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Resumo: Este trabalho apresenta uma aplicação da técnica de Análise de Envoltória de 
Dados para a avaliação de desempenho de unidades de distribuição. Estas unidades são os 
Centros de Distribuição Domiciliária de uma Diretoria Regional (DR), de âmbito estadual, 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A DR em estudo é uma das 26 
diretorias que compõem a administração da empresa, e que foi estudada individualmente 
para evitar que as características de uma determinada regional influenciassem a análise. 
Palavras-Chaves: DEA; Avaliação de desempenho; Eficiência de unidades de distribuição. 
 
 
1. Introdução 

Desde o final do século passado o novo arranjo mercadológico – globalização e 
blocos econômicos – vem exigindo das organizações respostas mais rápidas às mudanças 
nacionais e internacionais. Portanto, neste ambiente extremamente competitivo, as empresas 
são impulsionadas a produzir mais e melhor, com menos insumos, menos perdas ao longo da 
cadeia produtiva e numa velocidade cada vez maior. 

Segundo Takashina et al. (1999), novos modelos de gestão estão surgindo em função 
dessa revolução nas condições de competitividade. Como base nesta percepção, podemos 
concluir que a gestão com foco na medição constante do desempenho, com vistas à 
maximização da eficiência, tornasse condição sine qua nom para a organização permanecer e 
ampliar seu market-share. 

Considerando que este novo paradigma da gestão também passou a ser perseguido 
pelas organizações públicas, que competem no ambiente privado, apresentamos neste trabalho 
a aplicação de uma metodologia – DEA – que pode contribuir positivamente para a medição 
de desempenho supracitada, mais especificamente, com relação à análise da eficiência das 
unidades de distribuição de encomendas de uma regional da ECT, que é uma empresa pública 
que compete no mercado privado na prestação de serviços de entrega de encomendas. 

 
 

2. A Organização 

A organização que servirá de escopo para nosso estudo é uma Diretoria Regional 
(DR) de âmbito estadual, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A DR em 
estudo é uma das 26 diretorias que compõem a administração da empresa, e seu objetivo 
primordial é o cumprimento, em nível regional, das diretrizes e objetivos estratégicos da ECT. 

Em sua estrutura a DR em estudo dispõe de unidades denominadas Centros de 
Distribuição Domiciliária (CDD), que são responsáveis pelo tratamento (identificação e 
separação por destinatário) e distribuição de todos os objetos (cartas, telegramas, encomendas 
simples e SEDEX) oriundos de outras Regionais e os captados no próprio Estado. Atualmente 
a DR em estudo conta com 20 CDDs contemplando a distribuição domiciliária em todo o 
Estado, dos quais 18 estão localizados na região metropolitana da capital. 
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3. O problema: avaliação da eficiência dos CDD 

A distribuição dos objetos é a última etapa da prestação de serviços de correios, e se 
não houver um controle efetivo deste processo, as não-conformidades – mesmo que todas as 
atividades predecessoras tenham sido executadas com um alto grau de eficácia e eficiência – 
serão prontamente percebidas pelos clientes que, imediatamente, avaliarão todo o serviço 
como ineficiente. Dessa forma, a DR em estudo – por meio do acompanhamento de 
indicadores operacionais – monitora diariamente o desempenho dos CDDs, com vistas à 
garantia da eficiência do processo. Entretanto, consideramos que estes indicadores não são 
abrangentes para todos os aspectos relacionados aos recursos alocados para cada CDD, 
existindo ainda a necessidade de se considerar algumas variáveis qualitativas.  

A partir destas lacunas surgem questionamentos relacionados à:  
� Como considerar os recursos e sua utilização no momento da avaliação de 
desempenho?  
� Como avaliar o grau de eficiência através da relação dos recursos disponíveis 
versus resultados (input x output)? 
� Como identificar qual unidade pode ser qualificada como referencial de 
eficiência (benchmark)? e 
� Como estabelecer um ranking de eficiência que contemple variáveis 
quantitativas e qualitativas? 

Com vistas a apresentar respostas à estas indagações deliberamos por utilizar a 
metodologia Data Envelopment Analysis (DEA) – Análise Envoltória de Dados, cujo 
referencial teórico será apresentado no próximo tópico –, a qual possibilita a determinação da 
eficiência de unidades produtivas que realizam tarefas similares e se diferenciam nas 
quantidades de inputs que consomem e de outputs que produzem. 

