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RESUMO 

 

Implementar mecanismos e políticas que possibilitem ações na direção da 

responsabilidade socioambiental tem sido uma das frentes de trabalho das 

instituições financeiras, quer seja por força da legislação, que tem evoluído na 

criação de mecanismos de controle ambiental, quer seja por pressão de seus 

clientes internos e externos. A gestão verde da cadeia de suprimentos (GSCM) tem 

evoluído em diversas áreas do conhecimento buscando a conscientização e a 

mudança de atitudes, cujo surgimento se deu em ações isoladas e locais para 

atualmente ter seu espectro abrangente e global. Este trabalho trata da aplicação de 

conceitos GSCM no auxílio à tomada de decisão no processo de administração de 

fornecedores externos de instituições financeiras utilizando a técnica da análise 

envoltória de dados (DEA), de forma a construir fatores de eficiência que possam 

auxiliar no cumprimento dos objetivos socialmente responsáveis pré-estabelecidos. 

Utilizou-se um modelo clássico DEA em conjunto com critérios de ranqueamento 

aplicado a um projeto em desenvolvimento no Banco do Brasil S.A., sendo 

analisadas 84 empresas de diversos setores que fornecem produtos e serviços ao 

banco. Como resultado tem-se a identificação das empresas consideradas eficientes 

e não-eficientes e a definição de fatores que propiciam a construção de políticas de 

responsabilidade socioambiental. 

 

Palavras-chave: Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos; Análise Envoltória de 

Dados; Responsabilidade Socioambiental; Instituição Financeira. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Implementing mechanisms and policies that make possible actions towards social 

and environmental responsibility has been one of the work fronts of financial 

institutions, whether through legislation, which has evolved through the creation of 

mechanisms for environmental control, or through pressure from their internal and 

external clients. Green Supply Chain Management (GSCM) has evolved in several 

areas of knowledge, seeking awareness and changing attitudes, the emergence of 

which began with isolated and local actions and has developed into the current 

comprehensive and global spectrum. This work deals with the application of GSCM 

concepts to help decision making in the process of managing external suppliers of 

financial institutions using the Data Envelopment Analysis (DEA) technique, in order 

to construct efficiency factors that can help in achieving the pre-established, socially 

responsible objectives. A classic DEA model was used in conjunction with the 

ranking criteria applied to a project under development at Banco do Brasil, S.A., and 

84 companies from different sectors that provide products and services to the bank 

were analysed. As a result, companies considered efficient and non-efficient and the 

definition of factors that allow the construction of social and environmental 

responsibility policies have been identified. 

 

Keywords: Green Supply Chain Management; Data Envelopment Analysis; Socio-

Environmental Responsibility.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os bancos impulsionam a economia e o desenvolvimento de municípios e 

estados onde atuam, financiando a agricultura familiar, o agronegócio, o comércio 

exterior, micro, pequenas e grandes empresas e outros setores produtivos. Há muito 

que a atuação das instituições financeiras (IF) esteve dissociada de 

responsabilidade socioambiental, que deixou de ser um sentimento de alguns para 

se tornar um grande valor para a sociedade. 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Os bancos impulsionam a economia e o desenvolvimento de municípios e 

estados onde atuam, financiando a agricultura familiar, o agronegócio, o comércio 

exterior, micro, pequenas e grandes empresas e outros setores produtivos. Há muito 

que a atuação das instituições financeiras (IF) esteve dissociada de 

responsabilidade socioambiental, que deixou de ser um sentimento de alguns para 

se tornar um grande valor para a sociedade. 

Seja por força de lei, acordos internacionais ou pressão popular, as IF estão 

sendo forçadas a agirem de maneira mais ativa na constituição de suas Políticas de 

Responsabilidade Socioambiental (PRSA). Isso tem motivado a alta administração 

de bancos comerciais e demais IF, sejam públicas ou privadas, a ensejarem ações 

na direção de maior controle sobre os riscos diretos e indiretos decorrentes de 

questões ambientais (BANCO DO BRASIL, 2004). 

Uma IF age em risco ambiental direto com seus clientes internos, ou seja, 

funcionários e fornecedores, e indiretamente com seus clientes externos. O 

financiamento de pessoas e empresas através de produtos financeiros torna os 

bancos corresponsáveis em imagem, e até mesmo legalmente, quanto às 

consequências acarretadas por danos ambientais causados. 

O controle sobre os impactos ambientais causados por fornecedores 

externos tem reservado grande atenção no desenvolvimento de ferramentas que 

possibilitem mitigar o risco decorrente deste relacionamento. O estabelecimento de 

critérios “verdes” para tornar os fornecedores aptos a darem continuidade à 

prestação dos serviços para os quais foram contratados é também de interesse 
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comum entre acadêmicos pesquisadores, dedicados à construção de estratégias 

que permitam que o impacto ambiental seja cada vez mais sustentável. 

O gerenciamento verde de cadeias de suprimentos (GSCM), que segundo 

Srivastava (2007) é a integração do pensamento ambiental no gerenciamento de 

suprimentos, incluindo design de produto, abastecimento e seleção de materiais, 

processos de fabricação, entrega final dos produtos a seus consumidores e o 

gerenciamento do final do ciclo de vida de um produto, sua vida útil, apesar de não 

tratar especificamente de fornecedores de IF, possui inúmeros trabalhos ligados a 

gestão de risco ambiental em empresas de variados portes e setores. A grande 

abrangência dos critérios estabelecidos em pesquisas sobre risco ambiental 

possibilita um tratamento técnico matemático na obtenção de ferramentas que 

auxiliem na mitigação dos riscos existentes. Sejam técnicas paramétricas apoiadas 

em análises estatísticas, sejam não paramétricas, tal como a análise envoltória de 

dados (DEA). 

A presença DEA em pesquisas envolvendo GSCM se dá em diversas 

aplicações, como logística reversa, design verde, entre outras. Em específico, neste 

trabalho, se faz uso da técnica DEA na obtenção de fatores de eficiência que apoiem 

a construção e modernização de PRSA de instituições financeiras no que tange a 

seus fornecedores externos, seguindo critérios GSCM. Segundo Almeida et al 

(2006) a técnica DEA é adequada para este propósito devido a sua adaptação as 

mais diversas áreas do conhecimento e a possibilidade de trabalho com empresas 

de portes distintos. Permitindo, assim, que sejam elencadas características comuns 

de forma adimensional, o que pode justificar a grande presença desta técnica 

matemática junto ao meio acadêmico dedicado ao GSCM. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia 

de apoio à gestão dos fornecedores externos de instituições do mercado financeiro, 

atendendo à critérios da gestão verde da cadeia de suprimentos. 

 

Os objetivos específicos são: 

1. Levantar a fundamentação teórica necessária sobre o problema de gestão de 

fornecedores utilizando os conceitos da GSCM; 
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2. Estudar e aplicar DEA, com foco em sua utilização no tratamento de dados 

junto a instituições financeiras para a gestão de fornecedores atendendo a 

critérios de responsabilidade socioambiental; 

3. Desenvolver uma metodologia de apoio à tomada de decisão para gestão de 

fornecedores; 

4. Aplicar a proposta a ser desenvolvida por este trabalho em um estudo de 

caso junto a uma instituição financeira. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

As IF estão impelidas pela resolução 4327 de 25/04/2014 do Conselho 

Monetário Nacional (Banco Central do Brasil, 2014) à criação, implantação, 

manutenção e modernização de uma Política de Responsabilidade Socioambiental 

(PRSA), que passou a integrar seus processos normais de negócios e gestão. O 

Acordo de Basiléia, desde 1999, vem publicando um conjunto de recomendações e 

sugestões de governança corporativa que inclui questões relevantes a PRSA das 

instituições (CUOCO, 2006) fomentando as IF a sempre buscarem a evolução de 

suas políticas de controle aos novos riscos que se apresentam. 

No contexto da PRSA, os riscos socioambientais são definidos de forma que 

a ocorrência de perdas (financeiras e sociais) para as IF sejam decorrentes 

diretamente de danos socioambientais. Desta forma, ocorrem riscos em diversas 

frentes, como a inviabilização de projetos, danos à reputação, perdas de licenças e 

criação de despesas inesperadas. Concomitantemente a isso, analisando apenas os 

danos à imagem da instituição, pode-se superar facilmente os custos gerados 

diretamente com projetos cancelados ou prejudicados (BRASIL, 2004). É muito 

comum que IF identifiquem riscos socioambientais como sendo uma componente 

ativa em diversas modalidades de risco a que estão expostas. 

As IF encontram-se expostas a riscos socioambientais através de seus 

clientes, externos e internos, impondo a necessidade da gestão dos riscos 

envolvidos, pois o não gerenciamento pode levar a sérias perdas financeiras 

(diminuição de receitas), de ordem legal e prejuízos à sua imagem. Enquadra-se 

risco socioambiental diretamente com questões ligadas à poluição, danos diretos e 
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indiretos a saúde humana, diminuição na segurança de processos, prejuízos à 

comunidade e a biodiversidade (ROSANA et al., 2010). 

Desenvolvendo sistemas de gerenciamento socioambiental, IF agregam os 

riscos como parte integrante do escopo de processos e serviços já administrados. 

Os princípios e diretrizes norteadores da gestão devem alcançar todos os negócios 

e relacionamentos entre clientes e usuários dos diversos produtos e serviços 

disponíveis, atendendo aos princípios da proporcionalidade e relevância. 

Este trabalho vem ao encontro da necessidade das IF evoluírem sua estrutura 

de governança, garantindo um grau de complexidade compatível com sua atuação 

no mercado (princípio da proporcionalidade), e com seu grau de exposição aos 

riscos socioambientais (princípio da relevância). Dessa maneira, a metodologia 

desenvolvida deve ser capaz de contribuir para o cumprimento do estabelecido pela 

PRSA, especificamente no que tange à gestão dos fornecedores externos. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Para atingir aos objetivos expostos, o trabalho é apresentado em seis 

capítulos. O segundo capítulo exibe a fundamentação teórica explorando os 

conceitos da Análise Envoltória de Dados (DEA) e Gestão Verde da Cadeia de 

Suprimentos (GSCM), em sua origem e referencial teórico, enquanto o terceiro 

capítulo apresenta os trabalhos correlatos à esta pesquisa. 

O quarto capítulo descreve a metodologia desenvolvida para a gestão de 

fornecedores de instituições financeiras seguindo os critérios GSCM. 

No quinto capítulo são apresentados e discutidos os resultados da aplicação 

da proposta em um estudo de caso junto ao Banco do Brasil S.A. 

Por fim, no sexto capítulo, são apresentadas as conclusões acerca do 

trabalho desenvolvido e as considerações sobre trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O trabalho em desenvolvimento aplica conceitos do gerenciamento verde da 

cadeia de suprimentos em conjunto com modelagem DEA. Nas seções a seguir 

serão abordados mais especificamente estes conceitos. 

 

2.1 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 

 

A Análise Envoltória de Dados (DEA) tem origem na tese proposta para o 

doutoramento de Edward Rhodes, na Carnegie Mellon University em 1978, sob 

orientação de W. W. Cooper. Na ocasião buscava-se analisar e avaliar os resultados 

obtidos num programa de acompanhamento de estudantes carentes de escolas 

públicas norte americanas pelo governo federal (SEIFORD, 1996). 

A ideia central do trabalho era comparar o desempenho de um conjunto de 

alunos de escolas que participavam do programa federal com um conjunto de alunos 

de escolas que não aderiram ao programa. Estabeleceram-se então critérios para a 

medição do desempenho dos alunos, como a questão do “aumento da autoestima 

em crianças carentes”, que seriam medidas por testes psicológicos e, ainda, 

insumos a serem coletados como o “tempo dedicado pelas mães em exercícios de 

desenvolvimento de leitura com seus filhos”. 

Este trabalho resultou, ao final, na formulação do que vem a ser conhecido 

por Data Envelopment Analysis (DEA), ou em tradução livre, Análise Envoltória de 

Dados, e oficializada desta forma com a posterior publicação do primeiro artigo 

tratando do tema no European Journal of Operational Research em 1978 

(CHARNES et al, 1978). (ANDREASI, 2014) 

 

2.1.1 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS – CONCEITUAÇÃO. 

