visualizando estruturas globais. Embora a presença de “estudiosos institucionais” em 

muitas disciplinas tenha oferecido oportunidades importantes para o intercâmbio do 

conhecimento científico e possibilitado a cross-fertilization, uma variedade de 
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abordagens e, muitas vezes, conclusões conflitantes têm limitado o discurso 

acadêmico (SCOTT, 2008). 

 Dessa maneira, a Teoria Institucional não é vista como uma escola de 

pensamento único, de forma que é habitual no meio acadêmico se considerar a 

existência de três correntes institucionais: o velho institucionalismo, alicerçado nas 

contribuições de Veblen, Commons e Mitchel, a Nova Economia Institucional de 

Coase, Williamson e North e a corrente neoinstitucionalista de Meyer e Rowan 

(CARVALHO; VIEIRA; LOPES, 1999; DIMAGGIO; POWELL, 1999; SCOTT, 1995).  

 Segundo DiMaggio e Powell (1999, p. 33), 

 

os institucionalistas diferem em relação à ênfase que dão às 
características micro e macro, em suas ponderações dos aspectos 
cognitivos e normativos das instituições e na importância que atribuem 
aos interesses e às redes de relações na criação e difusão das 
instituições. 

 

 Entretanto, a convicção de que os arranjos institucionais e os processos sociais 

são importantes é o que aproxima as divergentes correntes institucionais 

(WILLIAMSON, 2001; DIMAGGIO; POWELL, 1999). Assim, a abordagem institucional 

conhecida como o velho institucionalismo teve suas principais contribuições a partir 

das obras de Veblen, Commons e Mitchel, que, influenciados pela escola histórica 

alemã, criticaram a ortodoxia da teoria neoclássica, a não aceitação da pressuposição 

do homem racional como ponto de partida e defenderam o princípio de que a análise 

econômica deveria se basear no estudo da estrutura, das regras e dos 

comportamentos das organizações (VALENTE, 2007; SCOTT, 1995). 

 Já a corrente da Nova Economia Institucional tem como principais autores 

Coase, Williamson e North. Para eles, “as instituições, tidas como instrumentos 

econômicos e políticos de ação coletiva, teriam como finalidade o alcance dos 

propósitos fundamentais da sociedade moderna” (VALENTE, 2007). North, por sua 

vez, critica a economia neoclássica no processo de tomada de decisão econômica e 

sua incapacidade de explicar a permanência de diversas instituições econômicas 

(VALENTE, 2007). 

Essa segunda corrente, que versa basicamente sobre o comportamento 

individual de firmas e indivíduos, origina-se com o trabalho de Coase (1937), mas 

somente vem ganhar espaço mais tarde com base nas contribuições de Oliver 
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Williamson (1979, 1985). O objetivo principal dessa corrente é entender como se 

formam e se modificam as estruturas de governança, isto é, o conjunto de instituições 

que permite que um determinado tipo de transação se realize de forma contínua.  

 O campo de pesquisa da Nova Economia Institucional distancia-se das 

preocupações do velho institucionalismo, mais voltado para o comportamento 

individual e para a atuação das organizações, em que as transações e o papel de 

mercado têm função relevante. Esse direcionamento para o mercado é o que o afasta 

do velho institucionalismo.  

 A corrente neoinstitucionalista tem seu marco com as publicações de Meyer e 

Rowan (1977). A principal diferença dessa abordagem reside na influência do 

construtivismo social, adotado como perspectiva oficial do novo institucionalismo 

(DIMAGGIO; POWELL, 1991). Seus principais proponentes afirmam compartilhar uma 

visão da realidade como socialmente construída e concentram seus esforços, 

principalmente, na análise das organizações inseridas num setor, campo ou 

sociedade (FONSECA, 2003; VENTURA, 2004).  

A Teoria Institucional ganha espaço nos estudos organizacionais por fornecer 

maneiras de compreender padrões implícitos e a homogeneidade dentro das 

organizações. Consequentemente, proporciona importantes contribuições para a 

gestão das organizações, uma vez que os processos resultam não apenas da ação 

humana, mas igualmente das interações no contexto social e político (FACHIN; 

MENDONÇA, 2003). 

Dacin, Goodstein e Scott (2002) argumentam que a Teoria Institucional é uma 

popular e poderosa explicação para ações individuais e organizacionais. As 

sociedades modernas são estruturadas por regras e padrões que orientam e limitam 

as ações dos indivíduos, das entidades e das empresas em que as pessoas se 

organizam. Ao fazerem uso dessas regras e padrões, formais ou informais, as 

instituições reduzem o risco de incerteza, tendo mais chances de garantir uma boa 

convivência e atingir o melhor bem-estar social possível.  

Nesse ponto, é relevante definir a palavra instituição. Esse termo origina-se do 

latim INSTITUTIO, que significa “definir, estabelecer”. Entretanto, ao longo do tempo, 

estudiosos têm apresentado uma diversidade de conceitos para o termo, como pode 

ser verificado no Quadro 2 a seguir.  
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Quadro 2 – Os diversos conceitos de instituições 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Para este estudo, instituições são vistas, utilizando-se do conceito estabelecido 

em North (1993), como as regras do jogo em uma sociedade ou, mais formalmente, 

como as restrições humanamente inventadas que moldam a interação humana, 

organizadas sob o escopo de regras e leis formalizadas e escritas – instituições 

formais – e sob um conjunto de normas ou códigos de conduta, formados no seio da 

própria sociedade – instituições informais –, visando à ordenação das interações entre 

os indivíduos e entre estes e suas respectivas formas organizacionais. Em 

consequência, essas instituições criam incentivos econômicos, sociais ou políticos 

nas trocas humanas. 

 Nos estudos ligados à Teoria Institucional, faz-se, na maioria das vezes, uma 

diferenciação entre instituição e organização: se as instituições são a regra do jogo, 

as organizações são os jogadores (NORTH, 1990, p. 13). As organizações compõem-

se de grupos de indivíduos dedicados a alguma atividade executada com um 

determinado fim.  

IN
S

T
IT

U
IÇ

Õ
E

S

Autores Conceitos

Karl Marx (1844) Instituições são um produto das atividades e ideias humanas, entretanto apresenta-se

como externa e objetiva aos seus participantes.

Charles Cooley (1902) Instituições são como um hábito da mente e da ação, em grande parte inconsciente,

porque persistem em grande parte comum a todos do grupo.

William G. Sumner (1906) Uma instituição consiste de um conceito (ideia, ponto de vista, doutrina, interesse) e

uma estrutura.

Everet Hughes (1936, p.180) Um estabelecimento de relativa permanência de uma distinta interação social

Kingsley Davis (1949, p.71) Um conjunto de costumes, interesses e leis entrelaçados, construídos a partir de uma

ou mais funções.

Talcott Parsons (1951) Controle exercido pelos valores a partir de determinadas condições.

Alfred Schutz (1967) Estrutura do mundo social

Pierre Bourdieu (1971) Instituições são vistas como o poder de alguns grupos impor seus conhecimentos e

concepções da realidade social em cima de outros

Emile Durkheim (1975) Instituições são um produto da atividade conjunta e de associação, cujo efeito é o de

“fixar” e “instituir” certas maneiras inicialmente subjetivas e individuais de agir e de

julgar.

Douglas North (1993, p.20) Instituições são as regras do jogo, formadas por regras formais que são

complementadas com restrições informais (convenções, normas e crenças).
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De acordo com os institucionalistas, as organizações estão inseridas em um 

ambiente constituído por regras, crenças e valores, criados e consolidados por meio 

da interação social. Nesse sentido, a sua sobrevivência depende da capacidade de 

atendimento a orientações coletivamente compartilhadas, cuja permanente 

sustentação contribui para o êxito das estratégias implementadas e, por conseguinte, 

para o pleno funcionamento interno. Assim, diante das mesmas restrições ambientais, 

as organizações também competem pelo alcance da legitimidade institucional, o que 

torna suas práticas cada vez mais homogêneas ou isomórficas (MEYER; ROWAN, 

1992; SCOTT, 1987, 1992). 

Todavia, a tendência à homogeneização não anula as demandas competitivas, 

conforme grande parte das pesquisas empíricas efetivadas com base nessa 

perspectiva parece sugerir. Em termos analíticos, “processos competitivos e 

institucionais não são necessariamente opostos” (DIMAGGIO; POWELL, 1991, p. 

183).  

No âmago de tal questão conceitual, a perspectiva institucional abandona a 

concepção de um ambiente formado exclusivamente por recursos humanos, materiais 

e econômicos para destacar a presença de elementos culturais – valores, símbolos, 

mitos, sistema de crenças e programas profissionais. Isto é, o ambiente organizacional 

passa a representar um enriquecimento do que se compreende como ambiente 

técnico, ampliado ao domínio do simbólico. A Figura 2, a seguir, mostra essa 

perspectiva institucional. 
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Figura 2 – Perspectiva do ambiente organizacional a partir da concepção institucional 

 

                      Fonte: Elaboração própria. 

A figura 2 representa a perspectiva que os institucionalistas possuem em 

relação ao significado do ambiente organizacional. Para esses estudiosos, o sistema 

organizacional é formado tanto pelo ambiente técnico quanto pelo ambiente 

institucional.  

Os ambientes técnicos, ou espaços de competição na ótica econômica, são 

aqueles cuja dinâmica de funcionamento desencadeia-se por meio da troca de bens 

ou serviços, de modo que as organizações que neles se incluem são avaliadas pelo 

processamento tecnicamente eficiente do trabalho. Logo, o controle ambiental é 

exercido sobre os resultados em termos de quantidade e qualidade, modelando as 

organizações através de um isomorfismo competitivo (DIMAGGIO; POWELL, 1983; 

MEYER; SCOTT, 1992).  

Isso significa que, do ponto de vista técnico, o desempenho organizacional está 

ligado a obtenção, manutenção e uso de recursos apropriados para alcançar os 

índices econômicos e técnico-operacionais, valorizados e interpretados como 

expressões de competência. 

Os ambientes institucionais caracterizam-se, por sua vez, pela elaboração e 

difusão de regras e procedimentos que proporcionam às organizações legitimidade e 

suporte contextual. Nesse caso, o controle ambiental incide sobre a adequação da 

forma organizacional às pressões sociais, resultando em um isomorfismo institucional. 

Sob condições de incerteza, as organizações sujeitam-se a requerimentos 

governamentais, copiam estruturas e práticas ou implementam medidas 

genericamente aceitas em redes profissionais (DIMAGGIO; POWELL, 1983; MEYER; 

SCOTT, 1992).  

Eficiência
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Nesse ponto de vista institucional, o desempenho organizacional está ligado à 

capacidade da organização de entender e gerir os recursos simbólicos, mediante a 

adequação às normas e aos padrões de conduta socialmente valorizados, que 

correspondem às expectativas dos atores no contexto no qual atuam. A atenção da 

organização a essas normas e valores, socialmente construídos e instituídos, garante 

a sua permanência e legitimidade no contexto ambiental, permitindo a ela melhor 

acesso aos recursos materiais e econômicos (SCOTT, 1995). 

Esse entendimento ampliado do ambiente organizacional – ambiente técnico 

acrescido do ambiente institucional – como visto na figura 2, parte do pressuposto de 

que, na prática, o institucionalismo não consegue se distanciar da ortodoxia 

funcionalista dos estudos organizacionais. Como Hasselbladh e Kallinikos (2000) 

apontam, a questão da legitimidade − como referência da formação e difusão de 

padrões específicos de racionalização − é vista como requisito para a sobrevivência 

e o sucesso organizacional, sem representar, assim, um verdadeiro distanciamento 

da concepção tradicional adaptativa e funcionalista das organizações. Vale a pena 

lembrar que a base conceitual funcionalista de Parson já destacava que os sistemas 

se adaptam a valores e normas mais abrangentes (HART, 2009).  

Dessa maneira, o enfoque prescritivo da análise organizacional continua a 

prevalecer, uma vez que as organizações buscam arranjos estruturais cada vez mais 

eficientes (HANNAM; FREEMAN, 1989). 

Assim sendo, para efeitos deste estudo, que busca analisar a eficiência 

institucional dos IFs, adota-se a perspectiva de Acemoglu, Robinson e colaboradores 

sobre a Teoria Institucional, alicerçada nas ideias da Nova Economia Institucional 

(NEI), que teve como uma das principais preocupações tentar mostrar que as 

instituições de um país podem ser mais ou menos propícias ao desenvolvimento 

econômico. Por exemplo, porque em alguns países se fixam direitos de propriedade 

bem definidos, enquanto em outros prevalece uma situação de insegurança 

generalizada que compromete o desempenho econômico de longo prazo dessas 

sociedades.  

A resposta que North e seus seguidores vêm formulando a essa questão 

fundamental é extremamente rica em novos insights sobre o processo de 

desenvolvimento econômico para os países mais pobres. Mas, ao basear-se na 

premissa de que as instituições resultam essencialmente de negociações entre os 
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agentes relevantes, ainda não parece inteiramente convincente, embora mostre 

historicamente a evolução institucional.  

 

  

2.2 A Teoria Institucional na concepção de Acemoglu e Robinson 

 

 O conceito da Teoria Institucional à luz de Acemoglu e Robinson teve sua 

origem nos trabalhos de North e Thomas (1973), North (1982) e North, Wallis e 

Weingast (1989). Os estudos consideraram a perspectiva institucional como meio 

indutor capaz de provocar uma estrutura de incentivos para a sociedade.  

Na visão de North e Thomas (1973), indivíduos devem ser incentivados a 

realizar atividades socialmente desejáveis que agreguem valor na criação do 

crescimento econômico. Entretanto, qualquer tipo de crescimento econômico – 

inovação, economia de escala, educação e acumulação de capital – somente 

consegue prosperar em organizações econômicas eficientes, posteriormente 

denominadas de instituições econômicas inclusivas (NORTH, 1990; ENGERMAN; 

SOKOLOFF, 1997; ACEMOGLU; JOHNSON; ROBINSON, 2001, 2002). 

North e Denzau (1993) apontam que, enquanto uma minoria de sociedades 

apresenta instituições econômicas desenhadas para fornecer direitos de propriedade, 

igualdade de condições e bens públicos básicos para o crescimento econômico, a 

maioria delas está estruturada para maximizar as rendas de uma elite e monopolizar 

o poder político (NORTH, 1982).  

Nesse sentido, North, Wallis e Weingast (1989) avançam na discussão quando 

buscam entender a dinâmica básica entre a esfera política e econômica das 

sociedades. Os autores enfatizam a importância de instituições políticas na produção 

de uma estrutura de propriedade que maximize o produto econômico de uma 

sociedade. Ou seja, apenas com um sistema político eficiente é capaz de produzir 

uma estrutura adequada de propriedade que, ao ser definida e garantida, arranjos 

eficientes levarão organizações e indivíduos a investir em atividades econômicas 

produtivas, especialmente na acumulação de capital e conhecimento. Os autores 

defendem, ainda, que a imperfeição do mercado político está na base da constituição 

de instituições econômicas ineficientes.  
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 Nessa linha de pensamento, Acemoglu e Robinson propõem uma nova 

perspectiva da Teoria Institucional baseada no conceito de instituições políticas e 

econômicas como essenciais para explicar porque as nações fracassam e prosperam 

(ACEMOGLU; ROBINSON; JOHNSON, 2001, 2002, 2005; ACEMOGLU; ROBINSON, 

2006, 2008, 2012). Para os autores, cada sociedade funciona com um conjunto de 

regras econômicas e políticas criadas e aplicadas pelo Estado e pelos cidadãos em 

conjunto.  

As instituições econômicas dão forma aos incentivos econômicos: incentivos 

para buscar mais educação para possibilitar inovar e adotar novas tecnologias. 

Enquanto o processo político determina a que instituições econômicas as pessoas 

viverão submetidas, são as instituições políticas que ditam como funciona esse 

processo. 

As instituições econômicas e políticas são classificadas pelos autores como 

inclusivas e extrativistas. Instituições econômicas inclusivas são definidas como 

aquelas que possibilitam e estimulam a participação de grande massa da população 

em atividades econômicas que façam o melhor uso possível dos seus talentos e 

habilidades, assegurem direitos de propriedade privada e intelectual e incentivem o 

surgimento de novas empresas, capazes de trazer as novas tecnologias e 

oportunidades econômicas não somente para a elite, mas também para uma ampla 

parcela da sociedade. Enquanto isso, as instituições econômicas extrativistas são 

caracterizadas como opostas, por concentrarem a renda em uma elite privilegiada 

(ACEMOGLU; ROBINSON, 2012).  

O desenvolvimento de instituições econômicas inclusivas, no entanto, depende 

do surgimento de instituições políticas igualmente inclusivas. Segundo Acemoglu e 

Robinson (2012), as instituições econômicas inclusivas não têm condições de 

sustentar nem de serem sustentadas por instituições políticas extrativistas; ou se 

tornam extrativistas, em favor dos interesses estritos dos detentores do poder, ou a 

própria dinâmica econômica desestabiliza as instituições políticas extrativistas e abre 

caminho para o surgimento de instituições políticas inclusivas. 

Balizadas pelos conceitos acima, instituições políticas inclusivas podem ser 

conceituadas como aquelas que promovem a pluralidade e a centralização política, 

ou seja, atendem a um conjunto amplo de diferentes interesses e representam uma 

grande diversidade de atores políticos.  
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Por outro lado, instituições políticas extrativistas são construídas para proteger 

os interesses de uma elite privilegiada e para restringir a participação política de um 

grupo seleto de atores aliado à imposição de poucas restrições ao exercício de poder 

dessa elite (ACEMOGLU; ROBINSON, 2008). 

Na construção teórica de Acemoglu e Robinson, a política determina a 

economia. Organizações políticas inclusivas promovem instituições econômicas 

inclusivas porque estimulam a inovação, assegurando os direitos de propriedade. 

Entretanto, instituições políticas extrativistas temem a inovação tecnológica e a 

“destruição criativa” provocada pelas instituições econômicas inclusivas, uma vez que 

a riqueza disseminada pela sociedade pode prejudicar as bases do poder político 

concentrado nas mãos de poucos.  

Nesse sentido, os autores apontam que a inovação tecnológica somente é 

viável na presença de instituições políticas inclusivas, uma vez que os detentores de 

poder temem a inovação e o impacto desestabilizador da “destruição criativa”.   

Essa interação entre instituições políticas e econômicas determinam as causas 

da prosperidade ou pobreza de uma sociedade. Instituições econômicas inclusivas, 

que asseguram os direitos de propriedade, criam condições igualitárias para todos e 

incentivam os investimentos em novas tecnologias e competências, têm maiores 

chances de conduzir ao crescimento econômico do que as extrativistas, que são 

estruturadas de modo que poucos possam extrair recursos de muitos e mostram-se 

incapazes de proteger os direitos de propriedade ou fornecer incentivos para a 

atividade econômica.  

A partir desse cenário, apresenta-se o Quadro 3, a seguir, uma síntese dos 

principais fatores institucionais, políticos e econômicos, na ótica de Acemoglu e 

Robinson (2012), para que uma instituição se torne inclusiva. 
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Quadro 3 – Síntese dos fatores institucionais, políticos e econômicos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Observa-se no Quadro 3 que, na dimensão econômica, existem três categorias 

conceituais destacadas enfaticamente nos trabalhos de Acemoglu e Robinson (2012) 

para que uma instituição se torne inclusiva: desenvolvimento de competência 

individual – relacionada à valorização de profissionais com alto nível de qualificação –

; garantias jurídicas – referente ao incentivo à criação de invenções e descobertas 

científicas, literárias e artísticas, assegurando a proteção intelectual –; e inovação – 

diz respeito ao investimento em novas tecnologias e ao estímulo a uma pesquisa 

científica que contribua para o rompimento do medo da destruição criativa. 

Nesse último aspecto, como apontado por Acemoglu e Robinson (2012), o 

temor à destruição criativa é o grande obstáculo para o surgimento de instituições 

inclusivas. Assim sendo, percebe-se que os referidos autores corroboram as ideias do 

economista Schumpeter (1942), quando afirmam que as instituições devem estimular 

pesquisas científicas que contribuam para o surgimento de inovações tecnológicas, 

que são os verdadeiros motores do desenvolvimento.  

Em relação à dimensão política, verificam-se, no Quadro 3, as seguintes 

categorias institucionais: pluralismo – relaciona-se à capacidade da instituição de 

atender um amplo conjunto de interesses de atores políticos –; centralização política 

– refere-se à existência de um poder que determine as normas, diretrizes e política 

institucional –; estabilidade – corresponde à continuidade das ações institucionais, 

mesmo com a mudança de representantes devido as eleições, bem como a 

DIMENSÃO CATEGORIAS CONCEITUAIS SUBCATEGORIAS

Econômica

Desenvolvimento de Competência 

Individual

- Qualificação da mão-de-obra

Garantias Jurídicas - Propriedade Intelectual

Inovação - Investimento em novas tecnologias

- Pesquisa científica

Política

Pluralismo - Atendimento a um conjunto amplo de 

diferentes interesses

Centralização Política - Definição de diretrizes, normas e política 

institucional

Estabilidade - Segurança no Trabalho

- Continuidade de ações políticas

Restrição ao exercício arbitrário - Estabelecimento de normas
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permanência do trabalho com mudanças do poder; e restrição ao exercício arbitrário 

– concerne ao estabelecimento de normas e tomada de decisões respaldadas em 

critérios claros, mesmo diante de atos discricionários. 

Acemoglu, Robinson e Johnson (2005) e colaboradores, em outros estudos, 

contribuem com o conceito de instituições endógenas, definidas como aquelas que 

surgem de toda a sociedade, mas podem ser mais influenciadas por uma parte dessa 

“sociedade”.  

