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MODELO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES 
FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR: UMA APLICAÇÃO DOS MODELOS 

LINEARES GENERALIZADOS 

Getúlio José Amorim AMARAL1 
Gauss Moutinho CORDEIRO2 

• RESUMO: Neste artigo desenvolve-se um modelo linear generalizado para explicar o orçamento de 
custeio e capital (OCC) das instituições federais de ensino superior (IFES) do Brasil. Neste modelo, a 
transformação de Box e Cox (1964) é usada para encontrar a melhor função de variância e o conceito 
de quase-verossimilhança permite definir e estimar o modelo associado a esta função de variância. 
Além disto, o quase-desvio estendido é usado para comparar o modelo de quase-verossimilhança 
escolhido com uma outra alternativa de interesse. 

• PALAVRAS-CHAVE: Modelos econométricos; função de quase-verossimilhança; quase-desvio 
estendido.  

1 Introdução 

O Ministério da Educação (MEC) tem utilizado um modelo constituído por três 
componentes: custos, histórico e produção, para distribuir os recursos de orçamento de 
custeio e capital (OCC) entre as IFES. A principal parcela deste modelo é aquela associada 
aos custos, que é calculada por um modelo de mínimos quadrados. Especificamente, a 
variável resposta deste modelo é definida por: 
POCC: Percentuais de alocação de OCC em relação ao total de todas as IFES, e suas 
variáveis explicativas: 

• ACECB: Alunos matriculados nos cursos das áreas de conhecimento das ciências exatas e 
da terra e ciências biológicas; 

• AENG: Alunos matriculados nos cursos da área de conhecimento de engenharia;  

• ACS: Alunos matriculados nos cursos das área de conhecimento das ciências da saúde; 

• ACAGR : Alunos matriculados nos cursos das área de conhecimento das ciências agrárias; 

• ACSH: Alunos matriculados nos cursos das áreas de conhecimento das ciências sociais 
aplicadas e ciências humanas, letras e artes; 
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• SGRA: Alunos matriculados nos cursos de primeiro e segundo graus não técnicos;  

• TEC: Alunos matriculados nos cursos de segundo grau técnicos; 

• AREA: Área construída atual arredondada para o inteiro mais próximo; 

• CAP: Percentuais relativos aos gastos de capital, incluindo recursos próprios. 
Todas as variáveis são tomadas como a média dos últimos cinco anos anteriores ao 

ano de implementação do modelo, com exceção da área construída, que é incorporada ao 
modelo com o seu valor atual. Nas variáveis ACECB, AENG, ACS, ACAGR e ACSH são 
incluídos todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado. Os valores destas 10 
variáveis, para as 52 IFES, relativos ao ano de 1994, são apresentados na Tabela 1. 

O índice de custos correspondente a i-ésima universidade é estimado pela equação 

POCCi = B1ACECBi + B2AENGi + ... + B9CAPi, 

onde os coeficientes B1, B2, ...,B9 são estimados pelo método dos mínimos quadrados. 
A pressuposição de variância constante do método de mínimos quadrados não é 

adequada aos dados em questão. A idéia do método é encontrar estimativas dos parâmetros 
B1, B2, ...,B9 de modo que o somatório dos quadrados das distâncias entre cada ponto 
observado e seu valor estimado pelo modelo seja mínima. Dessa forma, o método atribui 
pesos iguais às observações, o que equivale a supor que a variância da variável POCC é 
constante. Porém, por outro lado, as universidades são muito heterogêneas e, portanto, a 
suposição de variabilidade constante para a variável POCC não é adequada. 

Dessa forma, o objetivo deste artigo é propor um modelo estatístico que substitua 
adequadamente o modelo de mínimos quadrados usado no componente de custos.  

2 Modelos lineares generalizados  

Os modelos lineares generalizados (MLGs) foram formulados por Nelder e 
Wedderburn (1972) e representam a unificação de classes de modelos que eram estudadas 
separadamente. 

Nos MLGs as variáveis aleatórias ( )y y y
n

T

=
1
,...,  são supostas independentes e 

cada  iy   tem uma  densidade ou função de probabilidade na família exponencial indexada 

por θ  

( ) ( ){ } ( ) ( )[ ],,exp,; iiiiiii ycabyyf φφθθθφ +−=
 

( )1  

onde (.)a , ( ).b , e ( ).,.c  são funções conhecidas e o parâmetro de precisão 0>iφ  é 
suposto conhecido para cada observação. 