A que se considerar ainda que os resultados da aplicação DEA podem contribuir para 
validar a metodologia que vêm sendo utilizada atualmente pela DR em estudo. 

 
 

4. Metodologia DEA: referencial teórico 

De acordo com Fried et al. (1993), a eficiência tem duas componentes: uma 
puramente técnica, correspondendo a capacidade de evitar perdas, produzindo a maior 
quantidade possível dados os insumos, ou utilizando a menor quantidade de insumos para 
obter um determinado nível de produto, o que leva aos enfoques denominados de orientação 
produto ou orientação insumo; a outra componente é a eficiência alocativa (ou eficiência-
preço) que se refere à capacidade de combinar insumos e produtos, em proporções ótimas, 
levando–se em consideração os preços dos insumos, ou seja, a eficiência alocativa acrescenta 
à busca pela eficiência técnica a minimização de custos dos produtos e bens ofertados, através 
da consideração dos preços dos insumos. 

Os métodos DEA calculam a eficiência técnica através de programação matemática 
para estimar modelos de fronteiras de produção e obter escores de eficiência. Esta 
metodologia é direcionada especificamente para o caso de fronteiras e, no lugar de tentar 
ajustar um plano de regressão através do centro dos dados, procura “flutuar” uma superfície 
com fases lineares sobre o topo (ou a base, no caso de função custo) das observações, ou seja, 
procura construir uma superfície que “envelope” os dados (Gasparini, 2000). 

Conforme descrito anteriormente, o objetivo de DEA consiste em comparar um certo 
número de unidades, denominadas Unidades Tomadoras de Decisão (DMU) – Decision 
Making Units – que realizam tarefas similares e se diferenciam nas quantidades de inputs que 
consomem e de outputs que produzem.  

Existem dois modelos DEA clássicos: o modelo CRS (Constant Return of Scale), 
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também conhecido por CCR (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978), que considera retornos de 
escala constantes, e o modelo VRS (Variable Return of Scale), ou BCC (Banker, Charnes & 
Cooper, 1984), que considera retornos variáveis de escala, não assumindo proporcionalidade 
entre inputs e outputs. 

O modelo DEA-C (CRS), utiliza três hipóteses básicas: 
 
� Livre disponibilidade (Free Disposal), em que se admite que pode haver 
ineficiências; 
� Convexidade, onde todas as possibilidades de produção podem ser escritas 
como combinação linear dos demais; e 
� Raio ilimitado, permitindo proporcionalidade, ou seja, rendimentos constantes 
de escala. 

Diferenciando-se do DEA-C, o DEA-V (VRS) admite retornos variáveis de escala, 
para que sejam considerados ganhos e perdas de escala. 

Originalmente estabelecido por Charnes, Cooper & Rhodes em 1978, o modelo 
DEA-C traduz esta situação como um problema de programação linear. Sua formulação é 
apresentada no Modelo (I) para cálculo de eficiência: 

 
 
 
 
 
 

       (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em sua formulação matemática, considera-se que cada DMUk, k = 1, ..., n, é uma 
unidade de produção que utiliza r inputs xik, i =1, …, r, para produzir s outputs yjk, j =1, …, 
s. O modelo DEA-C, apresentado em (1), maximiza o quociente entre a combinação linear 
dos outputs e a combinação linear dos inputs, com a restrição de que, para qualquer DMU, 
esse quociente não pode ser maior que 1. Assim, para uma DMU0, ho é a eficiência; xio e yjo 
são os respectivos inputs e outputs da DMU0; vi e uj são os pesos calculados pelo modelo 
para inputs e outputs, respectivamente.  
 Mediante a transformação proposta por Charnes & Cooper (1962), esse modelo pode 
ser linearizado, transformando-se em um PPL apresentado no modelo (2). 
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Neste trabalho foram aplicados os dois modelos – DEA-C e DEA-V –, e utilizamos o 
software Efficiency Measurement System (EMS), versão 1.3, para os cálculos de eficiência. 

Para que se utilize DEA, é necessário que se leve em consideração as diferenças 
entre as DMUs, visando evitar que estas diferenças as torne incomparáveis. Os CDDs, que 
passam a ser denominados DMUs, analisados neste trabalho preenchem este requisito, pois 
tratam-se de unidades de distribuição que desempenham a mesma atividade, mas com 
autonomia de gestão. 

 
 

5. Seleção da amostra 

Apesar do universo de unidades ser relativamente pequeno – 20 DMUs –, 
deliberamos por analisar apenas as 18 DMUs situadas na região metropolitana da capital, 
onde está situada  a DR em estudo, que passam a ser classificadas de DMU 01 a DMU 18.  