Para os estudiosos, nas instituições endógenas, os conflitos de interesses 

“afetam” os investimentos, a melhor alocação dos recursos, o desempenho e a 

distribuição dos benefícios. Como consequência, observa-se que a distribuição dos 

recursos, advinda dos interesses entre os grupos políticos, influencia diretamente no 

formato das instituições. 

Com essa constatação, os autores afastam a ideia de que isso poderia resultar 

em instituições quase sempre ineficientes. Uma importante conclusão a que se chega 

é a de que a distribuição do poder político é função de instituições políticas fortes, que 

surgem também endogenamente e contemplam, a exemplo das instituições 

econômicas, restrições e incentivos ao comportamento dos atores humanos, o que 

sugere, resumidamente, que as instituições estão sempre sujeitas a pressões de 

diversos grupos. 

Nessa linha de pensamento, Besley e Persson (2005) evidenciam que a 

competição política é saudável para o crescimento econômico. Para os autores, 

competição entre grupos políticos tem consequências positivas para o resultado 

econômico de uma nação em detrimento do monopólio de poder por longo prazo por 

um grupo dominante.  

A pesquisa estima o efeito da competição política no desempenho econômico 

de 48 estados americanos, por meio da Análise de Regressão Múltipla. O estudo focou 

no período de 1930 a 1990, usando uma medida de escala de 0.0 a 0.5, com os 

valores próximos a zero correspondendo para mais competição política. 

Esses autores se utilizaram de um estudo comparativo entre os dezesseis 

estados do Sul dos Estados Unidos contra os demais estados do país – “Non-South”. 

A pesquisa mostrou um claro aumento na competição política do Sul, quase nula nas 

outras regiões, acompanhado na região Sul de um forte avanço econômico. Sugere-

se também que a estrutura da competição política, respaldada pelas instituições 

políticas dos EUA, desempenha um profundo impacto na vida econômica. 
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Acemoglu e Robinson (2008) explicam, descritivamente, como instituições 

econômicas persistem ao longo do tempo, mesmo com mudanças nas instituições 

políticas, exemplificando por meio da história econômica do Sul dos Estados Unidos 

e alguns exemplos da história da América Latina. No estudo, mostram o caso dos 

países da América Latina e África que têm mudado suas instituições políticas ao longo 

dos últimos cem anos – democracia e ditadura –, como também suas próprias 

constituições, mantendo mesmo assim suas instituições econômicas.  

Para esses autores, instituições assumem um papel relevante por determinar 

os tipos de incentivos de um ambiente, que decisões tomar, os investimentos em 

capital humano e físico, bem como a capacidade de inovar e adotar melhores 

tecnologias. 

 No estudo, os autores exemplificam quando alegam que os países da África 

Subsaariana são pobres não pela desvantagem na localização geográfica, por ter 

doença da Malária ou pela cultura contra o capitalismo. São pobres porque esses 

países possuem instituições econômicas que não criam incentivos corretos – direitos 

humanos e de propriedade são inseguros, além das barreiras de entrada e ineficiência 

na alocação de recursos serem constantes. 

Rocha et al. (2010) verificam, a partir do modelo ampliado de Solow, a 

importância da qualidade institucional e o do capital humano na acumulação de 

riqueza das nações. Para tal fim, os autores introduzem o componente “Qualidade das 

Instituições” no modelo proposto por Solow, a fim de testar a causalidade existente 

entre crescimento econômico e qualidade das instituições, mostrada em Acemoglu, 

Robinson e Johnson (2001). O estudo empregou a Regressão Múltipla, adotando uma 

amostra composta por 86 países e as variáveis PIB per capita, anos de escolaridade, 

anos de colonização britânica, espanhola, francesa, entre outras, como dummies, 

latitude e área geográfica.  

O principal resultado do estudo sugere que a riqueza das nações é mais bem 

explicada quando considerada a qualidade das instituições presentes no país. Nessa 

perspectiva, sem melhorias na qualidade das instituições não há como alcançar o 

crescimento econômico. A pesquisa corrobora os estudos de Acemoglu e 

colaboradores no debate sobre a causalidade entre crescimento econômico e 

qualidade das instituições, como também reforça a importância da história no 

processo de crescimento de um país. 
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Leonida, Patti e Navarra (2012), por sua vez, testam a existência do efeito de 

substituição do sistema político dos países que utilizam a democracia como “palco” 

do poder, verificando a resistência dos governos eleitos para a realização de reformas 

econômicas saudáveis por medo de perder o poder político. Os autores partiram de 

estudos anteriores de Acemoglu e Robinson (2006), que propuseram um modelo em 

que governos eleitos tendem a bloquear reformas econômicas devido ao medo da 

possibilidade de perder o poder político.  

Nesse contexto, foi utilizado o método de Dados em Painel com 102 países em 

seis observações anuais (1980, 1985, 1990, 1995, 2000 e 2005), visando avaliar o 

relacionamento entre o nível de competição política e o nível de liberdade de reformas 

econômicas, tendo sido empregado o índice de liberdade econômica como variável 

dependente, o índice de competição política, medido em uma escala de 0 a 10, a taxa 

de alfabetização e o PIB como variáveis de controle.  

Os resultados do estudo confirmaram a hipótese teórica apontada por 

Acemoglu et al. (2006) de que a implementação de reformas econômicas é afetada 

pelo nível de competição política. Foi possível observar, também, que mudanças nas 

instituições, embora sejam benéficas para a sociedade, desestabilizam o sistema 

político, que, por sua vez, elimina a habilidade dos governos eleitos de resistirem aos 

desafios políticos de grupos concorrentes. Ou seja, o que deveria ser um desafio 

libertador ganha amarras do poder e da exclusão social. 

Richter e Timmons (2012) buscam quantificar o impacto das instituições no 

crescimento econômico, guiados pela afirmação de Acemoglu, Robinson e Johnson 

(2001): “instituições são a causa fundamental para as diferenças de renda no 

crescimento econômico a longo prazo dos países”. Para tanto, foi realizada uma 

regressão múltipla em dois períodos de tempo – 1500 a 1995 e 1820 a 1995 –, com o 

mesmo grupo de variáveis exposto em Acemoglu, Robinson e Johnson (2001), 

objetivando averiguar em qual período de tempo o impacto das instituições afetava 

mais o crescimento econômico a longo prazo.  

Os resultados da pesquisa corroboraram os estudos de Acemoglu, Robinson e 

Johnson (2001), demonstrando que o aumento de um desvio padrão na melhoria da 

qualidade institucional provoca um aumento de 0,4% na taxa de crescimento anual do 

país. Além disso, foi encontrado que o impacto na melhoria das instituições somente 

pode ser mensurado em longo prazo e não em curto prazo.  
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Em relação aos dois períodos de tempo da pesquisa, foi demonstrado que o 

horizonte de tempo de 1820 a 1995 sofreu um impacto maior do que o outro período, 

sugerindo consistência com os estudos de Acemoglu e colaboradores, quando 

argumentam que a importância das instituições se deu com maior ênfase a partir da 

revolução industrial. 

Bhaumik e Dimova (2014) contribuem para a literatura acerca do 

relacionamento entre a qualidade das instituições e o desempenho de firmas, 

utilizando-se do método do modelo de fronteira estocástico para examinar o efeito de 

instituições formais na eficiência das firmas, tendo sido usada a medida de eficiência 

de produção como variável para avaliar a eficiência das firmas. O foco do estudo 

ocorreu em indústrias têxtis de nove países em desenvolvimento, no período 

compreendido entre os anos de 2002 a 2005.  

O resultado da pesquisa revelou que certas instituições, como 

regulamentadoras do mercado de trabalho, são consideradas prejudiciais ao 

crescimento econômico, sendo benéficas para a eficiência da produção. Entretanto, 

um bom ambiente de negócio, enquanto considerado favorável ao crescimento 

econômico, é danoso à eficiência de produção. Foi sugerido também que a qualidade 

das instituições não deve ser mostrada de forma tão simplista, com “Boa” ou “Ruim”, 

e que, de longe, essa discussão não está próxima ao fim. 

Por ora, esses estudos demonstram o foco da literatura internacional na 

aplicação da Teoria Institucional na ótica de Acemoglu e Robinson, voltado para o 

campo da macroeconomia, revelado pelas análises de crescimento econômico e pelo 

papel das instituições nos países. Entretanto, conforme Bhaumik e Dimova (2014), o 

efeito das instituições no desempenho das organizações tem sido ignorado. É nessa 

perspectiva científica que se delineia a presente pesquisa, buscando avaliar o efeito 

das instituições nas instituições educativas. A raiz desse tema é discutida no tópico 

seguinte. 

 

2.3 A Teoria Institucional aplicada ao contexto Educacional 

 

 Compreender a relação entre a proposta teórica de Acemoglu e Robinson e o 

sistema educacional faz-se necessário pela relevância que a educação, como área 
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fundamental do conhecimento para o desenvolvimento de um país, exerce na 

sociedade.  

Estudiosos já apontam para a conexão existente entre os fatores institucionais, 

tais como respeito à propriedade intelectual, livre mercado, estímulo ao 

empreendedorismo e o desempenho da educação (ACEMOGLU et al., 2005; 

HANUSHEK; WOESSMANN, 2010; WOLF, 2004; EASTERLY; LEVINE, 2003). Por 

exemplo, quando se considera a correlação entre variáveis institucionais, resultados 

educacionais e desempenho econômico, Lim e Adams-Kane (2009, p. 22) têm 

chegado à conclusão de que “a eficiência das instituições é central para o aprendizado 

e o desempenho educacional”.  

Correntes controvérsias atuais sobre o aumento de despesas na educação 

revelam que, a fim de reduzir as desigualdades dos resultados educacionais entre 

países, um aumento no investimento destinado à educação já não é mais suficiente 

para garantir uma melhoria em termos de qualidade educacional (LEVIN; NAYLOR, 

2007). 

Para Gonard, Jourmard e Price (2007), o avanço na qualidade da educação 

acontece por meio de mudanças estruturais nas instituições de ensino. Isso implica 

indicar que a eficiência da estrutura institucional proporciona um impacto sobre o 

desenvolvimento da educação, uma vez que determina o uso de recursos e os 

incentivos presentes nas relações humanas (RAJKUMAR; SWAROOP, 2008). Em 

outras palavras, o sucesso do resultado educacional não depende, principalmente, 

dos recursos gastos, mas sim das características institucionais ao longo do processo 

educacional (WOESSMANN, 2003). 

 Para Bishop e Woessemann (2004), há uma crescente evidência de que os 

fatores institucionais do sistema de ensino exercem efeitos importantes no resultado 

educacional. Os aspectos institucionais que têm demonstrado influenciar o 

desempenho dos alunos consideravelmente são a presença de testes padronizados 

(BISHOP, 1997, 1999); a centralização e autonomia política (WOESSMANN, 2003); o 

grau de sindicalização do professor (HOXBY, 1996); a influência dos pais (ROUSE, 

1998); e a concorrência no sistema de ensino (HOXBY, 1994, 2000; ROUSE, 1998). 

 Uma razão pela qual as instituições exercem papel crucial no resultado 

educacional pode ser pelo fato de que as escolas públicas dominam o desempenho 

da educação básica em boa parte do mundo. Como coloca Ménard (2000), o sistema 
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público de ensino pode não ter os incentivos adequados para melhorar o desempenho 

dos alunos ou, até mesmo, reduzir os gastos.  

Nesse sentido, é consenso que o comportamento de desempenho maximizado 

em setores privados se deve à concorrência do mercado, que impõe sanções às 

empresas que não conseguem usar seus recursos de forma eficaz.  

 Entretanto, para Bishop e Woessmann (2004), a ausência relativa de 

competição no mercado educacional tende a enfraquecer os incentivos para melhorar 

a qualidade, mantendo os custos baixos. Além disso, no sistema público de ensino, a 

capacidade dos pais e alunos de garantir a qualidade da educação é limitada por uma 

série de obstáculos, colocando-se no governo, nos funcionários e nos professores das 

escolas a responsabilidade por uma adequada medida de controle de qualidade.  

 Nesse contexto, Landsburg (1993, p. 3) sintetiza “o que a maioria dos 

economistas afirmam em quatro palavras: pessoas respondem a incentivos”. Portanto, 

para compreender forças econômicas presentes no mercado da educação, faz-se 

necessário analisar os incentivos que influenciam os diferentes atores envolvidos no 

resultado educacional, bem como as diferentes estruturas institucionais que criam 

esses incentivos.   

 Genericamente, instituições são vistas como restrições humanamente 

inventadas, constituindo as regras do jogo de uma sociedade (NORTH 1990).  Dentro 

do sistema educacional, instituições influenciam a distribuição de poder nas tomadas 

de decisões entre os diferentes atores envolvidos. Um conjunto de instituições cria um 

sistema de direitos de propriedade, tais como direito de esses atores usarem recursos 

e limitarem a competição por recursos. Ou seja, as instituições determinam quem é 

elegível para tomar decisões no uso de recursos em diferentes áreas. Além disso, 

instituições definem a provisão de informações no sistema, bem como as 

recompensas e penalidades dos atores em resposta aos seus atos (FURUBOTN; 

RICHTER, 1997). Portanto, instituições definem e limitam o conjunto de possibilidades 

de escolhas dos atores e, assim, formam a estrutura de incentivos prevalecente.  

 Enquanto instituições são as regras do jogo de uma sociedade, as pessoas que 

são jogadoras nesse jogo atuam dentro de um sistema de regras. Tomando por base 

que os atores individuais se comportam racionalmente, esses buscam maximizar as 

suas funções sujeitos às restrições definidas pelas instituições. Portanto, os atores 

respondem aos incentivos criados pelo conjunto de determinadas instituições.  
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Para Bishop e Woessmann (2004), o comportamento das pessoas envolvidas 

no processo educacional é refletido em suas decisões sobre a alocação de recursos 

entre diferentes categorias funcionais (por exemplo, número e salário de professores), 

como também na eficiência da utilização de tais recursos, o que, por sua vez, afeta o 

resultado educacional, medido pelo desempenho dos estudantes. 

 Consequentemente, instituições influenciam o desempenho de estudantes por 

meio da criação de um sistema de direitos que definem a alocação de recursos, 

estabelecendo os incentivos que direcionam o comportamento dos atores em uma 

direção particular. Na explicação de North (1994, p. 359) sobre desempenho 

econômico, “instituições formam uma estrutura de incentivos de uma sociedade, 

sendo as instituições políticas e econômicas, em consequência, os determinantes 

subjacentes do desempenho econômico”. Tomando por base essa mesma 

consequência, as instituições políticas e econômicas são os determinantes 

subjacentes do desempenho educacional (HANUSHEK; WOESSMANN, 2008; 

BISHOP; WOESSMANN, 2004; WOESSMANN, 2003).  

 É válido destacar, nesse ponto de discussão, que a literatura internacional 

avança na discussão dos efeitos institucionais na perspectiva de Acemoglu e 

Robinson, no desempenho das instituições educativas.  

Baciu (2012) analisa o desempenho de 400 escolas da Romênia a partir da 

perspectiva da eficiência institucional, mostrada em Acemoglu e Robinson, provendo 

meios de realizar uma análise comparativa entre a educação da Romênia e os países 

da OECD.  

Utiliza a metodologia sugerida por Gonard, Joumard e Price (2007), conhecida 

como de indicador composto para análise comparativa, com esse indicador tendo sido 

agrupado em três dimensões: 1) habilidade de alocar recursos eficientemente – 

caracterizada pela capacidade de descentralização, ou seja, ter as responsabilidades 

claramente definidas e direcionar recursos para necessidades específicas 

(professores, concursos públicos); – 2) eficiência na gestão orçamentária – marcada 

pelo foco no resultado orçamentário, ou seja, no atendimento da meta estipulada e 

autonomia gerencial, medida pela flexibilidade de mudanças salariais de professores 

e promoções, bem como na flexibilização da alocação de recursos das escolas; – 3) 

eficiência de mercado – indicada pelo uso do benchmarking, comparação dos 

resultados educacionais entre as escolas e livre escolha das escolas para estabelecer 

suas próprias políticas.  
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Os dados da pesquisa foram alcançados por meio da compilação dos 

resultados dos questionários aplicados nas escolas, utilizando-se para tanto o 

algoritmo. A principal conclusão do estudo se alicerça no conhecimento de que o 

resultado educacional não pode ser interpretado fora do contexto institucional, 

confirmando o gap entre a educação da Romênia e dos países da OECD.  

A referida autora sugere que a baixa qualidade educacional da Romênia, em 

termos de habilidades cognitivas e desempenho, está relacionada com determinadas 

características institucionais do sistema educacional, como a falta de autonomia 

gerencial e orçamentária, a excessiva centralização dos atores políticos e o alto índice 

de corrupção, que o leva à ineficiência (BACIU, 2012).     

Hanushek e Woessmann (2010) realizam uma análise comparativa entre os 

países em desenvolvimento, buscando medir o impacto de fatores institucionais, 

características socioeconômicas e recursos escolares no desempenho dos alunos. 

Para tanto, utilizam a técnica estatística da Regressão Múltipla para avaliar esse 

efeito. Como variável dependente, optaram pelo resultado do processo educacional, 

medido pela nota de testes internacionais padronizados nas disciplinas de 

matemática, ciências e português.  

As variáveis independentes escolhidas foram características socioeconômicas 

dos alunos, obtidas por meio da renda familiar e valor em livros que os alunos 

possuem em casa, alcançadas no banco de dados PIRLS dataset, os fatores 

institucionais compreenderam a autonomia dos professores, medidas de 

acompanhamento de avaliação aluno-professor e gestão orçamentária, bem como os 

recursos escolares, que consistiram no tamanho da sala de aula, disponibilidade de 

materiais didáticos e localização da escola. Como conclusão, o estudo corrobora os 

resultados obtidos com a pesquisa realizada por Woessmann em 2003, quando 

sugere forte influência das características socioeconômicas do aluno e de fatores 

institucionais no desempenho educacional, enquanto recursos escolares 

apresentaram baixa influência. 

No estudo de Lim e Adams-Kane (2009), os autores buscam estabelecer uma 

ligação entre a qualidade institucional e o efeito no crescimento econômico, 

considerando o impacto da educação. Para tanto, adotam o método da regressão 

múltipla em uma estratégia de dois estágios. Inicialmente, buscam determinar a 

efetividade governamental, estimando a função produção do nível nacional de 

educação, que inclui governança institucional e insumos para a escolaridade como 
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covariáveis. Logo após, utilizam-se das estimativas do primeiro estágio como variáveis 

de capital humano, para fazerem uso da regressão múltipla a partir da renda.  

Esse método não somente fornece uma nova estimativa do impacto dos 

indicadores governamentais nos resultados educacionais entre os países, como 

também aborda as preocupações de endogeneidade que surgem quando se usam 

medidas diretas da educação em regressões dessa natureza. Os autores demonstram 

que a qualidade das instituições é fundamental à aprendizagem e educação, de modo 

que o papel do governo no crescimento de um país opera primariamente em 

estabelecer instituições que estimulem o aprendizado e o acúmulo do capital humano, 

reduzindo o absenteísmo dos professores nas escolas, a quantidade de pagamentos 

informais e a corrupção nas escolas. 

Gonard, Joumard e Price (2007) apresentam um conjunto de indicadores, fruto 

das experiências dos países membros da OECD, que traduzem características 

institucionais e políticas de sistemas educacionais, construído a partir de questionários 

respondidos de 26 países que compõem a entidade. Tais indicadores fornecem uma 

visão da estrutura institucional da educação do ensino fundamental e do Ensino Médio 

que pode ser utilizada na análise das divergências internacionais para determinar a 

eficiência do setor público educacional.  

Esses autores agrupam os indicadores em três dimensões, cada uma 

representada por dois indicadores intermediários: a) habilidade para priorizar e alocar 

recursos eficientemente, simbolizada pelos indicadores que medem a capacidade de 

descentralização do governo central em relação às autoridades locais e à 

correspondência em atender necessidades específicas; b) eficiência na gestão dos 

gastos, traduzida pela habilidade do sistema educacional público de focar nos 

resultados e pela autonomia gerencial das escolas; c) eficiência na provisão de 

serviços, representada pelos indicadores de benchmarking, ou seja, pela identificação 

das melhores práticas e ineficiências nas escolas, com a finalidade de estimular a 

competição entre as escolas, bem como pelo indicador de escolha do usuário, medido 

pela capacidade dos estudantes de escolherem suas próprias escolas.  

O referido estudo traz grande contribuição para a medição da análise da 

eficiência das instituições educacionais, por proporcionar indicadores que permitem 

aferir as características institucionais e políticas do sistema educacional de um país. 

Woessmann (2003) estima o efeito do background familiar, dos recursos e das 

características institucionais no desempenho dos alunos em matemática e ciências, 
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utilizando um banco de dados de mais de 260.000 alunos provenientes de 39 países. 

Para tanto, utiliza o método da regressão múltipla, tendo como variável dependente o 

desempenho educacional do estudante, relacionada às variáveis do background 

familiar, avaliado por meio de questionário padrão; de recursos, medidos por um teste 

específico de avaliação, que inclui gastos por alunos, tamanho da sala de aula e 

atributos pertinentes ao professor; e de características das instituições, medidas por 

intermédio de pesquisa documental, conforme as seguintes categorias: distribuição 

de responsabilidade entre escola e administração, distribuição de responsabilidade 

nos diferentes níveis administrativos, influência do professor, influência dos pais na 

escola e incentivos aos estudantes, medidos pelo tempo de estudo deles nas escolas. 