Tem-se ( ) ( ) iiii ddbyE µθθ ==  e ( ) ( ) ,iii VayVar φ=  onde θµ ddV =  é 

uma função conhecida da média .µ  
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Tabela 1 - Dados das universidades 

N°°°° Universidade Sigla POCC ACECB AENG ACS ACAGR ACSH SGRA TEC CAP AREA 

1 Univ. Fed. de Alagoas UFAL 2,1720 485 1497 2021 554 4246 0 0 1,3784 124002 
2 Univ. Fed. Bahia UFBA 3,8479 2223 2080 3123 994 7892 0 0 3,6460 211250 
3 Univ. Fed. do Ceará UFCE 3,8147 1633 1292 2582 1345 6180 0 0 2,6433 225330 
4 Univ. Fed. Espírito Santo UFES 2,3758 687 1368 1451 129 4827 402 0 3,1463 146642 
5 Univ. Fed. Goiás UFGO 2,3466 903 711 2110 793 5124 766 0 1,6032 158099 
6 Univ. Fed. Fluminense UFF 4,0567 2464 2370 3510 594 13124 0 290 4,1598 212325 
7 Univ. Fed. de Juiz De Fora UFJF 1,6517 452 879 2466 0 2677 1940 0 1,6464 115734 
8 Univ. Fed. de Minas Gerais UFMG 4,2200 2302 2973 4958 777 8253 749 819 7,7363 644445 
9 Univ. Fed. do Pará UFPA 3,7424 3784 2129 2326 0 10865 3251 0 2,7999 167110 

10 Univ. Fed. da Paraíba UFPB 3,9552 2209 3646 2857 1165 9406 422 0 2,0738 516612 
11 Univ. Fed. do Paraná UFPR 3,7409 2132 2319 4100 1104 5882 0 556 7,1304 370012 
12 Univ. Fed. de Pernambuco UFPE 3,8344 1443 2400 3402 0 9630 293 0 7,8266 325745 
13 Univ. Fed. Rio Grande do Norte UFRN 3,0532 1193 1204 1983 118 6872 328 0 1,9043 275621 
14 Univ. Fed. do Rio Grande do Sul UFRGS 3,9878 2776 3025 3020 1017 9318 532 961 5,1540 281434 
15 Univ. Fed. do Rio de Janeiro UFRJ 6,8590 3767 5146 4655 0 12547 244 0 4,0843 468000 
16 Univ. Fed. de Santa Catarina UFSC 3,4910 1250 2984 2348 559 6896 1095 147 2,9753 187477 
17 Univ. Fed. de Santa Maria UFSM 2,7492 748 910 2441 1660 3713 0 775 2,0606 246271 
18 Univ. Fed. Rural de Pernambuco UFRPE 1,2035 1814 0 284 3879 677 0 666 0,5584 86887 
19 Univ. Fed. Rural do Rio de Janeiro UFRRJ 1,2893 504 322 204 2187 801 0 335 0,9369 160647 
20 Fund. Univ. Fed. de Roraima FUFRR 0,5098 466 61 0 30 1481 0 180 0,2366 12180 
21 Fac. de C. Agrarias do Pará FCAPA 0,4841 0 0 0 1190 0 0 0 0,2871 40321 
22 Fac. Medicina Triângulo Mineiro FMTM 0,7832 0 0 716 0 0 0 101 0,5980 21002 
23 Fac Odontologia de Diamantina FAOD 0,1816 0 0 182 0 0 0 0 0,1069 7879 
24 Cefet - Rio de Janeiro CEFET-RJ 0,6049 0 917 0 0 0 2314 3320 0,4432 101560 
25 Cefet - Minas Gerais CEFET-MG 0,5769 0 456 0 0 78 0 3880 0,7602 36151 
26 Cefet - Paraná CEFET-PR 0,7652 301 1143 0 100 565 0 6710 2,3396 132572 

(Continua) 
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(Continuação) 
 