 

O conceito de eficiência relativa que foi edificado com DEA traz em si a 

comparação entre o que foi produzido e o que poderia ter sido produzido, e 

apresenta melhor entendimento quando se conhece os resultados obtidos pelos 

demais entes analisados. Este é o conceito trazido por Rhodes quando compara os 

programas educacionais norte-americanos. Dessa maneira, vale ser analisado neste 

momento os conceitos de eficácia e produtividade, intimamente ligados ao conceito 
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de eficiência. A eficácia diz respeito a cumprir a meta estabelecida, fazer o que tem 

que ser feito, enquanto que a produtividade é a razão entre o que se produziu 

(produtos) e o quanto se gastou para produzir (insumos). Segundo Andreasi (2014), 

estes dois conceitos são unidos na construção do conceito de eficiência, que a partir 

disso engloba o conceito de se fazer o que deve ser feito.  

Como a busca pelo conceito de eficiência fica centrada no conjunto de 

unidades analisadas, DEA carrega em seu significado a ideia de eficiência relativa, 

ou seja, relativa ao grupo que se analisa. Isto pode ser melhor observado no 

conceito clássico DEA obtido no artigo de Banker, Charnes e Cooper (1984b), onde, 

em uma tradução livre, os autores indicaram DEA como sendo “a utilização da 

programação matemática para a obtenção de avaliações ex post facto da eficiência 

relativa dos resultados dos gestores, quer tenham planejado ou executado os fatos.” 

As unidades analisadas podem ser grupos empresariais, empresas 

individuais, departamentos, divisões ou unidade administrativas e devem atender 

aos seguintes pré-requisitos: 

 As unidades em análise devem ser comparáveis; 

 As unidades devem atuar sob as mesmas condições; 

 Os fatores (insumos e produtos) devem ser os mesmos para cada 

unidade, diferindo apenas na intensidade ou magnitude (KASSAI, 

2002). 

Dessa maneira, pode-se considerar um conjunto de fornecedores, desde 

que sejam analisados todos sobre os mesmos aspectos. Essas empresas são 

referidas na literatura como Unidades Tomadoras de Decisão (do inglês Decision 

Making Units - DMU), mesmo que as unidades não sejam efetivamente tomadoras 

de decisão.  

Segundo Wei (2008) DEA é viável para análise de organizações 

caracterizadas por múltiplos insumos e produtos, sendo que para cada uma destas 

organizações são utilizadas técnicas de programação linear visando obter índices de 

eficiência. Estes índices devem ser capazes de comparar o desempenho atual das 

organizações com a combinação convexa1 mais eficiente obtida das demais 

observações efetuadas para os mesmos tipos de insumos e produtos. O índice de 

                                            
1
 Seja 𝑆 = {𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛} o conjunto dos índices de eficiência observados de um conjunto de DMU, 

tem-se uma combinação convexa dos pontos de 𝑆 se um ponto 𝑤 pode ser escrito da forma: 𝜆1𝑝1 +
𝜆2𝑝2 + ⋯ + 𝜆𝑛𝑝𝑛 = 𝑤, onde 𝜆𝑖 ≥ 0 e ∑ 𝜆𝑖 = 1𝑛

𝑖=1 . 
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eficiência calculado atingirá a medida 1 quando a organização for considerada 

eficiente e menor que 1 quando as combinações convexas, e não a organização, 

sejam consideradas eficientes. (WEI, 2008) 

DEA define uma fronteira eficiente, ou ainda, a curva de máxima 

produtividade, que pode ser vista na FIGURA 1, que considera uma relação ótima 

entre insumo e produto. Desta forma se identificam as DMU analisadas que 

obtiveram a relação ótima entre seus insumos e produtos e, neste caso, serão 

chamadas de DMU eficientes, estando, portanto, posicionadas sobre a fronteira 

eficiente. Observa-se ainda na  FIGURA 1 que as empresas consideradas não 

eficientes estão posicionadas abaixo da curva, ou seja, envelopadas pelo 

desempenho obtido pelas empresas eficientes. Por esta razão, o método permite 

calcular os aumentos de produção ou diminuição de insumos de forma a obter-se 

uma posição otimizada (RAY, 2004). 

FIGURA 1 – FRONTEIRA EFICIENTE DE PRODUÇÃO 

 

FONTE: O autor, 2018 
 

Basicamente existem dois enfoques utilizados para medir o desempenho de 

unidades de produção. O primeiro é paramétrico e requer conhecimento antecipado 

da função de produção, ou ao menos de uma boa aproximação estatística desta 

função, estimando-a. Observa-se então que em situações onde as unidades 

analisadas não estão atuando sobre leis de mercado passa a ser impossível (ou ao 

menos muito difícil) estabelecer formalmente uma função, e para estes casos busca-

se o segundo tipo de enfoque, não paramétrico, obtendo-se a forma funcional de 

modo empírico com as variáveis que estiverem disponíveis (MOLINERO, 

WORACKER, 1996). 

DEA desde sua criação enquadra-se como um método não paramétrico e é 

utilizada alternativamente aos métodos até então tradicionais de análise de 

desempenho. O método foi desenvolvido para medir o desempenho de organizações 
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que tenham entre si semelhanças pontuáveis e gerar um indicador de desempenho 

individual para cada participante da avaliação, pois realiza a ponderação entre 

insumos e produtos de todas as unidades. De modo mais preciso, tem-se que DEA 

utiliza a otimização, através da programação linear, para obter uma fronteira de 

produção ou uma superfície envoltória de máximo desempenho (CHARNES et al, 

1994). Isto permite que se identifiquem unidades de referência, onde os índices de 

desempenho servirão como um referencial para todas as demais unidades 

analisadas e que, portanto, estão posicionadas sob a superfície envoltória. Desta 

forma, é possível identificar que a principal característica DEA é medir diferenças de 

desempenho entre as unidades analisadas. 

De forma resumida tem-se os seguintes pontos sobre os resultados obtidos 

com a utilização DEA (CHARNES et al, 1995): 

 A superfície envoltória é formada por todas as unidades que possuem 

o melhor desempenho, ou seja, são eficientes, e passam a constituir a 

referência para todas as demais unidades e entre si; 

 Resulta em uma medida de desempenho que pode ser traduzida 

como sendo a distância das unidades não eficientes à fronteira; 

 Permite projeções das unidades ineficientes sobre a fronteira, que se 

traduzem em metas de desempenho para estas unidades. 

Charnes et al (1994) indica que aplicações DEA fornecem ao pesquisador 

uma ferramenta analítica para a determinação de desempenho efetivo e não-efetivo, 

em particular quando há a inclusão de múltiplas medidas de desempenho e várias 

variáveis discricionárias e/ou exógenas. Assim, funcionando como um ponto de 

partida que direcionará o pesquisador e as empresas sobre como obter condições 

para um comportamento diante das melhores práticas. 

Ainda, algumas limitações são previstas ao método (WÖBER, 2007): 

 DEA se baseia em pontos extremos e, portanto, a existências de 

ruídos, tais como medições inexatas (erros) comprometerão a análise; 

 Não é a técnica ideal para se formular hipóteses estatísticas 

principalmente por se tratar de uma técnica não paramétrica; 

 Como técnica para obtenção da eficiência absoluta é considerada 

lenta, sendo de grande valia para obtenção da eficiência relativa.  

Badin (1997) e Wei (2008) trazem a indicação que o fato de uma empresa 

analisada ser considerada eficiente representa apenas sua produtividade relativa ao 
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conjunto de DMU analisadas. A entrada ou saída de novas DMU à análise indica a 

provável modificação do indicador de produtividade anteriormente obtido. 

 

2.1.2 MODELOS DEA 

 

A evolução dos estudos iniciados no doutoramento de Rhodes levaram na 

direção de generalizar os estudos desenvolvidos por Farrell (SENGUPTA, 1988), no 

sentido do trabalho com múltiplos insumos e múltiplos produtos, para a obtenção de 

um único indicador que viesse a atender os conceitos de eficiência de Koopmans 

(WÖBER, 2007).  

De acordo com Charnes et al (1989), DEA está incorporada uma coleção de 

modelos, com diversas possibilidades interpretativas para obtenção de um único 

indicador de eficiência atendendo o estabelecido por Rhodes (1978). Os modelos 

clássicos DEA de utilização mais comum são: 

1. Modelo CCR (1978) – Este modelo foi desenvolvido por Charnes, Cooper 

e Rhodes, e permite que seja efetuada uma avaliação objetiva da 

eficiência global, identificando as fontes e estimativas de montantes das 

ineficiências identificadas ao final da aplicação do modelo. 

2. Modelo BCC (1984) – Este modelo foi criado por Banker, Charnes e 

Cooper e é equipado para fazer distinção entre ineficiências de técnica e 

ineficiências de escala, obtendo uma estimativa da eficiência técnica 

pura, sempre limitado a uma respectiva escala de operações. Sendo, 

assim, capaz de identificar se estão presentes ganhos de escala 

crescentes, decrescentes ou constantes, permitindo futuras 

investigações. 

Em Paiva (2000) encontram-se elencadas as principais diferenças entre os 

dois modelos clássicos DEA: 

I. Os tipos de combinação e suposições sobre o retorno de escala 

levam às diferenças na superfície de envelopamento; 

II. A projeção dos planos de produção ineficiente sobre a fronteira é 

distinta entre os modelos. 

Segundo Paiva (2000): 

“Os modelos CCR e BCC trabalham com diferentes tipos de tecnologias e, 

consequentemente geram fronteiras de eficiência diferentes e medidas de 
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eficiência diferentes. No que diz respeito à orientação, cada um desses dois 

modelos pode ser escrito sob duas formas de projetar os planos ineficientes na 

fronteira: uma voltada para os produtos e outra voltada para os insumos. Na 

primeira orientação, as projeções dos planos observados sobre a fronteira 

buscam o máximo aumento equiproporcional de produção dado o consumo 

observado e, na segunda orientação, a maior redução equiproporcional do 

consumo para a produção observada.” 

Dessa maneira, a FIGURA 2 apresenta um resumo das quatro possíveis 

configurações de modelos DEA. Para cada modelo clássico (CCR e BCC) é possível 

uma construção orientada aos insumos ou aos produtos. 

 

FIGURA 2 – CLASSIFICAÇÃO RELATIVA A ORIENTAÇÃO ENTRE GANHOS DE ESCALA E 
ORIENTAÇÃO INSUMO/PRODUTO. 

 

FONTE: ADAPTADO DE (CHARNES et al, 1994) 

 

Quando analisados conjuntamente os Modelos DEA CCR e BCC, observa-

se que atuam em regiões de viabilidade distintas entre si, pois a região viável do 

Modelo DEA BCC está restrita a combinações convexas dos diversos planos 

observados, o que é caracterizado pelos retornos variáveis de escala. Esta 

característica faz com que o Modelo BCC, quando orientado ao produto, possua um 

indicador de eficiência menor que o Modelo CCR de mesma orientação (BELLONI, 

2000), FIGURA 3. 

Uma limitação a citar para a utilização dos modelos DEA é indicada por 

Yang (1992) e conhecida como The Golden Rule, que indica que o método DEA, 

deve apresentar o número de DMU analisadas ao menos três vezes maior que o 

número de entradas e saídas a serem considerados, ou ao menos maior que o 
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produto entre o número de entradas e saídas, sendo que obedecida uma destas 

condições os resultados a serem obtidos mostrar-se-ão mais consistentes. 