O autor demonstra que as diferenças nos incentivos da estrutura institucional, 

determinados pelas características das instituições do sistema educacional, implicam, 

fortemente, o desempenho dos alunos. Também foi encontrada uma forte correlação 

positiva entre o background familiar e o desempenho do aluno. Entretanto, o resultado 

dos alunos não pode ser atribuído à quantidade de recursos oferecidos pelo sistema 

educacional. 

Dessa maneira, além da preocupação de muitos estudos em investigar o papel 

do background familiar e da quantidade de recursos no desempenho dos alunos, o 

referido trabalho traz uma importante contribuição quando conclui que as diferenças 

internacionais nos arranjos institucionais do sistema educacional dos países 

pesquisados possibilitam entender as divergências da atuação dos alunos 

(WOESSMANN, 2003). 

Dentre os trabalhos ora revisados, constata-se a ausência de estudos na área 

específica para a qual direciona a presente pesquisa, que consiste na análise das 

relações institucionais na eficiência dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 
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CAPÍTULO 3 

AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA – UMA PERSPECTIVA TÉCNICA E GERENCIAL 

 

 

Este capítulo versa sobre os principais conceitos ligados à eficiência e está 

dividido em duas partes: uma corresponde à apresentação dos conceitos básicos de 

eficiência e a outra diz respeito à sistematização de estudos relacionados à eficiência 

no contexto educacional de ensino básico e técnico. 

  

3.1 Conceitos gerais de eficiência 
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A gestão eficiente dos recursos é um aspecto fundamental do desempenho 

institucional. A necessidade de se alcançar maiores índices de eficiência nas 

instituições de ensino é um dever da administração pública direta e indireta de 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

respaldado pela própria Constituição Federal (art. 37, CF 1988). 

O conceito de eficiência está associado ao de racionalidade econômica, pois 

busca meios e procedimentos adequados para atingir metas e resultados. “O valor 

supremo da eficiência é a produtividade [...]. É eficiente aquele que produz o máximo 

com o mínimo de desperdício, de custo e de esforço, ou seja, aquele que, na sua 

atuação, apresenta uma elevada relação produto/insumo” (TAVARES, 2000, p. 33). 

Dentro dessa perspectiva, as organizações, como unidades produtoras, 

necessitam da preocupação constante em avaliar e gerir a eficiência do processo 

produtivo, caracterizado pela transformação de insumos em produtos ou serviços.  

Essa transformação é definida por uma função de produção que relaciona as 

quantidades ótimas de produto, possíveis de serem obtidas de uma determinada 

combinação de insumos. Assim, considerando o emprego dos insumos capital e 

trabalho, f(t, k) representa a função que define as quantidades máximas de produção 

para determinadas quantidades de t e k, caracterizando uma situação ótima. 

Nesse sentido, e de acordo com Forsund, Lovell e Schmidt (1980), um processo 

produtivo, caracterizado por (y*, t*, k*), é tecnicamente eficiente se y*= f (t*,k*) e 

tecnicamente ineficiente  se y*<f(t*,k*), cuja representação é dada pela Figura 3. 

 

Figura 3 – Combinação de Insumos com Produção Ineficiente 

 

A

Produto

Insumo



53 
 

                             Fonte: Pereira et al. (2000). 

O ponto A representa uma combinação de insumos que formou uma 

quantidade de produto abaixo da curva de produção, formada pelas quantidades 

ótimas. A ineficiência caracteriza-se pela possibilidade de reduzir a quantidade de 

insumos empregados em excesso e manter o mesmo nível de produto (deslocamento 

de A para a esquerda) ou aumentar a eficiência da combinação dos insumos e elevar 

a produção até a curva (deslocamento de A para cima). 

La Forgia e Couttolenc (2009) estabelecem a distinção entre as eficiências 

técnica e de escala, sendo capaz de estimar a eficiência técnica pura e de identificar 

se estão presentes ganhos de escala crescente, decrescente ou constante. A Figura 

4, a seguir, demonstra essa estrutura. 

 

Figura 4 – Estruturação dos Modelos de Eficiência 

 

 

 

   Fonte: Coelli et al. (2005). 

 

A eficiência técnica (ET) de produção referencia a taxa entre o atual output e o 

máximo output que a organização consegue produzir com um dado conjunto de inputs 

e com a tecnologia disponível. Segundo Balk (2001), a ET indica a potencialidade 

máxima dos outputs de uma organização, a partir dos inputs e considerando o 

relacionamento físico de produção. 

Já a economia de escala tem sido um tópico bastante discutido na literatura 

(WANG; HUANG, 2007). Em um contexto educacional, por exemplo, as eficiências de 

escala podem ser mensuradas para avaliar os ganhos de escala obtidos com os 

investimentos em pesquisa, por exemplo. A partir dos resultados obtidos por meio das 

eficiências de escala e técnica, resulta-se no cálculo da eficiência produtiva, conforme 

a Figura 4. A produtividade total é determinada pela multiplicação da eficiência técnica 

pela economia de escala.   

Com base nessa estrutura dos modelos de eficiência, Coelli et al. (2005, p. 4) 

resumem esse tema definindo: 

Eficiência Produtiva ou Total 

(CCR) 

Eficiência 

Técnica (BCC) 

Eficiência de 

Escala 
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Nós concluímos que uma empresa pode ser tecnicamente eficiente, 
mas ainda pode se adaptar para melhorar a produtividade por explorar 
as economias de escalas. Dado que a mudança de escala das 
operações da firma pode frequentemente ser difícil de ser alcançada 
rapidamente, a eficiência técnica e a produtividade podem ser 
interpretadas para o curto e longo prazo, em alguns casos. 
 

Em um contexto educacional, a eficiência produtiva relaciona-se com a 

capacidade administrativa para alcançar um elevado grau de produtividade, tendo, 

portanto, uma dimensão econômica. Segundo Sander (1995, p. 50), “a administração 

será eficiente na medida em que ela for capaz de maximizar a captação e utilização 

de recursos financeiros e instrumentos tecnológicos no sistema educacional e em 

suas escolas e universidades”. 

 

3.2 Sistematização de estudos relacionados à eficiência educacional no âmbito 

do ensino básico e técnico 

 

 

 As pesquisas sobre eficiência em instituições educativas podem ser 

encontradas em diversos contextos educacionais. Para esta pesquisa, o foco na 

literatura está direcionado para os estudos de Ensino Médio e de educação 

profissional.  

 Ao avaliarem o nível de eficiência das escolas públicas de Ensino Médio 

alemãs, Haelermans, Brennan e Ruggiero (2014) empregam variáveis de entrada 

financeiras e notas da média de testes padronizados como variáveis de saída. Os 

autores identificam que a variável exógena “renda per capita dos pais dos alunos”, 

incluída no modelo, influencia, de fato, o índice de produtividade, bem como a 

eficiência técnica e de escala. Para eles, o nível de eficiência das escolas muda 

conforme os diferentes tipos de ambientes. Isto é, em ambientes com alunos com 

menor condição socioeconômica, o rendimento das escolas tende a ser ineficiente, 

enquanto que, em escolas com condições mais favoráveis, o rendimento é maior.  

Harrison e Rouse (2014), do mesmo modo que os autores acima, utilizam 

variáveis financeiras, socioeconômicas e notas da média de testes padronizados no 

modelo de eficiência para avaliarem a eficiência das escolas públicas da Nova 

Zelândia, bem como o efeito da competição no desempenho escolar, por meio da 
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análise de regressão. Como resultado, os autores mostraram que a eficiência de 

desempenho escolar tende a ser maior quando as escolas estão localizadas em 

ambientes de maior competição. No contexto do sistema público, a ausência de 

competição pode levar a ineficiência para as escolas pequenas. 

Na perspectiva da educação profissional, Almeida e Almeida Filho (2013) 

trazem uma importante contribuição para a literatura nacional quando analisam o nível 

de eficiência técnica das escolas da rede federal de ensino no Brasil. Os autores 

avaliam o nível de eficiência de 190 campi, utilizando dados do Censo Escolar 2011 e 

do Exame Nacional de Ensino Médio. Os resultados centrais da pesquisa apontam 

que, no que se refere à rede federal de ensino, as escolas situadas no estado do 

Espírito Santo apresentam, em média, os maiores índices de eficiência técnica. Além 

disso, os autores mostram que o desempenho das localidades em termos de eficiência 

sinaliza apresentar relação com o nível socioeconômico dos alunos. Nesse caso, 

portanto, as escolas mais eficientes possuem alunos com melhores contextos 

econômicos do que as escolas com maior eficiência.  

Em outra conjuntura, Mancebón et al. (2012) realizam um comparativo da 

eficiência de escolas públicas e privadas de Ensino Médio da Espanha. Os autores 

identificaram que nesse país as escolas públicas são mais eficientes do que as 

privadas. Ademais, foi verificado que as notas mais altas do PISA 2006 nas escolas 

privadas ocorrem quando características socioeconômicas, recursos das escolas e 

ineficiências gerenciais são desconsiderados. 

Na análise de eficiência das escolas de Ensino Médio de Portugal, Portela, 

Camanho e Borges (2011) adotam a perspectiva de que as escolas são vistas como 

meio de promover o sucesso educacional dos alunos, levando em consideração as 

habilidades acadêmicas e as características socioeconômicas deles. Para tanto, 

utilizam as notas médias de Matemática e Ciências dos testes finais do ensino 

fundamental II como variáveis de entrada e, como variáveis de saída, as notas dos 

testes finais do Ensino Médio. Os autores mostraram que poucas escolas 

conseguiram se manter nos anos de 2008 e 2009 benchmark das escolas ineficientes, 

sugerindo que mudanças significativas de eficiência podem ocorrer em dois anos 

consecutivos. 

No plano de pesquisa da análise de eficiência do ensino fundamental II e do 

Ensino Médio, Barbosa e Wilhekm (2009) contribuem com a literatura nacional através 

da investigação do desempenho das escolas públicas na região do Paraná, Brasil. Os 
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autores atentam para a preocupação do Ministério de Educação em avaliar a 

qualidade da educação brasileira por meio das provas do SAEB e ENEM, sem olhar 

para o desempenho das escolas, o que pode vir a ser um equívoco. O estudo destaca 

a similaridade das escolas analisadas quanto às suas atividades pedagógicas e 

administrativas, o que explica os seus altos índices de eficiência. Os autores mostram 

que os fatores sociais e econômicos dos alunos representam 50% do resultado do 

processo de aprendizagem. 

 Alexander, Haug e Jaforullah (2007) investigam a eficiência das escolas 

públicas e privadas de Ensino Médio da Nova Zelândia no período de 2001. Os 

principais resultados do estudo demonstram que escolas que possuem indivíduos de 

um único gênero são mais eficientes do que as escolas de ambos os sexos, que 

características dos professores, em termos de qualificação e experiência, interferem 

na eficiência das escolas, que as escolas públicas são menos eficientes do que as 

privadas e que as localizadas na zona rural têm o desempenho maior do que as 

situadas na zona urbana. 

Em outra perspectiva, Kirjavainen e Loikkanen (1998) avaliam a eficiência das 

escolas de Ensino Médio da Finlândia, testando o nível de desempenho das escolas 

por meio da adição de variáveis. Os autores constatam que o tamanho da escola, a 

localização delas em zona urbana ou rural, bem como o percentual de mulheres nas 

escolas são insignificantes para explicar ineficiências. Entretanto, verificaram que o 

aumento da escolaridade dos pais, a maior qualificação dos professores e a presença 

de testes padronizados aumentam significativamente o nível de eficiência das escolas. 

O Quadro 4 resume as pesquisas sobre eficiência educacional. 
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Quadro 4 – Sistematização dos estudos DEA no contexto educacional de ensino básico e técnico 
 

Autores Período de 
Análise 

Modelo Orientação Variáveis (I) Variáveis (O) 
 

Haelermans, 
Brennan e 
Ruggiero 

(2014) 
 

 
 

2002 a 
2007 

CCR/BCC 
e Índice 

Malmquist 

Output Custos administrativos;                                  
Custos com professores;                                

Custos de apoio;                                              
Custos de material; 

Renda per capita dos pais de alunos (variável 
exógena). 

 

Nota média no exame final do Ensino 
Médio;                                                               

Nota média das notas anuais do Ensino 
Médio;                                                         

Número total de matrículas. 

 
Harrison e 

Rouse (2014) 
 
 

 
 

1996-2000 
 

 
 

CCR/BCC 

 
 

Output 

Salário de professores;                                          
Custos com biblioteca;                                        
Custos administrativos. 

 

Nota no exame de certificação dos alunos 
com 11 anos de idade;                                             

Nota no exame de certificação dos alunos 
com 16 anos de idade. 

 

Almeida e 
Almeida Filho 

(2013) 
 
 

2011 
 

CCR Output  Número de docentes;                                                       
Número de servidores (ñ docentes);                                         

Indicador de existência de ambientes de auxílio 
à aprendizagem;                                                   

Indicador de existência de equipamentos de 
auxílio à aprendizagem. 

 

Nota de Ciências da Natureza ENEM;                                                       
Nota de Ciências Humanas ENEM;                                             

Nota de Linguagem e Códigos ENEM;                                               
Nota de Matemática ENEM;                                  

Nota de Redação ENEM;                                                              
Total de matrículas. 

 

 
Mancebón et 

al. (2012) 
 

2006 
 

BCC Output % Estudantes nascidos na Espanha;                                                   
% meninas na escola;                              

      % Estudantes que não reprovaram em 
nenhum ano escolar;                                                                                             

% Estudantes que utilizam computadores 
regularmente nos estudos;                                                              

% Estudantes com mais de 200 livros em casa;                                                          
Média de alunos dentro da sala de aula;                                                              

Rateio de computadores para consulta por nº 
alunos na escola. 

 

 
 
 
 
 

Nota Média de Ciências – PISA 
 

Portela, 
Camanho e 

Borges (2011) 
 

2007/2008 
2009 

BCC Output Média geral no exame de Português no final da 
Educação Básica;                                                                                                                  

Média geral no exame de Matemática no final 
da Educação Básica. 

Média no exame de Português;                                                 
Média no exame de Matemática;                                          

Média no exame de Biologia e Geologia;                                                           
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Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

 Média no exame de Física;                                                     
Média no exame de História;  

Média no exame de Economia;                                                     
Média no exame de Geografia;                                                   

Média no exame de Matemática aplicada a 
Ciências Sociais. 

 

 
Barbosa e 
Wilhekm 
(2009) 

 

2006 
 

CCR Output Renda média da família;                                                  
Escolaridade dos pais;                                                              

Tempo utilizado pelo aluno nos trabalhos de 
casa;                                                     

Frequência dos pais na escola;                         
Índice percentual dos alunos que trabalham 

para ajudar na renda familiar;                                                                   
Índice percentual dos alunos que não vivem 

com o pai e/ou mãe. 
 

Índice de aprovação;                                
Resultado das Avaliações ENEM e SAEB;                                               

Índice de evasão;                                                     
Índice de reprovação. 

 

Alexander, 
Haug e 

Jaforullah 
(2007) 

 
 

2001 CCR Input Gastos administrativos;                               
Gastos com recursos de aprendizagem;                                                   

Gastos com depreciação;                     
            Número de docentes;                                                       

Número de assistente de docentes. 
 

Média geral no exame nacional do 1º ano;                        
 Média geral no exame nacional do 2º ano;                               
 Média geral no exame nacional do 3º ano. 

 

 
Kirjavainen e 

Loikkanen 
(1998) 

 

1988-1991 CCR/BCC Input/Output Número de horas professor dentro de sala de 
aula;                                                                     

Número de horas fora da sala de aula;                       
Qualificação do professor (nº profs. com no 

mínimo mestrado);                                                              
Experiência do professor (1 ponto para cada 5 

professores com um ano de exercício docente).                                                      
Nota na admissão da escola;        
Média de educação dos pais. 

 

Número de estudantes que passaram de 
ano no 1º e 2º ano;                                                              

 Número de estudantes que concluíram o 
Ensino Médio;                        

     Nota média no Exame Nacional de 
Conclusão do Ensino Médio. 
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Como se pode observar, as pesquisas identificadas na literatura utilizam um 

repertório de diferentes modelos matemáticos, orientações e variáveis para avaliar a 

eficiência das atividades educativas de Ensino Médio e ensino profissional. Essa 

diversidade abre possibilidades para que os estudos voltados para a aferição do 

desempenho educacional não se restrinjam a uma linha de pensamento única e 

oportunizem estratégias heurísticas teóricas e empíricas. 
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CAPÍTULO 4 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA BRASILEIRA 

 

 

4.1 Fundamentos da Educação Profissional e Tecnológica Brasileira 

 

O percurso histórico da educação brasileira traz consigo a marca da dualidade 

estrutural que se caracteriza pela existência de tipos diferentes de escola para classes 

sociais distintas. De um lado, para a parcela da população que detém a hegemonia 

política e econômica, a trajetória escolar se constitui quase sempre no acesso a uma 

educação básica propedêutica. Por outro lado, para a maioria, resta como alternativa 

uma educação básica precária, associada, quando possível, à formação para o 

trabalho em cursos técnicos. De acordo com Kuenzer (2005), o ensino de nível médio 

destaca-se dos demais como o nível de mais difícil enfrentamento ao longo da história 

da educação brasileira, em decorrência da sua dupla função: preparar para a 

continuidade nos estudos e, ao mesmo tempo, para o mercado de trabalho.  

Dentro dessa perspectiva, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 

brasileira foi criada com o intuito de atender crianças, jovens e adultos que viviam à 

margem da sociedade. As primeiras escolas que constituíram a Rede Federal de 

Educação Profissional tinham a função de instruir tais indivíduos por meio do ensino 

de um ofício ou profissão. Segundo Fonseca (1961, p. 68), “habituou-se o povo de 

nossa terra a ver aquela forma de ensino como destinada somente a elementos das 

mais baixas categorias sociais”.  

No decorrer do século XX, a Rede Federal de Educação Profissional adequou-

se às novas demandas apresentadas pela sociedade. Nesse processo, o ensino 

técnico teve momentos de proximidade e equivalência com relação à educação básica 

propedêutica. Na década de 1990, por exemplo, as vagas ofertadas pelas Escolas 

Técnicas Federais eram disputadas até mesmo por jovens oriundos das classes 

sociais mais favorecidas, visto que os egressos dessas instituições apresentavam 

elevados índices de aprovação no vestibular (TAVARES, 2014).  

Na primeira década do século XXI, o Estado brasileiro assume uma postura 

mais progressista no campo da educação, tendo em vista a composição de um 
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governo democrático-popular. Algumas medidas adotadas seguem na contramão das 

políticas neoliberais do período anterior, destacando-se a retomada do investimento 

público nas instituições de ensino federais.  

É pertinente ressaltar que esse período também é marcado pela profunda 

reformulação da Rede Federal, a partir da derrubada de um dispositivo legal criado 

em 1994. A Lei 8.948/1994, ao mesmo tempo que constituía o Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica, paralelo ao sistema de ensino regular, transformava as 

antigas Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica (CEFET), sob os mesmos moldes dos CEFET de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Paraná, que já existiam desde 1978.  

Entretanto, o grande entrave que essa Lei representava à expansão da Rede 

Federal estava traduzido pelo § 5º do artigo 3º, no qual se lia o seguinte conteúdo:  

 

§ 5º A expansão da oferta de educação profissional, mediante a 
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente 
poderá ocorrer em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, 
setor produtivo ou organizações não governamentais que serão 
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos 
de ensino (grifo nosso). 
 

As poucas unidades de ensino recém-criadas que iniciaram suas atividades no 

período de vigência dessa Lei, ocupando prédios já em condições de uso, 

permaneceram vinculadas a outras autarquias federais preexistentes, sob a condição 

de Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs), desprovidas de autonomia 

financeira, administrativa e pedagógica. Essa lei, responsável pelo “congelamento” da 

Rede Federal, vigorou até o ano de 2005, quando o então atual governo da época, 

por meio da Lei 11.195/2005, modificou o conteúdo do parágrafo citado pelo que 

segue: 

 

§ 5º A expansão da oferta de educação profissional, mediante a 
criação de novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá, 
preferencialmente, em parceria com Estados, Municípios, Distrito 
Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais que 
serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 
estabelecimentos de ensino (grifo nosso). 

 

Nessa nova redação, embora perceba a preferência ao estabelecimento de 

parcerias, inclusive com a iniciativa privada, na criação de novas unidades de ensino 
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por parte da União, a Lei 11.195/05 é considerada um marco histórico pelo fato de 

possibilitar, legalmente, a retomada da expansão da Rede. Com esse intuito, o 

governo da época lança o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, cuja operacionalização foi dividida em três fases – Fase I, 

Fase II e Fase III –, com um investimento orçado em 1,1 bilhão (MEC, 2013). 

Paralelo ao plano de expansão, esse mesmo governo estabelece a Lei 

11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, bem como a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs), muitos dos quais são resultados da mescla de Escolas Técnicas 

Federais preexistentes, que juntas passam a integrar uma única autarquia. 

Diante dessa conjuntura, o tópico seguinte irá abordar a organização e o 

funcionamento institucional dos Institutos Federais. 

 

4.2 Organização e Funcionamento dos Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia 

 

Os Institutos Federais surgiram em 2008 no contexto de expansão e 

valorização da educação profissional brasileira no país, por meio de um plano 

estruturante de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

que propiciou um salto de aproximadamente 200 unidades de ensino para chegar aos 

562 campi no final de 2014 (MEC, 2015).  

