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RESUMO 

 

A chave para o sucesso das empresas é fazer a melhor combinação possível dos 
recursos (naturais, financeiros, tecnológicos e mão de obra) de modo que apresente 
o melhor resultado, porém é sabido que todo recurso é escasso diante das 
necessidades ilimitadas da sociedade. Inserido neste contexto o objetivo deste 
trabalho foi medir a eficiência de empresas de pesquisa e desenvolvimento, através 
da análise de envoltória de dados, visando contribuir para a melhoria da eficiência 
técnica garantindo assim sua competitividade. Para alcançar tal objetivo foi realizado 
o levantamento de referências bibliográficas que tratam sobre a ferramenta DEA e 
algumas aplicações atuais da mesma. A revisão bibliográfica ficou restrito a 
aplicação dos principais modelos, CCR (Charnes, Cooper e Rhodes) e BCC (Banker, 
Charnes e Cooper). Foram realizados  dois estudos de caso. O primeiro foi calculado 
e analisado a eficiência de um grupo de empresas de pesquisa e desenvolvimento a 
partir de suas demonstrações financeiras. Para o mesmo foram selecionadas um 
total de oito empresas (todas brasileiras) que tem sua proposta de trabalho voltada à 
pesquisa e desenvolvimento nas áreas de tecnologia, nos segmentos ambiental, 
automotivo, construção civil, eletroeletrônica, energia, petróleo e gás, tecnologia da 
informação e telecomunicações. Neste estudo de caso a análise de envoltória de 
dados se mostrou complementar aos modelos teóricos normativos contábeis 
usualmente empregados. A utilização exclusiva da análise de envoltória de dados 
não é suficiente para tomadas de decisões com base nos índices por ela calculadas. 
Quando comparados os métodos de avaliação da teoria normativa e positiva foram 
observadas algumas distorções nos resultados. No segundo estudo de caso foram 
comparadas as eficiências entre áreas de uma mesma empresa bem como realizado 
uma simulação de cenários com o objetivo de se calcular a sensibilidade da 
eficiência em relação às váriaveis de entrada do modelo. A análise de envoltória de 
dados se mostrou em conformidade com a realidade utilizada nos métodos 
tradicionais de avaliação. Para ambos estudos de caso o maior ganho na utilização 
da análise de envoltória de dados são as possibilidades da ferramenta na 
apresentação das potencialidades das empresas para atingir um maior nível de 
eficiência quando comparada às demais. De modo geral, o estudo permitiu concluir 
que a ferramenta é de grande valia ao objetivo a qual se destina. Quando associada 
aos métodos tradicionais, especificamente na contabilidade normativa, pode fornecer 
ainda mais subsídios para tomadas de decisões na empresas. 
 

Palavras-Chave: Teoria Positivista Contábil. Eficiência. Análise Envoltória de 

Dados.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The key to business success is to make the best possible combination of resources 
(natural, financial, technological and labor) in order to present the best result, but it is 
known that every resource is scarce in the face of unlimited needs of society. Within 
this context the aim of this study was to measure the efficiency of research and 
development companies, through data envelopment analysis to contribute to the 
improving of technical efficiency thus ensuring their competitiveness. To achieve this 
goal it performed a study of references that deal with the DEA tool and some current 
applications of the same. The literature review was restricted the application of the 
main models, CCR (Charnes, Cooper and Rhodes) and BCC (Banker, Charnes and 
Cooper). Two case studies were conducted. The first was calculated and analyzed 
the efficiency of a group of research and development companies from its financial 
statements. For the same were selected a total of eight companies (all Brazil) that 
has its work proposal focused on research and development in technology, in 
environmental segments, automotive, construction, electronics, energy, oil and gas, 
information technology and telecommunications. In this case study data envelopment 
analysis proved complementary to accounting standards theoretical models usually 
employed. The exclusive use of data envelopment analysis is not sufficient for 
making decisions based on indices calculated by it. When comparing the methods of 
evaluation of normative and positive theory were observed some distortions in the 
results. In the second case study efficiencies were compared between areas of the 
same company and performed a simulation of scenarios in order to calculate the 
sensitivity of the efficiency in the pattern of the input variables. data envelopment 
analysis is shown in accordance with reality used in the traditional methods of 
evaluation. For both case studies the biggest gain in the use of data envelopment 
analysis are the tool's possibilities in the presentation of the potential of business to 
achieve a higher level of efficiency compared to the others. Overall, the study found 
that the tool is of great value to the objective which it is intended. When combined 
with traditional methods, specifically in accounting rules, can provide even more 
support for decision making in companies. 
 
Keywords: Theory Accounting positivist. Efficiency. Data envelopment analysis.             
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1 INTRODUÇÃO 

 MOTIVAÇÃO 1.1

Atualmente as medidas de eficiência de todas as organizações empresarias, 

sejam elas, fábricas, comércios ou prestadoras de serviços, estão sujeitas as 

avaliações relativas aos lucros auferidos, ou ainda, sobre o retorno obtido em 

relação ao capital investido. Como regra geral, quanto maiores forem as medidas 

(lucro e retorno) mais eficiente a empresa. Apesar das preocupações do empresário 

irem além do aspecto financeiro, tais como, o meio ambiente e o aspecto social, o 

quesito predominante para avaliação de uma empresa é quanto de lucro ela pode 

gerar ao empresário. Ainda que as empresas cumpram seu papel social, emprego e 

distribuição de renda, o único fator que mantêm seu propósito é o lucro. 

Na contramão desta realidade destacam-se as empresas de pesquisa e 

desenvolvimento, que tem seu objetivo maior concentrado na promoção do 

desenvolvimento humano e tecnológico da sociedade.   

Como regra geral, na sociedade brasileira, as empresas de pesquisa e 

desenvolvimentos são instituições, que tem seus objetos deslocados do lucro, os 

dividendos não são distribuídos, ou seja, o objeto maior dessas empresas é 

promover o avanço da sociedade como um todo. Apesar dos objetivos destas 

empresas serem os mesmos, algumas podem ter suas atividades custeadas pelos 

governos (federal, estadual e municipal), por outras empresas as quais são 

chamadas de mantenedoras, ou ainda, algumas são autossuficientes no sentido de 

que todas as suas atividades são custeados pela própria atividade fim da empresa.  

Neste contexto, onde a finalidade difere do lucro, não cabe medir a eficiência 

das mesmas somente pelo lucro (ou superávit) obtido. A medida mais justa seria 

reunir as variáveis que são produtos das atividades executadas nestas empresas de 

forma a agregar todas e propor uma medida de eficiência, com a melhor alocação de 

recursos e consequentes resultados. Neste sentido o método de análise de 

envoltória de dados preenche esta lacuna deixada pelos modelos tradicionais de 

avaliação de empresas.        
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  OBJETIVOS 1.2

1.2.1 Objetivo Geral 

Medir a eficiência de empresas de pesquisa e desenvolvimento, através da 

análise de envoltória de dados, visando contribuir para a melhoria da eficiência 

técnica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar um estudo dos conceitos da análise de envoltória de dados e 

suas aplicações atuais; 

2. Propor a aplicação de um modelo, sob uma perspectiva positiva 

contábil, baseada na análise de envoltória de dados (DEA), que 

permita realizar um comparativo (i) entre empresas de pesquisa e 

desenvolvimento e (ii) entre áreas internas de uma mesma empresa, 

considerando a sua eficiência quanto à alocação de seus recursos e 

produção de seus serviços; 

3. Analisar os resultados obtidos e propor medidas cujas ações levem a 

empresa a um nível mais elevado de eficiência técnica garantindo 

assim sua competitividade; 

4. Determinar a sensibilidade da eficiência a cada variação (análise de 

cenários) nas entradas do modelo proposto; 

5. Comparar os resultados obtidos na medição da eficiência na teoria 

normativa e positiva. 

 JUSTIFICATIVA 1.3

Em uma sociedade altamente competitiva, por clientes e recursos, as 

empresas que visam garantir a manutenção e crescimento, no mercado que atuam, 

devem constantemente avaliar sua eficiência frente aos seus concorrentes e ainda 

avaliar a eficiência das áreas que as constituem. Uma empresa só poderá garantir 

sua perenidade se conhecer sua eficiência frente aos seus concorrentes.  
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 Esta dissertação percorre esta seara, ou seja, compara as eficiências entre 

as empresas que desenvolvem pesquisa e desenvolvimento de tecnologia bem 

como avalia a eficiência entre as áreas que as compõem.  

 Para estabelecer este método comparativo será utilizada a ferramenta 

chamada Análise de Envoltória de Dados (do inglês Data Envelopment Analysis – 

DEA), uma técnica que basicamente elenca todas as variáveis de entrada, de forma 

genérica, os insumos necessários à produção de bens ou serviços e combina as 

variáveis de saída destes. Da combinação dessas inputs e outputs é possível medir 

a eficiência de uma unidade tomadora de decisão (do inglês Decision Make Unit – 

DMU), assim chamada na teoria da análise de envoltória de dados. Cabe ressaltar 

que, no contexto desta ferramenta, a unidade tomadora de decisão pode ser 

encarada como uma empresa, uma unidade produtiva, etc.  

 O grande diferencial da ferramenta DEA frente aos métodos tradicionais, 

como por exemplo, a fronteira estocástica (aleatória) e o índice malquimist de 

avaliação (medição de produtividade), conforme Mello et al. (2006), é o fato de a 

mesma permitir elencar diversas grandezas, independente da unidade de medida, 

dentro de uma mesma análise. Além do mix de grandezas a ferramenta possibilita 

calcular a eficiência relativa, ou seja, dentro de um grupo de participantes os valores 

são calculados frente aos demais participantes o que por concepção permite uma 

melhor interpretação da realidade que a empresa está inserida. O método tradicional 

de medida de eficiência é sempre traduzido em quantidades monetárias, está 

atrelado ao tanto de recurso financeiro utilizado para produzir um determinado bem 

por exemplo. No decorrer desta dissertação serão diferenciados os conceitos de 

eficiência e eficácia, os quais são usualmente tratadas como o mesmo conceito.  

 Nesse contexto são várias as possibilidades elencadas pela ferramenta, por 

exemplo, maximizar as outputs, minimizar as inputs, atribuir/calcular pesos às 

diferentes inputs e outputs. De maneira geral esta dissertação tratará da ferramenta 

e a possibilidade de suas aplicações. 

 Como parte integrante deste trabalho será apresentada a sensibilidade da 

eficiência quanto às variações de inputs (entradas) e outputs (saídas), de modo que 

permita uma comparação frente aos concorrentes. 
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 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 1.4

 As empresas participantes do estudo devem, além de outras atividades, 

terem sua força de trabalho empregada também na pesquisa e desenvolvimento 

dentro da área de tecnologia, podendo ser do segmento ambiental, automotivo, 

construção civil, eletroeletrônica, energia, petróleo e gás, tecnologia da informação, 

telecomunicações, etc. 

 Será utilizado para fins de comparações um grupo de oito empresas, todas 

brasileiras, porém a área de abrangência das mesmas pode atravessar as fronteiras 

do Brasil. 

 As fontes de informações utilizadas serão apenas as publicadas para a 

sociedade, de forma compulsória ou não. Estas fontes serão basicamente as 

demonstrações financeiras publicadas, geralmente até o mês de abril do ano 

seguinte ao exercício fiscal corrente, e os relatórios de gestão, que na sua grande 

maioria as empresas tem por praxe divulgar à sociedade.  

 Além da comparação de eficiências a ser estabelecida entre as participantes 

do grupo, uma dentre elas, terá um direcionamento mais aprofundado, quanto à 

proposição de um modelo de medida de eficiência dentro de suas áreas. 

 ESTRUTURA DO TRABALHO 1.5

 Na fundamentação teórica é apresentado um breve relato sobre a história da 

contabilidade, dos primórdios aos dias atuais. Já na atualidade são evidenciadas 

duas correntes de pensamento, onde uma é ponto de partida para toda a 

abrangência do presente trabalho. Ainda é exposto de forma sucinta do que se 

apropria a técnica da análise de envoltória de dados. Será tratada todo o arcabouço 

teórico o qual dará subsidio para o desenvolvimento da dissertação como um todo. 

