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Resumo: Um dos maiores desafios para as empresas atualmente é a determinação e o 
monitoramento de sua eficiência relativa, visto que isso terá uma importante contribuição 
estratégica para essa empresa. Como o cálculo da eficiência relativa não é algo trivial, houve a 
necessidade do surgimento de técnicas para esse cálculo. Dentre as técnicas surgidas para esse 
fim destaca-se a Análise por Envoltória de Dados (DEA). Desde o seu surgimento várias 
atualizações foram incorporadas ao modelo original DEA por meio da criação de novos modelos 
e novas modelagens. Essas atualizações contribuíram muito para aumentar o potencial de 
utilização da técnica, assim como sua gama de aplicações. Assim, o principal objetivo deste 
trabalho é organizar os principais conceitos referentes ao DEA. Para atingir esse objetivo, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica dos principais modelos e modelagens do DEA. Para 
finalizar, confeccionou-se duas tabelas, que sistematizam as principais utilizações desses 
modelos e modelagens, e formam um panorama geral do DEA que certamente auxiliará os  
pesquisadores.  
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1. Introdução 

O atual contexto mundial é marcado pelo processo conhecido como globalização e o 
conseqüente aumento da competitividade entre as empresas, trazida por esse fenômeno. Nesse 
cenário torna-se vital para as organizações terem um bom sistema de informações para não serem 
surpreendidas pelas concorrentes.  

Dentre as informações mais importantes para uma empresa destaca-se o valor de sua 
eficiência relativa, ou seja, de sua eficiência em relação as suas concorrentes. Segundo Farrel 
(1957) apud Oliveira e Gomes (2003) é melhor comparar a eficiência de uma empresa com os 
melhores níveis até então observados do que com algum ideal inatingível, visto que isso 
contribuirá para que a empresa tenha uma visão estratégica.  

A eficiência de uma empresa ou DMU (Unidade Tomadora de Decisão) pode ser 
entendida como um índice que avalia se essa empresa combina seus insumos e produtos de 
maneira ótima para obter a máxima produtividade possível. 

A Análise por Envoltória de Dados (DEA) foi uma das técnicas que foram desenvolvidas 
para resolver o problema do cálculo da eficiência. Criada em 1978 por Charnes, Cooper e Rhodes 
a análise por envoltória de dados logo se tornou uma das técnicas mais utilizadas para o cálculo 
da eficiência. 

Desde que foi criado, o DEA sofreu diversas modificações que tinham o intuito de 
aumentar a precisão do modelo DEA original alem de possibilitar a obtenção de resultados 
adicionais e de acrescentar novos conceitos ao modelo, como por exemplo, o conceito de 
economia de escala. Todas essas modificações foram feitas por meio da criação de novos 
modelos e novas modelagens para o DEA. 
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Devido a ausência na literatura de um trabalho que estruture todas essas particularidades 
da análise por envoltória de dados, o que se propõe neste artigo é um modo de organizar essas 
informações a partir dos conceitos de técnica, modelo e modelagem. Os modelos e modelagens 
apresentados neste artigo terão diferentes aplicações e poderão ser usados em conjunto ou 
separadamente, dependendo da análise que se quer fazer. Assim, o objetivo deste artigo é criar 
um guia que possa orientar os usuários da técnica DEA a escolher os modelos e modelagens que 
deverão usar para alcançarem seus objetivos com a técnica. Porém, não faz parte do escopo desse 
artigo a apresentação das equações matemáticas dos modelos e modelagens aqui descritos. 

 
2. Definições de Análise por Envoltória de Dados 

A Análise por Envoltória de Dados (DEA) é uma técnica baseada em programação linear, 
com o objetivo de medir o desempenho de unidades operacionais ou tomadoras de decisão 
quando a presença de múltiplas entradas e múltiplas saídas torna difícil a comparação (BIONDI 
NETO, MELO e GOMES, 2003; VILELA, 2004).  