 

 

FIGURA 3 – FRONTEIRAS DOS MODELOS CCR E BCC 

 

FONTE: ADAPTADO DE (SANTOS, MEZA, 2017) 

 

Originalmente, como foi concebido por Charnes et al (1978), o modelo 

matemático apresentado constrói uma superfície por partes, não paramétrica, 

envolvendo os dados. O modelo trabalha com retornos constantes de escala, isto é, 

qualquer variação nos dados de entrada do modelo (inputs) produz variação 

proporcional nos dados de saída do modelo (outputs). Este modelo veio a ser 

denominado CCR em homenagem a seus autores, mas também é igualmente 

conhecido por modelo de retornos constantes de escala, ou como originalmente na 

língua inglesa, Constant Returns to Scale (CRS). (FARREL, 1957) (Merigó, Casanovas, & Yang, 2014) 

Este modelo determina a eficiência pela otimização da divisão entre a soma 

ponderada dos dados de saída (outputs) e a soma ponderada dos dados de entrada 

(inputs), generalizando a definição de Farrel (1957). A utilização do modelo permite 

que, para cada DMU, sejam obtidos pesos para cada variável da forma que for mais 

benevolente à DMU, desde que esses pesos aplicados às outras DMU não gerem 

uma razão superior a 1 (ou seja, eficiência maior que cem por cento). 

Estas condições são formalizadas nas Equações 1, 2 e 3, onde 𝜃0 é a 

eficiência da DMU em análise; 𝑣𝑖 , 𝑢𝑟 são os pesos dos inputs 𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛, e dos 

outputs 𝑟, 𝑟 = 1, … , 𝑚 respectivamente; 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑟𝑘 são os inputs 𝑖 e outputs 𝑟 da DMU 

𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝑁; 𝑥𝑖0 e 𝑦𝑟0 são os inputs 𝑖 e outputs 𝑟 da DMU em análise; 𝑛, 𝑚 e 𝑁 

representam o número de inputs, outputs e DMU respectivamente. 
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𝑀𝑎𝑥 𝜃0 =
∑ 𝑣𝑖

𝑛
𝑖=1 . 𝑥𝑖0

∑ 𝑢𝑟 . 𝑦𝑟0
𝑚
𝑟=1

 
EQ. 1 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 

∑ 𝑣𝑖
𝑛
𝑖=1 . 𝑥𝑖𝑘

∑ 𝑢𝑟 . 𝑦𝑟𝑘
𝑚
𝑟=1

≤ 1;                𝑘 = 1, … , 𝑁    
EQ. 2 

𝑢𝑟 ≥ 0, 𝑣𝑖 ≥ 0;                   𝑟 = 1, … , 𝑚; 𝑖 = 1, … , 𝑛     EQ. 3 

 

Assim, verifica-se que é imposto o limite máximo de 1 para cada eficiência. 

Logo, para cada DMU é calculado o conjunto ótimo de pesos que maximizem o 

escore 𝜃0. Desta forma, para cada DMU, é formulado um problema de otimização 

(BASH, 2015). 

O modelo apresentado é de programação fracionária e pode ser 

transformado em um problema de programação linear (PPL). Para tal, impõe-se que 

o denominador da função objetivo seja igual a uma constante, normalmente igual à 

unidade (BASH, 2015). Dessa forma, a formulação do modelo CCR é apresentada a 

seguir, salientando que as variáveis de decisão do problema são os pesos 𝑣𝑖 , 𝑢𝑟. 

𝑀𝑎𝑥 𝜃0 = ∑ 𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

. 𝑥𝑖0     
EQ. 4 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎   

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘

𝑚

𝑟=1

−  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

 ≤ 0   , 𝑘 = 1, … , 𝑁      
EQ. 5 

∑ 𝑢𝑟 . 𝑦𝑟0

𝑚

𝑟=1

= 1   
EQ. 6 

𝑢𝑟 ≥ 0, 𝑣𝑖 ≥ 0;                   𝑟 = 1, … , 𝑚; 𝑖 = 1, … , 𝑛     EQ. 7 

 

Onde 𝜃0 é a eficiência da DMU em análise; 𝑣𝑖 , 𝑢𝑟 são os pesos dos inputs 𝑖, 

𝑖 = 1, … , 𝑛, e outputs 𝑟, 𝑟 = 1, … , 𝑚, respectivamente; 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑟𝑘 são os inputs 𝑖 e 

outputs 𝑟 da DMU 𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝑁; 𝑥𝑖0 e 𝑦𝑟0 são os inputs 𝑖 e outputs 𝑟 da DMU em 

análise; 𝑛, 𝑚 e 𝑁 representam o número de inputs, outputs e DMU respectivamente. 

Banker, Charnes e Cooper, em artigo publicado na Management Science em 

1984, lançaram o Modelo DEA chamado BCC (devido às iniciais de seus nomes), 

mas que também é conhecido por modelo de retornos variáveis de escala, ou 

originalmente na língua inglesa, variable returns of scale (VRS). Este modelo 
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pressupõe que as empresas avaliadas apresentem retornos variáveis de escala. 

Neste caso, ao possibilitar que a tecnologia existente conquiste propriedades de 

retorno de escala distintas ao longo de sua fronteira, o modelo admite que a 

produtividade máxima varie diretamente em função da escala de produção 

(BELLONI, 2000). Pode-se observar, no modelo formado pelas Equações 8 a 11, 

orientado a produtos, a presença de uma variável independente 𝛿𝑘 que representará 

os retornos variáveis de escala, podendo assumir valores positivos ou negativos.  

𝑀𝑖𝑛 𝜃0 = ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0

𝑛

𝑖=1

+ 𝛿0 
EQ. 8 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎  

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑘

𝑚

𝑟=1

−  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

− 𝛿0  ≤ 0      , 𝑘 = 1, … , 𝑁 
EQ. 9 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0

𝑚

𝑟=1

= 1 
EQ. 10 

𝑢𝑟 ≥ 0, 𝑣𝑖 ≥ 0;                   𝑟 = 1, … , 𝑚; 𝑖 = 1, … , 𝑛   EQ. 11 

 

onde 𝜃0 é a eficiência da DMU em análise; 𝑣𝑖 , 𝑢𝑟 são os pesos dos inputs 𝑖, 𝑖 =

1, … , 𝑛, e outputs 𝑟, 𝑟 = 1, … , 𝑚, respectivamente; 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑟𝑘 são os inputs 𝑖 e outputs 

𝑟 da DMU 𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝑁; 𝑥𝑖0 e 𝑦𝑟0 são os inputs 𝑖 e outputs 𝑟 da DMU em análise; 

𝑛, 𝑚 e 𝑁 representam o número de inputs, outputs e DMU respectivamente. 

A grande novidade presente no Modelo DEA BCC está no fato de que, por 

possuir retornos variáveis de escala, admite que a produtividade máxima varie em 

função da escala de produção e, portanto, permite a presença de empresas de 

portes distintos (BELLONI, 2000). 

Como qualquer PPL, os modelos DEA também apresentam sua formulação 

dual, para ambas orientações (entrada e saída). Para o modelo BCC orientado a 

produtos a formulação dual é apresentada nas Equações 12 a 15.  

 

𝑀𝑎𝑥 𝜙0 EQ. 12 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎  

𝑥𝑖0 ≥ ∑ 𝑥𝑖𝑘. 𝜆𝑘

𝑁

𝑘=1

, 𝑖 = 1, … , 𝑛 
EQ. 13 



27 

 

𝜙0. 𝑦𝑟0 ≤ ∑ 𝑦𝑟𝑘. 𝜆𝑘

𝑁

𝑘=1

, 𝑟 = 1, … , 𝑚 
EQ. 14 

∑ 𝜆𝑘

𝑁

𝑘=1

= 1   
EQ. 15 

 

onde 𝜃0 =
1

𝜙0
 é a eficiência da DMU em análise; 𝜆𝑘 é a constante de convexidade 

para cada DMU 𝑘; 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑟𝑘 são os inputs 𝑖 e outputs 𝑟 da DMU 𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝑁; 𝑥𝑖0 e 

𝑦𝑟0 são os inputs 𝑖 e outputs 𝑟 da DMU em análise; 𝑛, 𝑚 e 𝑁 representam o número 

de inputs, outputs e DMU respectivamente. 

Neste modelo a variável (escalar) 𝜙 é o incremento (proporcional) da 

produção permitido pelas restrições à cada DMU analisada e que deve ser 

maximizado, sendo denominado por isso de fator de eficiência. A variável 𝜆 é a 

responsável pela convexidade do modelo. O modelo BCC dual também é conhecido 

como modelo do envelope.  

 

2.2 GERENCIAMENTO VERDE DA CADEIA DE SUPRIMENTOS (GSCM) 

 

A gestão verde de cadeias de suprimentos é a evolução natural dos 

controles empresariais sobre toda sua produção e distribuição em tempos onde 

tanto se valoriza os impactos ao meio ambiente. 

 

2.2.1 GERENCIAMENTO DE CADEIAS DE SUPRIMENTOS (SCM) 

 

Porter (1985) apud Srivastava (2007), em seu livro intitulado Competitive 

Advantege: Creating and Sustaining Superior Performance, introduz o conceito de 

cadeia de valor, enfatizando que a indústria deve realizar uma série de atividades 

primárias, e também de suporte, para aumentar o valor agregado de seus produtos e 

serviços, o que pode agregar valor também aos clientes. Ainda, as atividades de 

suporte que podem ser executadas pelas empresas incluem logística de entrada, 

operações, logística de saída, marketing, vendas e serviços diretos e indiretos 

(SRIVASTAVA, 2007). 

O gerenciamento de cadeias de suprimentos (SCM) abrange uma rede de 

empresas interligadas que formam uma estreita ligação entre os recursos de 
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matérias primas, produção, transporte e distribuição de recursos materiais, 

informações e fluxos financeiros para o fornecimento final de bens e serviços. 

Consequentemente, o Global Supply Chains Forum  define a SCM como: “É o 

gerenciamento das relações, na rede das organizações, dos clientes finais, até os 

fornecedores, usando processos de negócios multifuncionais-chave para criar valor 

para clientes e outras partes interessadas (LAMBERT, 2018).” (PORTER, 1985) 

 

2.2.2 EVOLUÇÃO DO GSCM A PARTIR DO SCM 

 

Nos primeiros momentos da gestão ambiental, as empresas, e por 

consequência seus gerentes operacionais, estavam envolvidas tão somente em 

condições que diziam respeito a concorrência de mercado. As diversas unidades 

organizacionais das empresas possuíam as responsabilidades de garantir a 

excelência ambiental no desenvolvimento dos produtos, design de processos, 

operações, logística, marketing, conformidades legais e gerenciamento de resíduos, 

e não se entendia o processo como único e sim como a junção das diversas divisões 

presentes nas empresas (ASSUMPÇÃO, CAMPOS, 2014). 

O tempo permitiu avanços significativos, como no caso da revolução que se 

fez na década de 1980, onde o lema era a qualidade, ou na década de 1990, onde a 

grande preocupação estava voltada para a cadeia de abastecimento, o que 

demonstrou ao mundo empresarial que as melhores práticas exigiam a integração 

dos diversos critérios da gestão ambiental com as operações que estivessem em 

andamento. O GSCM, definido por Srivastava (2007) como sendo a integração do 

pensamento ambiental no gerenciamento de suprimentos, incluindo design de 

produto, abastecimento e seleção de materiais, processos de fabricação, entrega 

final dos produtos a seus consumidores e o gerenciamento do final do ciclo de vida 

de um produto, sua vida útil, ganhou espaço no mundo empresarial através de 

profissionais ligados às operações e gerentes de cadeia de abastecimento, e 

também no mundo acadêmico, com o crescimento no número de pesquisadores 

interessados em ampliar o conceito de SCM para modernizá-lo na direção do 

GSCM. 

O principal impulso no GSCM foi ocasionado especialmente pela crescente 

deterioração do meio ambiente, diminuição dos recursos utilizados como matérias-

primas, mal direcionamento do lixo gerado e crescentes níveis de poluição com 
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todas as consequências advindas. No entanto, é consenso que não se trata apenas 

de se criar um ambiente amigável, mas sim do que vem a ser chamado de bom 

senso comercial e crescimento de lucros agregados. Tornando-se, assim, um driver 

para a construção de valor comercial para toda a estrutura, e não apenas um centro 

de custo agregado a algum setor das empresas (WILKERSON, 2005). Esse era o 

impulso que faltava ser sentido pelas empresas para ampliarem sua adesão ao 

GSCM. 

O crescimento de requisitos regulamentares impostos pela legislação e a 

grande pressão dos consumidores também se mostram um relevante guia do 

GSCM. Desta forma, verifica-se que o escopo da GSCM é amplo, variando desde o 

monitoramento reativo do planejamento e gerenciamento do meio ambiente, até 

práticas proativas a serem implementadas através de alguns ou de todos os R’s 

(reduzir, reutilizar, restaurar, recuperar, reciclar, remanufaturar, logística reversa, 

etc.). 