Ainda é realizada uma descrição breve da aplicação da contabilidade normativa para 

avaliação de empresas e, de maneira exploratória, os conceitos da análise envoltória 

de dados. 

 Remetendo-se aos dias atuais, dentro do estado da arte, será abordado o 

que há de mais recente dentro do tema Análise de Envoltória de Dados e suas 

aplicações, além disso, serão brevemente descritos e comparados alguns softwares 

livres utilizados no cálculo do DEA. 
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 Na aplicação do método DEA será feita a proposição do modelo aplicado 

para o conjunto de empresas participantes, bem como para a comparação entre as 

áreas de uma mesma empresa, análise e seleção das informações financeiras a 

serem utilizadas. O passo seguinte é o processamento destas informações, ou seja, 

os cálculos a serem efetuados.  As telas dos softwares elencados na utilização dos 

cálculos serão inseridas como anexos do trabalho. 

 Além da aplicação do modelo com base determinística, um dos objetivos 

específicos é a simulação de resultado projetado em processo estocástico. A 

proposta é gerar, com base em Análise de Cenários, variações nas informações de 

entrada do modelo (cenários) com o objetivo de se observar novas eficiências. A 

partir dessas novas eficiências será mensurada também a sensibilidade de tal 

variação em relação a sua eficiência. 

 Por fim, na conclusão, serão discutidos os resultados obtidos, as vantagens 

e delimitações do uso do método DEA no modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  UM BREVE RELATO HISTÓRICO DA CONTABILIDADE  2.1

 Segundo Schmidt (2000, p.19) há 8.000 a.C é possível identificar os 

primórdios da contabilidade, diferente de hoje, através de registros em fichas de 

barro com objetivo de controlar estoque e fluxo de produtos agrícolas.    

 Melis (1950, citado por Sá, 1997, p.17-18) divide a construção do 

conhecimento contábil em quatro grandes períodos: 

1. Mundo Antigo – do início da história ao ano de 1202 d.C; 

2. Sistematização – de 1202 até a concepção do método das partidas 

dobradas; 

3. Literatura – 1494 com a obra de Luca Paciolli até 1840 com a obra de 

Franceso Villa, e; 

4. Científico – de 1840 aos dias atuais. 

 Com a passagem da sociedade nômade para uma população sedentária 

surge a necessidade do acúmulo, ou seja, faz-se necessário fazer o estoque de 

comida e outros mantimentos necessários a sobrevivência. Nesse momento ocorre 

essencialmente a substituição da caça pela atividade no campo, agricultura e 

pastoreio. Neste contexto surge a necessidade de registrar as quantidades bem 

como as primeiras operações comerciais com base em troca. Estes são os 

primórdios da contabilidade no chamado mundo antigo que tem seu final datado em 

1.202 d.C. (SÁ, 1997, p.21-22). 

 No período da Sistematização (entre 1.202 e 1.494), assim classificado na 

história contábil, já se faz necessário delimitar o patrimônio estabelecido, ou seja, as 

transações comerciais, com algumas características de hoje, já se faziam presentes 

na sociedade. O fim desse período para a contabilidade é marcado pelo método das 

partidas dobradas proposto pelo frei Luca Pacioli (SÁ, 1997, p.34-35). 

 Conforme Schmidt (2000), a consolidação do sistema contábil, tem como 

forte cerne o método das partidas dobradas, ocorre efetivamente no período da 

Literatura. O método proposto pelo frei Luca Pacioli se mostra superior aos demais 

face a capacidade de permitir uma classificação de dados contábeis e resumos 

consistentes quanto a transação de negócios (comércio) (SCHMIDT, 2000, p.49).  

 A contabilidade no período científico é caracterizada pela relação 
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estabelecida entre os elementos contabilísticos, primordialmente técnicos e 

doutrinários, com as áreas de conhecimento econômico-administrativos. Tal fato é 

proveniente da inserção de fatores econômicos de produção e de consumo que 

passam a fazer parte do controle das entidades (SCHMIDT, 2000, p.52).     

 Sá (1999, p. 42) define a contabilidade como uma ciência que se ocupa em 

estudar as alterações patrimoniais, com base na realidade observada evidências e 

comportamentos dos mesmos (patrimônio) frente à eficácia funcional dos agentes 

sociais.  

 Atualmente, na prática, seja ou não por força de lei, a contabilidade se 

apresenta à sociedade através de demonstrações financeiras através de Balanços 

Patrimoniais, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações das 

Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações das Origens e Aplicações de 

Recursos entre outras (IUDÍCIBUS; MARION, 2002, p.73-74). Neste trabalho serão 

abordadas superficialmente algumas das demonstrações financeiras, uma vez que 

não se constitui objeto maior deste, e sim apenas parte, o qual será subsidio para o 

entendimento do trabalho como um todo.    

 Na sociedade contemporânea as demonstrações financeiras das empresas 

têm sido alvo de análise, tendo como atores envolvidos vários stakeholders 

interessados: acionistas, administradores, empregados, governo e o mercado 

financeiro (IUDÍCIBUS, 2004, p.22-23).  

 Hoje as demonstrações financeiras, num foco de medidas de avaliação de 

desempenho têm o norte orientado para apresentação de indicadores contábeis 

extraídos a partir dos balanços patrimoniais, os quais traduzem situações financeiras 

e econômicas no momento da análise sob a égide das teorias normativa e positiva.  

 CONTABILIDADE (TEORIAS) NORMATIVA VERSUS POSITIVA 2.2

 Conforme Iudícibus (2004, p.31), a teoria normativa tem seu lastro no 

dedutivismo, baseado em um modelo prescritivo, propõe um modelo ideal, “como 

deveria ser” e para isso dispõe de postulados. Na visão de Lopes e Martins (2005, 

p.11), a teoria normativa é uma teoria baseada em recomendações que partem de 

teóricos da contabilidade e de órgãos reguladores, um conjunto de práticas e 

procedimentos. Em uma observação mais atual, Martins (2014) descreve a teoria 

normativa como um modelo que propõe mudanças através das melhores práticas 
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pré-estabelecidas. Desse modo, o autor define a teoria normativa como um produto 

dos acontecimentos a qual tem um modelo pronto para indicar as ações. Nesse 

sentido, Martins (2014) coloca a contabilidade como arte e não ciência, pois o 

entendimento desse modelo pronto tem uma interpretação individual, pois tem 

valores não mensuráveis e um elevado grau de subjetividade. 

 Na contramão da teoria normativa surge a teoria positiva. Conforme afirmam 

Lopes e Martins (2005, p.13) a teoria positiva surge da necessidade da 

comprovação empírica, do comprometimento de uma abordagem científica e do 

próprio desencadeamento das ciências econômicas e demais áreas afins. 

  Iudícibus (2004, p.31) sugere que a teoria positiva descreve como a 

contabilidade de fato é, tendo sua orientação para a previsão de comportamentos. 

Tem seu alicerce no método indutivo e, para chegar a conclusões, estabelece 

hipóteses que devem ser testadas. 

 Na mesma convergência, ainda Lopes e Martins (2005, p.15) apontam que a 

teoria positiva tenta demonstrar o meio pelo qual as empresas tomam decisões, e 

qual tipo de informações devem ser divulgadas e qual maneira as empresas 

selecionam os procedimentos. 

 Martins (2014) aponta que a teoria positiva tem seu objeto de análise focado 

na interpretação dos fatos e como elas se relacionam. De forma resumida e 

comparativa pode-se distinguir as teorias conforme a Tabela 1. 

 

TABELA 1 – COMPARATIVO CONTABILIDADE NORMATIVA E POSITIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: MARK BLAUG (1993) 
  

 Atualmente as demonstrações financeiras das empresas permitem às partes 

interessadas uma leitura dos acontecimentos financeiros e econômicos, porém não 

permite visualizar a eficiência das mesmas quanto à alocação de recursos (insumos) 

NORMATIVA  POSITIVA 

Deveria É 

Valores Fatos 

Subjetivo Objetivo 

Prescritivo Descritivo 

Arte Ciência 

Bom/mau Verdadeiro/falso 
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e serviços prestados (produtos). No modelo normativo mais utilizado não há 

referências de outras instituições as quais possam ser comparadas, ou seja, não 

existe um benchmark. O modelo vigente pressupõe uma análise baseada no 

quociente de duas ou mais variáveis, desconsiderando o peso que cada uma possa 

vir a contribuir ou não para a empresa.  

 Inserida no contexto da teoria positiva, a análise de envoltória de dados 

segundo Kassai (2002, p.29-30) pode ser aplicada como ferramenta de apoio e 

aplicação à análise das demonstrações financeiras. Na próxima seção, serão 

apresentados os conceitos do DEA, tanto para análise de eficiência produtiva quanto 

eficiência relativa. 

 DEA  – CONCEITOS 2.3

 Para um melhor entendimento a revisão conceitual do DEA será realizado 

em duas fases. Na primeira é feita a exposição sobre teoria econômica sobre a qual 

se apoia o estudo de análise de eficiência produtiva e na sequência os conceitos do 

DEA para análise de eficiência relativa. 

2.3.1 Fronteiras de produção e análises de eficiência  

 Com uma relação estreita com a microeconomia, o DEA traça as curvas de 

produção com base na hipótese de que os insumos e produtos obedecem aos 

retornos crescentes, retornos constantes ou retornos decrescentes de escala, 

dependendo da realidade aplicada. Não é descartado que, para determinado nível 

de insumo, é possível produzir a quantidade máxima, ou outra quantidade qualquer 

inferior, à chamada curva de alternativas de produção viáveis (KASSAI, 2002, p.67).  

 A Figura 1 apresenta a relação de retornos crescentes de escala, onde o 

aumento de insumos obrigatoriamente ocasionará um aumento nos produtos, porém 

é válido verificar que a resposta ao incremento no insumo não é constante. De forma 

genérica pode-se exemplificar que o aumento em uma unidade no insumo não 

aumentará uma unidade no produto. 
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FIGURA 1 - RETORNOS CRESCENTES DE ESCALA 
FONTE: ADAPTADO DE KASSAI (2002) 
 

  Diferentemente a Figura 2 ilustra o retorno constante de escala, onde de 

forma genérica pode-se afirmar que o incremento de uma unidade no insumo 

corresponderá a um acréscimo de uma unidade no produto. 

  

 

FIGURA 2 – RETORNOS CONSTANTES DE ESCALA 
FONTE: ADAPTADO DE KASSAI (2002) 
 

 A Figura 3 ilustra o retorno decrescente de escala onde, o incremento no 

insumo corresponderá a aumentos nos produtos, porém até certo ponto, pois 

dependendo do tipo de produto o incremento do insumo não surtirá efeito 

incremental no produto. Essa situação pode ser facilmente exemplificada em uma 

linha de produção, onde o acréscimo de mão de obra não necessariamente 

provocara o aumento de produção se os demais fatores de produção (insumos) 

forem mantidos constantes. 
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FIGURA 3 – RETORNOS DECRESCENTES DE ESCALA 
FONTE: ADAPTADO DE KASSAI (2002) 

 

 A Figura 4 exemplifica em um único gráfico todas as possibilidades de 

combinação de insumos e produtos quanto ao seu retorno. 

 

 

FIGURA 4 – CURVA DE ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO VIÁVEIS  
FONTE: ADAPTADO DE KASSAI (2002) 

 

 Há um elevado grau de complexidade em avaliar o desempenho relativo de 

uma empresa frente a outra quando comparada à uma empresa referência, e ainda 

quando há diversos insumos e produtos a serem considerados na análise. A 

dificuldade de análise aumenta quando a relação entre os insumos e produtos é 

desconhecida em um “jogo” de trade-offs, onde pela escassez de recursos, opta-se 

por tal decisão em fazer a troca ou não por aquele ou este insumo.  