N°°°° Universidade Sigla POCC ACECB AENG ACS ACAGR ACSH SGRA TEC CAP AREA 

27 Centec - Bahia CEFET-BA 0,3519 0 702 0 0 127 0 3240 0,2147 45879 
28 Esc. Farmácia e Odont. Alfenas EFOA 0,4053 0 0 864 0 0 0 0 0,2228 20306 
29 Esc. Fed. Engenharia de Itajubá EFEI 0,5577 0 1606 0 0 0 0 0 0,4452 63580 
30 Esc. Paulista de Medicina UNIFESP 3,2161 214 0 2135 0 55 0 0 1,5227 137573 
31 Esc. Sup. Agric. de Lavras UFLA 0,6510 0 0 0 1871 198 0 0 0,6848 55861 
32 Esc. Sup. de Agric. de Mossoró ESAM 0,3133 0 0 0 405 0 0 0 0,1880 100721 
33 Fund. Univ. Fed. de Rondônia FUFRO 0,4959 166 0 196 0 1840 0 0 0,2598 10458 
34 Fund. Univ. do Rio de Janeiro UNIRIO 1,4315 536 0 2067 0 1649 0 0 1,2411 29136 
35 Fund. Univ. do Amazonas FUAM 2,0987 1169 710 1136 265 4725 0 0 1,4401 80560 
36 Fund. Univ. de Brasília UNB 2,9535 1878 1102 1267 452 6234 0 0 6,0008 500148 
37 Fund. Univ. do Maranhão UFMA 1,9745 1021 309 1460 0 4857 1942 0 2,4121 111777 
38 Fund. Univ. do Rio Grande FURG 1,1987 380 677 834 116 2658 0 0 1,5317 60733 
39 Fund. Univ. Fed. de Uberlândia FUFUB 2,7714 649 1485 1259 563 4151 1035 0 3,2862 170221 
40 Fund. Univ. Fed. do Acre FUFAC 0,7321 531 144 192 220 1854 398 0 0,3537 35330 
41 Fund. Univ. Fed. de Mato Grosso FUFMT 1,8048 1378 822 882 526 5617 0 0 3,0294 333584 
42 Fund. Univ. Fed. de Ouro Preto FUOP 0,9174 281 816 642 0 450 0 0 0,8062 98864 
43 Fund. Univ. Fed. de Pelotas FUFPEL 1,8829 171 0 1536 1491 2540 1045 0 1,6335 115464 
44 Fund. Univ. Fed. do Piauí UFPI 1,7422 780 352 1473 827 3880 40 0 1,0139 56808 
45 Fund. Univ. Fed. de São Carlos FUSCAR 1,1157 1301 1179 299 38 399 0 0 2,2792 107632 
46 Fund. Univ. Fed. de Sergipe UFSE 1,3536 787 477 1135 30 4346 277 0 0,7122 118679 
47 Fund. Univ. Fed. de Viçosa FUFV 1,9605 754 301 368 2921 1409 1665 287 1,2162 271453 
48 Fund. Univ. Fed. Mato Grosso Sul FUFMS 1,7582 1278 391 990 366 3681 0 0 0,7620 170081 
49 Fund. Fac. C. Medicas P. A. FFCMPA 0,8535 0 0 970 0 0 0 0 0,0516 11518 
50 Fund. Ens. Sup. S. João Del Rei FUNREI 0,4298 122 1158 0 0 1684 0 0 0,3932 20787 
51 Fund. Univ. Fed. do Amapá FUFAP 0,4245 86 0 45 0 668 0 0 0,0298 5000 
52 Cefet- Maranhão CEFET-MA 0,3083 0 54 0 0 0 0 0 0,0330 27969 

Fonte: Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) 
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Considera-se que as co-variáveis , x, , p1 �x  onde ( ) ,,1
T

njjj xxx �=  produzem 

uma estrutura linear dada por  

,βη X=  ( )2
 

sendo ( )pxxX ,,1 �=  uma matriz conhecida e ( )T
pβββ ,,1 �= um conjunto de 

parâmetros desconhecidos. 
A conexão entre a média de cada observação com o preditor linear do modelo é feita 

pela função de ligação 
( ) n.,1,=i ,g ii �ηµ =  ( )3  

O modelo linear generalizado é definido pelas componentes ( )1 , ( )2  e ( ).3  Nesta 
classe de modelos o vetor de parâmetros β  é estimado pelo método da máxima 
verossimilhança, ou seja, pela maximização do logaritmo da função de verossimilhança  

( ) ( ).,;
1
�

=

=
n

i
iiii yf φθβ�

 
A discrepância de um ajustamento é medida pela função desvio. Para definir essa 

função supondo-se n observações, sejam );ˆ( yµ�  o máximo da log-verossimilhança para o 

modelo em estudo com p parâmetros e );( yy�  o modelo saturado com n parâmetros. 
Usando estas definições, a função desvio é dada por  

)].;();ˆ([2)(/)ˆ;( yyyayD �� −−= µφµ  

3 Modelos de quase-verossimilhança 

Os MLGs permitem a resolução de vários problemas que o modelo clássico de 
regressão não se aplica. De forma semelhante, os modelos de quase-verossimilhança (QV), 
desenvolvidos por Wedderburn (1974), podem ser utilizados em algumas situações nas quais 
os MLGs não são adequados. Enquanto no MLG é necessário especificar a forma da 
distribuição, que tem que pertencer à família exponencial, nos modelos de QV é necessário 
especificar apenas a relação entre a média e a variância da distribuição. Dependendo da 
relação especificada, a função de QV poderá se reduzir a uma log-verossimilhança.  