A literatura mostra-se bem ampla em descrever e desenvolver diversos dos 

aspectos e nuances isoladas do GSCM, tal como abordagens sobre design verde 

(ZHANG et al, 1997), questões na fabricação verde e na recuperação de produtos 

(WANG, GUPTA, 2011), logística reversa (LR) e design de rede logística (CARTER, 

ELLRAM, 1998; FLEISCHMANN et al, 1997). Além disso, a década de 1990 está 

bem representada com diversos estudos e publicações com abordagens e 

interações entre a pesquisa operacional e a gestão ambiental, a reciclagem 

buscando a geração de valor, problemas de roteamento e localização, entre outros 

(ASSUMPÇÃO, CAMPOS, 2014). Observa-se, porém, que o foco das abordagens 

anteriores à década de 2000 possuíam direcionamentos restritos e abordagens 

limitadas, pois não cobriam de maneira ampla os diversos aspectos do GSCM. 

O gerenciamento verde da cadeia de abastecimento está presente em 

diversas fontes, tais como a gestão de meio ambiente e o gerenciamento de cadeia 

de suprimentos. Com a adição do componente “verde” o gerenciamento de cadeias 

de suprimentos passa a abordar, de forma incisiva, as diversas influências e 

relações entre as cadeias de suprimentos e o ambiente natural. 

Diversas definições para GSCM podem ser encontradas, algumas dando 

ênfase a compras ecológicas complexas, cadeias de suprimentos verdes integradas 

a fornecedores e fabricantes com os clientes. A definição mais adequada aos 

propósitos desta pesquisa é advinda de Srivastava (2007) e coloca o GSCM como a 
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integração do pensamento ambiental no gerenciamento de suprimentos, incluindo 

design de produto, abastecimento e seleção de materiais, processos de fabricação, 

entrega final dos produtos a seus consumidores e o gerenciamento do final do ciclo 

de vida de um produto (SRIVASTAVA, 2007). O foco principal deste trabalho 

destina-se mais especificamente à modelagem matemática de um processo de 

decisão para auxiliar as diretorias de instituições financeiras no controle de seus 

fornecedores com o objetivo de buscarem atendimento dos critérios GSCM. 

 

2.2.3 APLICAÇÕES GSCM 

 

A importância da GSCM foi estimulada pelas primeiras décadas de estudos, 

definindo significado e alcance para vários dos termos utilizados. Os fundamentos 

da ecologização (PORTER, VAN DER LINDE, 1995; RIBEIRO, 2000) tem por 

raciocínio básico que investimentos em ecologização podem se tornar economias de 

recursos, eliminação de resíduos e ampla melhoria de produtividade. Sugerem-se, 

então, três abordagens para GSCM, a saber, abordagem reativa, abordagem 

proativa e abordagem de busca de valor.  

A abordagem reativa traz em si um comprometimento mínimo de recursos 

no gerenciamento ambiental propriamente dito. São rotulados os produtos que são 

recicláveis e as empresas utilizam-se de estratégias de final de pipeline2 (MAZON, 

2015) visando reduzir o impacto ambiental da produção. À rigor, aguardam o 

surgimento de imposições, sejam legais ou de mercado, para incluírem modificações 

em seus processos, daí o termo “reativa”.  

Na abordagem proativa, ao contrário, empresas começam a antecipar as 

ações a serem tomadas em relação à novas legislações ambientais, direcionando, 

com isso, um compromisso, ainda que modesto, de seus recursos no início da 

reciclagem de sua produção. Com isso, colocam em ação projetos com as 

incumbências de criação de produtos e processos ecológicos a fim de mitigar riscos.  

Quando empresas empregam a abordagem de busca de valor, passam a 

integrar em suas rotinas atividades ambientais, como a aquisição de matérias primas 

e serviços com viés ecológico, implementam ações na direção de certificações ISO, 

como iniciativas estratégicas incluídas nas estratégia de negócios macro da 

                                            
2
 Estratégias de final de pipeline dizem respeito ao gerenciamento de gargalos produtivos ou de 

distribuição, otimizando estas etapas. 
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empresa (LABEGALINI, 2010; LOPES et al, 2012). Neste ponto, a perspectiva se 

modifica indo de ecologização como um fardo para a empresa para uma 

ecologização como origem de vantagens competitivas (VAN HOEK, 1999). Assim 

surgem as diversas interações entre as várias partes interessadas sobre GSCM 

integrado, e as vantagens que podem ser resultantes desta integração. 

As três etapas em si, e sequencialmente, correspondem ao surgimento de 

uma maturidade socioambiental por parte das empresas, que observam com o 

tempo de que é mais barato (e por consequência mais lucrativo) mitigar o impacto a 

remediá-lo e a partir de então buscar lucro ao incutir em seus processos produtivos 

critérios GSCM. 

Ao final da década de 1990 e início da década de 2000 identificou-se dentre 

os diversos estudos e questões levantadas àquela que veio a ser considerada a 

principal característica investigada na agenda GSCM. Em um estudo que buscou 

interligar elementos GSCM e métodos de medição de desempenho, Beamon (1999) 

estabeleceu e implementou novos sistemas capazes de medir o desempenho da 

cadeia de suprimentos. Esse autor definiu, então, LR como sendo a inclusão de 

mecanismos de recuperação de produtos dentro da estrutura tradicional das 

medições de desempenho das cadeias de suprimentos tradicionais. 

A LR trouxe à tona questões que, na década de 2000-2010, levaram à 

consideração dos diversos estágios do ciclo de vida dos produtos, ainda durante a 

seleção das matérias primas. Com isso, impactando em critérios de compras verdes 

quando selecionados os fornecedores para uma empresa. 

O gerenciamento dos dejetos gerados, a criação de embalagens atendendo 

regulações ambientais, as linhas de produção mais ecológicas, o princípio de 

estudos para a criação de ferramentas robustas para o controle de sistemas de 

gestão ambiental, relacionando o desempenho ambiental ao econômico das 

empresas, também estão incluídos no conceito de LR (BEAMON, 1999).  

O progresso de pesquisas na direção do desenvolvimento de modelos 

operacionais de LR, que buscam a otimização dos processos, cria diretrizes 

gerenciais estabelecendo regras para o retorno de produtos. Maneiras para 

gerenciar este retorno no fim de vida útil dos produtos (SRIVASTAVA, 2005) são 

crescentes e caminham na direção da ampliação da gama abrangente da cadeia de 

suprimentos, visando incluir a reutilização e a reciclagem de produtos ao longo do 

ciclo de vida dos produtos e serviços 
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Muito se teoriza sobre a utilidade múltipla de produtos e serviços, podendo 

assim avaliar o desempenho segundo critérios GSCM das cadeias de suprimentos e 

agregar valor a todas as etapas da produção, da captação de matérias primas ao 

retorno de produtos ao final de sua vida útil. No entanto, essas aplicações ainda são 

tímidas numa análise global (WANG, GUPTA, 2011). 

 

 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Apesar da existência de literatura ampla tratando de GSCM e DEA, nesta 

pesquisa não foram encontradas fontes que tratem especificamente da gestão de 

fornecedores segundo critérios GSCM quando aplicadas às instituições financeiras. 

Segundo Rao et al (2005) há predomínio de autores e publicações que 

discutem os critérios GSCM aplicados às regiões do Oriente Médio e Ásia, como 

Paquistão, Irã, Índia, China, dentre outras, o que demonstra um adiantado 

entendimento social e empresarial sobre a mitigação ao risco ambiental nestas 

regiões. Ainda em Rao et al (2005), os autores tratam da existência da ligação entre 

as inciativas ambientais e a performance econômica, indicando a ampliação da 

competitividade entre as corporações. O artigo estabelece a existência entre a 

cadeia de abastecimento verde e a competitividade se utilizando da Modelagem 

Estruturada de Equações (SEM), indicando que, apesar de existirem muitos 

exemplos, ainda faltam evidências que sejam empiricamente testadas para 

concretizar os critérios GSCM.  

Em linha semelhante de pensamento, Chen et al (2012) estudaram as 

práticas GSCM em corporações globais, utilizando como fonte a lista das 500 

maiores corporações globais formulada pela revista Fortune (TIME INC, 2009), com 

o objetivo de diminuir o salto existente entre o que tem sido feito e o que precisa ser 

feito no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. A pesquisa foi integralmente 

realizada junto à publicação utilizada como base, realizando inferências com as 

informações apresentadas. (Chen, Shih, Shyur, & Wu, 2012) (Rao, Holt, 2005) 

A presença da GSCM no Brasil foi explorada no trabalho desenvolvido por 

Arantes et al (2013), que desenvolveram sua pesquisa visando mensurar como 

estão sendo induzidas práticas socioambientais condizentes com GSCM em 
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empresas consideradas focais em suas cadeias de suprimentos, que atuam no 

segmento de alta tecnologia. A técnica utilizada foi a triangulação de fontes de 

dados. Através de entrevistas, observações diretas e obtenção de dados 

secundários, foram obtidas as práticas de GSCM mais adotadas pelas empresas, 

ressaltando a gestão ambiental interna, a recuperação de investimentos e a logística 

reversa. Dessa forma, os autores concluíram que as iniciativas que são tímidas nas 

empresas são ainda mais tímidas por parte dos clientes. Os autores então traçaram 

ações de indução às práticas GSCM indicadas como mecanismos relevantes. 

(ARANTES et al, 2013) 

As motivações existentes para que as organizações pratiquem critérios 

GSCM foram estudadas por Kohli et al (2015). O artigo traz os principais drivers para 

iniciativas GSCM, dentre as quais estão a regulação governamental, a influência dos 

compradores diretos e indiretos, pressões internas, vantagens competitivas e 

responsabilidade socioambiental corporativa, sendo esta última indicada como 

sendo a principal iniciativa dentre todas as observadas. Os autores ainda indicam 

surpresa ao observar que vantagens competitivas não aparecem com umas das 

principais iniciativas quando se estudam grandes corporações, diferente do que 

ocorre quando o alvo são apenas empresas isoladas. (Kohli & Hawkins, 2015) 

Segundo Srivastava (2007), que elaborou uma pesquisa tratando das 

publicações tendo como tema GSCM num intervalo de 30 anos, muitos outros 

autores tratam de temas relacionados a GSCM. Sendo que, na sua integralidade, os 

autores concluem da necessidade crescente por parte das empresas, sejam locais 

ou globais, em se adequarem às questões ambientais, preocupando-se com a 

pegada ambiental que deixam em sua trilha. 

O tema GSCM está intimamente ligado a gestão da cadeia de suprimentos, 

tema este amplamente desenvolvido na literatura científica. Em particular, foram 

analisados autores e pesquisas que se utilizaram da tecnologia DEA como principal 

ferramental matemático. Amirteimoori et al (2011) que desenvolveram sua pesquisa 

tratando a estrutura para o desenvolvimento de um modelo DEA para a seleção de 

fornecedores como uma estrutura multi-estágios. Os autores caracterizam a 

estrutura como contendo etapas intermediárias, por terem verificado que, mesmo em 

redes consideradas eficientes, podem existir alguns elementos ineficientes. A 

proposta do artigo é fazer uma decomposição do processo determinando os pontos 

de ineficiências presentes. (Amirteimoori, Khoshandam, 2011) 
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A importância em selecionar fornecedores que sejam mais apropriados à 

cultura presentes nas empresas contratantes é explorada por Azadi et al (2012), 

desenvolvendo um modelo WPF-DEA que se utiliza de dados imprecisos e fatores 

dual-role, que consistem na existência de vários estágios no modelo DEA. Os 

modelos WPF-DEA foram originalmente concebidos por Charnes-Cooper-Rhodes e 

os autores indicam se tratar de uma nova abordagem, pois utilizam uma obtenção 

direta dos fatores a serem empregados em contraposição aos criadores do método. 