 Em resposta a este tipo de avaliação de desempenho surge a análise 

envoltória de dados, ferramenta de análise ancorada em modelos matemáticos não 

paramétricos. Este método este que não se utiliza da estatística como ferramenta de 

apoio, bem como suas derivações, tais como; medidas de tendência central, 
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análises de regressão ou teste de coeficientes. O método não pressupõe relações 

funcionais entre insumos e produtos, pode utilizar-se de variáveis discricionárias, 

não discricionárias (controladas e não controladas respectivamente) e tipo dummies 

(variável qualitativa transformada em numérica) em suas aplicações. De maneira 

geral, a matéria a qual ocupa-se a análise envoltória de dados é a avaliação de 

desempenho de empresas baseadas em medidas de eficiência. (FERREIRA; 

GOMES, 2012, p.17-19). De forma mais ampla, conforme Mello et al. (2006, p. 2521) 

pode-se definir a Análise Envoltória de Dados como uma ferramenta matemática 

cuja matéria trata de medir a eficiência de unidades produtivas.  Para um melhor 

entendimento da ferramenta o próximo assunto a ser tratado será a conceituação de 

eficiência, eficácia e produtividade.  

2.3.2 Eficácia, Produtividade e Eficiência 

 A eficácia aborda somente o objetivo que visa ser produzido, desconsidera o 

quanto de recursos foram utilizados (mão-de-obra, tempo, insumos de produção, por 

exemplo), a única referência levada em consideração para medir o desempenho é 

se foi produzido ou não. Quando atingido é eficaz, do contrário não (FERREIRA; 

GOMES, 2012, p.23). 

 De forma objetiva pode-se definir a produtividade como o quociente entre a 

produção e o insumo, ou ainda a forma como os insumos (produtos) estão 

relacionados com a produção (FERREIRA; GOMES, 2012, p.23). A unidade da 

produtividade está intimamente ligada ao que se produz e com qual insumo se 

produz, como por exemplo: “A produtividade foi de cinco toneladas de milho por 

hectare”. E dentro do mesmo exemplo pode-se afirmar que uma plantação onde é 

produzida 6 toneladas de milho por hectare é mais produtiva.  

 A eficiência é um conceito relativo, ou seja, traça comparação do que foi 

produzido por unidade de insumo, com o que poderia ser produzido, por isso é 

chamado de conceito relativo. De modo geral a eficiência de uma empresa ou uma 

unidade produtiva esta relacionada à comparação de duas ou mais (empresas ou 

atividades) relacionando-se a produção (bens ou serviços) ao menor consumo de 

recursos (FERREIRA; GOMES, 2012, p.24).   

 Ainda dentro do conceito de eficiência faz-se necessário distinguir a 

abordagem paramétrica, a qual estabelece uma relação funcional entre os recursos 
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e o que foi produzido, por meio de medidas de tendência central, por exemplo, 

média aritmética, ou seja, teria um julgamento do máximo que poderia ter produzido 

com aquela quantidade de insumo. A Análise Envoltória de Dados desconsidera 

qualquer relação funcional, afirma que o máximo que poderia ser produzido é obtido 

pela observação das unidades ou empresas comparadas (MELLO et al.,2006, p. 

2522).  

  Na 

Figura 5, o eixo vertical (Y) representa a produção e o horizontal os insumos 

(X). A curva, que inicia em O e vai até S, é chamada de Fronteira de Eficiência, nela 

é apresentada o máximo que foi produzido para cada condição de insumo. A área 

abaixo da curva é conhecida como Conjunto Viável de Produção. 

 

 

 
FIGURA 5 - PRODUTIVIDADE X EFICIÊNCIA 
FONTE: MELLO ET AL. (2005) 

 

 A Figura 6 elucida os conceitos de eficiência e produtividade quanto a sua 

diferença. As unidades C e B são eficientes, uma vez que estão sobre a fronteira de 

eficiência, no entanto C é mais produtiva. A observação de tal fato concretiza-se 

quando é comparado o coeficiente angular das retas OC e OB, ou seja, quanto 

maior o coeficiente angular da reta, maior a produtividade. Analisando a curva A 

constata-se que se trata de uma unidade não produtiva, produz menos com a 

mesma quantidade que B e não é eficiente, pois está abaixo da curva S (MELLO et 

al. 2006, p. 2522). Em uma análise sucinta, uma forma de tornar a curva A eficiente 

seria reduzir a quantidade de insumo aos níveis da curva C (eficiência orientada ao 

insumo) ou aumentar a produção aos níveis da curva B (eficiência orientada ao 

produto). (FERREIRA; GOMES, 2012, p.27).   
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FIGURA 6 - CURVA DE UM PROCESSO DE PRODUÇÃO 
FONTE: MELLO ET AL. (2006) 

 

 A Figura 7 sintetiza as duas formas de eficiência (orientada ao insumo e 

orientada ao produto). O ponto P, ineficiente, está abaixo da fronteira de eficiência, 

aqui representada pela função f(x), pode tornar-se mais eficiente reduzindo o 

insumo, ou seja, deslocando-se em direção ao ponto B, ou aumentando a produção 

caminhando em direção ao ponto D (MELLO et al. 2006, p. 2522). 

 

FIGURA 7 - ALCANCE DE FRONTEIRAS DE EFICIÊNCIA 
FONTE: MELLO ET AL. (2006) 

2.3.3 Origem do DEA  

 O cerne do DEA tem como base a modelagem empírica que se opõe a 

eficiência absoluta, ou seja, o modelo propõe uma abordagem para medir eficiência 

relativa. A ideia central da proposta de Farrel em 1957 era medir a eficiência de uma 
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organização vis a vis ao melhor nível de eficiência observado. (Farrel apud Moita 

1995).  

 A proposta para avaliação de eficiência de Farrel, cujo modelo foi concebido 

com um insumo e um produto, serviu como base para que em 1978 Charnes, 

Cooper e Rhodes extrapolassem o modelo com a aplicação de múltiplos insumos e 

produtos atendendo ao conceito de eficiência de Koopmans (BANKER et al.1984 

citado por KASSAI, 2002, pag. 70). A eficiência produtiva de Koopmans estabelece 

que “a confecção de produtos finais não poderia melhorar se esta melhoria 

resultasse na piora de um ou mais outros produtos finais” (FERREIRA; GOMES, 

2012, p.61). Esses conceitos deram origem a técnica de construção de fronteiras de 

produção e indicadores da eficiência produtiva conhecida como Data Envelopment 

Analysis (DEA) (KASSAI, 2002, p.70). 

 A dissertação de Rhodes, sob orientação de Cooper em 1978 propõe a 

medição de eficiência entre escolas públicas para alunos carentes. Para estimar a 

eficiência relativa (comparar as escolas entre si) foram considerados mais de um 

insumo e um produto; 

I.insumos: números de professores-hora e tempo gasto pela mãe com leituras 

para o filho; 

II. produtos: valores aritméticos (notas), melhoria de auto-estima em teste 

psicológicos e habilidade psicomotora. 

 As variáveis utilizadas não foram convertidas em uma única medida e nem 

foram atribuídos pesos a cada uma. “Assim, a busca de uma conceituação precisa e 

de medidas da eficiência econômica levou a Análise Envoltória de Dados, DEA, cujo 

objetivo é avaliar eficiência relativa, ou seja, em termos comparativos aos melhores 

padrões de excelência (benchmarks), de uma amostra de organizações produtivas” 

(FERREIRA; GOMES, 2012, p.22). 

 BANKER et al. (1984, citado por  Kassai, 2002, pág. 70) apresentam a 

análise envoltória de dados como uma curva de eficiência levando em consideração 

a melhor relação entre insumos e produtos. Esta curva pode ser traduzida como 

fronteira de eficiência, de tal maneira que as DMU’s pertencentes as curva são 

eficientes (Figura 8) e as abaixo são consideradas ineficientes. As DMU’s significam 

Decision Make Units ou Unidades Tomadoras de Decisão. No contexto DEA as 

DMU’s podem ser entendidas como organizações e/ou atividades. Estendendo-se o 
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conceito, podem ser entendidos como atividades econômicas, empresariais, 

públicas privadas, tipos de produtos etc (FERREIRA; GOMES, 2012, p.28). 

 

FIGURA 8 – FRONTEIRA DE EFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO DAS DMU’S 
FONTE: ADAPTADO DE COBENGE (2006) 
 

 O modelo proposto (mensuração de eficiência de escolas públicas) por 

Charnes, Cooper e Rhodes em 1978, conhecido como modelo CCR, foi voltado para 

a redução de insumos mantendo os mesmos níveis de produto, partindo do 

pressuposto de rendimentos constantes de escalas. O modelo logo tornou-se 

reconhecido pela comunidade científica, pois o modelo partia de um método de 

estimação não paramétrica e a construção das curvas de fronteira com vários 

insumos e produtos, o qual era solucionado através de programação linear com a 

utilização de softwares (VILELA, 2004, p.79). 

 Em 1984, Banker, Charnes e Cooper propõem uma nova modelagem que 

elimina o pressuposto da necessidade de rendimentos constantes de escala, o 

modelo conhecido como BCC, o qual proporcionou maior “robustez e confiança” ao 

DEA, que permite aplicação mais próxima da realidade às questões práticas de 

diferentes setores (SILVA 2000 apud VILELA, 2004, p.79). No momento oportuno, 

seção 2.4, será tratada com maior profundidade os principais modelos CCR e BCC, 

os quais são os precursores do DEA. Banker, Charnes e Cooper (1984) apresentam 

a definição de DEA como sendo “a utilização da programação matemática para obter 

avaliações ex post facto da eficiência relativa dos resultados dos gestores, quer 

tenham sido planejados ou executados”. (BANKER et al,1984 apud KASSAI, 2002, 

p.70). 
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No sentido de trazer um comparativo Kassai (2000, p. 79) mostra a análise de 

regressão. A mesma tem como produto uma reta que minimiza a soma dos erros 

dos mínimos quadrados, estabelecendo uma média que não representa a eficiência 

de nenhuma das DMUs calculadas. Já a técnica DEA não trabalha por aproximação 

e sim define a curva de eficiência considerando a ótima relação insumo/produto 

(Figura 9). 

 

FIGURA 9 – COMPARAÇÃO ENTRE DEA E REGRESSÃO LINEAR 
FONTE: MELLO ET AL. (2006) 

2.3.4 Caracteristicas do DEA 

 Lins e Angulo Mesa (2000) destacam as seguintes características da 

ferramenta DEA: 

I. “difere dos métodos baseados em avaliação puramente econômica, 

que necessitam converter todos os inputs e outputs em unidades 

monetárias; 

II. os índices de eficiência são baseados em dados reais (e não em 

fórmulas teóricas); 

III. é uma alternativa e um complemento aos métodos da análise da 

tendência central e análise custo benefício. 

IV. considera a possibilidade de que os outliers não representem apenas 

desvios em relação ao comportamento “médio”, mas possíveis 

benchmarks a serem estudados pelas demais DMUs;” (LINS e 

ANGULO-MESA, 2000, p.3). 

Marinho e Façanha (2000) afirmam que uma das características que deve ser 

destacada é o fato das medidas obtidas poderem ser comparadas, com base na 
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identificação das melhores praticas entre os casos comparados e, sobretudo o 

método permite decompor em medidas de ajuste em relação aos valores de fronteira 

(meta) para cada input e output.  

 OS PRINCIPAIS MODELOS DEA - CCR E BCC 2.4

 De maneira geral todos os modelos DEA demonstram a eficiência, através 

da comparação de um conjunto fechado (DMU’s selecionadas para comparação), 

que, pelo mesmo conjunto de inputs e outputs (entradas e saídas), porém cada 

modelo, com sua especificidade, alcança a eficiência de forma distinta através de 

uma fronteira eficiente (Figura 10).  