A decisão de analisar apenas as DMUs da capital está fundamentada no critério de 
manutenção da homogeneidade das estruturas das DMUs, ou seja, priorizamos unidades que 
apresentassem as mesmas características, inclusive às relacionadas a estrutura física. 

 

5.1. A escolha do item a ser analisado 

Os objetos tratados e distribuídos pelas DMUs estão estratificados em: objetos 
simples (cartas, boletos, cartões, malas-direta, encomendas, etc), telegramas e SEDEX. Para 
fins de estudo optamos em analisar a eficiência das DMUs no tratamento e distribuição de 
objetos simples. Tal decisão está apoiada nos seguintes parâmetros: 

 
�  Esses objetos representam o maior volume da carga recebida pelas DMUs; 
�  Esses objetos possuem destinatários em toda jurisdição da DMU, o que 
significa que os carteiros percorrem, obrigatoriamente, todo o perímetro 
geográfico da DMU; 
�  A meta operacional das DMUs é entregar os objetos no mesmo dia do 
recebimento. Entretanto, nem todos os objetos simples são entregues no prazo, 
como conseqüência é gerado o que se denomina de “resto da carga”. Desta forma, 
considerando que as cargas recebidas são diferentes para cada DMU e, 
conseqüentemente, os restos da entrega também, surge uma questão relevante a 
ser explorada: como se pode avaliar a eficiência das unidades com relação à carga 
entregue?, fato que não ocorre nos demais objetos, pois todos são entregues no 
mesmo dia. 

Em face do exposto, este trabalho analisou a eficiência das DMUs no processo de 
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distribuição dos objetos simples. 
 
 

6. Seleção dos inputs e output 

Durante a modelagem DEA é imprescindível a identificação e diferenciação das 
variáveis que serão consideradas como inputs, em relação àquelas que serão consideradas 
outputs, pois muitas vezes uma variável pode estar relacionada ao resultado do processo 
produtivo, mas na análise da eficiência é algo que se deseja minimizar, como por exemplo, 
neste trabalho a variável RESTO DA CARGA é um resultado do processo produtivo, sendo 
tratada como output, porém, como se deseja minimizar esse resto, a variável foi considerada 
como um input. Assim, como regra, denominasse como input a variável que se deseja 
maximizar, e de output a variável que se deseja minimizar. 

Portanto, essa etapa é de fundamental importância para o trabalho, pois a análise de 
eficiência está sedimentada na seleção adequada dos inputs e outputs, observando-se ainda 
que não deve haver prevalência de importância entre eles. A seguir, na tabela 5-1, são 
apresentados os inputs e outputs considerados neste trabalho: 

 
Tabela 5-1 – Identificação do inputs e outputs 

Inputs Outputs 

Resto da carga Pesquisa de satisfação 

Efetivo da DMU 

Carga motorizada 
Carga entregue 

 

De forma detalhada temos: 
 
a) Inputs: 

Resto da carga: Representa a quantidade de objetos que não foram entregues no prazo, 
sendo eficiente a DMU que entregar todos os objetos no prazo ou que apresente o menor 
resto de carga. O resto da carga é calculado da seguinte forma:  
 
Resto = (Quantidade para entrega no Dia*) – (Quantidade entregue no dia) 
 
* Ao total de objetos recebidos no dia é somado o resto do dia anterior, como forma de mensurar, 
cumulativamente, a capacidade operacional da DMU, bem como identificar possíveis gargalos e/ou 
sazonalidades. 
 
Efetivo da DMU: A quantidade de carteiros envolvidos na operação de distribuição da 
carga é uma variável extremamente relevante para definição de eficiência, dado que quanto 
menor o efetivo envolvido na obtenção de um menor resto de carga, mais eficiente será a 
DMU. Por oportuno, esclarecemos que da quantidade considerada no efetivo das DMUs 
foram descontados os carteiros que atuam como condutores dos veículos, pois esses estão 
contabilizados no input carga motorizada. 
 

 
Carga motorizada: Algumas DMUs dispõem de veículos para auxiliar na distribuição da 
carga. Dessa forma, considerando que o menor veículo (moto), é capaz de transporta um 
volume de carga maior que um carteiro, é necessário considerar esse recurso como um 
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input na análise da eficiência. Assim, estabelecemos a carga transportada pelos veículos 
por meio da seguinte função: 
 
f(Carga motorizada) = ((Qtd Motos x Capacidade Carga da Moto) + (Qtd Fiorinos x 
Capacidade de Carga da Fiorino) + (Qtd Kombis x Capacidade de Carga da Kombi) + 
(Qtd Ducato x Capacidade de Carga do Ducato) + (Qtd Agrale x Capacidade de Carga do 
Agrale)). 
 