Além de aumentar o número de campi, esse processo de expansão objetivou 

interiorizar e consolidar a rede, ampliando o acesso de vagas na educação profissional 

e tecnológica, com o intuito de fomentar o desenvolvimento regional por meio do 

estímulo à permanência de profissionais qualificados no interior do país, bem como 

potencializar a função social e o engajamento dos Institutos como expressão das 

políticas públicas, na tentativa de superação da miséria (MEC, 2013). 

De acordo com Fernandez (2009), esse processo de expansão trouxe às 

instituições um enorme desafio, tendo em vista o aumento significativo de campi 

associado a cada Instituto Federal, mas, ao mesmo tempo, exigiu das novas unidades 

que se mantivessem com o mesmo padrão de estrutura e ensino que as antigas. 

A Figura 5, a seguir, ilustra a multiplicação das unidades de ensino em função 

da expansão e sua capilaridade no território nacional.  
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Figura 5 – Mapa das unidades de ensino da Rede Federal antes e após a 
expansão 

Fonte: TCU (2014). 

Pode-se observar, por meio da figura acima, o aumento das unidades de ensino 

dos IFs em todo o território nacional e, consequentemente, o grande desafio que essas 

instituições têm enfrentado com esse plano de expansão. 

Segundo o acórdão n. 506/2013, publicado pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), os Institutos Federais precisam ser cautelosos nesse processo de expansão.  

Com base no relatório de auditoria realizado pelo referido órgão, foram verificados 

problemas de evasão e retenção de estudantes, carência de docentes, falta de 

infraestrutura e de apoio ao desenvolvimento de pesquisa e extensão. O acórdão 

sugere que sejam adotadas medidas que promovam a maior integração entre ensino, 

REDE FEDERAL
 Anterior 2003

Posterior 2003



64 
 

pesquisa e extensão, principalmente nos campi situados em regiões de menor 

desenvolvimento econômico. 

Um aspecto relevante que deve ser considerado nesse processo de desafios e 

mudanças dos IFs é quanto à gestão. Com a finalidade de se adequarem à nova 

realidade institucional, essas instituições tiveram transformadas as suas estruturas 

organizacionais, passando a serem organizadas com uma Reitoria constituída por um 

Reitor e cinco Pró-Reitores e vários campi, com gestão interdependente entre eles. A 

administração passou a ser praticada pelos órgãos superiores: o Colégio de Dirigentes 

– de caráter consultivo, composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral 

de cada um dos campi – e o Conselho Superior – de caráter consultivo e deliberativo, 

composto por representantes docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-

administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da 

Educação e do Colégio de Dirigentes (OTRANTO, 2010). 

Outro importante aspecto de mudança refere-se à autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar dos Institutos Federais, nos 

limites de área de atuação territorial. Isso significa dizer que os IFs passaram a ter a 

prerrogativa de criação e extinção de cursos e emissão de diplomas dos cursos 

oferecidos. Tornaram-se equiparados com as universidades federais naquilo que diz 

respeito à incidência das disposições que regem a regulação, a avaliação e a 

supervisão das instituições e dos cursos da educação superior e abriram a 

possibilidade da autoestruturação pelo fato de a proposta orçamentária anual ser 

identificada para cada campus e a Reitoria (OTRANTO, 2010). 

Em relação à proposta político-pedagógica, os Institutos Federais passaram a 

atuar em todos os níveis e modalidades da educação profissional, desde a educação 

básica à superior, conferindo aos IFs uma natureza singular, na medida em que não 

é comum no sistema educacional brasileiro atribuir a uma única instituição a atuação 

em mais de um nível de ensino. Esse arranjo educacional abriu novas perspectivas 

para o Ensino Médio técnico, por meio de uma combinação do ensino de ciências, 

humanidades e educação profissional tecnológica (SCHMIDT, 2010).  

Além de atuarem no Ensino Médio técnico, que detém 50% das ofertas das 

vagas nessas instituições, também atuam nos cursos de licenciatura (20% das vagas), 

bacharelado, graduações tecnológicas, bem como nos programas de pós-graduação 

lato e stricto sensu. Essa diversidade de oferta educativa possibilita aos docentes 

atuarem em diferentes níveis de ensino e, aos discentes, compartilharem os espaços 
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de aprendizagem, incluindo os laboratórios, o que proporciona o esboço de trajetórias 

de formação que podem ir do curso técnico ao doutorado (MARTINS; BERNARDES, 

2013). 

Na perspectiva da educação profissional técnica de nível médio, é notório o 

crescimento de matrículas nesse nível escolar. Dados do Censo Escolar 2013 (INEP, 

2014) revelam que 290 mil alunos estão inscritos no ensino técnico integrado – forma 

de articulação destinada a estudantes que tenham concluído o ensino fundamental e 

desejam cursar o Ensino Médio juntamente com um curso profissionalizante na 

mesma instituição – nas escolas da rede federal, enquanto que em 2010 esse número 

era de aproximadamente 90 mil alunos (INEP, 2014).  

O ingresso desses alunos aos IFs ocorre mediante a aprovação no exame de 

seleção, procedimento padrão de seleção de alunos para os cursos técnicos de nível 

médio, entretanto, com provas não padronizadas entre os IFs. Ou seja, cada IF é 

responsável pela elaboração, aplicação e coordenação desse exame, aplicado nos 

respectivos campi, abrangendo os conhecimentos comuns às diversas formas de 

escolarização do ensino fundamental. 

É pertinente ressaltar que metade do total das vagas ofertadas nos exames de 

seleção é destinada aos candidatos que cursaram integralmente o ensino fundamental 

em escolas públicas, em consonância com a Lei de Cotas n. 12.711/2012, sendo que 

dessa metade 50% são direcionadas aos alunos com renda familiar igual ou menor a 

1,5 salário-mínimo; outro percentual é reservado aos alunos autodeclarados pretos, 

pardos e indígenas, calculado com base na soma da população de autodeclarados 

pretos, pardos e indígenas da região, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE); e o restante designado aos alunos com renda familiar superior a 

1,5 salário-mínimo.   

Diante desse cenário, em termos de desempenho acadêmico, os Institutos 

Federais se destacam em relação aos sistemas convencionais municipais, estaduais 

e particulares. Conforme informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano de 2011, a nota média dos alunos da 

Rede Federal foi de 615,9, superior ao registrado, inclusive, pela rede particular, que 

obteve 580,1. Em relação ao sistema estadual, a nota média foi de 486 pontos, 

enquanto a rede municipal alcançou 498 (ALMEIDA; ALMEIDA FILHO, 2013). 

Entretanto, esse bom desempenho acadêmico dos Institutos Federais em 

comparação aos demais sistemas de ensino não é consolidado em toda a Rede 
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Federal. Para Thomaz (2013), o plano de expansão experimentado pelos Institutos 

Federais trouxe diferenças no plano de desenvolvimento dos campi. De acordo com 

a autora, essas diferenças não se restringem à infraestrutura das instituições, 

estendendo-se aos resultados acadêmicos.  

Thomaz (2013) observou que as regiões com os piores desempenhos 

acadêmicos foram Norte e Nordeste, enquanto as regiões Sul e Sudeste se 

destacaram com os melhores resultados. Contudo, a autora expõe um resultado 

importante da pesquisa, particularmente, porque identifica um grupo de Institutos 

Federais com resultados de excelência nos indicadores avaliados, quais sejam: IFB, 

IFBaiano, IFRN, IFAP, IFTO, IFPA, IFMA, IFPR e IFSUL, grupo formado, também, por 

IFs das regiões Norte e Nordeste, na contramão do que foi observado nessas regiões. 

Assim sendo, as instituições supracitadas destacam-se em regiões que 

apresentaram resultados acadêmicos inferiores, trazendo uma contribuição relevante 

para esta pesquisa, a saber: a evidência de que as diferenças regionais não 

determinam o desempenho educacional nos Institutos Federais do país. 

Diante desse contexto, coloca-se, mais uma vez, a importante necessidade de 

se investigar as discrepâncias de desempenho acadêmico entre os IFs, tomando por 

base os fatores institucionais, políticos e econômicos que estão por trás dessas 

diferenças para se buscar uma educação profissional e tecnológica de maior 

qualidade para o país. 

 

4.3 Fatores Institucionais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia na perspectiva da Teoria Institucional 

   

 

Para efeitos do presente estudo, é importante que se discutam os fatores 

institucionais dos IFs, constantes no Relatório de Gestão Anual dos Institutos 

Federais, os quais determinam as ações desenvolvidas pelos institutos em 

consonância com os programas governamentais e o planejamento institucional. A 

discussão pretendida tem por base ensinamentos extraídos da Teoria Institucional na 

concepção de Acemoglu e Robinson, para quem o fortalecimento de uma instituição 

depende das ações políticas e econômicas a ela destinadas.  
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A seguir, será feita uma análise dos fatores institucionais indicadores das ações 

dos IFs, procurando detectar influências políticas e econômicas, nos moldes do que 

teorizam Acemoglu e Robinson.  

 

Fatores Institucionais Políticos 

 Grau de difusão das normas internas nos diversos níveis da estrutura da 

unidade 

 

O primeiro fator institucional refere-se ao conhecimento dos servidores nos 

diversos níveis da estrutura hierárquica de cada Instituto Federal quanto às normas 

internas de controle adotadas pela instituição, com o intuito de orientar as ações dos 

servidores na missão constitucional de zelar pela gestão dos recursos públicos, na 

medida em que os IFs adotam posicionamentos pautados nas decisões do Tribunal 

de Contas da União. Essa compreensão é avaliada em cinco escalas de valores: (1) 

Totalmente Inválida; (2) Parcialmente Inválida; (3) Neutra; (4) Parcialmente Válida; (5) 

Totalmente Válida. 

 

 Grau de Padronização dos procedimentos e instruções operacionais  

 

A característica relatada alude à existência de procedimentos e instruções 

operacionais padronizadas como forma de garantir conformidade para cada tarefa 

executada pelos servidores da instituição, bem como utilizar adequadamente os 

recursos (equipamentos, materiais e pessoas). Além disso, mostra a necessidade de 

essas rotinas padronizadas estarem postas em documentos formais. Igualmente à 

característica anterior, a avaliação é feita nas cinco escalas de valores já 

mencionadas. 

 

 Rotatividade dos servidores em cargos em comissão e em funções gratificadas 

 

Essa característica indica a rotatividade dos cargos em comissão e funções 

gratificadas das unidades dos Institutos Federais no período da pesquisa. Os cargos 

em comissão são destinados a servidores públicos federais não pertencentes ao 

quadro permanente da instituição de ensino, respeitado o limite de 10% do total de 
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cargos e funções de cada instituição, já as funções gratificadas são voltadas para o 

docente pertencente ao Plano de Carreira e Cargos de Magistério Federal, às quais 

se refere a Lei n. 12.772, de 28 de dezembro de 2012, submetido ao Regime de 

Dedicação Exclusiva. Tanto os cargos em comissão quanto as funções gratificadas 

são escolhas feitas pelo Reitor de cada Instituto Federal, assim como a exoneração 

deles.  

 

Fatores Institucionais Econômicos  

 Infraestrutura dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

 

O fator institucional apresentado faz menção aos investimentos em 

infraestrutura dos Institutos Federais, com base na construção, ampliação e reforma 

de imóveis e na aquisição e locação de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, 

mobiliários e laboratórios nas instituições vinculadas à Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

 Apoio à capacitação de recursos humanos da Educação Profissional 

 

Esse fator aponta o investimento em qualificação para o quadro de pessoal de 

cada unidade do Instituto Federal, mediante programação de cursos, seminários, 

oficinas, estágios-visita, teleconferências, entre outros eventos, bem como elaboração 

de materiais de capacitação que proporcionem a constante atualização de 

conhecimentos de profissionais que atuam na educação profissional. 

 

 Titulação docente  

 

O fator institucional relatado refere-se ao acréscimo no vencimento do docente, 

justificado em razão de titulação obtida – doutorado, mestrado, especialização e 

aperfeiçoamento. Os percentuais do acréscimo por titulação correspondem a 50%, no 

caso de o docente possuir título de doutor; 25% se apresentar título de mestre; 12% 

por obter certificado de especialização; e 5% no caso de possuir certificado de 

aperfeiçoamento. 
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O Quadro 5, a seguir, sintetiza os fatores institucionais políticos e econômicos 

dos IFs para efeito deste estudo. 

 

Quadro 5 – Fatores Institucionais Políticos e Econômicos dos IFs 

Fatores Institucionais 

P
o

lí
ti

c
o

s
 

Grau de difusão das normas internas nos diversos níveis da estrutura da unidade 

Grau de padronização dos procedimentos e instruções operacionais  

Rotatividade dos servidores em cargos em comissão e funções gratificadas  

E
c

o
n

ô
m

ic
o

s
 Infraestrutura dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

Apoio à capacitação de recursos humanos da Educação Profissional 

Titulação docente  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

A partir da discussão desses fatores, é possível observar a influência do fator 

institucional político, presente na difusão das normas internas existentes na 

instituição, na padronização dos procedimentos operacionais e, ainda, na rotatividade 

da taxa dos cargos em comissão e das funções gratificadas. 

De acordo com o relatório, cabe aos gestores, usando de discricionariedade, 

determinar as normas internas de controle adotadas pela instituição como 

orientadoras das ações da gestão, bem como estabelecer rotinas padronizadas com 

o intuito de garantir o alcance dos objetivos planejados, a estrutura orgânica de 

governança e o funcionamento da auditoria, no sentido de que estas sejam percebidas 

por todos os servidores nos diversos níveis hierárquicos.  

Nesse contexto de influência política, os mecanismos internos de controle e de 

rotinas padronizadas harmonizam-se com as ideias de Acemoglu e Robinson (2012), 

quando esses autores explicam o conceito de duas categorias fundamentais para o 

surgimento de instituições políticas inclusivas: a restrição do exercício arbitrário e a 

centralização política. 



70 
 

A restrição do exercício arbitrário torna-se necessária dentro de uma instituição 

que pretende ser inclusiva, baseada na tomada de decisões em critérios claros e 

objetivos, ainda que diante de atos discricionários, os quais dependem, para o gestor, 

da conveniência e da oportunidade, evitando-se assim a mera imposição do poder. 

Nesse sentido, as decisões tomadas dentro de um Instituto Federal, por exemplo, 

devem ser pautadas por um certo grau de padronização, não favorecendo ao 

interesse de um grupo privilegiado, e sim a uma ampla parcela da comunidade 

acadêmica. 

Por outro lado, a centralização política refere-se à condição para a escolha dos 

mecanismos de controle e rotinas padronizadas, as quais devem ficar restritas aos 

gestores. Segundo Acemoglu e Robinson (2012), para se manter a ordem é 

necessário que haja essa centralização política do grupo político dominante de uma 

instituição, responsável por estabelecer as diretrizes, as normas e a política dentro da 

instituição.  

Sobre esse assunto, afirmam os teóricos:  

Sem a centralização política, o Estado não tem condições de 
desempenhar seu papel de impositor da lei e da ordem, e muito menos 
prestar serviços públicos e incentivar e regulamentar a atividade 
econômica. Quando o Estado mostra-se incapaz de obter alguma 
centralização política, a sociedade, mais cedo ou mais tarde, acaba 
caindo no caos (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 63). 

 

Como é possível observar, a centralização política dentro de uma instituição 

não implica necessariamente exercício arbitrário do poder, pois, segundo Acemoglu e 

Robinson (2012), esse fator deve ser pautado em critérios claros e objetivos para as 

decisões. 

Outro fator institucional político é a rotatividade dos cargos em comissão e 

funções gratificadas, a qual se refere a uma importante característica institucional 

política inclusiva: a estabilidade política. 

Para Acemoglu e Robinson (2012), a estabilidade política torna-se necessária 

dentro de uma instituição que pretende ser inclusiva, buscando dar continuidade às 

ações políticas, mesmo diante da mudança do grupo político dominante.  

Em relação à influência do fator institucional econômico, uma importante 

característica econômica, citada no Relatório de Gestão dos IFs, refere-se ao apoio à 

capacitação de recursos humanos envolvidos na educação profissional, a qual se dá 

mediante o investimento na qualificação do quadro de servidores dos IFs. Isso traduz 
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o investimento feito pelos Institutos Federais no desenvolvimento de competências 

individuais mediante participação em congressos, cursos, seminários, oficinas, 

estágios-visita, dentre outros eventos. 

Sobre esse fator, vale salientar as ideias de Acemoglu e Robinson (2012) de 

que a criação de incentivos para o investimento e a inovação constitui um importante 

fator para a existência de instituições econômicas inclusivas. De acordo com esses 

autores, são essas instituições inclusivas que garantem oportunidades iguais para que 

os indivíduos possam realmente aplicar seu talento para enriquecer a si mesmos e ao 

país.  

Resumindo as ideias de Acemoglu e Robinson (2012, p. 62): 

A capacidade das instituições econômicas de explorar o potencial dos 
mercados inclusivos, estimular a inovação tecnológica, investir em 
pessoas e mobilizar os talentos e competências de grande número de 
indivíduos é fundamental para o crescimento econômico.  

 

Assim sendo, Acemoglu e Robinson (2012) mostram que as instituições 

inclusivas funcionam como ciclo virtuoso. As instituições não somente extraem da 

sociedade o que necessitam, como também devolvem a ela meios de se transformar 

e se reinventar. Para esses autores, a existência de instituições inclusivas na 

sociedade fortalece a si própria, ensejando sua prosperidade e fomentando a 

capacidade e o fortalecimento de suas instituições. 

Outro fator institucional refere-se aos incentivos econômicos oriundos do 

estímulo à pesquisa científica por meio da elevação da titulação formal dos servidores 

(aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado).  

Os referidos teóricos entendem que o incentivo à pesquisa aplicada cria 

incentivos para o aparecimento de instituições econômicas inclusivas, facilitando 

assim o surgimento de inovações e o estímulo à cultura empreendedora e, dessa 

maneira, o próprio crescimento sustentável da instituição, uma vez que, para eles, o 

crescimento econômico saudável requer que se priorize a inovação. 

Outro fator econômico dos Institutos Federais faz referência a expansão e 

reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com ênfase 

na infraestrutura dos Institutos Federais, característica relevante dentro de uma 

instituição que deseja ser inclusiva.  

Segundo Acemoglu e Robinson (2012), os avanços tecnológicos de uma 

instituição inclusiva exigem uma estrutura adequada e avançada de máquinas, 



72 
 

laboratórios, equipamentos. No caso dos Institutos Federais, existe uma certa 

adequação dessa exigência de uma infraestrutura mínima necessária a expansão e 

fortalecimento da Rede Profissional e Tecnológica. 

Diante dessas discussões, questiona-se como esses fatores políticos e 

econômicos se relacionam com a eficiência educacional no âmbito dos Institutos 

Federais. 

Considerando-se a gênese dos Institutos Federais, as particularidades 

organizacionais e os fatores institucionais para efeito deste estudo, passa-se nesse 

momento ao Capítulo 5, que versa sobre a metodologia adotada na pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo propõe-se a descrever as etapas do procedimento metodológico 

de pesquisa adotado, em contraponto com o referencial teórico apresentado nos 

Capítulos 2, 3 e 4. Para conduzir este estudo, foi adotada uma estratégia metodológica 

composta por quatro etapas, como apresentado na Figura 6, a seguir.  

Esta seção está dividida em cinco tópicos: exposição da caracterização da 

pesquisa, definição da abrangência do estudo, apresentação das técnicas de coleta 

de dados, bem como das técnicas de análise de dados, e, finalmente, esboço do 

design da pesquisa. 
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Figura 6 – Estratégia Metodológica da Pesquisa 

 

  Fonte: Elaboração própria.
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5.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

A metodologia de um trabalho representa uma etapa essencial de uma 

investigação científica, uma vez que direciona o pesquisador para o caminho de 

alcance dos objetivos da pesquisa, bem como para encontrar respostas para as 

indagações, contribuindo, assim, com a geração do conhecimento (ANDRADE, 1994). 

Nessa etapa de pesquisa, são definidos métodos que são concebidos por 

Marconi e Lakatos (2010, p. 65) como um “conjunto das atividades sistemáticas e 

racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando 

erros e auxiliando as decisões do cientista”. 

Portanto, adotou-se neste estudo, como procedimento, o método estatístico, 

por se constituir como um relevante auxílio para a investigação em ciências sociais, 

uma vez que se fundamenta na representação simples de conjuntos complexos. Ou 

seja, esse método traz como vantagem a possibilidade de estabelecer relações de 

quantificação diante de fenômenos complexos e com grande variedade (GIL, 2002). 

Além disso, segundo Andrade (1994, p. 107), 

 

O método estatístico fundamenta-se na utilização da teoria estatística 
das probabilidades. Suas conclusões apresentam grande 
possibilidade de serem verdadeiras, embora admitam certa margem 
de erro. A manipulação estatística permite comprovar relações dos 
fenômenos entre si, e obter generalizações sobre sua natureza, 
ocorrência ou significado.  

 

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa caracteriza-se como descritiva e 

explicativa. É descritiva em consonância com o pensamento de Gil (2002, p. 44), 

quando busca a “descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. Nesse caso, essa 

pesquisa pretende descrever diversos aspectos que caracterizam instituições de 

ensino inclusivas e associá-los à eficiência dos Institutos Federais, buscando 

estabelecer relações entre eles. Já o caráter explicativo reside na busca de esclarecer 

alguns dos aspectos que influenciam essa relação (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

No tocante à forma de abordagem, esta pesquisa caracteriza-se como 

quantitativa, tendo em vista que os resultados gerados são traduzidos em números, a 
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partir da utilização de métodos estatísticos (percentagem, média, coeficiente de 

correlação, análise envoltória dos dados e análise de regressão), gerando, portanto, 

informações passíveis de classificação e análise (SILVA; MENEZES, 2001). 