 
FIGURA 10 – CONSTRUÇÃO DA FRONTEIRA DE FICIÊNCIA 
FONTE: GUERREIRO (2006) 

 

  Estas fronteiras são formadas no conjunto comparado pelas unidades 

tomadoras de decisão (DMU) eficientes. Na concepção original (FIGURA 11) do 

modelo CCR, as fronteiras de eficiência são raios ou hiperplanos, já o modelo BCC 

são segmentos de reta ou superfície poligonal (MOITA, 1995)   

 



 

 

38 

 

FIGURA 11 - MODELOS CCR E BCC 
FONTE: ADAPTADO ODECKI E ALKADI (2001) 
 

 Para um melhor entendimento dos modelos CCR e BCC é imprescindível a 

diferenciação dos conceitos de eficiência abordados pela metodologia DEA, 

conforme Belloni (2000): 

I. Eficiência produtiva: a melhor combinação, evitando desperdícios, 

para produzir n resultados tantos quantos os recursos utilizados 

permitem, ou ainda, utilizando o mínimo de insumo para a enésima 

produção. A literatura divide a eficiência produtiva em duas 

componentes: eficiência de escala e técnica; 

II. Eficiência de escala: relaciona-se às variações de produtividade 

oriundas da variação na escala de produção. Na prática pode ser 

interpretado como, por exemplo, o aumento de produção e como 

consequência os custos totais de produção são menores 

proporcionalmente,  e; 

III. Eficiência técnica: desconsidera os efeitos da eficiência de escala, 

está relacionada a habilidade gerencial dos administradores. Em 

termos práticos é a capacidade do empreendedor em relacionar da 

melhor maneira a combinação dos fatores. 
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2.4.1 Modelo CCR orientado a inputs 

O modelo original CCR (Charnes, Cooper e Rhodes; 1978) ou CRS 

(Constant Return to Scale) é um modelo com orientação aos inputs, em outras 

palavras, o objeto de estudo do modelo é avaliar até onde é possível reduzir os 

inputs (insumos) mantendo constantes os outputs (produtos).  

 Na prática, nas empresas, por exemplo, são utilizados vários inputs e 

outputs os quais tem sua eficiência definida a partir do quociente da combinação 

linear dos outputs pela combinação linear dos inputs de determinada DMUk. O 

modelo CCR maximiza o quociente dessa combinação linear, com restrições, 

conforme abaixo (1). 

A função objetivo (F.O) deve maximizar o quociente, ou seja: 

F.O Maximizar   𝐸𝑓𝑜 =
∑ 𝜇𝑗  𝑦𝑗𝑜  

𝑚
𝑗=1 

∑  𝑣𝑖  𝑥𝑖𝑜  
𝑟
𝑖=1

                                                                          (1) 

Onde 

𝐸𝑓𝑜 - eficiência da função objetivo; 

 𝜇𝑗  - peso do produto (𝑗 = 1,..., 𝑚) (pesos calculados pelo modelo), 

𝑚 - é o número de produtos (varia de 1 a 𝑚); 

           𝑦𝑗𝑜 - valores conhecidos dos produtos ( 𝑗 = 1,..., 𝑚); 

           𝑣i  - peso do insumo (𝑖 = 1,..., 𝑟) (pesos calculados pelo modelo); 

               𝑟- é o número de insumos (varIa de 1 a 𝑟); 

           𝑥𝑖𝑜  - valores conhecidos dos insumos ( 𝑖 = 1,..., 𝑟). 

 

 A equação (1) refere-se a DMUo , ou seja, a unidade tomadora a qual 

objetiva calcular a eficiência relativa. Nessa função objetivo considera-se que a 

quantidade de pesos 𝜇𝑗 e produtos 𝑦𝑗𝑜 devem ser iguais (por isso a referência 𝑗 aos 

coeficientes) e que iniciam com pelo menos uma DMUo  com 𝑗 iniciando com 1 

(produto) podendo ter até 𝑚 (produtos).  Da mesma forma, por analogia, pode ser 

condiserado para os insumos 𝑥𝑖𝑜  . 

 Para executar esta operação de maximização são necessários condições de 

restrições as demais DMU’s (chamadas DMUK) participantes da análise, as quais 

estão sujeito a: 
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∑ 𝜇𝑗  𝑦𝑗𝑘  
𝑚
𝑗=1

∑ 𝑣𝑖  𝑥𝑖𝑘  
𝑟
𝑖=1

≤  1, ∀ 𝑘      

 

𝜇𝑗 ,𝑣𝑖   ≥ 0 ∀ i, j  

 

Onde 

 𝜇𝑗  - peso do produto das demais DMU’s (chamadas DMUK)  (𝑗 = 1,..., 𝑚) 

(pesos calculados pelo modelo); 

 𝑦𝑗𝑘 - valores conhecidos dos produtos das demais DMU’s (chamadas DMUK)  

( 𝑗 = 1,..., 𝑚); 

 𝑣𝑖  - peso do insumo das demais DMU’s (chamadas DMUK)  (𝑖 = 1,..., 𝑟) 

(pesos calculados pelo modelo); 

 𝑥𝑖𝑘  - valores conhecidos dos insumos das demais DMU’s (chamadas DMUK)   

(𝑖 = 1,..., 𝑟); 

              𝑘 - demais DMU’s participante da análise (chamadas DMUK). 

 

 As restrições acima indicam que a razão não pode ser maior que 1 para 

cada DMU e os pesos não podem ser negativos. O problema desta formulação é a 

quantidade infinita de soluções, que não poderia garantir uma única solução ótima 

para a eficiência.  

 Para garantir a máxima eficiência esse modelo pode ser linearizado conforme 

proposta de Charnes e Cooper (1962), transformando-o em um Problema de 

Programação Linear (PPL), através dos seguintes procedimentos: 

I. Atribui ao denominador da função objetivo uma constante, 

normalmente igual a unidade:  ∑  𝑣𝑖  𝑥𝑖𝑜  
𝑟
𝑖=1 = 1    

II. Estabelece que a eficiência deve variar entre 0 e 1 através da 

diferença entre o numerador e o denominador sendo menor ou igual a 

zero. 

Portanto a nova formulação para a maximização da DMUo  passa a ser (2), 

conhecido como modelo dos multiplicadores, onde (𝜇 ,𝑣) são as variáveis de decisão. 

Maximizar  𝐸𝑓𝑜 = ∑ 𝜇𝑗  𝑦𝑗0        
𝑚
𝑗=1                                                                                    (2) 

Sujeito a: 
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∑ 𝑣𝑖  𝑥𝑖0 
𝑟
𝑖=1 = 1  

∑ 𝜇𝑗  𝑦𝑗𝑘 
𝑚
𝑗=1 − ∑ 𝑣𝑖  𝑥𝑖𝑘  ≤  0, ∀ k𝑟

𝑖=1   

𝜇𝑗 ,𝑣𝑖   ≥ 0 ∀ i, j  

 Lins e Angulo Mesa (2000, p.38) descrevem que “[...] para cada DMU a ser 

analisada, formula-se um problema de otimização com o objetivo de determinar 

valores que esta DMU atribuirá aos multiplicadores 𝜇 e 𝑣 de modo a aparecer com a 

maior eficiência possível”.  

 O modelo pressupõe que o valor máximo para a eficiência seja 1 (ou 100%) 

e o mínimo seja 0 (ou 0%), que representaria o mais eficiente e menos eficiente 

respectivamente, e que o interesse é em valores relativos e não absolutos. Atendido 

os quesitos, supõe-se que a empresa mais eficiente sirva de benchmarking a fim de 

estabelecer uma comparação com as demais pertencentes a este grupo. Em uma 

apresentação gráfica o modelo CCR representa uma fronteira, que na visão dos 

multiplicadores demonstra a hipótese de uma curva de ganhos constantes de 

escala, de maneira sintética, incrementos nos inputs corresponderão a incrementos 

proporcionais nos outputs. 

 A orientação ao insumo surge do fato da eficiência técnica ser alcançada 

com a redução dos recursos que pode ser melhor visualizada na forma dual da 

programação linear desse modelo, chamado envoltório (equação 3). A eficiência da 

DMUo por meio do modelo envoltório CCR pode ser definida da seguinte maneira, 

onde θ , λ são as variáveis de decisão (3): (FERREIRA; GOMES, 2012, p.72-73).   

Minimizar θ,                                                     (3)                   

tal que 0 ≤ θ  ≤ 1 

Sujeito a: 

𝜃 𝑥𝑖𝑜  − ∑ λ𝑘  𝑥𝑖𝑘  ≥  0 ∀ i                         (𝑖 =  1, . . . , 𝑟)    𝑛
𝑘=1    

∑ λ𝑘  𝑦𝑚𝑘 − 𝑦𝑚𝑜  ≥  0 ∀ m                       (𝑚 =  1, . . . , s)    𝑛
𝑘=1   

𝜆𝑘   ≥ 0 ∀ k                                                           (𝑘 =  1, . . . , n)          

 

Onde 

θ = escalar cujo valor é a eficiência técnica da DMUo, tal que 0 ≤θ  ≤1; 

y = produção; 

x = insumo; 
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λ = pesos. 

 Por serem duais (apresentam resultados iguais), o modelo dos 

multiplicadores (2) tem o mesmo valor da função objetivo do modelo envoltório (3). 

No modelo dos multiplicadores as variáveis discricionárias são os pesos 𝜇j e 𝑣i, já no 

modelo envoltório são o θ  e os pesos λ𝑘 . No modelo envoltório a medida de 

eficiência θ deve ser multiplicada por todos os insumos para colocar a DMU na 

fronteira de eficiência através de decréscimos nos valores de insumos. As restrições 

do modelo envoltório garantem que as reduções dos insumos não ultrapassem a 

fronteira de eficiência definida pelas DMUs eficientes,  bem como a garantia de que 

a redução nos insumos não altere o nível atual dos produtos da DMU. 

2.4.2  Modelo CCR orientado a outputs 

 O modelo permite medir qual a quantidade máxima a ser produzida 

mantendo a quantidade de inputs fixo. Diferente do modelo orientado aos inputs, 

onde o objetivo é reduzir os insumos, na orientação aos outputs os inputs são fixos e 

os outputs podem ser expandidos (FERREIRA; GOMES, 2012, p.78).  O modelo dos 

multiplicadores CCR orientado ao produto é dado por (4), onde as variáveis de 

decisão do modelo são 𝜇  e 𝑣: 

Minimizar  𝐸𝑓𝑜 = ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑜        
𝑟
𝑖=1                          (4) 

Sujeito a  

∑ 𝜇𝑗  𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1  = 1 

∑ 𝜇𝑗  𝑦𝑗𝑘 
𝑠
𝑗=1 − ∑ 𝑣𝑖  𝑥𝑖𝑘 

𝑟
𝑖=1 ≤  0, ∀ k  

𝜇𝑗 ,𝑣𝑖   ≥ 0 ∀ i, j  

 

 As variáveis do modelo são as mesmas do modelo CCR orientado ao input, 

porém ø,  representa o valor por quanto cada produto deve ser multiplicado, 

mantidos constantes os insumos, para a DMUo  atingir a fronteira de eficiência. Ao 

contrário da orientação ao input observa-se que ø, é um número maior que 1, 

definindo agora a eficiência com sendo o inverso de Efo, ou 1/ Efo (MELLO et 

al.,2006).  Por analogia ao Modelo Envoltório CCR orientado ao input, temos o 
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Modelo Envoltório CCR orientado ao output (5), onde as variáveis de decisão do 

modelo são ø e λ. 

Maximizar ø,           (5)         

tal que 1 ≤ ø  ≤∞ 

Sujeito a: 

𝑥𝑖𝑜  − ∑ 𝑥𝑖𝑘  λ𝑘  ≥  0 ∀ i                                         (𝑖 =  1, . . . , 𝑟)𝑛
𝑘=1   

∑   𝑦𝑚𝑘  λ𝑘  − ø𝑦𝑚𝑜  ≥  0 ∀ m                             (𝑚 =  1, . . . , 𝑟)  𝑛
𝑘=1   

λk ≥ 0 ∀ k                                                                         (k =  1, . . . , 𝑟)           

onde: 

y = produção; 

x = insumo; 

λ = pesos. 

2.4.3 Modelo BCC  

 O modelo BCC (Banker, Charnes e Cooper; 1984) ou VRS (Variable Return 

to Scale) considera retornos variáveis de escala, ao contrário do modelo CCR, 

modifica o axioma da proporcionalidade entre inputs e outputs pelo axioma da 

convexidade. O modelo BCC no qual a fronteira é convexa permite que as DMU’s 

que trabalham com valores pequenos de entrada obtenham retornos crescentes de 

escala e as que operam com altos valores tenham retornos decrescentes de escala 

(MACEDO; BENGIO, 2003). Pelo mesmo processo descrito na seção 2.4.1, abaixo 

são apresentados os modelos BCC orientado ao input (6) e seu respectivo envoltório 

(7), BCC orientado ao output (8) e seu respectivo envoltório (9). 