A função de QV é definida por 

( ) ( )  .   , �
−

=
i

iy

i
ii dt

tV
ty

yQ
µ

φ
µ  ( )4  

Assim, o modelo de QV é definido pelo sistema ( ) ( )4 ,  2  e ( )3 . De forma análoga 
aos MLGs, a função de quase-desvio é definida por 
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( ) ( )
( ) ,2; dt
tV
ty

yD
y
�

−−=
µ

θ
θ µ  

onde ( ) θ
θ µµ =V  e os valores mais comuns de θ  são 0, 1, 2 e 3, que estão associados às 

distribuições normal, Poisson, gama e normal inversa. 
Quando a função de quase-verossimilhança corresponde a uma funcão de 

verossimilhança, a diferença entre duas funções quase-desvio pode ser utilizada para avaliar 
o ajuste de um modelo. Por outro lado, se esta correspondência não ocorre, testes do tipo 
Wald e uma análise dos resíduos de Pearson são os procedimentos recomendados (vide 
McCullagh e Nelder, 1989). 

As funções desvio e quase-desvio não permitem comparar diferentes funções de 
variância. Por causa disto, Nelder e Pregibon (1987) apresentaram uma extensão da definição 
original de Wedderburn (1974), denominado-a de quase-verossimilhança estendida, que é 
definida por  

( ) ( ){ } ( ) .;
2
1

2log
2
1

; φµπφµ θ yDyVyQ −−=+

 

A partir desta função, define-se o quase-desvio estendido por 

( ) ( ) ( ){ },2log;
1

;
1 1

i

n

i

n

i
ii yVyDyD θθ πφµ

φ
µ � �

= =

+ +=
 

( )5  

que permite comparar dois modelos com funções de variância diferentes. 
Quando a distribuição de iy  não é naturalmente identificada, uma questão de grande 

interesse que surge é: como encontrar a melhor função de variância para um certo conjunto 
de dados?  

Isso pode ser feito a partir da transformação de Box e Cox (1964), que é definida por 

( ) ( )
��

�
�
� ≠−=

0.=            log

0  ,1

λ
λλλ

λ

i

i
i

y

y
y

 

Para isto, basta notar que a variância da variável transformada ( )λy é dada por  

( ) ( ) ,12 λµ −= cyVar i  
( )6

 

onde c é uma constante de proporcionalidade. Portanto, para determinar a função de 
variância mais adequada, é preciso apenas encontrar o valor λ  pelo método de Box e Cox e 

substituí-lo em ( )6 . Este procedimento é descrito por  Francis; Green e Payne (1993). 
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4 Desenvolvimento de um modelo estatístico para alocação de recursos entre 
as IFES 

A análise inicia com a aplicação do modelo clássico de regressão aos dados em pauta. 
Em seguida, uma vez que a análise dos resíduos desse modelo indica que o modelo não é 
adequado, outras alternativas são analisadas. 

Na Subseção 4.1 é apresentada uma análise de regressão básica. Primeiramente, é feita 
uma análise a respeito do preditor linear e são apresentados alguns critérios para uma escolha 
que atenda às necessidades dos usuários finais do modelos, ou seja, os reitores das IFES. Em 
seguida, é verificado que o modelo clássico de regressão não é adequado aos dados. 
Finalmente, algumas questões conceituais são apresentadas para explicar por que o modelo 
linear generalizado com erro gama, que é uma das possivéis alternativas de modelagem 
conforme sugestão da literatura, não é adequado ao conjunto de dados em pauta. 

A análise prossegue com o ajuste de modelos de quase-verossimilhança na Subseção 
4.2, onde a metodologia descrita na Seção 3 é utilizada para a escolha da melhor função de 
variância. Além disso, é feita uma comparação, a partir do cálculo do quase-desvio 
estendido, desse modelo com uma outra alternativa de interesse. 

4.1 Análise preliminar 

Antes de ajustar o modelo clássico de regressão, foi realizada uma análise da estrutura 
de correlação entre as variáveis explicativas. A matriz de correlação entre as variáveis do 
modelo, que é apresentada na Tabela 2, indica uma forte correlação entre algumas das 
variáveis explicativas e uma correlação muito baixa entre as covariáveis ACAGR, SGRA e 
TEC e a variável resposta POCC, evidenciando que estas variáveis explicativas podem não 
ser relevantes para o modelo. 