Quando se explora os conceitos da metodologia DEA encontram-se diversos 

enfoques para a obtenção da Eficiência de uma DMU. Comumente se encontram 

adaptações dos modelos clássicos CCR e BCC ou evoluções, de acordo com seus 

autores, destes métodos, visando agregar novas aplicações à técnica. Nesta linha 

encontram-se os conceitos de Eficiência Técnica e de Escala e os métodos aditivos 

DEA (ou como também são conhecidos, métodos baseados em folgas). Salas-

Alvarado (2016), em aplicação buscando a evolução da eficiência do sistema 

bancário de Costa Rica, desenvolve o conceito de Eficiência Técnica e de Escala. 

Para isso, após a resolução do PPL, é aplicada uma técnica, junto a um modelo 

aditivo, para obter o valor das folgas presentes nas variáveis de entrada. Com isso, 

obtém-se as unidades Pareto Eficientes, onde se identificam as DMU que, além de 

apresentarem a eficiência relativa, também não possuem folgas em suas variáveis. 
(SALAS-ALVARADO, 2016). (Houshyar et al, 2012) 

Apesar de haver direcionamento na pesquisa para a centralização em 

aplicações envolvendo GSCM e DEA, foram encontradas as mais diversas áreas do 

conhecimento que possuem aplicações DEA. Em Paiva (2000) o autor discute 

exatamente esta abrangência de aplicações DEA, concluindo que muitas áreas do 

conhecimento já foram abordadas de alguma forma, mas que DEA ainda possui 

abrangência suficiente para explorar novos campos. 

Os modelos propostos por Charnes et al (1978) são de grande aceitação 

pela academia por apresentarem grande diversidade em aplicações. Suas 

características principais permitem a adaptação das mais diversas áreas, sendo que 

Paiva (2000) explorou a abrangência de aplicações DEA, tais como o setor de 

transportes e suas ramificações, a área de humanas, os diversos ramos 

empresariais, etc.  

Este trabalho versa sobre meio ambiente e também sobre o setor bancário. 

A integração destes dois grupos se dá através da aplicação de critérios GSCM, 

critérios estes que em diversos autores são desenvolvidos utilizando-se DEA como 
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ferramental matemático, tais como em (GOVINDAN et al, 2014; SEHNEM, 2015; 

SHABANI, SAEN, 2015; SONG et al, 2012). 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O ferramental tecnológico e a metodologia aplicada a este trabalho é 

abordada nas seções a seguir. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Para desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas, na execução dos 

cálculos e implementações necessárias, as ferramentas do pacote Office 2016, 

sendo especificamente utilizado para as implementações dos modelos DEA o 

Microsoft® Visual Basic For Applications 7.1, Versão 1077. 

Para a modelagem do problema foi utilizado um questionário, denominado 

Questionário Socioambiental do Projeto Avaliação Socioambiental de Fornecedores 

(o questionário completo encontra-se no Anexo 1). O documento foi disponibilizado 

pelo Banco do Brasil S.A. juntamente com o acesso aos dados contendo as 

respostas retornadas por 84 fornecedores de setores empresariais variados. 

O questionário fornecido reúne critérios estabelecidos pelo BB com base em 

sua PRSA, explorando questões financeiras, econômicas, sociais e ambientais, e 

tem por objetivo primário a obtenção de um perfil socioambiental dos fornecedores 

externos que atendem ao banco. 

O questionário contém 3 seções. A seção 1 trata dos indicadores dos 

impactos econômicos do BB sobre seus fornecedores e contém 3 questões, sendo 1 

dissertativa e 2 objetivas. A seção 2 trata da dimensão econômica dos fornecedores 

e contém 5 subseções divididas em 3 questões cada, totalizando 15 questões 

objetivas. A seção 3 trata da dimensão social dos fornecedores e, assim como a 

seção 2, contém 5 subseções divididas em 3 questões cada, totalizando 15 

questões objetivas. 

 

4.2 MÉTODO 

 

Neste trabalho determinou-se uma metodologia a ser seguida, desde a 

captação dos dados a serem utilizados até a análise e interpretação dos resultados.  

Essa metodologia está apresentada na FIGURA 4 e cada item é detalhado 

nas subseções a seguir. 
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FIGURA 4 – ESTRUTURA ESQUEMÁTICA DA METODOLOGIA 

FONTE: O autor (2018) 

 

4.2.1 OBTENÇÃO DOS DADOS JUNTO À IF ANALISADA. 

Verifica-se junto à IF em análise a existência de dados referentes ao perfil 

socioeconômico e socioambiental de seus fornecedores externos e em caso de não 

existência realiza-se uma pesquisa junto aos fornecedores para estabelecimento do 

perfil. 

Para a aplicação deste trabalho verificou-se junto ao BB que já se 

encontrava em andamento uma pesquisa para estabelecimento dos perfis já 

indicados. A coleta dos dados junto ao banco se deu então de maneira direta com a 

diretoria responsável pela contratação e gerenciamento dos fornecedores, 

realizadora da pesquisa junto aos fornecedores. Foram fornecidos o questionário 

(utilizado para constituição dos parâmetros GSCM utilizados no modelo DEA) e o 

banco de dados contendo as respostas de 84 fornecedores consultados. 

 

4.2.2 ANÁLISE DOS DADOS. 

O tratamento dos dados ocorreu diretamente com base nas questões 

presentes no questionário, de forma a definir os parâmetros de entrada e saída do 

modelo DEA. 

4. Análise e interpretação dos 
Resultados. 

3. Aplicação do Modelo DEA. 

2. Análise dos dados. 

1. Obtenção dos dados junto à IF 
analisada. 
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A seção 1 (Indicador dos impactos econômicos do BB sobre seus 

fornecedores), que contém três questões, foi utilizada para a criação dos parâmetros 

de entrada (inputs) do modelo, da seguinte maneira: 

 Questão 1. Faturamento anual da empresa pesquisada. 

Devido as características destas questões o faturamento informado na 

questão 1 será utilizado da mesma forma em que foi apresentado. 

 

 Questão 2. Representação do impacto do BB no faturamento da 

empresa. 

Para a questão 2, objetiva, foram ponderados valores de 1 a 5 para as 

alternativas na ordem em que se apresentam: 

(1) Alternativa 1  

(2) Alternativa 2 

(3) Alternativa 3 

(4) Alternativa 4 

(5) Alternativa 5 

 

 Questão 3. Representação do impacto do atraso nos pagamentos do 

principal cliente da empresa pesquisada. 

Para a questão 3, objetiva, ponderaram-se valores em ordem distinta 

da apresentada, como a seguir: 

(1) Não afetará  

(2) somente após 9 meses ou acima  

(3) entre 6 e 9 meses 

(4) entre 3 e 6 meses 

(5) menos de 3 meses  

 

Estas questões estão sendo definidas como parâmetros de entrada neste 

trabalho, identificadas por 𝑦𝑟𝑘, onde 𝑦 representa um parâmetro de entrada, 

𝑟 = 1, … ,3 corresponde ao número de entradas e 𝑘 corresponde ao número da DMU 

em correspondente análise, conforme descrito a seguir. 

𝑦1𝑘 Faturamento anual do fornecedor 𝑘; 

𝑦2𝑘 Impacto do BB sobre o faturamento do fornecedor 𝑘; 
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𝑦3𝑘 Impacto de atraso no pagamento do principal cliente do 

fornecedor 𝑘; 

 

As demais seções da pesquisa (seções 2 e 3) foram utilizadas para definir 

os parâmetros de saída (outputs) do modelo, conforme detalhado a seguir. Cada 

uma dessas seções possui cinco subseções, cada uma com três questões objetivas, 

a saber: 

Seção 2: Dimensão Econômica. 

 Subseção 1. Transparência; 

 Subseção 2. Governança; 

 Subseção 3. Compromisso com a conformidade; 

 Subseção 4. Acompanhamento de boas práticas; 

 Subseção 5. Fornecedores e distribuidores. 

 

Seção 3: Dimensão Social. 

 Subseção 6. Missão e engajamento; 

 Subseção 7. Treinamento e educação; 

 Subseção 8. Direitos humanos e políticas trabalhistas; 

 Subseção 9. Diversidade e inclusão; 

 Subseção 10. Atendimento a regulação; 

 

Para todas as questões das seções 2 e 3 foram consideradas as 

numerações já designadas às suas alternativas como escalares, dado que todas as 

questões possuem exatamente as mesmas alternativas com as mesmas 

numerações, como indicado a seguir: 

(1) Não faz parte da estratégica do negócio; 

(2) Não implantado; 

(3) Em implantação; 

(4) Já implantado e/ou em processo de revisão; 

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio. 

 

Devido as características de cada subseção definiu-se que as respostas 

emitidas em cada uma seriam somadas, constituindo, assim, cada subseção como 

um parâmetro de saída nesta pesquisa, identificadas por 𝑥𝑖𝑘, onde 𝑥 representa um 
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parâmetro de saída, 𝑖 = 1, … ,10 corresponde ao número de saídas e 𝑘 corresponde 

ao número da DMU em análise. Dessa maneira, são consideradas as dez variáveis 

de saída apresentadas a seguir. 

 

𝑥1𝑘 Transparência; 

𝑥2𝑘 Governança; 

𝑥3𝑘 Compromisso com a conformidade; 

𝑥4𝑘 Acompanhamento de boas práticas; 

𝑥5𝑘 Fornecedores e distribuidores; 

𝑥6𝑘 Missão e engajamento; 

𝑥7𝑘 Treinamentos e educação; 

𝑥8𝑘 Direitos humanos e políticas trabalhistas; 

𝑥9𝑘 Diversidade e inclusão; 

𝑥10𝑘 Atendimento a regulação. 

  

4.2.3 APLICAÇÃO DO MODELO DEA 

O Modelo DEA definido foi o Modelo DEA BCC Dual (BANKER et al., 1984), 

por permitir que a região de eficiência considerada forneça indicadores de eficiência 

que determinem as metas/alvos a serem atingidos pelas DMU não-eficientes. 

Levando-se em conta as características do problema apresentado, determinou-se a 

orientação à saída (output) para o modelo DEA BCC Dual. 

O Modelo BCC Dual fornece como resultado o indicador de Eficiência 

Técnica devido aos efeitos de escala da produção considerada o que indica 

primariamente que a não-eficiência, assim determinada, decorre de problemas de 

escala de produção. Sendo que neste caso, o próprio modelo já fornece um 

indicador para ser utilizado como referência para a correção do erro de escala. 

Também se obtém como resultado secundário a identificação das DMU que podem 

ser consideradas benchmarks da DMU não-eficiente. A orientação à saída está na 

necessidade da IF em maximizar os parâmetros de saída, preferencialmente, sem 

causar alterações aos parâmetros de entrada. 

O modelo matemático utilizado foi definido nas equações 12 a 15 do capítulo 

2, e é apresentado abaixo considerando as dimensões específicas adotadas neste 

trabalho. 
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𝑀𝑎𝑥 𝜙0   

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎  

𝑥𝑖0 ≥ ∑ 𝑥𝑖𝑘. 𝜆𝑘 

84

𝑘=1

, 𝑖 = 1, … , 3                    
 

𝑦𝑟0. 𝜙0 ≤ ∑ 𝑦𝑟𝑘. 𝜆𝑘

84

𝑘=1

 , 𝑟 = 1, … , 10                      
 

∑ 𝜆𝑘

84

𝑘=1

= 1 
 

𝜆𝑘 ≥ 0  ;  𝜙𝑘 ≥ 0                   𝑘 = 1, … , 𝑁  

 

onde 𝜙0 é o fator de eficiência, sendo  𝜃 =
1

𝜙0
  a eficiência técnica da DMU em 

análise. Com 𝑖 =  1, . . . ,3; 𝑟 =  1, . . . ,10 e 𝑘 =  1, . . . , 84, sendo 𝑥𝑖𝑘 e 𝑦𝑟𝑘 parâmetros 

de entrada e saída respectivamente. O fator de eficiência indica o fator de 

modificação da escala de produção das variáveis de saída para que a DMU em 

análise se torne eficiente, sendo que para as DMU consideradas eficientes seu valor 

será igual a um. 