                                                                                                                    

Maximizar 𝐸𝑓𝑜    = ∑ 𝜇𝑗  𝑦𝑗0  + 𝜇𝑂 
𝑚
𝑗=1               (6) 

(𝜇 ,𝑣) - variáveis de decisão 

Sujeito a: 

∑ 𝑣𝑖  𝑥𝑖0 
𝑟
𝑖=1 = 1  

∑ 𝜇𝑗  𝑦𝑗𝑘 
𝑚
𝑗=1 − ∑ 𝑣𝑖  𝑥𝑖𝑘  + 𝜇𝑂 

𝑟
𝑖=1   

𝜇𝑗 ,𝑣𝑖   ≥ 0 (∈) ∀ i, j  
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Minimizar θ,                                                                                                        (7 

(θ, λ) - variáveis de decisão 

Sujeito a: 

𝜃 𝑥𝑖𝑜  − ∑ λ𝑘  𝑥𝑖𝑘  ≥  0 ∀ i                                   (𝑖 =  1, . . . , 𝑟)𝑛
𝑘=1   

∑ λ𝑘  𝑦𝑚𝑘 − 𝑦𝑚𝑜  ≥  0 ∀ m                                 (m =  1, . . . , s)𝑛
𝑘=1   

λk ≥ 0 ∀ k                                                                       (k =  1, . . . , n)          

 

Minimizar 𝐸𝑓𝑜    = ∑ 𝑣𝑗  𝑥𝑖0  + 𝑣𝑂   
𝑟
𝑖=1                                                                     (8)                                   

(𝜇 ,𝑣) - variáveis de decisão 

Sujeito a  

∑ 𝜇𝑗  𝑦𝑗0
𝑠
𝑗=1  = 1    

∑ 𝜇𝑗  𝑦𝐽𝑘 
𝑚
𝑗=1 − ∑ 𝑣𝑖  𝑥𝑖𝑘 

𝑟
𝑖=1 + 𝑣𝑂  ≤  0, ∀ k  

𝜇𝑗 ,𝑣𝑖   ≥ 0 (∈), ∀ i, j   

 

Maximizar ø,                (9)  

(ø, λ) - variáveis de decisão 

Sujeito a: 

𝑥𝑖𝑜  − ∑ 𝑥𝑖𝑘  λ𝑘  ≥  0 ∀ i                                       (𝑖 =  1, . . . , 𝑟)𝑛
𝑘=1   

∑   𝑦𝑚𝑘  λ𝑘  − ø𝑦𝑚𝑜  ≥  0 ∀ m                             (m =  1, . . . , s)𝑛
𝑘=1   

λk ≥ 0 ∀ k                                                                        (k =  1, . . . , n)          

 RESTRIÇÕES E VANTAGENS  DO DEA 2.5

 De acordo com Sales (2011, p.56), para que ocorra a correta aplicação do 

DEA é necessário que algumas condições sejam satisfeitas, entre elas: 

I. As DMUs participantes do grupo comparado devem ter características 

semelhantes, tai como: objetivos, sujeitos as mesmas condições de mercado 

e ser autônomo no processo decisório; 
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II. Insumos e produtos das DMUs a serem comparadas devem ser os mesmos, 

apenas diferenciados nas quantidades. 

Kassai (2006, p. 83) e  Mello et al. (2006, p.2535) apud Sales (2011, p.57), 

apresentam as desvantagens e vantagens da técnica DEA. Entre as desvantagens: 

I. É uma técnica restrita, está ambientada apenas nas áreas de pesquisa 

operacional e engenharia, é muito recente ainda. Necesita de aclimatação 

para usuários de outras áreas; 

II. Pelo fato da técnica não ter suas bases nas inferências estatísticas, as 

conclusões não podem ser extrapoladas, não se trabalha com médias por 

exemplo; 

III. Os  dados de entrada (input e output) devem ser positivos, exceto se forem 

dados tratados podem ser negativos; 

IV. As variáves utilizadas no cálculo de eficiência devem espelhar os interesses 

das partes interessadas (tomadores de decisão); 

V. O fato da técnica DEA não trabalhar com série histórica, por exemplo, é 

passível de erro nos dados de entrada oque acaba por refletir na forma e na 

posição da fronteira;  

 A técnica DEA responde (sensibilidade) a quantidade de inputs e outputs 

bem como o tamanho de DMUs analisadas. Por exemplo, um aumento do número 

de DMUs analisadas caminhará para a redução das médias de pontuação de 

eficiência do grupo analisado, pois um número maior de DMUs tende a encontrar um 

maior número de DMUs referência. Em contrapartida quando  o número de DMUs é 

pequeno em relação aos inputs e outputs a média de eficiência do grupo analisado 

aumenta. 

As vantagens incluem: 

I. Os pesos a serem atribuidos aos inputs e outputs podem ser desconhecidos 

uma vez que é dispensável assumir hipóteses sobre a função de produção; 

II. O cálculo de eficiência é individual para cada DMU participante da amostra, 

no entanto considera as demais empresas da amostra de forma que permite 

que os pesos sejam atribuidos com foco na maximização de sua eficiência 

relativa; 

III. Os vários tamanhos de empresas, departamentos, áreas, divisões 

(representadas pela DMUs) podem ser ter suas eficiências calculadas com 

modelos de retornos variáveis de escala; 
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IV. A técnica DEA permite inserir vários inputs e outputs sem a necessidade de 

conhecer o preço. Tal caraterística permite calcular a eficiência de entidades 

sem fins lucrativo, pois sob certas condições é dificil atribuir preços; 

V. As diferentes unidades atribuídas as váriaveis são invariantes em escala, 

diferenciando a técnica dos demais métodos puramente econômicos. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 2.6

Na fundamentação teórica foi feito um breve relato sobre o histórico da 

contabilidade bem como suas teorias normativas e positivas. Como uma das 

possíveis aplicações à teoria contábil positiva foram elencados os conceitos básicos 

sobre o DEA, sua origem e características. Ao final do capítulo foram apresentados 

os principais modelos DEA, sendo CCR e BCC.   
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3  ESTADO DA ARTE  

 O CERNE DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 3.1

 A análise de envoltória de dados tem sido largamente utilizada pelas 

empresas como ferramenta para mensurar as eficiências atingidas dentro de um 

grupo onde se pretende estabelecer uma comparação, possibilitando a construção 

de uma referência. A seguir a exposição de quatro aplicações da ferramenta em 

diferentes situações para mensurar diferentes grandezas. É recorrente a aplicação 

de outras ferramentas associadas ao DEA bem como é possível observar que a 

mesma tem sido utilizada para a quantificação de grandezas intangíveis. 

 A concepção do DEA é lastreada na teoria da produção econômica, 

podendo ser encontrado seus primeiros esboços no livro “O Estado Isolado” de 

Johann-Heinrich Von Thünen em 1842. Neste, são tratados produtividade, a 

substituição de fatores de produção entre outros assuntos da economia o qual fazem 

parte do entendimento do DEA (FERREIRA; GOMES, 2012, p.20).  

 Os idealizadores do DEA (Abraham Charnes, Wiliam W. Cooper, Edwardo 

Lao Rhodes e Rajiv D. Banker) conferem ao artigo The Measurement of productive 

Efficiency de Michael James Farrel publicado em 1957 o precursor do DEA. Neste, 

Farrel ocupa-se da tentativa de elucidar um melhor método para a avaliação de 

produtividade com base no conceito de análise de atividades. Nesse momento a 

maior preocupação de Farrel era agregar diferentes medidas de insumos 

objetivando criar um único indicador de eficiência (FERREIRA; GOMES, 2012, p.20). 

   Charnes et al. (1978, p.430) afirmam que de fato o DEA inicia com a tese 

de doutorado de Rhodes onde é avaliado o desempenho de um programa 

educacional chamado “Follow Through” fomentado pelo governo federal americano. 

Rhodes ocupou-se em sua tese em desenvolver um método o qual possibilitasse 

comparar a eficiência entre escolas públicas, onde algumas participavam do 

programa educacional e outras não. Para a construção do modelo foram 

considerados como produtos os valores aritméticos, melhora de autoestima por meio 

de testes psicológicos e habilidade psicomotora; como insumos o número de 

professores-hora e o tempo gasto pela mãe com leituras para os filhos. Rhodes 

estimou a eficiência relativa ao comparar as escolas entre si, levando em 

consideração mais de um insumo e um produto, não atribuiu medidas das variáveis 



 

 

48 

em uma única unidade (sem padrão comum) bem como não estimou pesos 

discricionários para cada insumo e produto.  Desta forma foi construído o DEA com 

julgamentos concisos e aplicação da teoria econômica, que acabou construindo uma 

ferramenta para avaliação de eficiência relativa, com a construção dos benchmarks  

(FERREIRA; GOMES, 2012, p.22). Conforme afirmam Ferreira e Gomes (2012, 

p.23) “ Os modelos DEA são ferramentas técnicas, atualmente cada vez mais 

utilizadas para orientar decisões estratégicas de organizações empresariais e 

beneméritas”. 

 APLICAÇÕES ATUAIS DO DEA 3.2

 Uma das aplicações do DEA sugerida por Lee e Kim (2014) trata da medição 

da qualidade do serviço. Este artigo propõe a aplicação do DEA com abordagem na 

medição e aferição da qualidade dos serviços com base nas cinco dimensões das 

ferramentas SERVQUAL/SERVPERF. Estas ferramentas trabalham com medição de 

qualidade do serviço, baseada no modelo de satisfação de Oliver (1980, citado por 

Lee e Kim, 2014 p.3762), afirmando que a satisfação do cliente é função da 

diferença entre a expectativa e o desempenho. As dimensões que as ferramentas 

trabalham são: confiabilidade, presteza, garantia, empatia e aspectos tangíveis.  A 

proposta é lidar com a medição de qualidade do serviço de várias unidades com 

dados multicritério, utilizando DEA como um método de decisão multicritério, em 

particular o modelo de saída puro sem inputs. A prática atual de aferição da 

qualidade do serviço com SERVQUAL/SERVPERF é limitada pela falta de 

orientações claras para determinar quem é referência em qualidade de serviço e em 

que grau deve ser melhorado. Este estudo contribui para o campo da qualidade do 

serviço bem como o esboço de um benchmarking, superando a limitação acima, 

aproveitando a capacidade do DEA para lidar com problemas multicritérios e 

fornecer orientações de benchmarking. Como ilustração foi utilizado o estudo de 

caso de serviços de reparação de automóvel. 

 Padron et al. (2014)  apresentam uma abordagem para avaliação de 

desempenho de revendedores independentes em um cenário business-to-business, 

através de uma análise rigorosa de eficiência na alocação do pessoal de vendas. A 

proposta tem como pano de fundo um fabricante de móveis para escritório que 

atende pequenas e médias instalações comerciais, consultórios médicos e alguns 
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setores do governo americano. Usando o DEA com os dados extraídos a partir de 

um levantamento de dados estatísticos e financeiros, este estudo avalia a eficiência 

do vendedor e compara os escores de eficiência com o benchmarking financeiro 

tradicional. Os resultados obtidos concluem que é possível reduzir a terceirização de 

serviços que são específicos para cliente interativo e altamente particular e alocar 

outros revendedores, oque o tornará um diferencial frente a sua concorrência. 

Integrando os resultados de modelos DEA, os fabricantes obtêm uma visão 

abrangente de alocar a equipe de vendas para aumentar a eficiência comercial 

gerando uma abordagem complementar à tradicional aferição de índice financeiro 

para determinar as melhores práticas a outros revendedores. A maior contribuição 

do estudo é na questão da terceirização (via canal B2B) ou não da sua força de 

vendas, que por um lado reduz custos com a terceirização, porém decresce as suas 

vendas. 