De acordo Oliveira e Gomes (2003), a Análise por Envoltória de Dados (DEA) é uma 
abordagem de programação matemática, alternativa aos métodos estatísticos tradicionais, que 
possibilita estimar a eficiência relativa mediante uma fronteira de eficiência. Desse modo, o 
termo fronteira de eficiência denomina quais pontos limitam a produtividade sobre o qual uma 
unidade produtiva hipotética é tecnicamente eficiente (LORENZETT et al., 2004). Assim, as 
unidades consideradas eficientes estarão contidas nessa fronteira enquanto as ineficientes se 
localizarão abaixo dela. A Figura 1 ilustra o conceito de fronteira de eficiência. 

 

 
FIGURA 1 - Fronteira eficiente de produção das DMUs 

 
De acordo com a bibliografia consultada, o DEA apresenta em torno de 27 campos de 

aplicação. Foram essas aplicações que determinaram a evolução da técnica por meio da criação 
de modelos e modelagens.  A Figura 2 sintetiza as principais aplicações do DEA. 
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FIGURA 2 - Campos de aplicação do DEA 
Fonte: Adaptado de Paiva Jr (2000). 
 
 
3. Estrutura hierárquica de uma técnica 

Uma técnica pode ser definida como um procedimento ou um conjunto de procedimentos 
empregados para obter um determinado resultado ou alcançar um determinado objetivo. Além 
disso, a técnica pode ser definida como um conjunto de processos que acompanham os 
conhecimentos científicos e são utilizados para investigar e transformar a realidade observada 
(MARIANO, 2005). Logo, o objetivo básico dessa técnica é calcular a eficiência relativa de um 
conjunto de empresas também denominadas de DMUs (Unidades Tomadoras de Decisão) usando 
o conceito de fronteira de eficiência. 

Um modelo por sua vez pode ser definido como uma representação ou interpretação 
(simplificada ou não) da realidade a partir de uma estrutura de conceitos.  Um modelo também 
pode ser definido como um conjunto de hipóteses sobre a estrutura ou o comportamento de um 
sistema a partir do qual se procura explicar ou prever. Uma técnica freqüentemente precisa adotar 
um modelo como um suporte, pois para se inter-relacionar com a realidade que é bastante 
complexa, é necessário que a realidade seja representada por meio de um modelo. 

Uma modelagem pode ser definida como os diferentes aspectos que um modelo de uma 
técnica pode assumir. As modelagens de um modelo são obtidas por meio de manipulações e 
simplificações matemáticas que não alteram as hipóteses sob as quais se sustenta o modelo.  
Assim, as modelagens podem ser compreendidas como sendo os diferentes ângulos (ou 
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peculiaridades) utilizados para analisar um modelo. Duas modelagens podem conduzir resultados 
iguais ou diferentes. 

A estrutura hierárquica de uma técnica pode ser sistematizada pela Figura 3.  
 

 
FIGURA 3 - Estrutura hierárquica de uma técnica 

 
4. Modelos do DEA 

Um modelo é uma simplificação da realidade sob o qual uma técnica precisa se apoiar 
para poder ser utilizada. A técnica DEA calcula a eficiência relativa de um conjunto de DMUs a 
partir de uma fronteira de eficiência cujo formato precisa ser previamente definido. Assim, a 
principal diferença entre os modelos matemáticos do DEA é em relação ao formato da fronteira e 
ao tipo de retorno a escala. 

Os principais modelos do DEA são o CCR, o BCC, os multiplicativos variante e 
invariante e o aditivo. A Tabela 1 apresenta as principais características dos principais modelos 
do DEA.  

 
TABELA 1 - Quadro comparativo entre os modelos matemáticos 

Modelo Retorno à escala Forma da fronteira 

Aditivo Variável Linear por partes 

Multiplicativo variante Variável Cobb-Douglas por partes 

Multiplicativo invariante Constante Log-linear por partes 

BCC Variável Linear por partes 

CCR Constante Reta de 45o 
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4.1 Modelos CCR e BCC 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978) desenvolveram o primeiro modelo matemático para a 
técnica DEA. O modelo CCR recebeu esse nome em homenagem aos seus autores, porém ele 
também é conhecido como modelo de retornos constantes a escala (Constant Returns to Scale - 
CRS). Ter retorno constante a escala significa que os inputs e os outputs são proporcionais entre 
si.  