Tabela 2 – Matriz de correlação entre as variáveis do modelo 

Covariáveis POCC ACECB AENG ACS ACAGR ACSH SGRA TEC CAP 

ACECB 0,854         

AENG 0,829 0,771        

ACS 0,911 0,744 0,753       

ACAGR 0,136 0,181 -0,039 0,044      

ACSH 0,895 0,881 0,812 0,829 0,017     

SGRA 0,206 0,260 0,172 0,165 -0,005 0,245    

TEC -0,190 -0,154 0,016 -0,210 -0,070 -0,207 0,033   

CAP 0,767 0,686 0,690 0,783 0,058 0,733 0,122 -0,019  

AREA 0,792 0,714 0,733 0,730 0,223 0,714 0,127 -0,050 0,802 

 
Uma vez que a multicolinearidade pode provocar a exclusão do modelo de variáveis 

explicativas importantes, alguns critérios para a exclusão de variáveis serão adotados.  
São consideradas relevantes as variáveis explicativas que representam um grupo 

específico de instituições. Por exemplo, a variável AENG é muito representativa para os 
Centros Federais Tecnológicos (CEFETs), pois nestes a atividade de ensino está 
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principalmente vinculada aos cursos de engenharia. Assim, essa variável não deve ser 
excluída do modelo, pois prejudicará os CEFETs. 

Para solucionar o problema supracitado foram adotados os seguintes critérios: 
a) As variáveis explicativas AREA e CAP podem ser retiradas do modelo, pois não 

prejudicam nenhum grupo específico. Além disso, como essas variáveis estão muito 
correlacionadas com algumas das outras variáveis explicativas, a perda de informação 
resultante, se essas co-variáveis forem identificadas como não significativas, é 
irrelevante;  

b) Com o objetivo de não prejudicar nenhum grupo específico de instituições, quando as 
co-variáveis que representam o número de alunos de uma determinada área de 
conhecimento forem excluídas, estas sempre serão redefinidas, para que nenhuma dessas 
seja eliminada da análise.  

Esses critérios serão utilizados para determinar o preditor linear de todos os modelos 
considerados neste artigo. 

O ajuste e análise do modelo clássico de regressão, que será chamado de Modelo 1, 
fornece um resultado muito bom. O preditor linear final deste modelo possui apenas duas 
variáveis explicativas: ACS e OUTROS, onde a variável OUTROS corresponde a soma dos 
valores das variáveis: ACECB, AENG, ACAGR, ACSH, SGRA e TEC. As estimativas dos 
parâmetros e sua interpretação serão apresentadas no final desta seção. O desvio do modelo é 
igual a 10,4, o que significa que modelo pode ser aceito, pois este valor e bem inferior ao 
valor crítico de uma distribuição de qui-quadrado com 49 graus de liberdade.  

Entretanto, o gráfico dos resíduos do Modelo 1, que é apresentado na Figura 1, indica 
que este não é um modelo adequado ao conjunto de dados em pauta. O gráfico dos valores 
ajustados e resíduos definidos como a raiz quadrada dos desvios apresenta um 
comportamento sistemático. Este comportamento indica que a variância dos resíduos é 
diretamente proporcional aos valores ajustados. Assim, a hipotése de variância constante do 
Modelo 1 não é adequada. A interpretação desse resultado é que a variabilidade dos custos 
das grandes universidades é maior do aquela das pequenas instituições de ensino superior.  

Outra alternativa analisada é o modelo linear generalizado com erro gama, que não é 
apropriada do ponto de vista conceitual. As hipóteses desse modelo apresentam alguns 
problemas devido ao fato da variável resposta ser uma porcentagem. A distribuição gama é 
adequada para dados contínuos e positivos com um intervalo de variação que pode ser 
ilimitado. Uma vez que a variável resposta é limitada, o modelo gama não é uma alternativa 
viável para descrever o comportamento desta variável. O ajuste do modelo gama a este 
conjunto de dados pode ser implementado, porém em termos conceituais o modelo gama não 
é apropriado. Para o modelo gama ser adequado, este deveria ter uma forma de incorporar o 
limite superior da variável resposta, que é igual a 1. Problema semelhante também ocorre 
com o Modelo 1. 

O conceito de quase-verossimilhança permite solucionar o problema conceitual 
supracitado com rigor científico. Esse tipo de problema conceitual foi inicialmente notado na 
literatura dos MLGs por Wedderburn (1974). Este pesquisador apresentou, a partir da idéia 
de modelos de quase-verossimilhança, uma justificativa para procedimentos que eram usados 
informalmente. No exemplo em questão, os resultados obtidos com o modelo gama são 
iguais àqueles obtidos com o modelo de quase-verossimilhança, cuja função de variância é 
proporcional ao quadrado da média da variável resposta. Assim, o estatístico tem duas 
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opções: ser informal, ajustando um modelo gama ao conjunto de dados das IFES, ou seguir o 
rigor científico, usando o modelo de quase-verossimilhança supracitado. 