 Kao e Lui (2014) em uma aplicação não convencional do DEA, mostram a 

eficiência global de um conjunto de DMU’s em um intervalo de tempo que abrange 

vários períodos. Um pouco diferente da abordagem convencional, foram usados os 

dados agregados destes vários períodos aplicando a análise envoltória de dados 

(DEA),  que acaba ignorando a situação específica de cada período. Este trabalho 

propôs a utilização de um modelo de rede relacional para tomar as operações de 

momentos individuais para medir a eficiência. As eficiências globais e do período de 

uma DMU podem ser calculadas ao mesmo tempo. Notavelmente, a eficiência global 

é uma média ponderada das eficiências do período, e os pesos são os mais 

favoráveis para o modelo que está sendo avaliado. Esta DMU, juntamente com duas 

já existentes, é aplicada para medir a eficiência de  22 bancos comercias 

Taiwaneses entre 2009 e 2011. Fazendo a análise multi-período (espaço de 3 anos) 

o modelo proposto mostrou que é mais discriminativo do que os existentes em 

ranking do desempenho dos bancos. O período médio para os três anos mostrou o 

aumentou de forma constante, indicando que as performances dos bancos 

Taiwaeses examinados neste trabalho foram melhorando ao longo deste período. A 

maior contribuição do estudo foi o apontamento para o fato da ferramenta DEA 

desconsiderar o fator tempo, oque em certas situações pode levar o cálculo da 

eficiência para cima ou para baixo diferentemente de quando se considera a 

temporalidade. 
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 Cooper et al. (2014) apresentam a aplicação do DEA para a avaliação do 

risco financeiro. É comum observar que os questionários aplicados para avaliar a 

tolerância de risco financeiro em sua maioria contêm estereótipos de pessoas, têm 

abordagens de pontuação aparentemente não científicas e muitas vezes tratam de 

riscos como um conceito unidimensional. Neste trabalho, uma ferramenta 

matemática foi desenvolvida para avaliar a tolerância de risco relativo utilizando 

Análise Envoltória de Dados. Na sua essência, é um questionário fora do padrão que 

caracteriza risco por quatro elementos distintos: propensão, atitude, capacidade e 

conhecimento. Os resultados mostraram que a multidimensionalidade de riscos deve 

ser considerada para a avaliação completa de tolerância ao risco. Essa abordagem 

também fornece percepções sobre a relação entre o risco, seus elementos e outras 

variáveis. Especificamente, a percepção de risco varia de acordo com o gênero, 

homens, por exemplo, geralmente assumem mais o risco que as mulheres. Na 

verdade, o risco e o conhecimento sobre a volatilidade financeira são 

consistentemente mais baixos para as mulheres, enquanto que não há diferença 

estatística em sua capacidade e propensão ao risco em relação aos homens. A 

ferramenta também pode servir como uma  ''calculadora de risco'' para um método 

adequado e defensável para atender aos requisitos de conformidade legal, 

conhecida como a regra ''conheça seu cliente'', que existe para as instituições 

financeiras canadenses. 

Apesar da ocorrência de inúmeros trabalhos publicados sobre a utilização da 

ferramenta DEA, não foi encontrado um número expressivo de trabalhos onde a 

ferramenta é aplicada a partir das demonstrações contábeis das empresas. Nesse 

sentido Smith (1990), Fernandes Castro e Smith (1994) citado por Kassai (2002, 

p.164) apresentam alguns obstáculos a serem confrontados de forma a fazer a 

correta aplicação da ferramenta, neste contexto, entre elas: 

I. A correta escolha de insumos e produtos a serem selecionados para 

aplicação; 

II. Avaliar os pontos fora da curva demonstra uma combinação de fatores 

(tecnologia, capital, trabalho) possível; 

III. Estabelecer ponderações acerca de um conjunto de insumos e produtos, 

pouco conhecidos, dentro de uma empresa, objetivando julgar se o elevado 

score de eficiência é proveniente de uma ótima combinação de fatores ou a 

inexistência de empresas similares. 
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 SOFTWARES UTILIZADOS PARA CÁLCULO DO DEA 3.3

 Para cálculo do DEA é necessário a utilização de um software o qual traduz 

as informações de entrada e o modelo aplicado em um resultado. Há bibliografias 

que discorrem sobre os possíveis softwares que podem ser utilizados, apontam as 

vantagens e limitações. A Figura 12 traduz o funcionamento de todos os softwares 

que calculam as eficiências com base na ferramenta DEA.    

 

FIGURA 12 - INPUTS E OUTPUTS DE UM SOFTWARE 
FONTE: JUBRAN (2006) 

 

 De maneira sucinta a Figura 12 traz um esquema onde as entradas no 

software (genérico) são as DMUs e seus respectivos inputs e outputs bem como a 

definição do modelo e sua orientação e como saída (resultado) mostra a curva ou 

fronteira de eficiência, as eficiências relativas e os pesos atribuídos.  

Dentre alguns disponíveis  Surco (2004, p. 46-51) estabelece um comparativo 

entre os softwares Ems (efficiency measurement system), Frontier Analyst, Dea - 

Solver e OnFront 2. 

 O EMS foi desenvolvido na Universidade de Dortmund, na Alemanha. 

Conforme Fukunaga Surco (2004) o Ems tem a sua análise, quantidade de DMU´s, 

inputs e outputs condicionada à capacidade de processamento do computador 

utilizado, teoricamente não há limitação do Ems. O MS Excel ou um editor de texto 

pode ser utilizado para fazer a entrada dos dados. 

 O Frontier Analyst é produzido pela Banxia Aplicativo Ltda, empresa 

escocesa. Há diferenciações quanto ao número de inputs de dados na versão livre 

(até 12 DMU´s) e a versão paga. É um software de fácil manuseio e dispõe de uma 

apresentação de gráficos de fácil interpretação. 

 O Dea-Solver é um software americano desenvolvido pela Saitech.  Existe 

uma versão free chamada de learning. Esta versão foi desenvolvida em VBA dentro 
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do Ms Excel, é limitado a 50 DMU’s e apresenta alguns modelos pré-definidos como 

os demais. 

 O OnFront 2 é um software sueco desenvolvido pela EMQ (Economical 

Productvity and Quality). Como os demais softwares free em seu site é 

disponibilizado uma versão demo com funções reduzidas. A seguir um comparativo 

desses quatro softwares (Tabela 2 - Comparativo entre os softwares). 

 

Item Características SEM BANXIA EMQ DEA SOLVER 

1 Manipulação direta de dados não sim sim não 

2 Ambiente amigável não sim sim sim 

3 Análise visual sim sim sim sim 

4 Modelo radial sim sim sim sim 

5 Modelo não radial sim sim sim sim 

6 Modelo SBM sim não não sim 

7 Modelo RAM sim não não não 

8 Variáveis não controláveis não sim não sim 

9 Restrição aos pesos não sim sim sim 

10 Malquimist sim não sim sim 

11 Impressão de resultados não sim sim sim 

12 Gráficos não sim não sim 

13 Projeção das DMUs não sim não sim 

14 Referência cruzada não sim não não 

15 Ranqueamento não não não sim 

16 Modelo Aditivo sim não não sim 

17 Freeware sim não não não 

18 Custo em US$ - 703 - 3.370 450 - 1.750 800 - 1.600 
 
TABELA 2 - COMPARATIVO ENTRE OS SOFTWARES 
FONTE: SURCO (2004, P. 51) 

  

 Em Meza et al. (2005, p.500) os autores demonstram a aplicação do 

software SIAD (Sistema Integrado de Apoio a Decisão), apresentam as 

possibilidades e limitações, afirmam ser um software de fácil manuseio e fazem 

várias recomendações a cerca do uso. Essencialmente foi desenvolvido para 

resolução de programação linear (DEA) e métodos multicritério de apoio à decisão. 

Como solução de resultados ele fornece os índices de eficiência, alvos, pesos e 

benchmarks.  

 Surco (2004) desenvolveu o software DEA-SAED (Software de Análise 

Envoltória de Dados). Do mesmo modo que os demais, o mesmo também apresenta 
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resultados tais como; os  índices de eficiências, alvos, pesos e benchmarks. Tem 

uma funcionalidade adicional em relação ao SIAD que é a construção de gráficos. O 

próprio autor/desenvolvedor do software ao final do trabalho, dentro do capítulo 

conclusões apresenta algumas vantagens/característica em utilizá-lo, tais como: 

I. Em comparação com os outros aplicativos os resultados obtidos foram os 

mesmos; 

II. O tempo de resposta das soluções foram relativamente baixos, fator também 

relacionado com a capacidade do processador do computador; 

III. A facilidade de trabalhar com os dados se comparado com os demais 

aplicativos citados anteriormente; 

IV. O software é livre, ou seja, esta dísponível para downlad no site: 

www.mat.ufpr.br; 

V. Não há limitação do número de DMUs, insumos ou produtos entre outras 

caracteristicas. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 3.4

Neste capitulo foram apresentados artigos recentes que tratam sobre a 

aplicação da ferramenta DEA sob diferentes perspectivas.  O primeiro artigo 

intitulado Benchmarking of service quality with data envelopment analysis mostrou 

ferramentas relacionadas com medição de qualidade. O segundo, Benchmarking 

sales staffin efficiency em delaerships using extended data, foi utilizado o DEA para 

avaliar revendedores de móveis para escritório em um cenário business-to-business, 

O terceiro, Multi-period efficiency measurement in data envelopment analysis: the 

case of Taiwanese commercial banks, foi aplicado para avaliação de eficiência de 

vinte e dois bancos de Taiwan, desconsiderando períodos de tempo. Por fim a 

aplicação do DEA para avaliação de risco em investimento intitulado Two-stage 

financial risk tolerance assessment using data envelopment anlisys. Foram tratados 

ainda neste capitulo sobre alguns softwares disponíveis utilizados para cálculo de 

eficiência com base na ferramenta DEA. 

 

  

http://www.mat.ufpr.br/
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 Este capítulo visa apresentar o software a ser utilizado bem como as etapas 

a serem seguidas para a utilização do DEA. O método ilustrado é sugerido face aos 

objetivos propostos inicialmente para a solução do problema de pesquisa. 

 MATERIAIS 4.1

 Para o cálculo do DEA será necessário a utilização de um software conforme 

apresentado na seção 3.3, o qual reúne todos os conceitos e modelos apresentados 

anteriormente. Com objetivo de utilizar o melhor software foram testados três: SIAD 

(Sistema Integrado de Apoio a Decisão), DEA-SAED (Software de Análise Envoltória 

de Dados) e Frontier Analyst. O selecionado foi o Frontier Analyst, pois o mesmo 

demonstrou ser uma plataforma mais amigável, de fácil entendimento, além de 

elencar mais aplicações que serão abordadas no decorrer deste trabalho. Os 

softwares SIAD e SAED são frutos de dois trabalhos acadêmicos, os quais não 

foram comercializados, portanto, a sua concepção ficou restrita ao escopo dos 

trabalhos acadêmicos. Outra razão a qual foi principal na tomada de decisão quanto 

ao software a ser utilizado foi a confiabilidade nos resultados apresentados, uma vez 

que com os mesmos dados de entrada, apresentaram diferentes resultados em 

várias simulações.  Foi utilizada a 4ª versão do Frontier Analyst, versão livre, 

disponibilizada pela Banxia Software Ltd, empresa a qual faz parte da Microsoft 

Corporation. Ferreira e Gomes (2012, p.154-155) apresentam o software como uma 

boa ferramenta para a solução da análise de envoltória de dados uma vez que o 

mesmo foi validado. Além disso, a Banxia disponibiliza gratuitamente um manual, 

com um tutorial para a correta utilização. Foi ainda necessária a utilização Microsoft 

Excel (versão 2003) no sentido de realizar uma análise exploratória dos dados. 