O modelo CCR desconsidera os ganhos de escala quando calcula a eficiência, assim a 
eficiência relativa de uma DMU é obtida por meio da divisão entre a sua produtividade e a maior 
produtividade dentre as DMUs  analisadas na observação. Com isso, o formato da fronteira de 
eficiência do modelo CCR é uma reta com um ângulo de 45o.  

Enquanto isso, o modelo BCC foi desenvolvido em 1984 por Banker, Charnes e Cooper e 
incorporava ao modelo CCR os conceitos de economia de escala. Dessa maneira, o modelo BCC 
pode ser intitulado como o modelo de retornos variáveis a escala (Variant Returns to Scale- 
VRS). O modelo BCC propõe comparar apenas DMUs que operem em escala semelhante. Assim, 
a eficiência de uma DMU é obtida dividindo-se sua produtividade pela maior produtividade 
dentre as DMUs que apresentam o mesmo tipo de retorno a escala. Assim, a fronteira BCC 
apresenta retas de ângulos variados o que caracteriza uma fronteira linear por partes.  A Figura 4 
apresenta uma comparação entre os dois tipos de fronteira do BCC e do CCR.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4 - Comparação entre as fronteiras dos modelos BCC e CCR 
Fonte: Soares Mello (2004). 

 
Segundo Mariano, Almeida e Rebelatto (2006), existem três tipos de retorno à escala: (a) 

crescente; (b) constante; e (c) decrescente. 
  
• No retorno crescente, o aumento no número de inputs ocasiona um aumento 

desproporcionalmente maior no número de outputs, o que ocorre quando uma DMU 
está operando muito abaixo da sua capacidade ótima.  

• No retorno constante, o aumento do número de inputs ocasiona um aumento 
proporcional nos outputs, quando uma DMU está operando na sua capacidade ótima.  

• No retorno decrescente, o aumento do número de inputs ocasiona um aumento 
desproporcionalmente menor no número de outputs, se uma DMU está operando na 
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acima da sua capacidade ótima. O retorno variável a escala significa que as DMUs 
podem apresentar qualquer um dos três tipos de retorno a escala 

 

Devido à diferença entre o tipo de retorno a escala, os modelos CCR e BCC calculam tipos 
diferentes de eficiência, conforme a Figura 5. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

FIGURA 5 - Correspondência dos modelos matemáticos e o tipo da eficiência calculada 
Fonte: Mariano, Almeida e Rebelatto (2006). 

 
A eficiência total compara uma DMU com todas as suas concorrentes enquanto a eficiência 

técnica compara uma DMU apenas com aquelas que operam em uma escala semelhante a sua. 
Assim, a eficiência técnica pode ser considerada uma componente da eficiência total, sendo que a 
outra componente é a eficiência de escala, que pode ser definida como sendo a eficiência 
relacionada ao fato da empresa estar operando abaixo ou acima de sua escala ótima. Após o 
cálculo da eficiência técnica e da eficiência total pode-se calcular a eficiência de escala por meio 
da Expressão 1 

 
Eficiência de escala = Eficiência total/ Eficiência técnica (1) 

 
Em que: 
Eficiência total = a eficiência calculada pelo modelo CCR 
Eficiência técnica = a eficiência calculada pelo modelo BCC 

 
5. Modelagens do DEA 

As principais modelagens dos modelos CCR e BCC são: (a) a fracionária; (b) a Primal 
orientada ao input; (c) a Primal orientada ao output; (d) a Dual orientada ao input e; (e) a Dual 
orientada ao output. Algumas dessas modelagens conduzirão a diferentes resultados, outras 
conduzirão a resultados iguais. Algumas modelagens modificam o seu comportamento quando 
tratamos do modelo CCR ou do modelo BCC. A Figura 6 apresenta os modelos CCR e BCC e 
suas respectivas modelagens. 
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FIGURA 6 - Discriminação dos modelos e modelagens do DEA 
Fonte: Adaptado de Almeida, Mariano e Rebelatto (2006). 
 