Assim será considerada mais eficiente a DMU que, com uma menor carga motorizada, 
minimizar o resto da carga. 
 

b) Output: 
Pesquisa de Satisfação: A DR em estudo realiza uma pesquisa mensal de satisfação dos 
clientes com os serviços de distribuição domiciliária das DMUs. Assim, será considerada 
eficiente a DMU que obtiver o maior percentual na avaliação qualitativa dos clientes. 
 
Carga entregue: Considerando que a entrega da carga é a missão das DMUs, será 
considerada mais eficiente a DMU que obtiver o maior coeficiente  na relação CARGA 
ENTREGUE/CARGA RECEBIDA. 

 
 

7. Dados analisados 

Os dados utilizados neste trabalho correspondem à série histórica do período de 
01/09/2004 a 31/08/2005. 

Na modelagem de dados, a partir da metodologia DEA, existem duas formas de 
análise: uma direcionada para os inputs e a outra direcionada para outputs. Considerando que 
a DR em estudo é uma organização pública, e, por estrito cumprimento aos dispositivos 
legais, deve buscar a otimização dos seus recursos, neste trabalho foi utilizada a análise 
orientada à minimização dos inputs.  

 

7.1. Segurança da informação 

Considerando que os dados das cargas representam informações estratégicas da DR 
em estudo, considerando ainda que se os mesmos forem multiplicados por qualquer fator não 
haverá influência na avaliação final, multiplicamos os valores das cargas (entregue e o resto) 
por coeficientes denominados “coeficientes de segurança”, sem alterar o resultado final da 
análise de eficiência.  
 
 

8. Resultados 

Na tabela 8-1 estão descritos os resultados de eficiência, aplicando-se os modelos 
DEA-C e DEA-V, juntamente com os escores de Eficiência de Escala (EE). Os resultados 
estão classificados em ordem decrescentes de eficiência com base no modelo DEA-C. 

Como se pode observar o quantitativo de DMUs eficientes no modelo DEA-V (14 
unidades) é maior que o quantitativo identificado no modelo DEA-C (11 unidades), Este 
resultado já era esperado em função do modelo DEA-V admitir hipóteses menos restritivas 
que o modelo DEA-C. 
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Tabela 8-1 – Resultados do DEA-C e DEA-V 

RESULTADOS 

< Em ordem decrescente do DEA-C > 

DMU DEA-C (%) DEA-V (%) EE (%) 

DMU 01 100,0% 100,0% 100,0% 

DMU 02 100,0% 100,0% 100,0% 

DMU 03 100,0% 100,0% 100,0% 

DMU 06 100,0% 100,0% 100,0% 

DMU 07 100,0% 100,0% 100,0% 

DMU 08 100,0% 100,0% 100,0% 

DMU 09 100,0% 100,0% 100,0% 

DMU 13 100,0% 100,0% 100,0% 

DMU 15 100,0% 100,0% 100,0% 

DMU 17 100,0% 100,0% 100,0% 

DMU 18 100,0% 100,0% 100,0% 

DMU 11 96,5% 100,0% 96,5% 

DMU 10 94,6% 95,7% 98,8% 

DMU 05 87,6% 100,0% 87,6% 

DMU 16 85,7% 98,0% 87,5% 

DMU 12 81,9% 82,2% 99,6% 

DMU 14 74,5% 100,0% 74,5% 

DMU 04 72,9% 74,4% 98,0% 

 

8.1 Análise dos Resultados 

Das 18 DMUs analisadas, 11 (onze) DMUs estão classificadas como eficientes no 
modelo DEA-C, o que representa 61,1% do total. Já no modelo DEA-V 14 (catorze) DMUs 
foram consideradas eficientes, representando 77,7% do total. 

Com vistas a uma visualização mais compacta, e estatística, apresentamos na tabela 
8.1-1 os resultados dos percentuais máximos, mínimos e as médias obtidas em cada modelo. 