Para a execução do trabalho foram utilizadas as demonstrações financeiras 

(constante nos ANEXOS 1 ao 16) das oito empresas de tecnologia para o estudo de 

caso I  bem como os relatórios gerenciais do Estudo de Caso II, os quais são 

apresentados durante o desenvolvimento de estudo de caso. 
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 MÉTODO 4.2

 Neste capítulo serão construídas, passo a passo, as etapas propostas na 

utilização da Análise Envoltória de Dados com aplicação em: i) um grupo de 

empresas de pesquisa e desenvolvimento, e ii) em áreas internas de uma mesma 

empresa. A  Figura 13 exemplifica de forma sintética as etapas as quais o método, 

como um todo, terá que percorrer até a demonstração dos resultados obtidos com a 

aplicação da ferramenta DEA.   

 

FIGURA 13 - ETAPAS DO MÉTODO 
FONTE: AUTOR  (2015) 

 

 

Fase 1 
Definição e 
seleção da  
amostra

Fase 2 
Análise 

exploratória             
de dados

Fase 3 
Seleção de 

Variável

Fase 4 
Seleção e 

aplicação do 
modelo

Fase 5                      
Processamento e 

análise de 
Resultados
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4.2.1 Fase 1 - Definição e seleção da amostra  

 É indispensável que para a aplicação da ferramenta DEA sejam selecionados 

empresas semelhantes quanto a sua atividade fim, ou ainda que façam parte de um 

mesmo setor, como por exemplo, nesse estudo de caso, serão comparadas todas as 

empresas sem fins lucrativos que tenham seu core business direcionado para 

produção de pesquisa e desenvolvimento. Vale ressaltar ainda que a questão de 

escala é indiferente para a ferramenta DEA. Por exemplo, é possível comparar uma 

empresa que tem seu faturamento de R$ 10.000,00/ano com uma outra que fatura 

R$ 1.000.000,00/ano, desde que atenda as restrições acima citadas. Outro fator de 

extrema importância é a credibilidade dos dados extraídos para serem utilizados na 

aplicação da ferramenta, uma vez que dados discrepantes podem levar a resultados 

distorcidos e, consequentemente, conclusões equivocadas. 

 Além destas restrições quanto à definição e seleção da amostra, outro fator 

de extrema importância é o tamanho da amostra, pois um número grande de inputs 

e outputs certamente elevará os participantes da análise à linha de fronteira de 

produção em virtude do número de combinações permitido pela maximização de 

eficiência. A literatura afirma que o tamanho da amostra (número de DMU’s) deve 

ser, no mínimo, duas vezes a soma das inputs e outputs do modelo. 

4.2.2 Fase 2 – Análise exploratória de dados  

 A ferramenta DEA permite utilizar n possibilidades quanto aos dados de 

entrada do modelo (inputs e outputs), podendo ser indicadores, valores, quocientes, 

etc., porém é previsto que nenhum destes dados seja negativo. Uma das 

alternativas apontada pela literatura para estas situações é a alteração de escala de 

forma linear para todas as unidades pertencentes a esta amostra de forma que 

nenhum dado de entrada fique negativo. 

 Para obter o melhor resultado do estudo serão realizadas algumas 

aplicações:   

I. Análises gráficas: permitem avaliar o relacionamento entre as variáveis 

de modo a explorar os retornos constantes ou variáveis de escala. 

II. Análise de correlação: nesta avaliação pretende-se averiguar as 

relações entre as variáveis determinadas pelos insumos e produtos 
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bem como a prolixidade dos dados. Para a satisfatória qualidade na 

apresentação dos resultados é imprescindível o número correto de 

inputs e outputs, pois um número elevado de variáveis pode levar 

todas as DMU´s a alcançar a linha de fronteira de produção face ao 

elevado número de combinações permitido pela maximização de 

eficiência. 

4.2.3 Fase 3 - Seleção de variáveis 

A seleção dos fatores representados pelas variáveis de inputs e outputs de 

uma técnica/processo produtivo vem a ser um dos maiores desafios, pois há uma 

grande subjetividade na escolha destes.  

 Como procedimento para uma seleção inicial de variáveis será considerada 

uma lista com todos os dados obtidos, desde que essas variáveis afetem de alguma 

maneira as DMU’s selecionadas. Essas variáveis não necessariamente são 100% 

controladas pelas DMU’s, e ainda  podem ser variáveis quantitativas ou qualitativas 

com adversas condições de dificuldade de atribuição de valores numéricos. Como 

elucidado anteriormente é conhecido que um elevado número de variáveis pode 

condenar a aplicação do método, quanto à classificação de mais e menos eficientes, 

pois o modelo como um todo deve ser o mais compacto para enfatizar o poder 

discriminatório da ferramenta. 

4.2.4 Fase 4 – Seleção e aplicação do modelo 

 Definida a amostra, realizada a investigação de dados e selecionadas as 

variáveis o próximo passo é a aplicação dos modelos propriamente ditos. O objetivo 

maior é definir o modelo a ser utilizado de acordo com as relações entre as variáveis 

apontadas previamente. Neste momento, conforme a Figura 14, deve ser feita a 

opção pela orientação do modelo: minimização dos insumos ou maximização dos 

produtos, bem como pelos ganhos de escala, constantes ou variáveis.  
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FIGURA 14 – GANHOS DE ESCALA E ORIENTAÇÃO 
FONTE: ADAPTADO DE CHARNES, COOPER, LEWIN, SEIFORD (1997, P.67) 

 

 Cabe notar que os modelos com orientação para a minimização dos outputs 

concentram os esforços no sentido de reduzir os inputs mantendo constante o nível 

de output e na contramão, os modelos com orientação para a maximização dos 

outputs concentram seus esforços no sentido de aumentar os outputs mantendo 

constante o nível de inputs. 

4.2.5 Fase 5 - Processamento e análise dos resultados 

 Realizadas as etapas anteriores do método, nesse momento deve ser 

utilizado o software para processamento dos cálculos, conforme definido na seção 

4.1. Para a correta utilização do software foi necessário a leitura e interpretação do 

manual do mesmo. Ainda, conforme definido nos objetivos específicos, serão 

realizados análise de cenários, através de variações nos dados de entrada, bem 

como será determinada a sensibilidade na eficiência a cada variação nas inputs do 

modelo proposto. A sensibilidade deve ser interpretada como uma resposta às 

alterações nas variáveis do conjunto. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPITULO 4.3

 Neste capítulo foram esclarecidos todos os passos a serem percorridos para 

a aplicação da ferramenta DEA. Na seção materiais foi apresentado o software o 

qual será utilizado para os cálculos de eficiência. Nos métodos foi demonstrado o 

passo a passo para a aplicação da ferramenta DEA, desde a definição e seleção da 

amostra até análise dos resultados. 
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5 ESTUDOS DE CASO 

  ESTUDO DE CASO I – COMPARATIVO ENTRE EMPRESAS 5.1

 O Estudo de Caso I apresentará a aplicação de um modelo, sob uma 

perspectiva positiva contábil, baseada na análise envoltória de dados (DEA), que 

permitirá realizar um comparativo entre empresas de pesquisa e desenvolvimento.  

5.1.1 Fase 1 - Definição e seleção da amostra  

  Dentre as empresas selecionadas para participar do estudo de caso, seis 

são participantes da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica 

e Inovação (ABIPTI). A ABIPTI tem como missão “Representar e promover a 

participação das entidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, no 

estabelecimento e na execução de políticas voltadas para o Sistema Nacional de 

Ciência, tecnologia e Inovação (ABIPITI, 2015)”.  Para poder compará-las entre si, 

notadamente são observadas algumas características em comum, tais como; 

I. Tem como objetivo a promoção da pesquisa e desenvolvimento bem 

como sua dissiminação no meio acadêmico e profissional; 

II. As empresas são entidades públicas ou privadas e nenhuma tem como 

seu objeto social a obtenção do lucro; 

III. Todo o superávit de sua operação deve ser reinvestido na própria 

instituição, não sendo possível a distribuição de seu superavit entre 

seu sócios, associados ou funcionários. 

 

Quantidade Nome das empresas selecionadas 

1 CEPEL – Centro de Pesquisa de Energia Elétrica 

2 CNPEM – Centro de Pesquisa em Energia e Materiais 

3 CPQD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 

4 IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

5 ELDORADO – Institutos de Pesquisas Eldorado 

6 LACTEC - Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 

7 EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

8 CGTI – Centro de Gestão de Tecnologia e Inovação 
 
TABELA 3 - EMPRESAS SELECIONADAS 
FONTE: AUTOR (2015) 
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 Foram selecionadas um total de oito empresas para compor o grupo a ser 

comparado, conforme Tabela 3. 

5.1.2 Fase 2 – Análise exploratória de dados 

 Os dados utilizados para este estudo de caso são provenientes das 

demonstrações financeiras, mais especificamente o balanço patrimonial e da 

demonstração de resultados do ano de 2013. No momento da análise ainda não 

estavam disponíveis os dados de 2014 de duas empresas do grupo, CEPEL e CGTI. 

Os mesmos são informações públicas disponibilizadas em seus sites. As 

informações são consideradas confiáveis, pois antes da publicação são analisadas 

por auditorias independentes contratadas pela própria empresa, independente de 

ser pública ou privada 

 Nesta fase foram elencados os seguintes dados das empresas: Ativo Total, 

Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Imobilizado, Passivo Total, Passivo 

Circulante, Patrimônio Líquido/Social, Receita Total e Despesa Operacional. Para a 

comparação entre as empresas, foram extraídos índices, a partir das demonstrações 

financeiras, com objetivo de equalizar a informação, uma vez que os índices são 

obtidos a partir de razões, o que significa dizer que os mesmos independem da 

magnitude de suas variáveis. Vale ressaltar que as demonstrações financeiras 

utilizadas para construção deste estudo de caso estão disponíveis publicamente na 

internet. A primeira análise sobre os dados extraídos foi a partir do nível de 

endividamento das empresas dado por (10): 

  

 Nível de Endividamento =  
Passivo Circulante+Passivo Não Circulante

Patrimônio Social
  (10)                             

fe                                                                                                                            

Este indicativo informa o grau de dependência que uma empresa tem de capital de 

terceiros em relação ao capital próprio. Como regra geral quanto menor este 

percentual melhor a situação da empresa, menor a dependência de recursos de 

terceiros ( FIGURA 15).  
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FIGURA 15 – NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO 
FONTE: AUTOR (2015) 

 

 Na FIGURA 15, observa-se que das oito empresas selecionadas, a CEPEL 

se destaca das demais pelo alto nível de endividamento. Tal fato é explicado pelo 

elevado valor aportado por terceiros (financiadores) para desenvolvimento de 

projetos. Um dos registros efetuados no momento do recebimento do recurso é no 

passivo circulante (deveres), ou seja, da mesma forma que a empresa recebe um 

recurso para desenvolvimento de um projeto, ela gera para si uma obrigação, no 

entanto no momento desse registro tais obrigações são maiores que o patrimônio 

social. Conclui-se, portanto que a CEPEL nesse momento está com valores 

elevados para execução de projetos frente ao seu patrimônio líquido, fato este que 

não inviabiliza a comparação com as demais empresas, apenas uma situação 

pontual que vai alterando no decorrer da execução de suas serviço/projetos. 

 Outro índice calculado foi o nível de endividamento no curto prazo, expresso 

por (11): 

 

Endividamento no Curto Prazo =   
Passivo Circulante

Patrimônio Social
                                       (11) 

 

Este índice indica o nível de endividamento com prazo para pagamento até um ano 

em relação ao patrimônio social (FIGURA 16). Quanto menor este índice melhor. É 

mais favorável às empresas terem o seu  endividamento no curto prazo menor que o 

nível de endividamento quando compardas, uma vez que o endividamento 

pressupõe que as obrigações tem seus vencimentos em um menor período de 

tempo (até um ano).  

 A FIGURA 16 apresenta as empresas CEPEL, CNPEM e ELDORADO com 

elevado nível de endividamento no curto prazo frente às demais, porém as 
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obrigações consideradas no longo prazo (passivo não circulante) neste cálculo são 

desconsideradas. 