Entretanto, diante da necessidade de verticalizar a análise institucional 

realizada neste estudo, optou-se também pelo emprego da abordagem qualitativa, 

visando compreender e interpretar determinados fatores institucionais não 

mensuráveis quantitativamente.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos (GIL, 2002), este estudo 

caracteriza-se como pesquisa documental, por entender que esse tipo de pesquisa se 

fundamenta em materiais que não receberam tratamento analítico, acessados de 

fontes diversas, tais como: IBGE, INEP, TCU, sites institucionais dos IFs. 

A vantagem desse delineamento de pesquisa consiste na ausência de contato 

com os sujeitos da pesquisa, no uso de documentos com fonte rica e estável dos 

dados e no baixo custo (FLICK, 2004). Outra característica positiva da pesquisa 

documental é a busca de informações e dados em arquivos e documentos que não 

foram elaborados pelo pesquisador, o que possibilita uma informação com menos 

influência do pesquisador (ROESCH, 1999). 

Para complementar a análise realizada nesta pesquisa, utilizou-se um roteiro 

estruturado, por envio eletrônico com os gestores-chave dos Institutos Federais, por 

se destacar como uma das técnicas de coleta de dados mais difundidas e tida como 

uma das mais importantes para a pesquisa social.  A proposta é censitária, mas a 

amostra dependerá da aceitabilidade em participar. 

Para Bauer e Gaskell (2000), a compreensão em maior profundidade, 

proporcionada pelo questionário qualitativo, pode fornecer informação contextual 

valiosa para explicar alguns achados específicos. Segundo Silva, Santos e Siqueira 

(1997), o questionário apresenta grande agilidade na aplicação, flexibilidade e 

diversidade na elaboração de questões e baixo custo de implementação.  

 

5.2 Delimitação da pesquisa 

 

Este estudo analisou as relações institucionais e a eficiência da educação 

profissional brasileira, visando criar um framework de avaliação de eficiência 

institucional por meio de uma observação censitária dos 38 Institutos Federais que 
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compõem a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, criados a partir da 

Lei n 11.892/2008, sendo eles: 

 

Quadro 6 – Os 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

Instituto Federal do Acre Instituto Federal do Pará 

Instituto Federal de Alagoas Instituto Federal da Paraíba 

Instituto Federal do Amazonas Instituto Federal de Pernambuco 

Instituto Federal do Pará Instituto Federal do Piauí 

Instituto Federal de Brasília Instituto Federal do Paraná 

Instituto Federal da Bahia Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Instituto Federal Baiano Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

Instituto Federal Catarinense  Instituto Federal de Rondônia 

Instituto Federal do Ceará Instituto Federal de Roraima 

Instituto Federal do Espírito Santo Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

Instituto Federal Fluminense Instituto Federal de Sergipe 

Instituto Federal de Farroupilha Instituto Federal de Santa Catarina 

Instituto Federal de Goiás Instituto Federal do Sertão Pernambucano 

Instituto Federal Goiano Instituto Federal de São Paulo 

Instituto Federal do Maranhão Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 

Instituto Federal de Minas Gerais Instituto Federal do Sul de Minas Gerais 

Instituto Federal do Mato Grosso do Sul Instituto Federal Sul-Rio-Grandense 

Instituto Federal do Mato Grosso Instituto Federal de Tocantins 

Instituto Federal Norte de Minas Gerais Instituto Federal do Triângulo Mineiro 

          Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

      O corte no espaço de tempo da pesquisa foi do tipo transversal (cross-

sectional), tendo em vista que, para Remenyi et al. (1998), esse tipo de pesquisa 

examina como os diversos membros de uma população se comportam em um período 

específico do tempo. A esse respeito, destaca-se que esta pesquisa situou-se no 

período de 2013, uma vez que representa o período mais atual dos dados publicados 

pelo INEP. 

5.3 Técnicas de coleta de dados 
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Os dados utilizados neste trabalho foram essencialmente os secundários, tendo 

em vista que se encontram à disposição do pesquisador em boletins, livros, revistas, 

dentre outros meios (ROESCH, 2005). Para Marconi e Lakatos (2010), as fontes 

secundárias possibilitam a resolução de problemas já conhecidos e a exploração de 

outras áreas nos quais os problemas ainda não se cristalizaram suficientemente. 

Como dados secundários, foram utilizados: os Relatórios de Gestão Anual dos 

IFs 2013, os Microdados do INEP, bem como os documentos diretamente coletados 

nos sites dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do país. 

Para essa etapa, pode-se observar o seguinte fluxograma, conforme a Figura 

7. 

Figura 7 – Fluxograma de Coleta de Dados – Dados Secundários 

 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Observa-se, na Figura 7, que a coleta de dados secundários ocorreu em dois 

momentos paralelos: na obtenção dos dados constantes no Relatório de Gestão do 

ano 2013 dos 38 Institutos Federais, encontrados no site de cada IF, os quais, a partir 

da sua coleta, foram organizados em uma planilha eletrônica; e na extração do 

resultado do Enem 2013, no site do INEP. Na ocasião, foi necessário abrir os dados 
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no software SPSS 18, compatível para a leitura dos microdados, para então transferi-

los para o Stata versão 13, que demonstra ser um software de mais fácil manipulação, 

principalmente para significantes bases de dados. 

Após os dados do Enem serem tratados no software Stata, foram exportados 

para a planilha eletrônica, na qual já constavam os dados do Relatório de Gestão. 

Com a planilha eletrônica consolidada, foi permitido utilizar o software MAXDEA 6.6 

para, finalmente, obter a eficiência dos Institutos Federais. 

Para efeito deste estudo, é importante reconhecer a combinação entre os 

métodos qualitativo e quantitativo para a investigação realizada. Nesse sentido, como 

forma de dar continuidade metodológica (LATORRE; DEL RINCÓN; ARNAL, 1996), 

foi necessário incluir a participação direta dos gestores-chave dos Institutos Federais 

por meio da utilização do questionário. 

Optou-se pela utilização do questionário eletrônico com os 38 Reitores dos 

Institutos Federais, seguindo um roteiro semiestruturado. Nessa modalidade de 

questionário, as questões são mistas, abrangendo questões abertas e fechadas. 

Segundo Gil (2002), as questões abertas permitem ao participante da pesquisa 

construir a resposta com as suas próprias palavras, assegurando, desse modo, a 

liberdade de expressão. Por outro lado, as questões fechadas são aquelas que o 

participante apenas seleciona a opção, entre as apresentadas, que mais se adéqua à 

opinião (GIL, 2002). 

Para essa etapa, o seguinte fluxograma foi construído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Fluxograma de Coleta de Dados – Dados Primários 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Observa-se na figura acima que, primeiramente, foi elaborado um esboço do 

questionário com as questões correlacionadas com as ideias de Acemoglu e Robinson 

(2012) que não puderam ser quantificadas. A partir dessa etapa, foi aplicado o 

questionário piloto com o Reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 

selecionado pela facilidade de acesso. Com as dificuldades verificadas, foram 

realizadas algumas alterações, de modo a deixar as perguntas mais claras e diretas. 

Concluída essa etapa, foi enviado para os outros 37 Reitores o questionário final. 

 

5.4 Técnicas de Análise dos Dados 

 

Esta seção foi estruturada para apresentar os procedimentos de análise dos 

dados, bem como as ferramentas estatísticas e qualitativas utilizadas, a fim de se 

obter o cumprimento dos objetivos específicos da pesquisa.  

O tratamento dos dados deste estudo foi feito em dois estágios. O primeiro 

contempla a análise de eficiência dos IFs, por meio da técnica de Análise Envoltória 

dos Dados (DEA), e, posteriormente, a análise qualitativa, por meio da técnica de 

Análise de Conteúdo. 

 

  

5.4.1 Estágio I: DEA 

 

A técnica da Análise Envoltória dos Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) 

tem se mostrado uma técnica bem-sucedida na área da educação dentro da literatura 

nacional e internacional (HAELERMANS; BRENNAN; RUGGIERO, 2014; ESSID; 
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esboço padrão do 

questionário 

Aplicação de  
questionário piloto 

Revisão do 
Questionário Final

Envio eletrônico do 
questionário aos 
reitores dos IF´s
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OUELETTE; VIGEANT, 2014; HARRISON; ROUSE, 2014; ALMEIDA; ALMEIDA 

FILHO, 2013; COSTA et al., 2012; CUNHA; ROCHA, 2012; WOLSZCZAK-DERLACZ; 

PARTEKA, 2011).  

Essa técnica vem da Pesquisa Operacional, que tem como base a 

Programação Linear, apresentando como característica comparar unidades 

operacionais homogêneas, as quais utilizam múltiplos inputs e outputs para 

determinar a eficiência. A metodologia DEA foi desenvolvida por Charnes, Cooper e 

Rhodes (1978), a partir dos estudos de Dantzig (1951) e Farrel (1957), a qual procura, 

na sua essência, medir a eficiência produtiva de unidades de produção com múltiplos 

produtos e múltiplos insumos, a fim de obter um indicador que atenda ao conceito de 

eficiência de Koopmans, que sugere a comparação de níveis dos insumos e dos 

produtos praticados com os níveis ótimos (KOOPMANS, 1951). 

A estimação do modelo DEA é feita de forma não paramétrica, mensurando a 

eficiência das Unidades Tomadoras de Decisão (Decision Making Units – DMU) 

observadas, comparando-as entre si e obtendo um indicador de eficiência relativa, 

resumida em apenas uma medida simples (0 a 1).  

Vale ressaltar que o número de DMUs é o principal pré-requisito para se realizar 

uma análise de eficiência confiável, porém não existe um número ideal formalizado, 

apenas algumas recomendações. Dyson et al. (2001) sugerem que, para conseguir 

um nível razoável de discriminação, o número de unidades operacionais precisa ser 

no mínimo 2*(m x s), em que m x s é a multiplicação do número de inputs e outputs. 

Cooper, Sieford e Tone (2000) observam que o número de DMUs deve ser, no 

mínimo, três vezes maior do que a quantidade de input (m) somada com a de output 

(s), ou maior do que a multiplicação de inputs e outputs. A expressão a seguir ilustra 

a relação entre a quantidade de variáveis e o tamanho da amostra. 

n ≥ max {(2(m*s); 3(m+s)} 

 

 

Em que: 

n = número de DMUs 

 m = número de inputs 

 s = número de outputs 
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Dessa forma, para trabalhar, por exemplo, com nove variáveis de entrada e 

duas de saída, torna-se necessária uma quantidade mínima de 33 unidades 

operacionais para conseguir um razoável poder de discriminação.  

Em relação aos métodos de seleção de variáveis, devem considerar 

primeiramente a importância e a contribuição da variável para o objeto de estudo, pois 

a confiabilidade da análise está baseada nessa essência; a falta de variáveis 

importantes é referenciada como a primeira armadilha de uma seleção de variáveis 

(DYSON et al., 2001).  

Com base no princípio da homogeneidade, um procedimento bastante utilizado 

para selecionar as variáveis é a análise de correlação. De acordo com Jenkins e 

Anderson (2003), a análise de correlação possibilita excluir as variáveis que estão 

altamente correlacionadas entre si, pois elas seriam redundantes. Entretanto, vale 

ressaltar que a exclusão de uma variável importante pode incorrer em prejuízos 

futuros na análise, uma vez que, dependendo da variável excluída, os resultados 

poderão ser completamente diferentes (ALMEIDA, 2010). 

Diante desse contexto, pesquisas recomendam subdividir as análises em três 

diferentes estágios, para avaliar o nível de significância das variáveis. Como propõem 

Wang e Huang (2007) e Hsu e Hsueh (2009), os estágios são:  

 Calcular a taxa de eficiência para todas variáveis selecionadas; 

 Identificar o nível de significância, retirando-as aos poucos; 

 Calcular a taxa de eficiência do novo conjunto de dados formados. 

Por outro lado, Wagner e Shimshak (2007) apresentam o procedimento 

stepwise como oposto ao que foi mencionado anteriormente. Nessa perspectiva, 

parte-se de um conjunto inicial de inputs e outputs e aos poucos se adicionam 

variáveis, sempre calculando o ranking de eficiência a cada variável adicionada. 

Para esta pesquisa, foi adotado o método stepwise sugerido por Wagner e 

Shimshak (2007), em que foi definido o modelo básico de variáveis, e, após o ranking 

de eficiência calculado, adicionaram-se variáveis aos poucos até se chegar ao modelo 

DEA mais adequado para o estudo. 

Dentre os modelos da Análise Envoltória dos Dados, destaca-se inicialmente o 

modelo de retornos constantes de escala, denominado CCR (Charnes, Cooper e 

Rhodes, 1978), em referência ao nome dos autores idealizadores. Na literatura 

internacional, esse modelo é referenciado como Constant Returns to Scale (CRS). 
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Basicamente, sua principal característica é determinar a eficiência total ou produtiva 

das DMUs sob avaliação. 

Como extensão do modelo CCR, Banker, Charnes e Cooper (1984) 

desenvolveram uma nova modelagem para o DEA, eliminando a necessidade de 

rendimentos constantes de escala e assumindo um retorno variável de escala. Esse 

modelo é denominado BCC ou VRS – Variable Return to Scale – e estabelece a 

distinção entre as eficiências técnica e de escala, sendo capaz de estimar a eficiência 

técnica pura e de identificar se estão presentes ganhos de escala crescente, 

decrescente ou constante (LA FORGIA; COUTTOLENC, 2009). 

Para esta pesquisa, utilizou-se o modelo DEA – CCR, orientado a output, 

baseando-se na ideia de que as instituições educativas buscam maximizar seus 

produtos por unidade de insumo utilizada, bem como na contribuição de estudos 

anteriores (ALMEIDA; ALMEIDA FILHO, 2013, BARBOSA; WILHEKM, 2009, 

ALEXANDER; HAUG; JAFORULLAH, 2007). Utilizaram-se como DMUs os 38 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia existentes no país.   

A respeito do processo de escolha das variáveis, este trabalho foi respaldado 

nos estudos anteriores, nacionais e internacionais, que investigaram a eficiência de 

escolas no Ensino Médio e técnico. Dessa maneira, o Quadro 7, a seguir, apresenta 

as variáveis mais frequentes citadas nos estudos analisados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Frequência das variáveis DEA a partir de estudos anteriores 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

A partir do quadro acima, observa-se que as variáveis de inputs mais 

encontradas nos estudos anteriores são: renda familiar, número de docentes, número 

de funcionários administrativos e gastos com docentes. Em relação às variáveis de 

outputs mais usadas, são: nota média geral no exame final de Ensino Médio e nota 

média de matemática no exame final do Ensino Médio. 

Para esta pesquisa, a escolha das variáveis, além de ter sido fundamentada 

nos estudos anteriores mostrados no Quadro 7, também esteve alicerçada nos 

construtos teóricos da Teoria Institucional na concepção de Acemoglu e Robinson 

(2012). O Quadro 8, portanto, estabelece a caracterização das variáveis do DEA, 

incluindo a forma de medição e referências.
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Alexander et al. (2007) ● ● ● ● ● ●

Almeida et al. (2013) ● ● ● ● ● ● ●

Barbosa et al. (2013) ● ● ●

Carvalho (2012) ● ● ●

Delgado (2007) ● ● ● ●

Essid et al. (2014) ● ●

Gramani et al. (2011) ●

Haelermans et al. (2014) ● ● ● ● ●

Harrison et al. (2014) ● ● ● ●

Kirjavainen et al. (1998) ● ● ● ● ●

Mancebón et al. (2012) ● ● ● ●

Portela et al. (2011) ● ● ● ● ●

Ruggiero et al.  (1999) ● ● ● ●

Ruggiero (1996) ● ● ● ● ● ● ● ●

Soteriou et al. (1998) ● ● ● ● ● ● ●

Frequência Total 3 2 2 3 4 3 3 5 4 2 5 3 10 6 3 2 2 3 3

Inputs Outputs

Variáveis

Autores
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Quadro 8 – Caracterização das variáveis do DEA 

Fator Variável Sigla Definição Unidade de Medida Autores

S
o

c
ia

l

Renda Familiar RF
Indica o percentual de alunos com renda familiar 

até 1 salário mínimo
% 3, 7, 11, 12 e 13

Nota Média Final do ENEM NMF É o resultado das notas dos alunos no ENEM
Média aritmética das notas das 

provas do ENEM
1, 2, 3, 6, 7, 9, 13 e 14

Índice de eficiência acadêmica EA
Mostra a quantidade de alunos  concluintes por 

alunos matriculados no período correspondente

alunos concluintes / alunos 

matriculados
3 e 13

Relação Aluno/Docente AD
Indica a relação de alunos por docente dentro da 

instituição
Alunos matriculados/Docentes 12 e 14

Número de Campus NC
Apresenta a quatidade de campus que cada 

Instituto Federal possui
Unidade 13

Rotatividade de servidores em cargos em 

comissão e funções gratificadas
RCC Indica a rotação de cargos a cada exercício Egressos no exercício / Ingressos no 

exercício 5

Grau de difusão das normas internas da 

instituição
DNI

Refere-se ao conhecimento por parte de todos os 

servidores das normas internas da instituição
Escala de Likert (1 a 5)

5

Grau de padronização dos procedimentos 

e instruções operacionais
PPO

Representa a garantia de conformidade das 

atividades institucionais
Escala de Likert (1 a 5)

5

Capacitação de recursos humanos da 

educação profissional
CRH

Aponta o investimento  para a qualificação dos 

servidores
R$ Investido / Servidores efetivos

5

Infraestrutura IFR
Indica o investimento em estrutura física e 

tecnológica da instituição
R$ Investido / Servidores efetivos

5

Titulação Docente TD Mostra o índice de tituação dos docentes
(G*1+A*2+E*3+M*4+D*5)/(G+A+E+

M+D) 5, 10 e 12

E
d

u
c

a
c

io
n

a
l

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

Legenda: G = Graduação, A = Aperfeiçoamento, E = Especialização, M = Mestrado, D = Doutorado 

Fonte: Elaborado a partir dos autores (1) Haelermans et al (2014); (2) Harrisson et al (2014); (3) Barbosa et al (2013); (4) Almeida et al (2013); (5) Acemoglu, Robinson (2012); (6) Carvalho (2012); (7) Mancebón et al 

(2012); (8) Portela et al (2011); (9) Alexander et al (2007); (10) Delgado (2007); (11) Ruggiero et al (1999); (12) Soteriou et al (1998); (13) Kirjavainen et al (1998); (14) Ruggiero (1996)
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Observa-se no Quadro 8 que, além das variáveis institucionais, políticas e 

econômicas, trabalhadas dentro da Teoria Institucional na perspectiva de Acemoglu e 

Robinson, foi necessária a inclusão de variáveis sociais, administrativas e 

educacionais que certamente possuem influência na eficiência educacional, conforme 

literatura já mencionada.  

Assim sendo, apresenta o modelo conceitual que sustenta a análise da relação 

da eficiência dos IFs com os fatores institucionais. Para esta análise, o modelo DEA 

consistiu em nove variáveis de entrada (inputs) e duas variáveis de saída (outputs), 

conforme Figura 9. 

 

Figura 9 – Modelo Conceitual – Avaliação de eficiência nos IFs 

 

Fonte: Elaboração própria. 

As variáveis de inputs adotadas nesta pesquisa, demonstradas na Figura 9, 

foram obtidas por meio do Relatório de Gestão (2013) de cada Instituto Federal, que, 

entre outras informações, estabelece os indicadores de desempenho nos termos do 

acórdão TCU número 2.267/2007, que contempla os dados para a pesquisa. O 
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Relatório de Gestão é divulgado anualmente aos órgãos de controle externo como 

prestação de conta ordinária desses institutos.  

A variável de output “nota média no ENEM” foi extraída do site do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), por meio dos 

microdados. Já o Índice de Eficiência Acadêmica foi obtido através do Relatório de 

Gestão Anual (2013). 

Para as variáveis de estudo já apresentadas, foram esperados os seguintes 

efeitos na relação com a eficiência dos IFs, indicados no Quadro 9.  

 

Quadro 9 – Efeitos esperados entre as variáveis institucionais e a eficiência dos IFs 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 Verifica-se, a partir do Quadro 9, que as variáveis rotatividade dos cargos em 

comissão, renda familiar até um salário-mínimo, número de campi e relação 

aluno/docente tiveram o efeito esperado negativo sobre a eficiência dos IFs. Ou seja, 

Fatores Institucionais Eficiência dos IF s

Rotatividade dos cargos em comissão e funções gratificadas _

Difusão das normas internas de controle +

Padronização dos procedimentos e instruções operacionais +

Capacitação dos recursos humanos +

Infraestrutura +

Titulação Docente +

Número de Campus -

Relação Aluno/Docente -

Renda Familiar até 01 salário mínimo -

Nota Média Final no ENEM +

Índice de Eficiência Acadêmica +
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quanto maior a rotatividade de cargos, espera-se que menor seja o resultado 

educacional; quanto mais baixa a renda per capita dos alunos, menor a eficiência; 

quanto maior o número de campi, menor a eficiência; e, quanto maior a relação 

aluno/docente, espera-se que menor seja a eficiência. Em relação as demais, foi 

esperado que tivessem o efeito positivo, o que significa que um aumento dessas 

variáveis leva a um melhor desempenho educacional.  

 

5.4.2 Estágio II: Análise de Conteúdo 

 

A análise de conteúdo tornou-se necessária para esta pesquisa com a 

finalidade de ir além de resultados quantitativos, buscando nas respostas dos Reitores 

dos Institutos Federais informações complementares que possibilitem, por meio da 

subjetividade, compreender a influência dos fatores institucionais na eficiência desses 

institutos.  