5.1 Modelagem fracionária 

A modelagem fracionária é obtida diretamente a partir das fórmulas de produtividade e de 
eficiência relativa. O grande problema do cálculo da eficiência relativa é determinar as utilidades 
dos insumos e dos produtos de uma empresa. Para resolver esse problema, foi necessário 
considerar que essas utilidades maximizam a eficiência relativa de uma empresa. Isso não 
necessariamente é verdade, sendo, portanto uma das hipóteses que sustentam o pressuposto do 
DEA.  

Um problema de programação fracionária tem infinitas soluções por isso é necessário 
linearizar esse modelo para que se obtenha uma solução única. As modelagens Primais origina-se 
a partir da linearização da modelagem fracionária. Posteriormente, as modelagens Duais 
originam-se a partir das modelagens Primais. Tanto para o modelo CCR quanto para o BCC, a 
modelagem fracionária não tem nenhuma aplicação pratica, apenas didática. 
  
5.2 Orientação dos modelos matemáticos aos inputs e aos outputs 

De acordo com Coelli (1998), a Análise por Envoltória de Dados pode apresentar duas 
orientações: para produtos (outputs) ou para insumos (inputs). Por exemplo, no caso da 
orientação ser para minimização dos inputs, o modelo busca responder a seguinte questão: dado o 
nível de outputs que uma unidade produz qual a redução que pode ocorrer nos inputs de modo a 
manter o corrente nível de outputs. Já os modelos orientados para a maximização dos outputs 
procuram responder à questão: dado o nível de inputs utilizado, qual o maior nível de outputs que 
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se pode alcançar mantendo-se o nível dos inputs constante.  (VILELA, 2004). A Figura 7 ilustra 
as duas orientações referidas para os modelos matemáticos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 7 - As orientação dos modelos matemáticos para os inputs e os outputs 

 
As orientações dos modelos matemáticos apresentam comportamentos diferentes quando 

se utiliza o modelo CCR e o BCC. No caso do modelo utilizado ser o CCR, as duas orientações 
convergem ao mesmo resultado, o que é explicado pelo fato da fronteira desse modelo ser uma 
reta com um ângulo de 45o, conforme ilustra a Figura 7. Já para o modelo BCC, as duas 
orientações conduzirão a diferentes resultados, o que pode ser explicado pelo fato de que esses 
modelos são baseados no fato dos insumos e dos produtos não serem proporcionais.  
 
5.3 Modelagens Primais e Duais 

A modelagem Primal é obtida a partir da linearização da modelagem fracionária. Essa 
linearização transforma o problema de programação fracionária, com infinitas soluções, em um 
problema de programação linear, que possui uma única solução. Para cada DMU que será 
analisada, deve-se construir e resolver um modelo de programação linear diferente, sendo que a 
eficiência relativa da DMU em análise será o próprio resultado da função objetivo (F.O.) (no caso 
do modelo orientado aos insumos) ou o inverso dela (no caso do modelo orientado aos produtos).  

Além da eficiência relativa, as modelagem Primais fornecem como resposta do modelo de 
programação os valores das variáveis u i e v j. Essas variáveis são estimativas para as utilidades 
dos inputs e outputs da DMU que está sendo analisada. A utilidade é um conceito da economia 
que representa a importância para um determinado bem. As utilidades nem sempre são facilmente 
identificadas, por isso as modelagens Primais podem ser utilizadas para estimar-las, assim as 
empresas podem classificar os produtos e os insumos por ordem de importância. A modelagem 
Primal também pode ser usada na análise de multicríterio o que pode auxiliar na escolha de uma 
determinada opção dentre algumas alternativas (ÂNGULO-MEZA, MELLO E CLÍMACO, 
2006). 

O princípio da dualidade propõe que a todo problema de programação linear associa-se 
um outro problema de programação linear denominado Dual cujo resultado da função objetivo é 
o mesmo do problema original que é denominado Primal (THANASSOLIS, 2001). Por meio das 
modelagens Duais, é possível calcular as metas para as DMUs ineficientes. Essas metas são 

calculadas por meio das variáveis λk que integram a modelagem Dual, sendo que: ∑
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 são as metas respectivamente de um output xi e de um input yj da DMU ineficiente 

que está sendo analisada. Vale ressaltar que esse cálculo é equivalente para as duas orientações. 
Nesse caso, yik representa o produto i da DMU k e xjk representa o insumo j da DMU k. 