 

 
FIGURA 1 - Análise dos resíduos do Modelo 1. 

Fisher (1949) foi um dos primeiros a perceber que há situações em que a distribuição 
da variável resposta é dificilmente justificada, o que foi destacado por Wedderburn (1974). 
Fisher (1949) utilizou a distribuição de Poisson para modelar uma variável resposta contínua, 
pois ele notou que a variância dessa variável era proporcional à média. Nesse caso, o 
conceito de quase-verossimilhança é útil para esclarecer as razões que levaram Fisher (1949) 
a adotar o modelo de Poisson. 

 

4.2 Análise dos modelos de quase-verossimilhança 

 Uma vez que o modelo clássico de regressão e o modelo linear generalizado com 
erro gama não descrevem o comportamento da variável resposta de forma satisfatória, faz-se 
necessário a utilização de modelos de quase-verossimilhança. A formulação do modelo de 
quase-verossimilhança será feita a partir do procedimento descrito por Francis; Green e 
Payne (1993), que foi revisado na Seção 3. 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados obtidos com a aplicação da metodologia 
de Box e Cox (1964) para a escolha da melhor transformação. Na implementação desta 
metodologia é utilizada a macro BOXCOX, disponível na biblioteca de macros do programa 
“Generalized Linear Interactive Modelling (GLIM)” (Baker, 1985). Os resultados obtidos 
demonstram que entre os valores de λ da Tabela 3, o melhor valor para λ  é 0,5, pois esta 
escolha de λ  corresponde ao menor valor do desvio, que é igual a 108,2. Se um outro 
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intervalo de valores para λ  for selecionado de modo que a diferença entre estes seja menor 
e o ponto central seja 0,5, é possível encontrar um valor para λ  próximo a 0,5 e com o 
desvio menor do que 108,2. Entretanto, o valor selecionado para λ  será 0,5, devido a 
algumas razões teóricas que serão discutidas a seguir. 

Tabela 3 - Valores do desvio calculados para o parâmetro da transformação λ  

λ Desvio 

-3,0 547,7 
-2,5 461,5 
-2,0 379,9 
-1,5 304,7 
-1,0 238,0 
-0,5 181,5 
0,0 136,8 
0,5 108,2 
1,0 109,3 
1,5 149,4 
2,0 212,7 
2,5 283,9 
3,0 357,6 

 
Substituindo-se o valor de λ  em ( )6 , conclui-se que a função de variância mais 

adequada é ( ) .µµ =V  Dessa forma, a função de QV associada a esta função de variância é 
idêntica a log-verossimilhança da Poisson e, portanto, os dois modelos produzem as mesmas 
estimativas para os parâmetros. Além disso, procedimentos-padrão de verificação do ajuste 
de modelos lineares generalizados podem ser usados, fato que foi comentado na Seção 3. 

O modelo de quase-verossimilhança escolhido é coerente com as propriedades do 
conjunto de dados em estudo. Se o valor do orçamento que cada instituição recebe fosse um 
número inteiro, a distribuição da variável resposta seria mutinomial. Como a 
verossimilhança de respostas multinomiais, com uma escolha adequada da função de ligação, 
é proporcional à verossimilhança de um MLG com respostas independentes com distribuição 
de Poisson, o resultado é coerente, sendo necessário o uso do conceito de quase-
verossimilhança, pois os valores da variável resposta não são inteiros. 

Depois de determinar o componente ( )4  do modelo de QV, foi selecionada a função 
de ligação identidade, pois esta foi a melhor opção dentre as alternativas viáveis. Assim, o 
modelo de quase-verossimilhança com função de variância ( )( )µµ =V  e ligação 
identidade, que será denominado de Modelo 2, é ajustado com o uso das macros 
apresentadas a seguir: 
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$MAC LIGA $CAL %FV=(%LP) $ENDMAC 
$MAC DER $CAL %DR=1 $ENDMAC 
$MAC VAR $CAL %VA=%FV $ENDMAC 
$MAC DES $CAL %DI=2*(%YV*%LOG(%YV/%FV)-(%YV-%FV)) $ENDMAC 
$OWN LIGA DER VAR DES $ 
$CALC %LP=%YV+0.5 $ 
 
As quatro primeiras linhas de comandos do GLIM correspondem a definição do 

modelo. Especificamente, a função de ligação, função de variância e a função desvio são 
definidas a partir das macros LIGA, VAR e DES, respectivamente. A macro DR representa a 
derivada da função de ligação em relação à média das observações. As duas últimas linhas 
do programa dão início ao ajustamento do modelo definido pelas macros LIGA, DER, VAR e 
DES. 