 
Tabela 8.1-1 

ABORDAGEM DEA-C (%) DEA-V (%) 

Máximo 100,0% 100,0% 

Média 94,1% 97,2% 

Mínimo 72,9% 74,5% 

 
Com relação à Eficiência de Escala (EE) podemos observar que apenas 01 (uma) 

DMU apresenta uma eficiência abaixo de 80%. Observe-se ainda que apenas 02 (duas) DMUs 
apresentaram eficiência abaixo de 80% no DEA-C, e apenas 01 (uma) no DEA-V. Nos 
gráficos 8.1-1 e 8.1.-2 estão representadas as distribuições das DMUs por escore de eficiência 
nos modelos DEA-C e DEA-V, respectivamente. É relevante registrar que os resultados 
apresentaram assímetria em relação ao lado direito do gráfico, ou seja, uma concentração das 
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DMUs mais próxima da eficiência. 
 
Gráfico 8.1-1 – Distribuição dos escores de eficiência (DEA-C) 
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Gráfico 8.1-2 – Distribuição dos escores de eficiência (DEA-V) 

Resultados DEA-V
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Analisando-se os resultados das DMUs consideradas eficientes, a partir de uma 

orientação para pesos, observamos um  número elevado de pesos com valor 0 (zero), 
principalmente com relação a variável EFETIVO. Das 11 DMUs consideradas eficientes no 
modelo DEA-C, 06 (seis) apresentaram peso zero. 

Esta constatação significa que nos cálculos a variável EFETIVO foi desconsiderada, 
com vistas a obtenção da eficiência máxima. Isto significa também que poucas DMUs fazem 
uso adequado desse input. 

Numa análise mais detalhada dos alvos no modelo DEA-C, pode-se observar que a 
DMU 13 aparece como referencial para 06 (seis), das 07 (sete) DMUs consideradas 
ineficientes. Isto significa que a DMU 13 pode servir de referencial comparativo para as 
demais, ou seja, os resultados utilizando DEA permitiram estratificar, dentre as eficientes, a 
unidade benchmark da amostra. 
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 Por fim, respondendo objetivamente aos questionamentos propostos neste trabalho, 
podemos concluir com as seguintes observações: 

 
a) Como considerar os recursos disponíveis, e sua utilização, no momento da 

avaliação de desempenho? 
A modelagem DEA, além de permitir uma análise da utilização dos recursos, 
estabelece uma metodologia que apoia a identificação das variáveis a serem 
consideradas como parâmetro para essa análise, solicitando ainda a orientação que 
se deseja em relação às variáveis ( maximização ou minimização). 

 
b) Como podemos avaliar o grau de eficiência através da relação input/output? 

Na medida que foram apresentados resultados baseados na ponderação 
input/output esta indagação foi atendida, inclusive, com a possibilidade de se 
mapear o quanto se está produzindo (output) a partir dos recursos disponíveis 
(inputs). 

  
c)   Como identificar qual unidade pode ser qualificada como referencial de eficiência 

(benchmark)? 
Como descrito no item 8.1, além de se identificar as DMUs eficientes, a 
modelagem DEA permitiu identificar a DMU que serviu de referencial para as 
DMUs ineficientes, tornando-se assim o referencial de eficiência (DMU 13). 

 
d)   Como estabelecer um ranking de eficiência que contemple variáveis quantitativas 

e qualitativas?  
Considerando que a variável qualitativa SATISFAÇÃO DOS CLIENTES foi 
utilizada na análise de eficiência das DMUs, permitindo ainda, para estudos 
futuros, se medir a participação dela no escore final de eficiência das DMUs, 
ficou evidente que a modelagem DEA respondeu a esta indagação. 

 
 

9. Considerações finais 

A utilização da técnica DEA, para análise da eficiência das unidades de distribuição 
da DR em estudo, mostrou-se extremamente pertinente, e os resultados obtidos podem 
subsidiar decisões direcionadas a pontos/variáveis específicos do processo de distribuição. 

Em outra dimensão, a possibilidade de identificar a unidade que representa o 
referencial comparativo (benchmark), permite a percepção de uma outra variável relevante, 
qual seja, o modelo de gestão adotado pelo Gestor daquela DMU. 

Destarte, o objetivo do trabalho foi alcançado na medida que os resultados atenderam 
as indagações propostas inicialmente. Entretanto, modelos DEA mais avançados podem 
melhorar os resultados obtidos. 

Como restrição à análise final da eficiência das DMUs, registramos a necessidade de 
se avaliar o desempenho com relação a todos os objetos que são distribuídos, com vistas à 
obtenção de uma medição de eficiência que contemple todas as variáveis do processo.
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