A partir da modelagem Dual e dos coeficientes λk, é possível determinar quais DMUs 
eficientes podem ser adotadas como benchmarks para que as DMUs ineficientes possam alcançar 
a eficiência.  Para determinar os benchmarks, é preciso considerar que cada variável λk representa 
uma DMU k diferente. Sendo assim, após a resolução da modelagem Dual, caso a variável λ 
associada a uma determinada DMU: 

 
• Se for igual a zero = a DMU não será um benchmark para a DMU analisada; 
• Se for diferente de zero = a DMU será um benchmark. 

 
Especificamente para o modelo BCC, as modelagens Primais possibilitam a determinação 

do tipo de retorno a escala para cada DMU. Enquanto isso, as modelagens Duais não permitem 
esse tipo de análise devido a estrutura matemática do modelo. Deve-se ressaltar que o tipo de 
retorno a escala das orientações aos insumos e aos produtos não serão necessariamente iguais. 

 
6. Conclusões 

A partir dos conceitos de técnica, de modelo e de modelagem, verificou-se uma 
sistematização que auxiliará a compreensão e a utilização da técnica DEA por pesquisadores para 
que possam estudá-la ou simplesmente utilizá-la. Uma das principais conclusões desta pesquisa é 
que cada modelo e modelagem do DEA têm sua importância para uma determinada aplicação ou 
um tipo de análise. Sendo assim, uma análise completa utiliza complementarmente uma gama de 
diversos modelos e/ou modelagens do DEA para um determinado problema de cálculo de 
eficiência. 

 Os resultados identificados nesta pesquisa podem ser subdivididos em três grupos: (a) os 
relacionados a técnica, (b) os relacionados aos modelos e (c) os relacionados às modelagens. A 
Tabela 2 apresenta uma sistematização de todos os conceitos referentes aos modelos e a técnica. 
Isso inclui a técnica e o seu objetivo, além dos modelos com suas hipóteses, tipo de eficiência e 
formato da fronteira . 
 

TABELA 2 – Resumo das propriedades dos modelos CCR e BCC do DEA 

Objetivo Técnica Modelos Hipóteses 
Tipo de 

Eficiência 
Forma da 
fronteira 

CCR 
Retornos 

Constantes a Escala 
Eficiência 

Total 
Reta de 45o 

Avaliação da 
Eficiência 

Análise por 
envoltória de 
Dados (DEA) BCC 

Retornos Variáveis 
a Escala 

Eficiência 
Técnica 

Linear por 
partes 

 
A Tabela 3 apresenta as principais características correspondentes a todos os tipos de 

modelagens dos modelos CCR e BCC. Entre essas características estão as considerações a 
respeito do resultado da F.O., do resultado da modelagem e de algumas informações adicionais 
fornecidas por cada modelagem.  
 



XII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 a novembro de 2006 

 

TABELA 3 – Resumo das propriedades das modelagens dos modelos CCR e BCC do DEA 

Modelos Modelagens RESULTADO 
DA F.O. 

Resultado da 
modelagem 

Informações 
Adicionais 

Fracionária Infinitas soluções - - 
Primal - Input Eficiência 

Primal - Output 
Inverso da 
Eficiência 

Utilidades 

Dual - Input Eficiência 
CCR 

Dual - Output 
Inverso da 
Eficiência 

As eficiências 
calculadas são 

iguais 
Metas e Benchmarks 

Fracionária Infinitas soluções - - 
Primal - Input Eficiência 

Primal - Output 
Inverso da 
Eficiência 

As eficiências são 
diferentes 

Utilidades e tipo de 
Retorno à Escala 

Dual - Input Eficiência 
BCC 

Dual - Output 
Inverso da 
Eficiência 

As eficiências são 
diferentes 

Metas e Benchmarks 

 
 
A partir disso, uma sugestão para futuros trabalhos é a pesquisa das principais modelagens 

(se existirem) dos modelos aditivos e multiplicativos do DEA e também a pesquisa de outros 
modelos (se existirem) para a Análise por Envoltória de Dados. Além disso, pode-se extrapolar 
esta pesquisa para outras técnicas que calculam a eficiência relativa. 
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