O modelo será constituído de três variáveis de entrada (inputs) e dez 

variáveis de saída (outputs) e foram analisadas 84 DMU. Vale ressaltar que a 

relação entre o número de variáveis do modelo e o número de DMU analisadas 

cumpre o estabelecido pela The Golden Rule (BANKER et al, 1989; SILVA, 

MARINS, SANTOS, 2014), que estabelece como condição mínima para a aplicação 

dos modelos clássicos DEA que o número de DMU seja igual ou superior a três 

vezes a soma do número de parâmetros de entrada e saída, ou igual ao produto 

entre o número de parâmetros de entrada e saída, o que for maior. Neste caso 

concreto tem-se um total de 13 parâmetros (três parâmetros de entrada e dez de 

saída), atendendo a condição estabelecida. 

 

4.2.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS. 

 

Os resultados decorrentes da aplicação do modelo são compostos pela 

identificação de dois conjuntos de DMU, um contendo as DMU eficientes e outro as 

não-eficientes. Para as não-eficientes, o modelo, como já descrito, disponibiliza 

indicadores de eficiência 𝜙 a serem aplicados junto aos parâmetros de saída 
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disponibilizados pelas DMU não-eficientes e também um subconjunto das DMU 

eficientes que são os benchmarks3 das não-eficientes. De posse dessas 

informações é possível definir critérios a serem seguidos pelas DMU não-eficientes 

afim de que evoluam seus parâmetros, de forma a se aproximar do conjunto 

eficiente.  

 

  

                                            
3
 As DMU são consideradas benchmarks das DMU não-eficientes devido ao modelo tê-las 

identificado como tendo um arranjo de produtividade semelhante à DMU não-eficiente considerada. 
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5 RESULTADOS 

 

Com o BB coletou-se o questionário que é utilizado junto aos fornecedores 

através do Projeto de Avaliação Socioambiental e o conjunto de respostas 

retornadas por 84 (oitenta e quatro) empresas (as razões sociais foram preservadas 

mantendo o anonimato) de 13 (treze) setores empresarias distintos, atribuindo às 

respostas as respectivas saídas e entradas do modelo DEA a ser utilizado. Nesta 

seção se apresentam e se discutem os resultados obtidos com a aplicação da 

metodologia proposta. 

A TABELA 1 apresenta as eficiências das DMU na ordem em que foram 

calculados os índices, onde pode-se observar que 58,33% das DMU estudadas 

mostraram-se eficientes (índice de eficiência igual a 100%) e, portanto, atendem aos 

parâmetros GSCM analisados. Também se observa que 41,67% das DMU 

estudadas mostraram-se não-eficientes (índice de eficiência menor que 100%), isto 

é, não atendem aos parâmetros GSCM analisados. Vale ressaltar que se trata de 

um índice de eficiência relativo ao grupo estudado, podendo sofrer mudanças com a 

modificação da amostra, ou seja, inclusão ou exclusão de fornecedores avaliados. 

Como a ordem estabelecida para as DMU obedeceu ao critério do maior 

para o menor faturamento, é possível concluir que não existe uma predominância de 

DMU eficientes dentre os maiores faturamentos, ou predominância de DMU não-

eficientes dentre os menores faturamentos. A FIGURA 5 ilustra a distribuição das 

DMU eficientes e não-eficientes. 

Quando se observa a amostra de empresas pelo critério relativo ao ramo 

empresarial em que atuam (FIGURA 6) verifica-se que dentre os 13 identificados 

apenas a Engenharia existe um predomínio de DMU não-eficientes em relação às 

eficientes (14 não-eficientes e sete eficientes). O predomínio no número de DMU 

eficientes frente às não-eficientes se dá principalmente no setor empresarial 

Informática (duas não-eficientes e 20 eficientes), seguido do setor empresarial 

Transportadora (uma não-eficiente e quatro eficientes). Ressalta-se, também, que 

para o setor de Publicidade/Propaganda nenhuma das empresas consultadas se 

mostrou eficiente perante os critérios estabelecidos nesta amostra. Para os demais 

setores empresarias há um equilíbrio entre eficiência e não-eficiência. 
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TABELA 1 – EFICIÊNCIA DAS DMU. 

DMU Eficiência 

  

DMU Eficiência   DMU Eficiência 

  

DMU Eficiência 

                
1  100,00% 

              
22  88,64%   

              
43  100,00% 

              
64  86,79% 

                
2  80,00% 

              
23  100,00%   

              
44  100,00% 

              
65  100,00% 

                
3  100,00% 

              
24  100,00%   

              
45  100,00% 

              
66  78,37% 

                
4  100,00% 

              
25  100,00%   

              
46  81,64% 

              
67  97,46% 

                
5  73,33% 

              
26  88,26%   

              
47  100,00% 

              
68  76,01% 

                
6  93,33% 

              
27  67,54%   

              
48  100,00% 

              
69  86,91% 

                
7  100,00% 

              
28  81,44%   

              
49  100,00% 

              
70  73,87% 

                
8  100,00% 

              
29  82,11%   

              
50  100,00% 

              
71  100,00% 

                
9  53,33% 

              
30  67,00%   

              
51  100,00% 

              
72  74,83% 

              
10  100,00% 

              
31  100,00%   

              
52  100,00% 

              
73  94,95% 

              
11  80,00% 

              
32  100,00% 

 

              
53  100,00% 

              
74  100,00% 

              
12  80,00% 

              
33  100,00% 

              
54  99,18% 

              
75  88,31% 

              
13  100,00% 

              
34  100,00% 

              
55  100,00% 

              
76  71,69% 

              
14  100,00% 

              
35  76,44% 

              
56  67,30% 

              
77  100,00% 

              
15  100,00% 

              
36  100,00% 

              
57  100,00% 

              
78  60,74% 

              
16  100,00% 

              
37  83,28% 

              
58  100,00% 

              
79  66,67% 

              
17  93,33% 

              
38  100,00% 

              
59  90,17% 

              
80  100,00% 

              
18  80,20% 

              
39  100,00% 

              
60  100,00% 

              
81  100,00% 

              
19  100,00% 

              
40  100,00% 

              
61  100,00% 

              
82  100,00% 

              
20  68,36% 

              
41  100,00% 

              
62  100,00% 

              
83  100,00% 

              
21  87,77% 

              
42  100,00% 

              
63  92,63% 

              
84  100,00% 

FONTE: O autor (2018) 
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FIGURA 5 – DISPERSÃO DOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA TÉCNICA 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

FIGURA 6 – RELAÇÃO ENTRE DMU EFICIENTES E NÃO-EFICIENTES 

 

FONTE: O autor (2018) 
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Na próxima seção são discutidos os resultados obtidos para as DMU 

individualmente, considerando-se a formação de critérios úteis à uma política de 

adequação aos parâmetros GSCM abordados pelo questionário. 

 

5.1 DMU NÃO-EFICIENTES 

 

O modelo matemático utilizado, além de disponibilizar a informação sobre 

quais DMU são eficientes e não-eficientes, segundo os parâmetros estudados, 

também oferece um modo para que seja construída uma política para a correção 

das perdas em escala identificadas para as variáveis de entrada e saída. 

O fator de eficiência 𝜙 obtido informa o grau de crescimento que os 

parâmetros de saída devem alcançar. Tendo isto como referência, e diferente do 

que pode-se pensar inicialmente quanto a ser necessário se atingir o máximo de 

cada indicador, observa-se que em alguns casos sensíveis melhoras de escala já 

podem alçar as DMU não-eficientes para o grupo das eficientes (BANKER et al, 

1989; BANKER et al, 1984a; CHARNES et al, 1979). 

A FIGURA 7 apresenta os fatores de eficiência 𝜙 calculados para todas as 

DMU analisadas. As DMU que apresentam os fatores de eficiência 𝜙 iguais a um 

são consideradas eficientes e as não-eficientes possuem 𝜙 maior que um. 

 

FIGURA 7  – DISPERSÃO DOS FATORES DE EFICIÊNCIA 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

Neste trabalho interessam os valores relativos às DMU não-eficientes, pois 

são essas DMU que a IF deve ensejar ações para atendimento aos parâmetros 
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GSCM analisados. Também vale ressaltar que, quanto maior o valor do fator de 

eficiência 𝜙, menor é o índice de eficiência 𝜃 obtido pela DMU com a aplicação do 

modelo4.  

O modelo DEA utilizado também proporciona identificar as DMU que 

possuem um arranjo de produtividade semelhante à cada DMU não-eficiente. Estas 

DMU são identificadas como sendo benchmarks das DMU não-eficientes5. De posse 

do valor do fator de eficiência (FE) e da lista de DMU benchmarks é possível analisar 

cada DMU não-eficiente. 

A título de exemplificação das análises que podem ser realizadas para cada 

DMU não eficiente, foram escolhidas a DMU 9 (identificada como a DMU de maior 

grau de não-eficiência) e a DMU 54 (identificada como a DMU de menor grau de 

não-eficiência), para detalhamento dos resultados.  

 

5.1.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA DMU 9 

 

Aplicando-se o modelo DEA para a DMU 9 (𝑘 = 9), obtém-se FE: 𝜙9 = 1,875 

e as DMU Benchmarks são DMU 10, DMU 23, DMU 32, DMU 38 e DMU 53. 

Observa-se na TABELA 2 as metas estabelecidas pela projeção dos parâmetros de 

saída GSCM informados pela DMU 9 na primeira coluna, e os valores obtidos ao se 

aplicar 𝜙9 = 1,875, acrescidos das folgas calculadas pelo modelo, na última coluna. 

Apesar de representar um grande incremento em seus valores, apenas o parâmetro 

Direitos Humanos e Políticas Trabalhistas (número 8) impõe seu crescimento ao 

máximo estabelecido para este parâmetro (valor 15). 

TABELA 2 – PARÂMETROS GSCM – DMU 9 

Parâmetros GSCM DMU 9 φ x DMU 9 + Folgas 

1. Transparência 3 12,012 

2. Governança 7 14,144 

3. Compromisso com a conformidade   6 11,584 

4. Acompanhamento de boas práticas 6 11,250 

5. Fornecedores & Distribuidores 6 11,250 

6. Missão e engajamento 6 11,250 

7. Treinamentos e educação 6 13,560 

8. Direitos humanos e políticas trabalhistas 8 15,000 

9. Diversidade e inclusão 5 9,375 

10. Atendimento à regulação 5 13,029 

                                            
4
 O Anexo 2 apresenta todos os fatores de eficiência e os índices de eficiência para cada DMU. 

5
 São identificadas no modelo por apresentarem a constante de escala 𝜆  diferente de zero. 
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FONTE: O autor (2018) 

A TABELA 3 apresenta os parâmetros informados pelas DMU benchmarks 

da DMU 9. 

 

TABELA 3 – PARÂMETROS GSCM – DMU BENCHMARKS 

  DMU Benchmarks 

Parâmetros GSCM 10 23 32 38 53 

1. Transparência 12 7 12 14 11 

2. Governança 15 15 14 15 13 

3. Compromisso com a conformidade   15 8 12 9 10 

4. Acompanhamento de boas práticas 15 10 11 8 10 

5. Fornecedores & Distribuidores 15 3 6 12 10 

6. Missão e engajamento 15 6 9 6 12 

7. Treinamentos e educação 15 15 14 12 13 

8. Direitos humanos e políticas trabalhistas 15 15 15 15 15 

9. Diversidade e inclusão 7 6 13 11 9 

10. Atendimento à regulação 15 13 15 14 10 

FONTE: O autor (2018) 

 

A FIGURA 8 traz um comparativo entre a DMU 9, as DMU benchmarks e os 

parâmetros estabelecidos pelo FE somados as folgas da DMU 9. 

 

FIGURA 8 – COMPARATIVO DMU 9 E DMU BENCHMARKS 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

Com exceção da DMU 9, todas as demais presentes nesta análise atendem 

completamente o parâmetro relativo a direitos humanos e políticas trabalhistas 
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(parâmetro 8), o que indica que a DMU 9 atualmente investe pouco ou mal em 

benefícios aos seus funcionários, tais como creches, produtos de seguridade e 

prevenção de risco funcional. Neste parâmetro está o principal critério a ser 

atendido. Estas mesmas análises podem ser confirmadas pelo parâmetro relativo à 

treinamento e educação (parâmetro 7), pois não possui política de investimento na 

capacitação de sua equipe, não priorizando ações contra discriminação. 