O Modelo 2 apresenta muitos aspectos positivos. Com um quase-desvio de 5,0, o 
modelo tem um excelente ajuste, pois esta estatística é muito inferior ao ponto crítico de qui-
quadrado com 49 graus de liberdade. Como era esperado, devido à sua menor importância, a 
co-variável OUTROS tem o menor peso. Os alunos da área de saúde, representados por ACS, 
são os mais caros e possuem um peso que fica em torno de sete vezes do peso da co-variável 
OUTROS.  

Na Figura 2 é apresentado o gráfico dos resíduos definidos como as raízes quadradas 
das componentes do desvio versus os valores ajustados, onde pode ser visto que quase todos 
os pontos estão dentro de uma faixa de valores e, portanto, a função de variância 

( )( )µµ =V  é adequada. Essa heterocedasticidade é coerente com os dados em pauta, pois 
as grandes universidades não podem apresentar a mesma variabilidade estocástica das 
pequenas universidades. Nesta figura percebe-se uma instituição com o valor absoluto do 
resíduo superior aos valores absolutos dos resíduos das demais instituições. Porém, este 
ponto não pode ser considerado um ponto aberrante, pois o valor absoluto do resíduo é 
menor do que 1,96, o valor crítico de uma normal relativo ao nível de 5% de confiança. De 
qualquer forma, o valor absoluto elevado desse resíduo significa que a instituição 
correspondente, que é a Escola Paulista de Medicina, recebeu historicamente um valor 
superior ao valor estimado pelo modelo, isto é, o valor estimado em função dos custos de 
todas as IFES. 

Além do modelo anterior, o ajuste do modelo com as mesmas co-variáveis deste 
modelo e a função de variância proporcional ao quadrado da média, que resulta em uma 
quase-verossimilhança idêntica a log-verossimilhança do modelo gama, fornece um ajuste 
muito bom, com o quase-desvio de apenas 3,9027. Como este modelo, que será definido 
como Modelo 3, é também uma boa alternativa, é preciso fazer uma comparação entre este e 
o Modelo 2. 

Na Figura 3 é apresentada uma ilustração gráfica da comparação entre os Modelos 2 e 
3. A variável relativa ao eixo das ordenadas representa a diferença entre o valor de POCC 
estimado pelo Modelo 2 e aquele estimado pelo Modelo 3. O outro eixo é referente ao valor 
observado de POCC. Dessa figura, percebe-se que a escolha entre o Modelo 2 e 3 é uma 
decisão importante, pois para algumas instituições a diferença entre o percentual estimado do 
orçamento pelo Modelo 2 e aquele estimado pelo Modelo 3 pode ser grande. Por exemplo, o 
valor máximo dessa diferença ocorre para a nona observação, que é a Universidade Federal 
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do Pará, e corresponde a aproximadamente 30% do valor histórico do orçamento desta 
universidade. 

 

 
FIGURA 2 - Análise dos resíduos do Modelo 2. 

 
FIGURA 3 - Comparação dos Modelos 2 e 3. 
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Para decidir, formalmente, qual dos dois modelos é melhor, é necessário usar o quase-
desvio estendido definido em ( )5 , pois esses modelos possuem diferentes funções de 
variância. Aplicando-se esta medida de discrepância aos Modelos 2 e 3 obtêm-se os 
resultados 42,73 e 46,48, respectivamente. Portanto, o Modelo 2 é o mais adequado para os 
dados em questão. 

As estimativas e os desvios-padrão dos parâmetros dos Modelos 1, 2 e 3 são 
apresentadas na Tabela 4. Os coeficientes das variáveis ACS e OUTROS representam suas 
respectivas contribuições em relação ao percentual do orçamento que será destinado a cada 
uma das IFES. Supondo-se que o Modelo 2 é adotado para distribuir os recursos entre as 
IFES, o peso da variável ACS será aproximadamente sete vezes maior do que aquele da 
variável OUTROS. Assim, uma instituição recebe por cada aluno da área de saúde 
aproxidamente sete vezes mais recursos do que o valor recebido por cada aluno de outras 
áreas do conhecimento. 