A análise de conteúdo foi empreendida como um instrumento de melhor 

compreensão das respostas dos questionários dos Reitores, auxiliando a reinterpretar 

as mensagens e atingir um entendimento de seus significados num nível que vai além 

da leitura comum (OLABUENAGA; ISPIZÚA, 1989; BARDIN, 1979).  

De acordo com Krippendorf (1990), a análise de conteúdo tem oscilado entre o 

rigor da suposta objetividade dos números e a fecundidade sempre questionada da 

subjetividade. Entretanto, ao longo do tempo, têm sido cada vez mais valorizadas as 

abordagens qualitativas, utilizando especialmente a indução e a intuição como 

estratégias para atingir níveis de compreensão mais aprofundados dos fenômenos 

que se propõe a investigar. 

Neste estudo, adotou-se a definição de Bardin (2004, p. 33), que apresenta a 

análise de conteúdo como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens”. Para o autor, na apreensão do mundo, sob formas de leituras, subsiste 

além da denotação a conotação. É nesse nível que os signos se intercambiam, se 

combinam e se depreende a sua significação.  

É pertinente ressaltar que a condução da análise dos dados abrange várias 

etapas, a fim de que se possa conferir significação aos dados coletados (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998; CRESWELL, 2007; FLICK, 2009; MINAYO, 
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2001). No que tange às diferentes fases inerentes à análise de conteúdo, autores 

diferenciam o uso de terminologias, entretanto, apresentam certas semelhanças 

(TRIVIÑOS, 1987). Tendo em vista tamanha diversidade, ainda que com aproximação 

terminológica, optou-se por tomar como balizador deste estudo as etapas da técnica 

propostas por Bardin (2006). Essas etapas são organizadas em três fases: 1) pré-

análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

Diante desse contexto, pode-se estabelecer que a análise de conteúdo deste 

estudo se organizou em torno de três etapas: a pré-análise, a exploração do material 

e o tratamento dos resultados e interpretação (BARDIN, 1979). 

A primeira fase, pré-análise, foi desenvolvida para sistematizar as ideias iniciais 

colocadas pelo referencial teórico e determinar indicadores para a interpretação das 

informações coletadas. A fase compreendeu a leitura dos questionários, 

estabelecendo contato com os textos escritos, deixando-se invadir por impressões e 

orientações para a análise. De forma geral, nessa fase, o material foi organizado para 

as sucessivas análises. 

Outra atividade desenvolvida nessa etapa foi a escolha dos questionários a 

serem submetidos à análise, levando em consideração a regra da exaustividade – não 

deixar de fora qualquer elemento que possa ser justificável no plano do rigor; a regra 

da representatividade – manter a quantidade de questionários representativa ao 

universo inicial; a regra da homogeneidade – os questionários retidos devem obedecer 

a critérios precisos de escolha; e a regra de pertinência – os questionários guardados 

devem ser adequados, enquanto fonte de informação (BARDIN, 1979).  

A segunda etapa, exploração do material, consistiu na construção das 

operações de codificação, considerando-se os recortes dos textos em unidades de 

registros, a definição de regras de contagem e a classificação e agregação das 

informações em categorias simbólicas ou temáticas. Bardin (1977) define codificação 

como a transformação, por meio de recorte, agregação e enumeração, com base em 

regras precisas sobre as informações textuais, representativas das características do 

conteúdo.  

Nessa fase, as respostas dos questionários foram separadas por índices de 

referência, que pode ser a menção explícita de um tema na mensagem ou a 

frequência em que o tema é repetido. Uma vez escolhidos os índices, foi realizada a 
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construção de indicadores, que consiste no recorte do texto em unidades comparáveis 

de categorização para análise temática. 

A etapa de tratamento dos resultados consistiu na última fase da análise de 

conteúdo. Essa etapa permitiu estabelecer quadros de resultados, diagramas e 

figuras, os quais condensam e põem em destaque as informações fornecidas pela 

análise. Tendo à disposição os resultados significativos, foram propostas inferências 

a propósito da influência dos fatores institucionais na eficiência dos Institutos Federais. 

 

5.5 Design da pesquisa  

 

Para melhor visualizar a dimensão e escopo do estudo, em termos teórico-

epistemológico-metodológicos, apresenta-se o quadro de design da pesquisa, o qual 

sintetiza a metodologia adotada. 

Quadro 10 – Design da Pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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O quadro exposto acima descreve o delineamento deste estudo que sustentou 

a análise da eficiência dos Institutos Federais, com base na Teoria Institucional de 

Acemoglu e Robinson. Acreditou-se que esse design de pesquisa abriu possibilidades 

para se alcançar os objetivos específicos e, consequentemente, o objetivo central 

deste trabalho. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos 

mediante as pesquisas quantitativas e qualitativas realizadas neste estudo. Os 

resultados são expostos em etapas, conforme ilustrado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Etapas da apresentação dos dados 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

6.1 Etapa I – Fatores Institucionais dos Institutos Federais a partir da Teoria 

Institucional na concepção de Acemoglu e Robinson 

 

Tornou-se necessário neste trabalho apresentar uma explicação dos fatores 

institucionais, políticos e econômicos dos Institutos Federais nos moldes que teorizam 
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Acemoglu e Robinson (2012). Para os referidos autores, a prosperidade de uma 

instituição depende dos incentivos políticos e econômicos a ela destinados. 

Nesse viés, foi observada dentro do contexto da educação profissional 

brasileira a existência de determinados fatores políticos e econômicos que 

determinam as ações desenvolvidas pelos IFs baseados no planejamento 

institucional.  

Os fatores institucionais observados dentro dos IFs estão representados na 

Figura 11. 

 

Figura 11 – Fatores institucionais observados nos IFs 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Com base nos fatores institucionais mostrados na figura acima, foi constatada, 

por meio de uma pesquisa bibliográfica, uma relação entre esses fatores institucionais 

e a perspectiva institucional de Acemoglu e Robinson (2012). 

Em relação ao primeiro fator institucional político, foi observado que o 

conhecimento dos servidores em relação às normas internas nos diversos níveis 

hierárquicos exerce uma influência política dentro dos Institutos Federais, uma vez 

que tal característica é determinada em ato discricionário pelos gestores.  

Como mencionado em North (1993), instituições são as regras do jogo em uma 

sociedade, ou, mais formalmente, são as restrições humanamente inventadas que 

Políticos
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moldam a interação humana, organizadas sob o espoco de regras. Dessa maneira, 

faz-se necessário que essas regras, além de serem estabelecidas, tornem-se 

conhecidas pela sociedade para que, de fato, possam delimitar o comportamento 

humano. 

Nessa linha de pensamento, Acemoglu e Robinson (2012) apontam que para 

se manter a ordem é preciso que haja uma centralização política do grupo político 

dominante, responsável por estabelecer as normas, as diretrizes e a política dentro 

da organização. Assim sendo, o grau de difusão das normas internas dos IFs é 

determinado pelos gestores dos institutos que possuem a responsabilidade de criar 

incentivos de disseminação dessas regras institucionais em todos os níveis 

hierárquicos. 

 O segundo fator político refere-se à padronização dos procedimentos 

operacionais. Como apontado em Acemoglu e Robinson (2012), a restrição ao 

exercício arbitrário é uma característica essencial para uma instituição que pretenda 

ser inclusiva. Nesse sentido, a definição de procedimentos operacionais torna-se um 

instrumento relevante dentro dos IFs que buscam o fortalecimento da instituição, uma 

vez que a existência de procedimentos bem definidos inibe a mera imposição do 

poder, bem como a falta de transparência e ausência de critérios nas tomadas de 

decisões.  

 O terceiro fator político concerne à rotatividade dos servidores em cargos em 

comissão e funções gratificadas. Essa característica mostrou-se alinhada às ideias de 

Acemoglu e Robinson (2012), quando os autores pontuam a necessidade de 

estabilidade política para as instituições que pretendem ser inclusivas. Constatou-se 

nos estudos apresentados que uma instabilidade política enfraquece o poder da 

instituição, visto que dificulta a continuidade de ações políticas e econômicas. 

Neste trabalho, utilizou-se como proxy para medir a estabilidade política a 

rotatividade dos cargos em comissão e funções gratificadas dos IFs, que revelou ser 

uma variável coerente com a Teoria Institucional, por representar uma medida de 

constância política, visto que demonstra a relação entre o número de funcionários 

demitidos e o número de funcionários contratados. Ou seja, é um indicador da taxa de 

substituição de trabalhadores antigos por novos no ano de 2013.  

Dessa maneira, observou-se que a baixa rotatividade implica uma possível 

estabilidade política nos Institutos Federais, direcionando-os para uma característica 

inclusiva das instituições, a qual, por si só, é garantida no ciclo vicioso. 
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Quanto aos fatores institucionais econômicos apontados na Figura 11, 

verificou-se uma estreita relação entre o primeiro fator econômico e a Teoria 

Institucional. Por esse viés, foi demonstrado em Acemoglu e Robinson (2012) que o 

investimento no desenvolvimento de competências individuais representa uma 

relevante característica presente nas instituições que prosperam.  

Nesse sentido, o investimento em capacitação dos recursos humanos 

(docentes, técnicos administrativos e gestores) dos Institutos Federais, como maneira 

de aprimorar as competências individuais desses servidores, demonstra, certamente, 

ser um relevante incentivo econômico oferecido por esses Institutos. A partir desse 

investimento em capacitação, os servidores passam a ter constante atualização de 

conhecimentos profissionais, em forma de cursos, seminários, estágios-visita, entre 

outros, que possibilitam uma oportunidade de aperfeiçoar suas competências. 

O segundo fator econômico apontado nesta pesquisa refere-se à titulação 

docente, isto é, esse fator representa o aumento salarial a que fazem jus os docentes, 

mediante elevação na titulação formal. Isso significa dizer que quanto maior a titulação 

do docente, maior o salário a que terá direito. 

Constatou-se que esse incentivo econômico proporcionado pelo estímulo à 

pesquisa científica possui um estreito alinhamento com a Teoria Institucional na 

concepção de Acemoglu e Robinson (2012), ao colocarem que uma instituição não 

tem como prosperar sem o estímulo a inovações e descobertas de novas tecnologias, 

essenciais ao desenvolvimento econômico e geração de riqueza.  

Sabe-se que a pesquisa científica é a base da inovação, o que mostra a real 

necessidade de se criar incentivos econômicos que contribuam em uma cultura 

científica dentro dos Institutos Federais, alicerçada na busca constante pela 

apropriação do saber.    

 O terceiro fator econômico institucional reporta-se ao investimento em 

infraestrutura nos Institutos Federais. Foi observado em Acemoglu e Robinson (2012) 

que uma estrutura adequada de máquinas, laboratórios e equipamentos é essencial 

para o surgimento de instituições inclusivas. 

 Desse modo, percebeu-se que os Institutos Federais que pretendam prosperar, 

do ponto de vista de Acemoglu e Robinson (2012), necessitam ter um investimento 

elevado na construção e modernização de imóveis, bem como na aquisição de 

máquinas, equipamentos, mobiliários e laboratórios.  
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Essa característica econômica se relaciona com as demais, uma vez que uma 

adequada infraestrutura de salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, entre outros 

fatores, é fundamental para o estímulo de inovações e descobertas tecnológicas. 

 

 

6.2 Etapa II – Eficiência dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia 

 

 

A análise de eficiência configura o segundo objetivo específico do trabalho. A 

análise desenvolvida contou com 38 DMUs representadas pelos Institutos Federais 

do país. Para esta análise, o modelo matemático de orientação escolhido foi o modelo 

CCR orientado para output. 

A Tabela 1 apresenta os IFs com os maiores e menores índices de eficiência 

técnica em cada região brasileira. 

 

Tabela 1 – Valores máximo e mínimo de escore de eficiência técnica dos IFs por 
região brasileira 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

A Tabela 1 apresenta os Institutos Federais com os maiores e menores índices 

de eficiência técnica em cada região brasileira. Nota-se que o IFFarroupilha possui o 

menor escore de eficiência dentre todos os IFs, com um nível de eficiência de 0,745. 

Interessante perceber que, nesse mesmo estado, o IFRS apresenta um escore 

máximo de eficiência.  

Essa constatação vem corroborar os trabalhos de Acemoglu e Robinson (2008, 

2012), quando afirmam que a localização geográfica não determina a prosperidade 

de uma instituição. Como mostrado na tabela, Institutos Federais localizados 

geograficamente dentro de um mesmo estado ou região possuem resultados 

Região Geográfica Valor 
Mínimo                      IF

Valor                               
Máximo                                           IF

Centro-Oeste 0,805 IFB 1                                              IFG;IFMS;IFGoiano;IFMT

Nordeste 0,824                          IFBA 1                                      IFAL;IFMA

Norte 0,87 IFRO 1                                           IFAC;IFAM;IFPA;IFRR;IFTO;IFAP

Sudeste - - 1        IFF;IFMG;IFNMG;IFRJ;IFSP;IFSEMG;IFSMG;IFTM;IFES

Sul 0,745                   IFFarroupilha 1                                IFCatarinense;IFPR;IFRS;IFSC
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educacionais divergentes. Isso significa dizer que certamente outros fatores, que não 

a localização, influenciam na eficiência educacional.  

Realizada uma análise numa perspectiva mais regionalizada, torna-se 

relevante detalhar mais os resultados. Assim, a Tabela 2 mostra a relação dos 

melhores e dos piores IFs em termos de eficiência, descrevendo também os valores 

dos inputs e outputs para cada um dos institutos.  
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Tabela 2 – Relação dos melhores e dos piores IFs em termos de eficiência 

 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2015. 

Com base na Tabela 2, é possível identificar que aproximadamente 66% dos 

IFs localizaram-se na fronteira de eficiência, enquanto 34% estavam abaixo dessa 

fronteira. As instituições que estão na fronteira também podem ser consideradas 

benchmarks para aquelas que estão abaixo da fronteira, servindo de referência para 

algumas DMUs eficientes; o IFSEMG, por exemplo, é parâmetro de referência para 

praticamente todas as instituições que estão abaixo da fronteira. Por outro lado, o IFF, 

o IFRR, o IFRJ, o IFGoiano, o IFSP, o IFAC, o IFMA, o IFSC, o IFMT e o IFES, mesmo 

estando na fronteira, não foram referência para as instituições abaixo da fronteira, o 

DMU´S Escore Benchmarks RF NC AD TD IFR CRH PPO DNI RCC EA NMF

IFSudesteMG 1 12 18,22 7 21,79 3,23 1.427,04R$     514,65R$      3 3 47,91 57,77 613,96

IFAM 1 6 84,42 15 4,04 3,27 16.133,68R$   176,48R$      3 3 0 61,87 493,16

IFNMG 1 5 84,31 6 69,45 3,45 198,73R$        260,89R$      2 2 0 51,61 562,56

IFPA 1 5 76,04 13 30,37 3,24 404,30R$        140,41R$      4 2 64,28 55,66 540,80

IFAL 1 3 53,67 13 14,25 3,29 22,43R$          201,23R$      5 5 54,49 48,2 523,42

IFSulMG 1 3 20,04 4 68,21 3,88 2.784,08R$     87,45R$        4 4 11,11 76,98 544,00

IFCatarinense 1 2 46,55 11 14,97 3,71 216,94R$        216,94R$      4 2 76,01 54,99 537,15

IFMS 1 2 63,59 8 10,35 3,59 7.637,25R$     327,68R$      2 3 81,57 7,13 585,35

IFAP 1 2 46,66 2 22,53 3,12 9.515,65R$     2.091,75R$   4 4 51,85 59,84 516,95

IFRS 1 2 13,14 13 24,9 4,1 4.036,19R$     507,26R$      3 3 0 57,44 563,39

IFMG 1 1 67,8 6 25,7 3,94 326,62R$        460,10R$      4 4 35,46 48,3 599,25

IFTO 1 1 58,32 7 26,17 3,09 772,31R$        676,01R$      4 4 31,42 41,19 550,52

IFTM 1 1 50,9 4 38 4,07 3.990,31R$     751,40R$      4 4 24,27 30,97 576,97

IFPR 1 1 62,8 16 63,93 3,72 256,83R$        123,36R$      5 4 33,04 62,22 588,29

IFG 1 1 10,82 11 13,65 3,04 4.338,04R$     685,36R$      4 2 72,41 44,55 568,72

IFF 1 0 41,7 7 26,92 3,3 1.035,10R$     1.297,28R$   4 4 76,15 55,68 602,14

IFRR 1 0 50,31 5 27,63 3,28 5.355,75R$     4.168,06R$   4 2 92,75 73,04 554,98

IFRJ 1 0 67,62 9 19,6 3,94 701,81R$        402,58R$      4 4 87,38 39,08 592,49

IFGoiano 1 0 58,9 5 22,83 3,87 6.100,44R$     666,97R$      4 4 28,59 57,2 520,95

IFSP 1 0 51,48 29 15,84 3,76 687,73R$        251,53R$      3 3 67,69 35,7 607,55

IFAC 1 0 80,23 6 15,22 3,01 445,34R$        1.141,39R$   4 4 84,21 51,9 483,90

IFMA 1 0 72,91 26 26,66 3,06 4.679,64R$     432,81R$      5 4 38,46 76,71 519,84

IFSC 1 0 39,97 20 30,31 3,8 2.408,91R$     205,75R$      2 4 86,64 53,47 561,81

IFMT 1 0 76,12 13 21 4,7 3.606,75R$     928,24R$      3 4 41,98 72,9 548,01
IFES 1 0 17,84 17 20,63 3,7 6.388,14R$     425,61R$      4 4 151 54,94 590,69

IFPE 0,98847 - 69,72 10 35,98 3,7 1.463,93R$     142,95R$      4 4 73,58 59,16 526,82

IFRN 0,9871 - 83,81 17 26,44 3,35 2.609,73R$     318,29R$      3 3 62,24 36,9 570,89

IFPI 0,97329 - 53,67 15 35,5 3,25 476,83R$        654,46R$      4 4 95,29 51,28 533,84

IFSertãoPE 0,95708 - 60,19 5 30,12 3,11 15.356,77R$   693,68R$      4 4 67,74 39,21 516,60

IFCE 0,95336 - 53,03 13 27,34 3,4 1.915,36R$     358,07R$      4 4 36,59 36,64 550,60

IFPB 0,88094 - 36,65 10 21,91 3,77 1.519,93R$     836,39R$      4 4 42,68 28,43 541,39

IFRO 0,87029 - 30,3 8 37,86 3,25 2.449,07R$     504,98R$      4 5 98,02 21,93 535,40

IFBaiano 0,85961 - 82,8 10 18,44 3,7 5.236,79R$     387,85R$      4 4 100 40,29 542,22

IFS 0,85394 - 73,37 7 26,65 3,28 1.579,63R$     591,70R$      4 4 96,39 33,33 530,08

IFSulRiograndense 0,84237 - 44,78 10 28,43 3,67 3.890,71R$     853,23R$      4 4 75,27 39,35 587,63

IFBA 0,82426 - 53,67 17 22,99 3,68 16.556,58R$   829,32R$      4 4 82,472 43,33 571,84

IFB 0,80545 - 43,4 10 32,41 3,48 75.504,14R$   1.135,13R$   4 4 100 41,42 532,79

IFFarroupilha 0,74526 - 54,02 9 29,8 4,02 4.597,40R$     703,17R$      4 4 50 47,35 549,67

INPUTS OUTPUTS
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que os torna conhecidos como “efficient by default”, uma vez que somente são 

considerados DMUs eficientes por terem situações especiais de inputs e outputs.  

Quando se analisa a média dos resultados de cada variável das DMUs 

eficientes e não eficientes é possível estabelecer um entendimento respaldado na 

literatura que embasa este estudo. A seguir, são apresentados gráficos com suas 

devidas discussões. 

O Gráfico 1 mostra o comportamento da variável Renda Familiar (RF) em 

relação às DMUs eficientes e ineficientes. 

 

Gráfico 1 – Média dos valores da variável renda familiar per capita até 01 salário-

mínimo 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Do Gráfico 1, depreende-se que os alunos dos Institutos Federais ineficientes 

apresentaram uma renda familiar per capita até 01 salário-mínimo mais elevada do 

que os institutos considerados eficientes. Isso significa que os alunos de mais baixa 

renda, ou seja, aqueles com renda familiar até um salário mínimo, estão concentrados 

em sua grande maioria nas DMUs ineficientes, enquanto os alunos com renda familiar 

mais elevada estão presentes nos IF’s eficientes. 

Observou-se, por exemplo, que o IFSudesteMG, considerado a maior 

referência entre as DMUs eficientes, possui apenas 18% dos seus alunos com renda 

familiar per capita menor que um salário-mínimo. Por outro lado, o IFFarroupilha, que 
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obteve o menor escore entre todas as DMUs analisadas, possui mais da metade dos 

seus alunos com renda familiar inferior a um salário-mínimo.  

Esse resultado revelou-se esperado, uma vez que diversos estudos já apontam 

para uma relação da condição socioeconômica do aluno com o desempenho escolar 

(HAELERMANS; BRENNAN; RUGGIERO, 2014; MANCEBÓN et al., 2012; 

HANUSHEK; WOESSMANN, 2010; BARBOSA; WILHEKM, 2009; WOESSMANN, 

2003). Isto é, uma melhor condição socioeconômica favorece um maior resultado 

educacional.  

Os Gráficos 2 e 3 apresentam o comportamento das variáveis administrativas 

– número de campi e relação aluno/docente – quanto às DMUs eficientes e 

ineficientes. 