Análise semelhante observa-se no parâmetro governança (parâmetro 2), que 

indica a presença de mecanismos de gestão de riscos, combate à corrupção e 

fraudes e respeito a códigos de conduta, não tomam a dimensão apropriada na 

DMU 9, enquanto em seus benchmarks observa-se como tendência o atendimento. 

A meta estabelecida pelo FE para a DMU 9, se atendida, a colocará no mesmo 

patamar das demais. 

Para os parâmetros 3, 4 e 6, mesmo estando abaixo do atingido pelas DMU 

benchmarks a DMU 9 encontra-se próxima, apesar dos parâmetros por ela 

informados não demonstrarem interesse em investir prioritariamente nestes itens. 

Este fato demonstra pouco interesse em desenvolver ações que visem a melhoria de 

critérios socioambientais. 

Em particular para o parâmetro 5 (fornecedores e distribuidores), a DMU 9 

está posicionada acima de uma de suas DMU benchmarks. No entanto, seu índice 

ainda é baixo, indicando que não possui estratégias de observação e controle junto 

aos seus fornecedores e distribuidores quanto ao atingimento de critérios 

socioambientais. 

A diversidade (parâmetro 9) é algo que tanto a DMU 9 quanto as DMU 

benchmarks ainda demostram necessitar de aprimoramento, buscando melhores 

adequações neste parâmetro em todos os níveis institucionais. 

O parâmetro 10 (atendimento a regulação), mesmo se atendido o imposto 

pelo FE como meta, ainda representará necessidades de investimento de acordo 

com as exigências propostas por agências regulatórias. 

Por se tratar da DMU com pior índice de eficiência técnica dentre todas as 

84 DMU analisadas, é de se esperar que sejam necessárias muitas intervenções em 

toda sua estrutura para o atendimento do que o modelo estabelece como sendo 

ótimo. Trata-se, portanto, de um trabalho árduo para a empresa, demandando 

maiores investimentos e tempo para adequação. 
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5.1.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA DMU 54 

 

Aplicando-se o modelo DEA para a DMU 54 (𝑘 = 54), obtém-se FE 𝜙54 =

1,008 e as DMU Benchmarks são DMU 40, DMU 52, DMU 53, DMU 55, DMU 60 e 

DMU 83. 

A TABELA 4, a seguir, traz o valor referente aos parâmetros de saída 

informados pela DMU 54 através do questionário e o resultado da multiplicação 

destes parâmetros pelo FE 𝜙54 = 1,008 acrescidos das folgas obtidas pelo modelo. 

 
TABELA 4 – PARÂMETROS GSCM – DMU 54 

Parâmetros GSCM DMU 9 φ x DMU 54 + Folgas 

1. Transparência 11 13,316 

2. Governança 10 13,841 

3. Compromisso com a conformidade   8 9,591 

4. Acompanhamento de boas práticas 8 9,219 

5. Fornecedores & Distribuidores 10 10,083 

6. Missão e engajamento 10 12,172 

7. Treinamentos e educação 14 14,116 

8. Direitos humanos e políticas trabalhistas 13 13,108 

9. Diversidade e inclusão 8 8,066 

10. Atendimento à regulação 11 13,837 
FONTE: O autor (2018) 

 

A TABELA 5 traz os parâmetros informados pelas DMU benchmarks da 

DMU 54 e a FIGURA 9 apresenta um comparativo entre a DMU 54, as DMU 

benchmarks e os parâmetros estabelecidos pelo FE da DMU 54. 

Observa-se que a DMU 54, apesar de identificada como não-eficiente pelo 

modelo, encontra-se inserida por completo entre as DMU benchmarks identificadas 

também pelo modelo. Este fato indica que, para que atinja o ótimo admitido pelo 

modelo, pequenas alterações em suas atuais políticas já se mostram suficientes. 

Pode-se então sugerir maior investimento em questões relativas ao 

parâmetro 9 (diversidade), onde, pela observação a FIGURA 9, identifica-se uma 

tendência de dificuldade para o cumprimento do mesmo. Também se observa que 

os próprios parâmetros da DMU 54 se confundem com as metas estabelecidas pelo 

FE. 
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Como pôde ser visto, a análise dos parâmetros para as DMU não- eficientes 

é particular em cada caso, podendo demandar grandes intervenções como no caso 

da DMU 9, ou nem ser necessárias interferências, como no caso da DMU 54. 

 

 

TABELA 5 – PARÂMETROS DMU BENCHMARKS 

  DMU Benchmarks 

Parâmetros GSCM 40 52 53 55 60 83 

1. Transparência 15 7 11 14 11 15 

2. Governança 15 9 13 15 11 14 

3. Compromisso com a 
conformidade   

3 11 10 14 5 7 

4. Acompanhamento de boas 
práticas 

3 9 10 11 7 10 

5. Fornecedores & Distribuidores 11 6 10 15 8 5 

6. Missão e engajamento 9 6 12 13 12 15 

7. Treinamentos e educação 15 15 13 14 15 14 

8. Direitos humanos e políticas 
trabalhistas 

15 15 15 12 12 12 

9. Diversidade e inclusão 8 6 9 6 7 11 

10. Atendimento à regulação 15 10 10 15 13 15 
FONTE: O autor (2018) 

 

FIGURA 9 – COMPARATIVO DMU 54 E DMU BENCHMARKS 
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FONTE: O autor (2018) 
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6 CONCLUSÃO 

 

Perante à necessidade de constituir uma Política de Responsabilidade 

Socioambiental por parte das Instituições do Mercado Financeiro, regulada pelo 

Acordo de Basiléia e pela legislação brasileira, e devido à crescente demanda 

popular representada por seus clientes externos e internos, os bancos sentem-se 

pressionados na obtenção de altos indicadores de RSA.  

O risco de imagem fica evidenciado como intimamente ligado ao risco 

socioambiental mensurado pelas empresas e com isso ganhou projeção e 

transformou as estruturas de governança. É crescente dentro das IMF o 

aparelhamento para atender ao máximo os critérios GSCM interna e externamente. 

Este trabalho propôs-se, principalmente, a desenvolver uma metodologia 

com subsídios para a gestão da cadeia de fornecedores externos em IMF, 

atendendo aos critérios GSCM. Para isso, construiu-se um Modelo DEA BCC Dual 

que trouxe o tratamento adequado aos dados apresentados pela amostra de 

fornecedores do BB, devido à criação de fatores de eficiência que possibilitam apoio 

nos diversos critérios presentes, que são quantitativos (oferecidos pelo modelo DEA) 

e qualitativos (presentes nas informações relativas aos ramos empresariais aos 

quais as empresas pertencem). 

Aplicou-se o modelo DEA definido a um conjunto de 84 empresas presentes 

no banco de dados de fornecedores externos do BB, para o reconhecimento das 

empresas que já atendem aos critérios GSCM e as que ainda não os atendem. 

Como resultado, foram obtidos fatores de eficiência que possibilitam a efetiva 

criação de metas de evolução em escala para as DMU que não atingiram os índices 

esperados de eficiência.  

Explicitou-se, para duas unidades da amostra (DMU 9 e DMU 54), a análise 

dos parâmetros GSCM. Para a DMU 9 observa-se a necessidade de propor ações 

em diversos parâmetros, em alguns casos inclusive os levando ao máximo possível. 

Enquanto que se trata de um rol distinto de conclusões que se pode obter para a 

DMU 54, que é uma DMU que, apesar do método identificar como não-eficiente 

(índice 𝜃 de eficiência menor que um e FE maior que um consequentemente), está 

muito próxima de atingir o ótimo estabelecido pelo modelo.  
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Dessa forma, pode-se concluir que a técnica é eficiente para o 

estabelecimento de critérios técnicos que, utilizados em paralelo às características 

especificas das DMU estudadas, possibilitam à criação de políticas claras e RSA. 

Os resultados obtidos podem auxiliar o banco na implantação de políticas 

juntos a seus fornecedores externos, contribuindo para que, possam atingir seus 

objetivos junto a sua Política de Responsabilidade Socioambiental. 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como trabalho futuro sugere-se o tratamento das variáveis existentes, 

inserindo graus de incerteza tanto aos inputs quantos aos outputs, possibilitando um 

tratamento diferenciado das variáveis e proporcionando critérios de análise e 

decisão mais objetivos apesar da incerteza presente. Os indicadores possuem um 

amplo grau de interferência uns com os outros em muitos casos, o que pode trazer 

campo para a pesquisa utilizando Fuzzy DEA. 

Uma segunda sugestão de trabalhos futuros seria incluir junto à análise de 

dimensões sociais e econômicas os critérios impostos pelos organismos nacionais e 

internacionais com relação aos programas a que as IMF estão inseridas, como o 

controle do uso da água, produção de resíduos sólidos recicláveis e não-recicláveis. 

Gerando, a partir das diversas frentes abertas, um índice de eficiência para a própria 

IMF, a partir dos índices atribuídos aos diversos tipos de intervenientes existentes, 

incluindo o impacto dos clientes externos e internos. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO SOCIOAMBIENTAL PROJETO AVALIAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL DE FORNECEDORES  

 

SEÇÃO 1  

Esta seção prevê um conhecimento prévio dos respondentes e sobre os impactos 

econômicos do Banco do Brasil sobre seus fornecedores, de modo que poder-se-á 

compreender o contexto sustentabilidade financeira do fornecedor e de seu estágio 

de parceria com o BANCO DO BRASIL S.A.  

1. Faturamento anual da empresa: _________________________________  

 

2. Quanto o BANCO DO BRASIL S.A. representa no seu no total de seu 

faturamento:  

 

( ) menos de 20%  

( ) entre 20% e 40%  

( ) entre 40% e 60%  

( ) entre 60% e 80%  

( ) mais de 80%  

 

3. Se o seu principal cliente atrasar o pagamento, em quanto tempo isso 

afetaria sua firma financeiramente:  

 

( ) Não afetará  

( ) menos de 3 meses  

( ) entre 3 e 6 meses  

( ) entre 6 e 9 meses  

( ) somente após 9 meses ou acima  

 

SEÇÃO 2  

Questões - Dimensão Econômica  

 

1. Transparência  
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Revisa as oportunidades que a empresa tem para melhorar o relacionamento com 

os empregados, proporcionando maior aceso às informações financeiras, e para 

melhorar as relações com os clientes dando mais oportunidades de feedback.  

 

i. A empresa mantém dados financeiros do último ano fiscal que podem ser 

acessados ou visualizados por partes interessadas (ex. clientes, colaboradores, 

fornecedores)?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

ii. A empresa dispõe de documento público contendo seus princípios 

socioambientais (como por exemplo, cumprimento da legislação e normas vigentes, 

regras de relacionamento interno e com o público externo, missão, visão e valores)?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

iii. O produto/serviço vendido pela empresa possui uma política de garantia (ex. 

documento destinado aos clientes com as condições para acionar garantia, no caso 

de defeito)?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  
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2. Governança  

 

Explora as maneiras pelas quais sua empresa pode impulsar o sucesso a longo 

prazo mediante a criação de uma medida de governança.  

 

i. A empresa prevê na aprovação dos orçamentos anuais valor ou verba específica 

para a gestão de riscos?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

ii. A empresa possui um código de conduta que expõe regras sobre prevenção e 

combate à corrupção e tratamento de fraudes?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

iii. A empresa possui um canal de ouvidoria (para o público interno e externo) que 

atenda denúncias e indicações de desrespeito ao código de conduta/ valores e 

princípios do seu negócio?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

3. Compromisso com a conformidade  
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Oportunidade de revisar investimentos em melhorias e engajar a empresa com 

programas de certificação no âmbito socioambiental.  

i. A empresa possui algum tipo de certificação formal, como por exemplo ISO 

9001:2015 (Sistemas de Gestão da Qualidade), ISO 14001:2015 (Sistemas de 

Gestão Ambiental), OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestão da Segurança e Saúde 

do Trabalho) ou PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 

Habitat)?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

Em caso positivo, informe a certificação:  

 

ii. A empresa pretende aderir nos próximos 12 meses a alguma certificação?  