Tabela 4 - Estimativas dos parâmetros dos Modelos 1, 2 e 3  

Termo constante ACS ACECB 
Coeficientes 
 
Modelo 1 
Modelo 2 
Modelo 3 
 
Desvios-Padrão 
 
Modelo 1 
Modelo 2 

 
 

0,316100 
0,279300 
0,270200 

 
 
 

0,100900 
0,060470 

 
 

0,000625 
0,000686 
0,000695 

 
 
 

0,000078 
0,000072 

 
 

0,000112 
0,000105 
0,000107 

 
 
 

0,000018 
0,000016 

Modelo 3 0,038670 0,000077 0,000015 
 
Apesar dos valores dos parâmetros dos três modelos serem próximos, os resultados 

finais obtidos podem ser muito diferentes, isto é, se ocorrer uma mudança no modelo 
utilizado, o orçamento recebido por uma instituição pode mudar muito. Uma ilustração deste 
fato foi apresentada na análise da Figura 3, considerando-se o orçamento da Universidade 
Federal do Pará.  

Além desses modelos, foi formulado um modelo a partir da técnica de componentes 
principais, que foi desenvolvido pela necessidade de usar todas as variáveis explicativas na 
análise. Essa necessidade deve-se ao fato de que as variáveis foram aprovadas em votação 
pelos reitores das 52 IFES e, portanto, é mais conveniente modificar a forma de cálculo do 
que retirar alguma variável. Mais detalhes sobre este e os outros modelos são apresentados 
por Amaral (1997). 

Outra alternativa que também poderia ser utilizada para resolver o problema de 
multicolinearidade é a aplicação de transformações nas variáveis explicativas. Entretanto, 
essa alternativa dificilmente seria aceita pelos reitores das IFES, tendo-se em vista que o 
ponto de conflito do modelo é a determinação dos pesos da variáveis. Uma vez que 
transformar a variável seria equivalente a mudar seu peso, o critério de ponderação não 
ficaria claro.  
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5 Comentários finais  

Todos os componentes de um modelo linear generalizado devem ser cuidadosamente 
verificados. Assim, além dos testes usuais de ajustamento e de significância dos parâmetros, 
a análise de resíduos e a verificação das suposições teóricas do modelo são imprescindíveis. 

Um modelo estatístico aplicado a problemas empresariais deve levar em conta as 
necessidades dos usuários deste modelo para ser bem-sucedido. Em particular, na análise 
apresentada, um modelo que exclui variáveis explicativas relativas a um determinado tipo de 
aluno pode ser considerado discriminatório. Portanto, os usários finais, que são os membros 
das universidades, ficarão insatisfeitos com esse tipo de modelo, o que levará à sua rejeição.  

Os modelos de verossimilhança não são muito úteis em situações nas quais a 
suposição de que a variável resposta apresenta uma determinada distribuição é dificilmente 
justificada. Por exemplo, no problema considerado neste artigo, a suposição que uma 
proporção tem distribuição gama ou Poisson são hipóteses incorretas.  

Por outro lado, o conceito de quase-verossimilhança, proposto por Wedderburn 
(1974), permite justificar teoricamente alguns procedimentos que antes eram aplicados 
informalmente, fato que é comentado no referido artigo. Esta propriedade é ilustrada pelo 
uso do modelo de quase-verossimilhança com função de variância proporcional ao quadrado 
da média da variável resposta ao invés do modelo linear generalizado com erro gama. Os 
resultados obtidos pelos dois modelos são os mesmos, porém o modelo linear generalizado 
com erro gama não é adequado do ponto de vista conceitual. Esse mesmo raciocínio é 
aplicado na comparação entre o modelo de Poisson e o modelo de quase-verossimilhança 
cuja função de variância é proporcional à média da variável resposta.  

O conceito de quase-verossimilhança estendida foi muito relevante para a análise 
realizada neste artigo. Esse conceito permite definir o quase-desvio estendido, que foi 
utilizado para decidir dentre o Modelo 2 e o Modelo 3 aquele que é mais adequado ao 
conjunto de dados das IFES. A principal propriedade do quase-desvio estendido é que este 
pode ser usado para comparar modelos com funções de variância diferentes, o que não 
ocorre com o quase-desvio nem com o desvio. 

O modelo pode ser facilmente incorporado à rotina de gerenciamento das IFES. Uma 
vez estabelecido o orçamento global das IFES, o percentual relativo a cada instituição pode 
ser estimado a partir do Modelo 2 e, posteriormente, com base neste percentual, o valor 
referente a cada IFES pode ser calculado.  
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• ABSTRACT: In this paper we develop a generalized linear model to explain the budget received by 
federal universities from the Brazilian government. In this model, the Box and Cox (1964) 
transformation is used to find the best variance function and the concept of quasi-likelihood is 
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introduced in order to estimate the parameters of the model. In addition, the extended quasi-deviance 
is used to compare that model with another quasi-likelihood model.  

•  KEYWORDS: Econometrics models; extended quasi-deviance; quasi-likelihood functions.  
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