 

Gráfico 2 – Média do número de campi 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Com base no Gráfico 2, observou-se que o número de campi não apresentou 

ser uma variável que influencie diretamente a eficiência dos Institutos Federais, uma 

vez que a média de quantidade de campi para as DMUs eficientes e ineficientes é 

similar.  

A literatura tem demonstrado que o tamanho ótimo da escola tem sido uma 

questão de constante interesse da política educacional. “Ótimo” tem sido definido 

usando-se dois critérios potencialmente conflitantes: (1) como o tamanho da 

organização afeta os membros do grupo (um critério sociológico); e (2) o melhor 
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tamanho da escola para a eficiência econômica ótima (um critério econômico). 

Embora esses dois objetivos sejam certamente relacionados, alguns pesquisadores 

têm sugerido que o objetivo de maximizar o desempenho pode levar a escola a 

afastar-se de um funcionamento eficiente e vice-versa (GOSS, 1994; MORRISON, 

1993). 

Entretanto, o resultado alcançado neste estudo vai de encontro a algumas 

pesquisas feitas no tema (LEE; SMITH, 2002; KIRJAVAINEN; LOIKKANEN, 1998; 

GOSS, 1994; MORRISON, 1993). Segundo os autores, uma escola menor, com uma 

quantidade inferior de alunos, favorece um melhor resultado educacional.  

Contudo, não se poderia deixar de argumentar se de fato existe uma relação 

de causalidade. Um tamanho menor de escola é realmente a “causa” para os alunos 

aprenderem melhor? Ou poderia se levantar a hipótese de que o tamanho da escola 

facilite, ou dificulte, a ação de formas organizacionais ou práticas, as quais, por seu 

turno, promovem a aprendizagem dos alunos. 

 

Gráfico 3 – Média da relação aluno/docente 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Do Gráfico 3, foi possível observar que as DMUs ineficientes apresentam uma 

maior relação de alunos por docentes que as DMUs eficientes. Esse resultado tinha o 

efeito esperado, visto que diversos estudos apontam para um menor tamanho da sala 

de aula e uma melhor eficiência educacional (KIRJAVAINEN; LOIKKANEN, 1998; 

SOTERIOU et al., 1998; RUGGIERO, 1996). 
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O Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC), estabeleceu em 2010 um acordo de metas com 

os Institutos Federais, em que definiu a meta de 20 alunos regularmente matriculados 

nos cursos presenciais por professor. Esse compromisso firmado entre os Institutos 

Federais e o MEC tem vigência até 2022. Dos Institutos Federais considerados 

eficientes neste estudo, apenas o IFSEMG e o IFES já atendem a meta. 

Os Gráficos 4, 5 e 6 mostram o comportamento das variáveis econômicas – 

titulação docente, infraestrutura e capacitação de servidores – em relação às DMUs 

eficientes e ineficientes. 

 

Gráfico 4 – Média da Titulação Docente 

 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com o Gráfico 4, o índice de titulação docente das DMUs eficientes 

é maior do que o índice das DMUs ineficientes. Vale ressaltar que era um resultado 

esperado com base na literatura, uma vez que estudos apontam para uma maior 

qualificação formal do docente e uma maior eficiência educacional (DELGADO, 2007; 

KIRJAVAINEN; LOIKKANEN, 1998; SOTERIOU et al., 1998; RUGGIERO, 1996). 

Deve-se destacar, ainda, que esse resultado corrobora as ideias da Teoria 

Institucional na concepção de Acemoglu e Robinson (2012), ao compreenderem que 

o estímulo à pesquisa científica facilita o surgimento de inovações tecnológicas que 

3,57

3,51

DMU´S EFICIENTES DMU´S INEFICIENTES

Titulação Docente



103 
 

 

são os verdadeiros motores do desenvolvimento. Assim sendo, era de se esperar que 

as DMUs eficientes possuíssem a maior média sobre o índice de titulação docente. 

 

Gráfico 5 – Média do investimento em infraestrutura 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O Gráfico 5 apresenta um resultado não esperado nesta pesquisa. As DMUs 

ineficientes mostraram investir mais em infraestrutura do que as DMUs eficientes. 

Essa constatação contradiz o pensamento de Acemoglu e Robinson (2012), quando 

os autores apontam que uma estrutura física adequada é fundamental para acolher 

as novas descobertas tecnológicas oriundas das instituições inclusivas. 

Contudo, esse resultado assemelha-se ao encontrado em Almeida e Almeida 

Filho (2013), que também pesquisaram sobre a eficiência dos campi dos Institutos 

Federais. Os autores encontraram que os campi eficientes investem 32% a menos em 

infraestrutura em comparação aos campi ineficientes. 

Considerando os dados da Tabela 2, o IFB mostrou-se como um outlier para 

essa variável. Entretanto, mesmo retirando-a da população, o resultado permaneceu 

inalterado.  

 Com base nesse resultado, foi necessário ampliar o período de estudo, visto 

que poderia haver distorções em uma análise pontual, já que um Instituto Federal 

pode realizar um alto investimento em um ano, mas, no ano seguinte, diminuir seus 

investimentos em infraestrutura. Assim sendo, foi realizada uma análise com as 
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variáveis desse estudo nos anos 2011, 2012 e 2013, para que pudesse ser observado 

o comportamento da variável infraestrutura. 

 Contudo, observou-se que, mesmo na análise temporal, a variável 

infraestrutura teve um efeito contrário ao do que se esperava. Isto é, ao longo dos três 

anos analisados, os Institutos Federais que mais investiram em infraestrutura são os 

mais ineficientes. 

 Essa constatação sugere duas hipóteses. A primeira é que os Institutos 

Federais eficientes já têm seus campi consolidados e, portanto, já possuem uma 

infraestrutura desenvolvida, requerendo menos investimentos atuais, enquanto os 

Institutos Federais ineficientes estão ainda consolidando seus campi, o que exige um 

maior investimento em infraestrutura.   

A segunda hipótese diz respeito à má alocação dos recursos, visto que 

investimentos em infraestrutura contemplam construções de salas de aula, 

laboratórios, piscinas, quadras, compras de máquinas e equipamentos, entre outros. 

Essa diversidade de possibilidades pode dificultar a tomada de decisão dos gestores 

em investir no que contribui, de fato, para um melhor resultado educacional.  

Diante disso, embora se reconheça a importância da variável infraestrutura 

para a Teoria Institucional, esta se revelou inadequada para um modelo de avaliação 

de eficiência dentro do contexto da educação profissional brasileira.   
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Gráfico 6 – Média de investimento em capacitação de recursos humanos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Mediante Gráfico 6, observa-se que os Institutos Federais considerados 

eficientes investem mais em capacitação dos servidores do que os institutos 

ineficientes. Esse dado assemelha-se aos resultados encontrados nos trabalhos de 

Alexander, Haug e Jaforullah (2007) e Kirjavaiven e Loikkanen (1998), ao mostrarem 

que escolas do Ensino Médio têm melhores desempenhos educacionais quando os 

professores possuem um maior investimento em qualificação. 

Comungando com as ideias de Acemoglu e Robinson (2012), esse resultado 

indicou que uma instituição eficiente cria maiores incentivos econômicos para o 

desenvolvimento das competências individuais. Essa perspectiva se traduz, em se 

tratando dos Institutos Federais, em um maior estímulo à participação do servidor em 

congressos, seminários, cursos, entre outros eventos. 

Os Gráficos 7, 8 e 9, a seguir, apresentam o comportamento das variáveis 

políticas – padronização dos procedimentos operacionais, difusão das normas 

internas e rotatividade dos cargos em comissão e funções de confiança – em relação 

às DMUs eficientes e ineficientes. 
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Gráfico 7 – Média dos valores da variável padronização dos procedimentos 

operacionais 

 

     Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com o Gráfico 7, a variável política padronização dos procedimentos 

operacionais não exerceu um impacto significativo no resultado educacional dos 

Institutos Federais. As DMUs eficientes e ineficientes possuíram valores similares no 

modelo, o que demonstrou não influenciar diretamente a eficiência dos Institutos 

Federais. 

Vale ressaltar que essa variável é calculada em uma escala de Likert, variando 

de 1 (totalmente inválida) a 5 (totalmente válida) e que tanto as DMUs eficientes 

quanto as ineficientes se enquadraram aproximadamente na escala 4 (parcialmente 

válida).  

Assim sendo, esse resultado teve um efeito alcançado não esperado, de acordo 

com o pensamento de Acemoglu e Robinson (2012), na medida em que a 

padronização de procedimentos é um caminho para se garantir a restrição ao 

exercício arbitrário, entretanto, não foi encontrado impacto no desempenho 

educacional. 

Essa constatação sugere que a escala de Likert com variação de 1 a 5 limite a 

avaliação dos gestores com maior acurácia nessa variável. Certamente, uma 

ampliação nessa escala possibilitaria aos gestores poder avaliar esse item com maior 

precisão. 
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Gráfico 8 – Média dos valores da variável difusão das normas internas 

 

  Fonte: Elaboração própria. 

Similarmente ao gráfico anterior apresentado, o Gráfico 8 revelou um efeito 

alcançado inesperado em relação à variável difusão das normas internas. As DMUs 

eficientes alcançaram aproximadamente o valor 4, assim como as DMUs 

consideradas ineficientes.  

Dessa maneira, esse resultado contrapõe as ideias de Acemoglu e Robinson 

(2012), uma vez que o conhecimento das normas internas por todos os servidores da 

instituição possibilita a esses servidores delimitar seu próprio comportamento dentro 

da organização, evitando assim o exercício arbitrário. 

Vale resgatar o pensamento de North (1993), quando aponta para a 

necessidade do conhecimento das regras do jogo de uma sociedade. Isto é, no 

contexto dos Institutos Federais, o conhecimento sobre as normas internas é uma 

condição básica para que os servidores compreendam as regras a que devem se 

submeter para desenvolver seu próprio trabalho. 

Contudo, essa variável foi considerada não relevante para o modelo de 

eficiência. Da mesma forma que a variável Padronização dos Procedimentos 

Operacionais, essa variável é medida por uma escala de Likert com uma variação de 

1 a 5, que certamente limita a avaliação dos gestores. Sugere, portanto, que uma 

ampliação dessa escala permitiria aos gestores avaliar esse item com maior acurácia. 
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Gráfico 9 – Média dos valores da variável política rotatividade dos cargos em 
comissão e funções gratificadas 

 

Fonte: Elaboração própria. 

No Gráfico 9, constatou-se que as DMUs eficientes possuem um percentual de 

rotatividade dos cargos em comissão e funções gratificadas menor do que as DMUs 

consideradas ineficientes. 

Esse resultado tem uma relação com a Teoria Institucional dentro da 

perspectiva de Acemoglu e Robinson (2012), os quais compreendem que a 

estabilidade política é uma variável fundamental para uma instituição que pretende 

ser inclusiva, visto que é essa estabilidade que garante continuidade das ações 

políticas, mesmo diante da mudança de gestão. 

Nesse sentido, esse resultado mostrou que a rotatividade de cargos dentro dos 

Institutos Federais é uma variável importante dentro do modelo de eficiência, tendo 

em vista que os institutos com menor percentual de rotatividade foram aqueles que 

alcançaram eficiência. 

 Os Gráficos 10 e 11, a seguir, apresentam o comportamento das variáveis de 

outputs – eficiência acadêmica e nota média final no Enem – em relação às DMUs 

eficientes e ineficientes. 
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Gráfico 10 – Média de valores do índice de eficiência acadêmica 

 

   Fonte: Elaboração própria. 

Do Gráfico 10, observou-se que o índice de eficiência acadêmica para as DMUs 

eficientes é 25% mais alto do que para as DMUs ineficientes. Esse é um dado 

esperado, uma vez que se espera que haja uma maior eficiência acadêmica naqueles 

Institutos Federais considerados eficientes. Essa variável representa a quantidade de 

alunos concluintes por alunos matriculados. Assim sendo, esse resultado mostra que 

naqueles Institutos Federais considerados eficientes existe uma maior quantidade de 

alunos concluintes em relação à quantidade de alunos matriculados do que nos 

Institutos Federais ineficientes. 

Estudos como os de Barbosa e Wilhekm (2009) e de Kirjavainen e Loikkanen 

(1998) indicam que o resultado da eficiência acadêmica é uma variável de output 

fundamental para os modelos de avaliação de eficiência em escolas de Ensino Médio.  

Dessa maneira, o índice de eficiência acadêmica é apontado como relevante 

dentro do grupo de variáveis de outputs para o modelo deste estudo. 
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Gráfico 11 – Média dos valores da nota média final do Enem 

 

   Fonte: Elaboração própria. 

 O Gráfico 11 revelou um resultado esperado neste estudo. As DMUs eficientes 

possuem uma maior nota média final no Enem do que as DMUs ineficientes. Optou-

se em utilizar apenas a nota média final, em vez do resultado de cada prova, tendo 

em vista que a correlação entre as provas era alta. 

 Esse resultado demonstra relação com diversos estudos de avaliação de 

eficiência no contexto educacional (HAELERMAN et al., 2014; HARRISON; ROUSE, 

2014; ALMEIDA; ALMEIDA FILHO, 2013; PORTELA; CAMANHO; BORGES, 2011; 

BARBOSA; WILHEKM, 2009; BISHOP; WOESSMANN, 2004). Isto é, os resultados 

de testes padronizados são variáveis de impacto na eficiência educacional. 

 Diante desses resultados, é pertinente comparar o efeito esperado e o efeito 

alcançado das variáveis consideradas nessa etapa da pesquisa em relação à 

eficiência dos IFs, conforme o Quadro 11, a seguir. 
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Quadro 11 – Comparação do efeito esperado versus efeito obtido das variáveis do 

DEA 

 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2015. 

 Observa-se pelo Quadro 11 exposto acima que a maioria das variáveis 

utilizadas no DEA alcançou o efeito esperado deste estudo. Entretanto, as variáveis 

padronização dos procedimentos e instruções operacionais, difusão das normas 

internas e números de campi foram consideradas irrelevantes, visto que as DMUs 

eficientes e ineficientes possuem práticas institucionais similares.  

 Por outro lado, a variável infraestrutura teve um resultado inesperado. As DMUs 

ineficientes apresentaram um maior investimento em infraestrutura do que as DMUs 

eficientes. Esse resultado se contrapõe à literatura que embasa esta pesquisa, uma 

vez que era esperado que as DMUs eficientes investissem mais em infraestrutura do 

que as ineficientes. Esse fator pode estar relacionado com a má alocação dos 

Fatores Institucionais Efeito Esperado Efeito

Alcançado

Rotatividade dos cargos em comissão e funções 
gratificadas

_ _

Difusão das normas internas de controle + SR

Padronização dos procedimentos e instruções 
operacionais

+ SR

Capacitação dos recursos humanos + +

Infraestrutura + _

Titulação Docente + +

Números de Campi _
SR

Relação Aluno/Docente _ _

Renda Familiar até 01 salário mínimo _ _

Nota Média Final no ENEM + +

Índice de Eficiência Acadêmica + +

Legenda: SR = sem relação
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recursos de infraestrutura dentro dos Institutos Federais, o que mereceria uma 

investigação específica e detalhada nesse sentido.  

Por fim, a natureza da avaliação de eficiência na educação profissional 

relacionada à Teoria Institucional exigiu mais do estudo. Com a finalidade de 

aprofundar o conhecimento das variáveis que afetam a eficiência educacional e sua 

relação com a Teoria Institucional, buscaram-se elementos na análise qualitativa. 

 

6.3 Etapa III – Análise Qualitativa  

 

 

Esta etapa tem como objetivo complementar o presente estudo com uma 

perspectiva qualitativa, a partir do ponto de vista dos gestores máximos dos Institutos 

Federais do país que possibilite uma maior verticalização do conhecimento.  

A análise contemplou seis questionários, os quais foram respondidos pelos 

Reitores dos IFs, representando 13,5% dos questionários enviados. Os Reitores que 

participaram da pesquisa são mostrados na Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3 – Participantes da pesquisa 

DMUs Escore Ranking 

IFAM 1 2º 

IFSulMG 1 6º 

IFRS 1 10º 

IFSP 1 20º 

      

IFRN 0,987103 26º 

IFSertãoPE 0,957078 28º 
Fonte: Elaboração própria. 

Em face da tabela exposta, é possível observar que quatro Reitores de 

Institutos Federais considerados eficientes, neste estudo, participaram da pesquisa, 

enquanto dois Reitores de Institutos Federais apontados como ineficientes 

responderam o questionário. 

A seguir, são apresentados os Gráficos 12, 13 e 14, que demonstram o perfil 

dos gestores participantes desta pesquisa. 
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Gráfico 12 – Tempo de Serviço dos Reitores na Rede Federal 

 

    Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir do gráfico acima, verifica-se que os Reitores apresentam certa 

heterogeneidade em relação ao tempo de serviço na Rede Federal. A maior parte dos 

participantes, 66%, concentrou-se entre 11 e 30 anos no serviço público na Rede 

Federal. Do outro lado, 17% dos participantes possuem menos de 10 anos, e, no outro 

extremo, 17% dos participantes possuem mais de 30 anos na Rede Federal. 

O gráfico a seguir mostra o perfil dos gestores em relação ao tempo no cargo 

como Reitor na instituição. 
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Gráfico 13 – Tempo no Cargo de Reitor da Instituição 

 

      Fonte: Elaboração própria. 

 Com base no gráfico acima, percebeu-se que a maior parte dos participantes 

desta pesquisa, 67%, possui menos de dois anos no cargo de Reitor, enquanto 

apenas 33% têm acima de 7 anos. Não houve participantes na pesquisa que 

possuíssem entre 3 e 6 anos de tempo no cargo de Reitor.  

 A seguir, o gráfico apresenta a área de atuação profissional dos Reitores 

participantes da pesquisa. 

Gráfico 14 – Área de Atuação Profissional 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 O gráfico exposto indica que 50% dos Reitores que participaram da pesquisa 

possuem formação profissional em engenharia, enquanto os outros 50% possuem 

formação na área da educação, especialmente em letras (licenciatura). 

Com base nessas observações, é possível traçar uma análise comparativa 

entre o perfil dos Reitores apresentados e o resultado quantitativo obtido das DMUs, 

por meio do DEA, na etapa anterior. 

Dessa maneira, foi constatado que, para este estudo, o tempo de serviço na 

Rede Federal não exerceu influência na eficiência das DMUs. Essa análise justifica-

se pelo fato de o Reitor do Instituto Federal do Amazonas, considerado a segunda 

mais eficiente DMU no ranking, apresentar o mesmo tempo de serviço do Instituto 

Federal do Sertão Pernambucano, considerado uma DMU ineficiente, na vigésima 

oitava posição.  

Em relação ao tempo de cargo como Reitor, também não se mostrou uma 

variável que influencie a eficiência dos IFs. Conforme apresentado no Gráfico 13, a 

maior parte dos participantes da pesquisa tem menos de 2 anos como Reitor, levando 

em consideração tanto as DMUs eficientes quanto as ineficientes.  

Quanto à atuação profissional, houve um equilíbrio na participação dos Reitores 

entre as áreas da engenharia e da educação, de acordo com o Gráfico 14 

apresentado. Constatou-se também que não há relação da área de atuação do reitor 

com a eficiência dos IFs. 

Dessa maneira, verificou-se, para este estudo, que o perfil do gestor máximo 

dos Institutos Federais não exerceu influência na eficiência desses institutos. 

Em relação aos fatores políticos e econômicos incorporados nessa etapa da 

pesquisa, destacaram-se os apresentados no Quadro 12 e expostos em detalhes no 

apêndice A. 
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Quadro 12 – Fatores Políticos e Econômicos Elencados na Pesquisa 

Qualitativa 

Fatores Políticos Fatores Econômicos 

Critérios adotados para a escolha dos 

cargos em comissão e funções 

gratificadas. 

Disponibilização de canais de geração 

de recursos próprios aos servidores da 

instituição. 

Continuidade das ações políticas do 

gestor anterior.  

 

Autonomia gerencial entre o IF e o MEC, 

bem como autonomia entre a Reitoria e 

os Campi. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Observou-se, em relação ao fator político, no item escolha dos cargos em 

comissão e funções gratificadas, que todos os participantes da pesquisa utilizam o 

critério da meritocracia e confiança como critérios de escolha para esses cargos de 

livre nomeação. Essa constatação sugere que os Institutos Federais adotam critérios 

técnicos e de confiança para a escolha dos seus cargos em comissão e que esse 

aspecto não afeta diretamente a eficiência dos institutos, na medida em que existe 

similaridade nessa prática institucional pelos Reitores. 

Quanto à continuidade das ações políticas definidas pelo gestor anterior, com 

exceção do Instituto Federal de São Paulo, os gestores, ao assumirem o cargo de 

Reitor, buscam dar continuidade às ações políticas estabelecidas pelo seu 

antecessor. Essa variável também se mostrou não ter relação com a eficiência dos 

IFs, visto que DMUs eficientes e ineficientes apresentaram o mesmo resultado. 

Em relação à autonomia gerencial praticada entre os IFs e o MEC, constatou-

se que 50% dos Reitores compartilham a opinião de que há independência entre as 

instituições, tais como: IFRN, IFSP e IFAM, por entenderem que os IFs foram criados 

por lei e não são subordinados ao MEC. Entretanto, por outro lado, os outros 50% 

acreditam que há dependência entre os IFs e o MEC, em virtude da dependência de 

liberação de recursos e implantação de novos programas, como apontado pelo IFRS, 

IFSMG e IFSertãoPE. Essa constatação indicou que essa variável também não exerce 

influência na eficiência dos IFs, na medida em que existe uma combinação 

compartilhada de DMUs eficientes e ineficientes em ambas as opiniões. 
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Por outro lado, verificou-se que a autonomia entre a Reitoria e os campi 

apresentou-se ser uma variável que afeta a eficiência dos IFs. Em sua totalidade, os 

Reitores dos IFs, considerados eficientes neste estudo, afirmaram haver autonomia 

gerencial entre a Reitoria e os campi da instituição. Entretanto, o Reitor do 

IFSertãoPE, considerado ineficiente nesta pesquisa, define como dependente a 

relação entre os campi e a Reitoria.  

