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ECONOMIAS DE ESCALA E OPORTUNIDADES PARA A 
REDUÇÃO NOS CURTOS DAS AVALIAÇÃOES 
ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Brasil é um país federado: cada UF tem razoável autonomia para 
conduzir sua própria política educacional. 
Tendência de que cada uma desenvolva e utilize um sistema de 
avaliação próprio - adequação às especificidades locais.  
Isso tem desvantagens... 



QUAIS AS DESVANTAGENS DOS SISTEMAS DE 
AVALIAÇÃO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES LOCAIS? 

• Diminui capacidade de negociação dos estados na contratação 
dos serviços e inviabiliza o aproveitamento da economias de 
escolas. 

• Dificulta a comparabilidade. 



QUAIS AS VANTAGENS DE UM SISTEMA DE 
AVALIAÇÃO CONJUNTO ENTRE OS ESTADOS? 

A coordenação das avaliações estaduais pode, sem perda da 
capacidade de ajustes às especificidades locais, trazer quatro 
grandes vantagens:  

i) reduzir os custos;  
ii) facilitar o financiamento;  
iii) conferir maior comparabilidade entre os resultados das 

avaliações; e  
iv) viabilizar maior troca de experiências. 
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QUAL A MAGNITUDE DOS CUSTOS? 

QUAIS AS POSSIBILIDADES DE ECONOMIA DE ESCALA? 

QUAL A ESTRUTURA DOS CUSTOS? 

QUE AÇÕES PODERIAM REDUZIR OS CUSTOS DA AVALIAÇÃO? 

DO QUE VAMOS TRATAR: 



QUAL A FONTE DAS INFORMAÇÕES 

Duas opções para investigar a capacidade de redução de custos a 
partir da cooperação entre unidades da federação no desenho e na 
condução das avaliações: 

A) conduzir a análise com base em informações teóricas de 
custos; 

B) realizar tal análise com base na experiência concreta das 
unidades da federação. 
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Informações detalhadas sobre os custos e a sua estrutura e sobre o número de alunos 
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em escala em 2014 ou 2015. 
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Sobrestimado 



 
Para saber se, e como, a colaboração entre unidades da 
federação pode reduzir custos por meio do 
aproveitamento das economias de escala, decompomos a 
estrutura do custo da avaliação, investigando quais 
componentes são caracterizados por custos fixos e quais 
possuem custo unitário decrescente com a escala. 

ESTRUTURA DOS CUSTOS 



ESTRUTURA DOS CUSTOS 

Componentes da 
Avaliação 

Análise de custo 
SE DOBRAMOS O 

NÚMERO DE 
ALUNOS... 

Realização conjunta 
pode afetar o custo do 

componente? 

Relação com o custo 
total por aluno 

I. Desenvolvimento 
dos instrumentos e 
planejamento da 
avaliação 

o custo não se altera Sim 

II. Atividades 
preparatórias 

o custo menos que 
dobra 

Sim 

III. Realização da 
avaliação  

o custo dobra Não  

IV. Processamento 
dos dados e da 
análise estatística 
dos resultados 

o custo menos que 
dobra 

Sim 

V. Análise, impressão 
e disseminação dos 
resultados  

o custo dobra Não  
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Cooperação pode reduzir custos, mesmo que cada estado tenha 
seu próprio sistema de avaliação, especialmente pela troca de 
experiências entre unidades da federação. 
Isso pode ser explorado em três aspectos da condução de 
avaliações que têm grande interferência sobre o custo e a 
efetividade da avaliação: 

a) divisão de tarefas e funções entre equipe local de avaliação e o 
fornecedor contratado externamente;  

b) composição ideal da equipe interna; 
c) envolvimento da equipe interna da Secretaria com a realização 

avaliação 

 

AÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS 