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

Em caso positivo, informe a certificação:  

 

iii. A empresa possui material informativo sobre programas da qualidade que tenha 

adotado, destinado a clientes e fornecedores (Ex. manuais sobre as certificações 

adquiridas, manuais de programas 5S ou 10S)?  

((1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

Em caso positivo, informe a certificação:  
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4. Acompanhamento de boas práticas  

 

Revisa a forma como a empresa se compromete a monitorar resultados de ações 

socioambientais.  

 

i. As informações socioambientais são apresentadas em relatório (formal) interno, 

que permite inferência e comparação com períodos anteriores.  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

ii. As ações socioambientais são registradas e auditadas junto ao relatório financeiro.  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

iii. A empresa responde a questionários externos visando inferir aspectos da 

responsabilidade socioambiental, tais como Instituto Ethos, Carbon Disclosure 

Project (CDP), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Relatórios de Sustentabilidade 

GRI (Global Report Initiative), entre outros.  

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

Em caso positivo, informe a certificação:  
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5. Fornecedores & Distribuidores  

 

Aborda ações para manter os padrões socioambientais dos principais Fornecedores 

e dos produtos da sua empresa.  

 

i. Existem critérios de perenidade financeira, utilizados para a maioria dos 

fornecedores principais de sua empresa a fim de garantir que não haverá dificuldade 

de cumprimento dos acordos?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

ii. Ao monitorar e avaliar o desempenho social e ou econômico em curso dos 

principais parceiros do negócio, se aplica algum sistema interno de monitoramento 

e/ou certificação externa?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

iii. A empresa possui processo formal de identificação do ciclo de vida do produto 

(CVP), envolvendo desde a extração da matéria prima, passando pelo processo de 

produção e acompanhamento sobre sua destinação final, dirimindo riscos 

financeiros decorrentes de possíveis imputações de responsabilidade compartilhada, 

prevista na Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos no 

país?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  
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(3) Em implantação 

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

SEÇÃO 3  

Questões - Dimensão Social  

 

6. Missão e Engajamento  

 

Revisa as oportunidades para sua empresa adotar uma missão social ou ambiental 

e engajar seus empregados, membros da diretoria e a comunidade para que essa 

missão seja atingida.  

 

i. A empresa acompanha o impacto social/ambiental como uma medida de sucesso 

primordial para o negócio, inclusive, priorizando casos em que possam não conduzir 

a rentabilidade imediata?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

ii. E empresa mede resultados sociais e ambientais ao longo do tempo, como por 

exemplo por meio de estudos de terceiros, pesquisas com clientes ou domicílios, 

Progress Out of Poverty Index - PPI™, etc.?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  
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iii. Existe feedback específico das suas partes interessadas externas (excluindo 

funcionários e investidores) – reuniões anuais, fórum online  

para partes interessadas para fornecer ou reportar preocupações ou feedback 

sociais ou ambientais.  

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

7. Treinamentos e Educação  

 

Revisa as oportunidades que a empresa tem para ajudar a desenvolver e promover 

empregados talentosos, preenchendo as vagas com candidatos internos, bem como 

a promoção da não discriminação.  

 

i. A empresa possui programa de treinamento para os trabalhadores recém 

contratados sobre boas práticas de governança, sustentabilidade, apresentação dos 

negócios, etc.?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

ii. A empresa possui manual voltado aos funcionários, formalizado, ao qual todos os 

funcionários contratados têm acesso, incluindo informações como declaração da 

não-discriminação, política ante assédio, declaração sobre o horário de trabalho?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  
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(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

iii. A empresa possui programas de treinamento e educação continuada aos 

funcionários?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

8. Direitos Humanos e Políticas Trabalhistas  

 

Abordam as políticas, práticas e certificações de sua empresa relativas aos direitos 

humanos.  

 

i. A empresa possui comissão de saúde e segurança no trabalho que monitora e 

oferece subsídios para tomada de decisão sobre programas de saúde e segurança 

no trabalho?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

ii. A empresa oferece como benefício (em caráter opcional) proteção como cobertura 

de invalidez, seguro de vida, seguro contra acidentes para seus funcionários?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  
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iii. A empresa oferece aos seus funcionários creches para dependentes ou 

assistência para cuidar dos filhos dos funcionários (no local de trabalho ou 

subsidiado, como por exemplo auxílio creche)?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

9. Diversidade e Inclusão  

 

Oportunidade para destacar a diversidade em diversas áreas da organização, como 

na força de trabalho, Diretoria e Fornecedores.  

 

i. Existe percentual ou meta estabelecido para trabalhadores mulheres na empresa?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

ii. Existe percentual ou meta estabelecida para deficientes físicos, além daquelas 

previstas em legislação?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

iii. A empresa possui vínculo com alguma ONG (Organização não governamental)?  
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(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

Em caso positivo, informe o nome da ONG:  

 

10. Atendimento à Regulação  

 

Mede o interesse da empresa quanto ao registro de queixa formal por agências 

regulatórias ou qualquer sanção ou multa em razão de práticas ou políticas.  

 

i. A empresa possui uma política de diversidade e igualdade de oportunidades, bem 

como, um plano resposta no caso de registro de queixas formais por agências 

regulatórias ou multas em razão de seu descumprimento (por funcionários ou pelo 

público externo)?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

 

ii. A empresa possui uma política de segurança dos funcionários ou condições de 

trabalho, bem como, um plano resposta no caso de registro de queixa formal por 

agências regulatórias ou multas em razão de seu descumprimento (por funcionários 

ou pelo público externo)?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  
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iii. A empresa possui uma política de prevenção ao suborno, fraude ou corrupção, 

bem como, um plano resposta no caso de queixa formal por agências regulatórias 

ou multas em razão de seu descumprimento (por funcionários ou pelo público 

externo)?  

 

(1) Não faz parte da estratégia do negócio;  

(2) Não implantado  

(3) Em implantação;  

(4) Já implantado e/ ou em processo de revisão;  

(5) Implantado e reconhecido como estratégia de negócio.  

Neste espaço, você pode nos contar um pouco mais sobre ações socioambientais 

que sua empresa tenha tomado ou que tenha em vista, referente as questões 

anteriores.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

GLOSSÁRIO  

Os conceitos e definições que ajudem a esclarecer termos utilizados no decorrer do 

presente documento e nas questões apresentadas são apresentadas a seguir.  

Avaliação de impacto GRI ou B - Global Reporting Initiative (GRI), sistema de 

avaliação elaborado por esta organização holandesa, pioneira em avaliação de 

sustentabilidade/ Sistema de avaliação denominado “Empresa B” para reporte de 

ações socioambientais.  

Código de Conduta - conjunto de regras para orientar e disciplinar a conduta de um 

determinado grupo de pessoas de acordo com os seus princípios.  

CDP - Carbon Disclosure Project (CDP), entidade não governamental e sem fins 

lucrativos que detém a maior base de dados mundial sobre a gestão empresarial do 

risco das alterações climáticas.  

CVP – Ciclo de Vida do Produto, inclui os processos de transformação do produto 

desde a extração do produto ou matéria-prima, até o descarte final (pós consumo).  

Declaração de Valores e Princípios – Mapeamento de todos os públicos 

envolvidos em suas atividades (funcionários, clientes, fornecedores, governo, 
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comunidade, meio ambiente, concorrentes e credores) e a tradução dos valores em 

normas que balizam essas relações.  

DJSI - Dow Jones Sustainability Index World, indicador global de performance 

financeira de empresas líderes em sustentabilidade a nível global.  

ETHOS - Instituto Ethos, entidade orientadora e avaliadora sobre Responsabilidade 

Socioambiental.  

NBR/ISO – Normas que apoiam organizações na implementação e operação de 

sistemas de gestão da qualidade. ISO significa International Organization for 

Standardization (ou Organização Internacional para Normalização).  

OHSAS - sigla em inglês para Occupational Health and Safety Assessment Services, 

cuja tradução é Serviços de Avaliação de Segurança e Saúde Ocupacional.  

ONG - sigla para Organização Não-Governamental. A ONG faz parte do Terceiro 

Setor da sociedade, que são as instituições privada, sem fins lucrativos que têm a 

finalidade de dar complementar os serviços de ordem pública.  

Programas “5S” e “10 S” - O conceito de “S” possui como base cinco palavras 

japonesas cujas iniciais formam o nome do programa. As palavras em Português 

são traduzidas como “sensos”: Seiri (Utilização), Seiton (arrumação), Seiso 

(limpeza), Shitsuke (Disciplina) Seiketsu (higiene). O Programa “10S” visa 10 sensos 

socioambientais e a sua principal diferença com o programa “5S” é a introdução do 

senso de cidadania.  

Progress Out of Poverty Index - PPI™ - Ferramenta de medição da pobreza para 

organizações que videm ajudar comunidades carentes.  

Stakeholder – Termo em inglês amplamente utilizado para designar as partes 

interessadas, como o público interno da empresa, fornecedores, consumidores, 

comunidade, governo, acionistas, entre outros. 
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APÊNDICE 1 – FATORES DE EFICIÊNCIA E EFICIÊNCIA TÉCNICA 

TABELA 6 – FATOR DE EFICIÊNCIA E EFICIÊNCIA TÉCNICA DE TODAS AS DMU. 

DMU Fator de Eficiência Eficiência técnica 
 

DMU Fator de Eficiência Eficiência técnica 

1 1,000 100,00% 
 

43 1,000 100,00% 

2 1,250 80,00% 
 

44 1,000 100,00% 

3 1,000 100,00% 
 

45 1,000 100,00% 

4 1,000 100,00% 
 

46 1,225 81,64% 

5 1,364 73,33% 
 

47 1,000 100,00% 

6 1,071 93,33% 
 

48 1,000 100,00% 

7 1,000 100,00% 
 

49 1,000 100,00% 

8 1,000 100,00% 
 

50 1,000 100,00% 

9 1,875 53,33% 
 

51 1,000 100,00% 

10 1,000 100,00% 
 

52 1,000 100,00% 

11 1,250 80,00% 
 

53 1,000 100,00% 

12 1,250 80,00% 
 

54 1,008 99,18% 

13 1,000 100,00% 
 

55 1,000 100,00% 

14 1,000 100,00% 
 

56 1,486 67,30% 

15 1,000 100,00% 
 

57 1,000 100,00% 

16 1,000 100,00% 
 

58 1,000 100,00% 

17 1,071 93,33% 
 

59 1,109 90,17% 

18 1,247 80,20% 
 

60 1,000 100,00% 

19 1,000 100,00% 
 

61 1,000 100,00% 

20 1,463 68,36% 
 

62 1,080 92,63% 

21 1,223 81,77% 
 

63 1,000 100,00% 

22 1,128 88,64% 
 

64 1,152 86,79% 

23 1,000 100,00% 
 

65 1,000 100,00% 

24 1,000 100,00% 
 

66 1,276 78,37% 

25 1,000 100,00% 
 

67 1,026 97,46% 

26 1,133 88,26% 
 

68 1,316 76,01% 

27 1,481 67,54% 
 

69 1,151 86,91% 

28 1,228 81,44% 
 

70 1,354 73,87% 

29 1,218 82,11% 
 

71 1,000 100,00% 

30 1,493 67,00% 
 

72 1,336 74,83% 

31 1,000 100,00% 
 

73 1,053 94,95% 

32 1,000 100,00% 
 

74 1,000 100,00% 

33 1,000 100,00% 
 

75 1,132 88,31% 

34 1,000 100,00% 
 

76 1,395 71,69% 

35 1,308 76,43% 
 

77 1,000 100,00% 

36 1,000 100,00% 
 

78 1,646 60,74% 

37 1,201 83,28% 
 

79 1,500 66,67% 

38 1,000 100,00% 
 

80 1,000 100,00% 
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39 1,000 100,00% 
 

81 1,000 100,00% 

40 1,000 100,00% 
 

82 1,000 100,00% 

41 1,000 100,00% 
 

83 1,000 100,00% 

42 1,000 100,00% 
 

84 1,000 100,00% 
 