Os resultados dos fatores políticos constatados nessa etapa da pesquisa 

corroboram, parcialmente, a perspectiva de Acemoglu e Robinson (2012). Os autores 

apontam que uma instituição que pretenda ser inclusiva deve restringir o exercício 

arbitrário, incentivando gestores a tomarem decisões baseadas em critérios claros, 

técnicos e objetivos, atendendo a um amplo conjunto de interesses (ACEMOGLU; 

ROBINSON, 2012). Assim sendo, foi verificado, neste estudo, que os Institutos 

Federais eficientes adotam critérios baseados na meritocracia para a escolha de 

cargos em comissão, o que vai ao encontro da ideia dos autores exposta acima.  

Entretanto, como já mencionado, os Institutos Federais considerados 

ineficientes também se respaldam em critérios técnicos para a escolha dos cargos em 

comissão, o que vem a sugerir que outros fatores estejam afetando a eficiência. Nesse 

sentido, é pertinente retomar o resultado da etapa anterior, que mostrou que os 

Institutos Federais considerados ineficientes possuem uma alta rotatividade dos 

cargos em comissão, em relação aos Institutos Federais eficientes. Isso implica que, 

para este estudo, a eficiência dos IFs é afetada pela rotatividade dos cargos em 

comissão e não pelos critérios de escolha desses cargos, visto que os institutos 

possuem similaridade nessa prática institucional.  

A estabilidade política é outro fator destacado em Acemoglu e Robinson (2012) 

e em Hanushek e Woessmann (2010) para que uma instituição se torne inclusiva. 

Entretanto, nessa etapa da pesquisa, foi verificado que os Institutos Federais 

eficientes e ineficientes buscam, em sua maioria, dar continuidade às ações políticas 

do gestor anterior, o que sugere uma ausência de relação dessa variável com a 

eficiência dos IFs. 

No que concerne ao fator político autonomia gerencial, a literatura considera 

que quanto maior a autonomia gerencial, maior a eficiência educacional das escolas, 

tendo em vista que uma maior liberdade na estrutura do sistema institucional contribui 

para uma maior efetividade de recursos (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, BISHOP; 

WOESSMANN, 2004). Os resultados deste estudo corroboram as ideias dos referidos 
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autores, quando foi observada uma dependência entre os campi e a Reitoria nos 

Institutos Federais considerados ineficientes. 

Em relação ao fator econômico, no item disponibilização de canais de geração 

de recursos próprios aos servidores, os Institutos Federais revelaram dificuldade em 

oferecer meios de geração de recursos próprios aos docentes e funcionários 

administrativos. A maior parte dos Reitores, aproximadamente 80% dos participantes, 

apontou editais de pesquisa e extensão como forma de prover recursos aos 

servidores. Uma exceção é o IFAM, considerado eficiente em segundo lugar no 

ranking, que afirmou disponibilizar um portfólio de soluções tecnológicas em que os 

servidores podem desenvolver com uma remuneração específica. 

Esse resultado mostra harmonia com as ideias abordadas em Acemoglu e 

Robinson (2012), os quais apresentam a ideia de que as instituições inclusivas 

estimulam o desenvolvimento de talentos e competências individuais que favoreçam 

a geração de riquezas e o crescimento da economia.  

Por fim, com base nos resultados alcançados nessa etapa qualitativa, é 

possível concluir que a autonomia gerencial e a disponibilização de canais de geração 

de recursos aos servidores são fatores relevantes que impactam na eficiência dos 

Institutos Federais. No entanto, as outras variáveis levantadas nessa etapa que não 

obtiveram relação com a eficiência desses institutos carecem de novas análises com 

uma amostra maior. 

 

6.4 Etapa IV – Modelo de Framework de Avaliação de Eficiência Proposto 

 

Essa etapa tem por objeto apresentar o modelo de framework de avaliação de 

eficiência proposto para a educação profissional brasileira, especialmente para os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com base nos resultados 

obtidos na análise quantitativa e qualitativa. É baseado na Teoria Institucional na 

concepção de Acemoglu e Robinson (2012), para quem as instituições políticas e 

econômicas determinam as causas da prosperidade ou fracasso de uma organização. 

Para o modelo, além dos fatores políticos e econômicos, foi proposta a inclusão 

dos fatores social, educacional e administrativo como relevantes para a eficiência dos 

Institutos Federais. O modelo proposto está configurado a seguir: 

 

Figura 12 – Modelo de Framework de Avaliação de Eficiência dos IFs 
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Fonte: Elaboração própria. 

 Do modelo apresentado, é possível observar que, além dos fatores 

institucionais, políticos e econômicos, outros fatores – social, administrativo e 

educacional – foram necessários na inclusão do modelo, fruto da necessidade de 

atender a complexidade do contexto educacional. Como aponta Morin (2003), a 

complexidade propõe uma visão sistêmica aberta. 

 Dessa maneira, além da inclusão de variáveis, já mencionada, a retirada de 

determinadas variáveis apontadas ao longo do trabalho também foi necessária. Foi 

proposta a exclusão da variável administrativa “números de campi”, bem como das 

variáveis políticas “grau de padronização dos procedimentos operacionais”, “grau de 

difusão das normas internas”, “critérios de escolha de cargos em comissão” e 

“continuidade das ações políticas”, por entender que essas variáveis não exerceram 

influência na eficiência dos Institutos Federais. A variável econômica “infraestrutura” 

também foi excluída do modelo, devido aos resultados irem de encontro às ideias 

apresentadas na literatura que embasa este estudo. 

 Vale ressaltar que, embora o modelo proposto se baseie nas ideias de 

Acemoglu e Robinson (2012), houve a necessidade de buscar em outros autores que 

estudam a dimensão institucional um embasamento teórico condizente com o 
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contexto da educação profissional brasileira, visto que a educação não deve ser vista 

por uma única perspectiva (BACIU, 2012; HANUSHEK; WOESSMANN, 2010; 

BISHOP; WOESSMANN, 2004). 

 Nesse sentido, o modelo de eficiência elaborado está alicerçado em cinco 

dimensões. A primeira, a dimensão social, contempla a renda familiar dos alunos até 

um salário-mínimo. É consenso na literatura que a condição econômica dos pais 

influencia o desempenho dos alunos (BARBOSA; WILHEKM, 2009; MANCEBÓN et 

al., 2012; RUGGIERO et al., 1999). A segunda, a dimensão administrativa, aborda a 

relação aluno/docente, um aspecto gerencial de impacto na eficiência educacional, 

apontada na literatura (SOTERIOU et al., 1998; RUGGIERO, 1996). A terceira 

dimensão, a educacional, mostra em suas variáveis – nota média final do Enem e 

índice de eficiência acadêmica – uma relação direta com o desempenho dos alunos. 

Essas variáveis são largamente utilizadas nos estudos nacionais e internacionais 

(HAELERMANS; BRENNAN; RUGGIERO, 2014; HARRISON et al., 2014; BARBOSA 

et al., 2013; ALMEIDA; ALMEIDA FILHO, 2013). 

 A quarta e a quinta dimensões – Política e Econômica, respectivamente – estão 

relacionadas às ideias da Teoria Institucional na concepção de Acemoglu e Robinson 

(2012). As variáveis destacadas nessas dimensões estão respaldadas nos conceitos 

de instituições políticas e econômicas, como essenciais para explicar porque uns 

Institutos Federais prosperam e outros não. 

Diante do exposto, acredita-se que o modelo proposto e seu desdobramento 

atendam ao último objetivo específico desta pesquisa, que visa criar um framework de 

avaliação da eficiência institucional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A proposta deste estudo buscou analisar a eficiência dos Institutos Federais, 

fundamentada na Teoria Institucional dentro da perspectiva de Acemoglu e Robinson. 

Os objetivos específicos foram estabelecidos numa sequência, de maneira a criar uma 

estrutura de investigação que norteou todo o procedimento de análise dos fatores 

institucionais e a eficiência dos IFs, capaz de criar, ao final, um modelo de framework 

de avaliação de eficiência para a educação profissional brasileira.  

 A sustentação teórica apresentou os principais elementos conceituais que 

circunscreveram o objeto de pesquisa, em especial, a relação entre fatores 

institucionais e eficiência educacional. Foi notória a incipiente literatura, em nível 

nacional e internacional, sobre esse assunto, sobretudo no que se refere à presença 

de parâmetros quantitativos e qualitativos no contexto da educação profissional. O 

passo seguinte foi a fundamentação do DEA, técnica utilizada amplamente na 

avaliação de eficiência dentro do contexto educacional. 

 Os elementos teóricos, resultantes da revisão bibliográfica, foram confrontados 

com as informações obtidas a partir da análise de dados empírica, sob cinco 

dimensões: política, econômica, social, administrativa e educacional, o que gerou uma 

quantidade importante de informações acerca das práticas eficientes e ineficientes 

dos Institutos Federais. 

O primeiro objetivo específico – Explicar os fatores institucionais dos IFs a partir 

da Teoria Institucional – teve sua análise balizada nos elementos teóricos 

apresentados pela Teoria Institucional dentro da perspectiva de Acemoglu, Robinson 

e colaboradores. A conclusão foi a de que os fatores institucionais políticos coerentes 

com o pensamento dos autores são: grau de padronização de procedimentos 

operacionais, grau de difusão de normas interna, rotatividade dos cargos em comissão 

e funções gratificadas. Já os fatores econômicos envolveram a titulação docente, 

infraestrutura e capacitação dos recursos humanos. 

No segundo objetivo específico – Medir a eficiência educacional dos IFs, a partir 

da técnica da Análise Envoltória dos Dados (DEA) –, foram identificados quais os 

Institutos Federais considerados eficientes e ineficientes para este estudo. Foi 

verificado que 66% dos IFs são eficientes, enquanto 34% não são. As variáveis de 

inputs utilizadas no modelo DEA foram: na dimensão social – renda familiar –; na 

dimensão administrativa – relação aluno/docente, números de campi –; na dimensão 

política – rotatividade dos cargos em comissão, grau de padronização dos 

procedimentos e grau de difusão das normas internas –; e na dimensão econômica – 
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capacitação dos recursos humanos, titulação docente e infraestrutura. Já as variáveis 

de outputs foram a nota média final do Enem e o índice de eficiência acadêmica. Essa 

etapa resultou na análise da relação das variáveis listadas com a eficiência dos IFs. 

O terceiro objetivo específico – Promover a Análise Qualitativa dos IFs com 

base na Teoria Institucional – mostrou o posicionamento dos Reitores, gestores 

máximo dos IFs, em relação a determinados aspectos políticos e econômicos. Foi 

verificado que a autonomia gerencial e a disponibilização de canais de geração de 

recursos aos servidores são variáveis não mensuráveis que influenciam na eficiência 

dos IFs. 

Do quarto objetivo específico – Criar um framework de Avaliação de Eficiência 

dos IFs –, resultou uma estrutura de modelo de eficiência capaz de avaliar o 

desempenho da educação profissional brasileira, especialmente os Institutos 

Federais, respaldado em cinco dimensões: social, educacional, administrativa, política 

e econômica.  

A partir desse modelo de framework de avaliação de eficiência, tornou-se 

interessante expandir a figura em busca de um novo saber para calcular a eficiência 

dos Institutos Federais. Assim sendo, baseado nos resultados quantitativos foi 

possível medir, por meio da média aritmética, números otimizados de cada variável 

institucional para que os Institutos Federais sejam considerados eficientes. Já as 

variáveis qualitativas compreendem determinados cursos de ações capazes de 

levarem a práticas institucionais eficientes. A Figura 13 demonstra essa nova 

visualização do modelo. 

 

 

 

Figura 13 – Métricas e Ações de Eficiência dos IFs 
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Fonte: Elaboração própria. 

 Como se observa na Figura 13, foi verificado que os IFs considerados 

eficientes, neste estudo, possuem 50% dos alunos com renda familiar de até um 

salário-mínimo. Esse valor é devido à lei de cotas n. 12.711, que determina que a 

metade de vagas ofertadas pelos IFs deve ser destinada para alunos que cursaram o 

ensino fundamental em escolas públicas e possuem uma baixa renda familiar. Por 

outro lado, grande parte dos IFs considerados ineficientes ultrapassa esse percentual. 

Na dimensão administrativa, constatou-se que, em média, os IFs eficientes 

apresentam vinte e seis alunos para cada docente. Essa relação aluno/docente 

diverge da recomendação do Ministério da Educação, que sugere vinte alunos para 

cada docente, por meio do acordo de metas estabelecido entre o MEC e os IFs no 

ano de 2010. 

 Na dimensão educacional, notou-se que os Institutos Federais eficientes 

possuem, em média, uma eficiência acadêmica de 53%. Ou seja, esse índice indica 

que mais da metade dos ingressos consegue concluir a formação pretendida. Em 

relação à nota média final do Enem, os Institutos Federais eficientes conseguem obter 

um argumento médio de 557 pontos. 
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 A dimensão política mostra que os IFs eficientes, neste estudo, apresentam 

uma rotatividade de 53% dos cargos em comissão. Embora seja um número 

razoavelmente alto, foi visto nos resultados que a alta rotatividade é uma realidade 

presente na maioria dos IFs, especialmente nos considerados ineficientes. A 

autonomia gerencial é uma outra variável política relevante nos IFs considerados 

eficientes. Para essa variável, foi verificado que existe uma liberdade dos gestores 

nas tomadas de decisões dentro dos campi, diferentemente dos IFs ineficientes, que 

possuem uma forte dependência com a Reitoria.  

 No que concerne à dimensão econômica, observou-se que os Institutos 

Federais eficientes investem, em média, R$ 685,00 anuais na capacitação profissional 

para cada servidor ativo. A titulação docente, outro fator relevante, obteve um índice 

de 3,5 nos IFs eficientes. No cálculo dessa titulação, estão inclusos os professores 

com aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, tendo um peso maior 

os docentes com maior titulação. Uma variável econômica qualitativa em destaque foi 

a disponibilização de canais de geração de recursos próprios. Percebeu-se que os IFs 

eficientes oferecem formas de incentivos econômicos aos docentes, não apenas em 

forma de editais de pesquisa e extensão, mas também disponibilizam programas de 

soluções tecnológicas remuneradas aos servidores. 

Os resultados apresentados e discutidos no presente trabalho poderão 

contribuir com duas vertentes: em primeiro lugar, para estudiosos que tenham 

interesse nesse tipo de fomento, no sentido de colaborar com novas variáveis que 

estejam relacionadas à eficiência dos IFs; em segundo lugar, para os gestores da 

educação profissional brasileira, na perspectiva de indicar pontos críticos no processo 

de gerenciamento nesse contexto educacional.  

 

7.1 Limitações e Desafios da Pesquisa 

 

 

 Cumpre pontuar, nesse momento, uma das principais dificuldades enfrentadas 

para a realização do presente trabalho, que foi a carência de estudos nacionais e 

internacionais utilizando a Teoria Institucional dentro de um contexto de educação 

profissional. Além disso, o uso da Teoria Institucional com uma perspectiva econômica 

exigiu da autora um mergulho em um campo novo, o que nem sempre gerou uma 

situação confortável. 
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Esse desafio oportunizou à autora um aprofundamento teórico por um período 

de quatro meses com o Prof. Dr. Stanley Engerman, na University of Rochester, no 

estado de Nova Iorque, Estados Unidos. Esse período foi fundamental para a 

compreensão da relação entre os três pilares deste trabalho: Teoria Institucional – 

Educação Profissional – Eficiência. A partir dessa compreensão, foi possível, ainda 

na coorientação do Prof. Stanley, a determinação das variáveis do modelo DEA que 

fizessem sentido, além da escolha das variáveis qualitativas presentes nos 

questionários aplicados com os Reitores.  

Como perspectiva futura para o presente trabalho, poderá ser considerado o 

emprego de outras variáveis integrando as análises da eficiência dos IFs, como, por 

exemplo, a inclusão da etnia na dimensão social. Essa sugestão parte dos trabalhos 

de Camps e Engerman (2012), quando analisam nos seus estudos o impacto da raça 

na qualidade da educação latino-americana. Para os autores, a desigualdade de 

renda encontrada ainda no século XXI e a estrutura racial presente nos países da 

América Latina influenciam fortemente na formação do capital humano.  

Outra perspectiva futura consiste no agrupamento dos resultados em 

dimensões regionais, buscando comparar as divergências das práticas institucionais 

entre as regiões brasileiras, como demonstrado em Thomaz (2013). Para tanto, há a 

necessidade da realização da pesquisa qualitativa com um maior número de gestores 

das diferentes regiões brasileiras. 

 Por fim, sabe-se que nada é definitivo, pois conceitos são mudados a cada 

instante e novas descobertas surgem embaladas pelo movente mundo social que cria 

e se recria a cada instante. E são esses novos desafios que movem o mundo 

acadêmico. Como bem diz o sábio provérbio chinês, não há fim para o estudo.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Magnífico(a) Reitor(a), este questionário faz parte da pesquisa de doutorado intitulada “RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: UMA ANÁLISE DA 

EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL”, o(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar deste estudo, 

desenvolvido pela doutoranda Renata Lissa Soares da Silva Guidi, também docente do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, sob a coordenação do Prof. Dr. 

Afrânio Galdino de Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agradecemos sua 

colaboração e nos comprometemos em não expor os nomes dos participantes.   

 

QUESTIONÁRIO 

I – PERFIL DO GESTOR – Campus: --------------------------------------------- 

 

1. Tempo de Serviço na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica: 
(  ) Até 10 anos    (  ) 21 – 30 anos  

(  ) 11 – 20 anos    (  ) Acima de 30 anos 

 

2. Tempo no cargo de Reitor dessa instituição 
(  ) Até 2 anos    (  ) 5 – 6 anos 

(  ) 3 – 4 anos    (  ) Acima de 7 anos 

 

3. Área de atuação profissional 
(  ) Administração   (  ) Letras 

(  ) Engenharia   (  ) Direito 

(  ) Ciências Contábeis  (  ) Pedagogia  

(  ) Ciências Econômicas  (  ) Outra:__________________________ 

 

II – FATOR INSTITUCIONAL POLÍTICO 

 



139 
 

 

4. Quais são as prioridades da sua gestão para a instituição? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Ao assumir o cargo que exerce, o(a) senhor(a) deu continuidade às ações políticas do gestor 
anterior? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Que critérios são adotados na escolha de cargos em comissão e funções de confiança? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. Em relação à autonomia gerencial: 
a) Como o(a) Senhor(a) percebe a autonomia gerencial dessa instituição em relação ao 

Ministério da Educação?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b) Como o(a) Senhor(a) percebe a autonomia gerencial dos campi, no geral, em relação à 
Reitoria? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

III – FATOR INSTITUCIONAL ECONÔMICO 

8. Quais canais de geração de recursos próprios são disponibilizados para os servidores dessa 
instituição? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9. Como o(a) Senhor(a) percebe o desempenho dos alunos dessa instituição? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada por sua valiosa colaboração! 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Tendo em vista a pesquisa que apresenta como título RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: UMA ANÁLISE DA EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL, 

o(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar deste estudo, desenvolvido pela doutoranda 

Renata Lissa Soares da Silva Guidi, sob a coordenação do Prof. Dr. Afrânio Galdino de Araújo, o qual 

apresenta como objetivo principal analisar a eficiência dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, fundamentada na Teoria Institucional, visando construir um framework de avaliação de 

eficiência institucional para a educação profissional brasileira. 

Neste estudo, serão utilizados questionários e, desse modo, pedimos sua colaboração a fim de 

que responda, de forma coerente, às perguntas propostas pelos questionários sobre o tema acima 

proposto. Garantimos que esta pesquisa não trará nenhuma forma de prejuízo na qualidade e condição 

de vida, dano ou transtorno ao trabalho daqueles que dela participarem. Todas as informações 

coletadas nesta investigação são estritamente confidenciais, ou seja, serão mantidas em total sigilo, 

assim como a identidade dos colaboradores não será revelada a outrem. 

É importante salientar que a sua participação é voluntária e o Sr.(Sra.) tem a total liberdade de 

se recusar a continuar participando em qualquer momento da pesquisa, sem que isso traga ao 

senhor(a) qualquer constrangimento. 

Comprometemo-nos a utilizar os dados coletados somente em função da referida pesquisa e 

nos empenharemos em veicular, de forma clara, seus resultados através de artigos científicos, anais e 

periódicos especializados nessa área de conhecimento e/ou encontros científicos e congressos, 

sempre protegendo a identificação dos voluntariados. 

Portanto, todos os participantes poderão receber quaisquer esclarecimentos acerca deste 

estudo no momento oportuno. O Sr.(Sra.) poderá ter acesso a maiores informações sobre esta 

investigação através do telefone ou e-mail da pesquisadora: (84-991342536, 

renata.soares@ifrn.edu.br). 

Este termo está elaborado em duas vias, sendo uma para o sujeito participante da pesquisa e 

outra para o pesquisador, que deverá anexá-lo a seus arquivos. 

Eu, __________________________________________________________________, 

manifesto meu consentimento em participar desta pesquisa, tendo sido esclarecido(a) a respeito deste 

objeto de estudo. 
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Natal/RN,____________ de _____________________ de 2015. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do(a) Participante da Pesquisa 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do(a) Pesquisador(a) 

 

 

 

 

 

 