 

FIGURA 16 – ENDIVIDAMENTO NO CURTO PRAZO 
FONTE: AUTOR (2015) 

    

 Ainda com objetivo de investigar as empresas foi traçado a imobilização do 

patrimônio social, dado por (12): 

 

Imobilização do Patrimônio Líquido =   
Ativo Permanente

Patrimônio Social
                          (12) 

 

 

FIGURA 17 - IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
FONTE: AUTOR (2015) 

 

 O índice permite avaliar quanto (em percentual) do patrimônio social está 

aplicado no ativo permanente (máquinas, equipamentos). Se o valor for superior a 

100% deduz-se que a parte excedente deve estar alocada no passivo circulante ou 

no passivo não circulante. Importante salientar que é necessário um grau de 

mobilização de recursos em ativos permanentes, pois são bens necessários à 
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produção de bens e serviços e consequentemente receitas. Na FIGURA 17 é notório 

que o CEPEL em determinado momento investiu na compra bens imobilizados. 

Outro índice recorrente é o de liquidez geral, expresso por (13): 

 

Índice de Liquidez Geral =   
Ativo Circulante+Ativo Não Circulante

Passivo Circulante+ Passivo Não Circulante
            (13) 

 

 Tal índice reflete a capacidade de pagamento de dívidas da empresa no 

longo prazo (acima de um ano). Indica o total de ativos realizáveis que a empresa 

possui no curto e longo prazo para fazer frente às obrigações assumida com 

terceiros no curto e longo prazo. Se o índice for menor que 1 significa que faltará 

recursos para pagar suas obrigações e da mesma forma se for maior que 1 terá 

recursos suficientes.  

 

 

 

FIGURA 18 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
FONTE: AUTOR (2015) 

 

 A FIGURA 18 mostra que todas as empresas estão com uma boa saúde 

financeira no longo prazo. A CGTI se destaca frente às demais, pois apresenta um 

ativo circulante, o caixa especificamente, elevado frente às obrigações de curto 

prazo. Apenas com objetivo de demonstração e não comparação segue a FIGURA 

19 apresentando o resultado operacional bruto. 
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FIGURA 19 - RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 
FONTE: AUTOR (2015) 

 

 O resultado operacional bruto é a diferença entre a receita operacional e a 

despesa operacional. Com exceção das empresas LACTEC e EPE, todas as 

empresas apresentaram no ano de 2013 um superávit, ou seja, a receita operacional 

maior que a despesa operacional. 

5.1.3 Fase 3 - Seleção de variáveis 

  Conforme já descrito anteriormente as informações utilizadas para aplicação 

da ferramenta são provenientes dos balanços patrimoniais e demonstração de 

resultados do ano de 2013. Essas informações são publicadas sempre com base 

nas Normas Brasileiras Contábeis - NBCT, o que lhes confere uma padronização na 

apresentação e uma mesma leitura e análise para todas as empresas.  

 A ferramenta DEA de maneira genérica estabelece que as variáveis de 

entrada de qualquer modelo são os inputs e outputs. Dentro deste conceito foram 

selecionadas as seguintes variáveis de entrada ( FIGURA 20). 

 

 
FIGURA 20 - VARIÁVEIS DE ENTRADA DO MODELO 
FONTE: AUTOR (2015) 
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 Os inputs selecionados foram as despesas operacionais e o imobilizado, 

vale ressaltar que ambos são recursos utilizados para execução dos projetos de 

pesquisa e desenvolvimento e demais atividades da empresa. Os outputs podem ser 

interpretados como uma das entregas dos resultados obtidos durante o ano de 2013. 

Na escolha dos inputs, foi levada em consideração a baixa correlação entre elas 

(despesas operacionais versus imobilizado = 0,39), uma vez que é desejável que a 

correlação entre elas seja baixa, pois do contrário as mesmas mostrariam um 

mesmo fenômeno que comprometeria o cálculo das eficiências e também 

aumentaria a possibilidade de um maior número de empresas eficientes. 

5.1.4  Fase 4 – Seleção e aplicação do modelo 

A vasta bibliografia sobre o DEA propõe diversos modelos a serem aplicados 

nas mais diversas situações. Este trabalho se restringiu, conforme o capítulo da 

fundamentação teórica, aos principais modelos (CCR, BCC e suas variações).  O 

primeiro e maior fator preponderante que leva a escolha de qual modelo deve ser 

aplicado é quanto ao retorno de escala. A bibliografia sugere que quando o conjunto 

de DMUs tem diversos tamanhos (as variáveis de entrada tem diferentes 

magnitudes) e neste caso aqui representado pelo imobilizado, despesas 

operacionais e receita operacional, tendem a ter rendimentos de escalas diferentes 

ou mais pontualmente rendimentos variáveis de escala. Ainda outro fator que 

conduz ao entendimento que este grupo de DMUs apresenta rendimento de escala 

variável é a sua própria natureza, ou seja, diferente de um processo fabril onde em 

algumas circunstâncias o aumento de uma unidade adicional de insumo implica em 

uma unidade produzida, ou seja, neste caso existe um retorno constante.   

  Ainda é necessária a definição quanto à orientação, ou seja, o modelo irá 

minimizar os inputs ou maximizar os outputs? Em uma primeira análise seria viável 

orientar o modelo para a maximização dos outputs, pois numa visão mais simplista é 

necessário pensar que o empresário trabalha focado em expansão com objetivo de 

atingir novos mercados, novos clientes e, se preciso for, trabalhar com recursos de 

terceiros (empréstimos), porém a bibliografia recomenda que para orientar o modelo 

aos outputs é importante ter um alvo, ou seja, de maneira genérica poderia ser 

perguntado ao empreendedor quanto seria a sua máxima receita. Este 

questionamento tem uma resposta duvidosa, pois algumas variáveis que influenciam 
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a tomada de decisão do empreendedor são exógenas a ele, como por exemplo, 

mudança de legislação. Por outro lado à minimização de inputs, ou os recursos a 

serem alocados estão sob o domínio do administrador da empresa, é possível 

estabelecer alvos a serem atingidos, tornando-os mais factível. Conclui-se, portanto 

que o modelo a ser aplicado será com escalas variáveis de retorno com orientação 

aos inputs. 

5.1.5 Fase 5 - processamento e análise dos dados  

Definido o modelo e orientação a ser aplicada a próxima etapa é a inserção 

dos dados no software Frontier Analyst. A TABELA 4 apresenta os dados de entrada 

do modelo. 

 
TABELA 4 - DADOS DE ENTRADA 

 

 Referência Empresas 

Despesas 

Operacionais 
Imobilizado 

Receitas 

Operacionais 

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 

1 CEPEL 266.971.082 137.710.265 270.771.103 

2 CNPEM 68.359.000 167.819.000 125.192.000 

3 CPQD 224.773.000 148.596.000 283.650.000 

4 IPT 42.656.000 208.624.000 153.175.000 

5 ELDORADO 24.712.605 26.799.833 32.071.085 

6 LACTEC 72.109.000 28.460.000 60.837.000 

7 EPE 80.472.169 2.007.541 79.269.440 

8 CGTI 10.647.018 1.447.186 10.858.723 

 
FONTE: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS (2013) 

 

 Após a inserção dos dados no software deve ser selecionado o modelo, tipo 

de escala e orientação. Outro fator de extrema importância são as restrições aos 

pesos. É sabido que o software solucionará uma série de inequações e ainda com 

maximizações ou minimizações dependendo da orientação. No entanto objetivando 

atender a orientação é possível que para alguma DMU seja descartado uma variável 

de entrada, neste sentido é o mesmo que atribuir peso (coeficiente) zero. Para evitar 
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esta situação, ou seja, impedir que no processamento o software desconsidere, será 

atribuído restrição, onde obrigatoriamente o peso dos inputs e outputs variem entre 

0,01 e 1 (ou 1% e 100%). Importante observar que não está sendo atribuído peso e 

sim um intervalo, não há julgamento na escala de valores neste sentido quanto à 

importância das variáveis de entrada. 

 

 

FIGURA 21 - SCORE DE EFICIÊNCIA 
FONTE: AUTOR (2015) 

 

De maneira sucinta a Figura 21 apresenta score de eficiência em ordem 

decrescente. O cálculo é relativo, ou seja, é levado em consideração todas as DMUs 

em análise. Em uma análise preliminar pode ser observado algumas conclusões que 

em um método tradicional de avaliação (contabilidade normativa) seria diferente. Por 

exemplo, a empresa CGTI apresenta o menor resultado operacional bruto (receita – 

despesa) e o menor valor de imobilizado, porém dentre da análise do DEA é 

classificada como eficiente. Em uma análise tradicional quando comparada com as 

demais não seria assim classificada. O mesmo acontece com a empresa EPE 

(também classificada como eficiente), porém apresenta resultado bruto negativo, 

mas diferente das demais tem o segundo menor input (imobilizado) fator este que a 

eleva na condição de eficiente. No entanto um fato que entra em consonância com 

as análises tradicionais seria o fato da empresa LACTEC ser classificada com a 

menor eficiência, ou ineficiente. Além do resultado operacional negativo (déficit) teve 

a menor eficiência, os quais nos padrões convencionais de análise também teria 

essa condição. 
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TABELA 5 - PESOS INPUTS/OUTPUS 

 

Empresa Despesas Operacionais Imobilizado Receitas Operacionais 

CEPEL 0.100 0.990 1.000 

CNPEM 0.425 0.574 1.000 

CPQD 0.990 0.100 1.000 

IPT 0.990 0.100 1.000 

ELDORADO 0.626 0.373 1.000 

LACTEC 0.821 0.178 1.000 

EPE 0.100 0.990 1.000 

CGTI 0.990 0.100 1.000 

 
FONTE: AUTOR (2015) 

 

 A Tabela 5 - pesos inputs/outpus apresenta os pesos atribuídos aos 

inputs/outputs selecionados. Os pesos foram calculados com base no modelo e 

orientação definido anteriormente, objetivando a máxima eficiência.  Uma 

interpretação a ser dada aos pesos seria como “a importância dada aos inputs e 

outputs” ou ainda a contribuição dada por cada um.  

 Outra apresentação da ferramenta DEA, através do software Frontier 

Analyst, é a possibilidade de visualizar graficamente as unidades referências, ou o 

benchmarking como é tratado na ferramenta. Neste estudo de caso, independente 

da Figura 22, fica fácil a visualização das empresas que são referências, pois tem 

um número reduzido, porém quando o número de DMU’s são elevados o gráfico 

ajuda na identificação. 
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FIGURA 22 - DISTRIBUIÇÃO DE SCORES DE EFICIÊNCIA 
FONTE: AUTOR (2015) 

 

 Do total, quatro são eficientes, uma apresenta eficiência entre 91 e 99%, 

uma entre 81 e 90% e duas entre 71 e 80%. 

 Uma das maiores contribuições dos desdobramentos da ferramenta DEA é a 

possibilidade de visualizar o potencial que cada input/output tem de melhoria.  
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FIGURA 23 - DISTRIBUIÇÃO DO POTENCIAL DE MELHORIA PARA AS DESPESAS 
FONTE: AUTOR (2015) 

 

 A Figura 23 apresenta o potencial de melhoria para as despesas.  Na 

abscissa é informado em percentual numa escala que varia de 10 em 10% e na 

ordenada o número de empresas presentes neste intervalo. Metade das empresas 

(quatro) tem um pequeno potencial de melhoria em relação à despesa e somente 

três têm uma margem maior para uma possível melhoria. Cabe ressaltar que mesmo 

as empresas classificadas com 100% de eficiência também entram no grupo de 

potencial de melhoria, uma vez que a comparação é sempre relativa. 

 No intervalo de 0 a 10% encontram-se a CPQD, IPT, EPE e CGTI, de 11 a 

20% o ELDORADO e de 21 a 30% o CEPEL, CNPEM e o LACTEC. 
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FIGURA 24 - DISTRIBUIÇÃO DO POTENCIAL DE MELHORIA PARA O IMOBILIZADO 
FONTE: AUTOR (2015) 

 

 A Figura 24 apresenta o mesmo entendimento, porém pode-se observar que 

no geral o potencial para melhoria tem uma maior concentração no intervalo de 0 a 

10%. Isto já é um indicativo para o administrador da empresa, pois conhecendo o 

peso do input/output e onde tem o seu maior potencial de melhoria pode ser tomada 

uma ação visando o crescimento de sua eficiência relativa. No intervalo de 0 a 10% 

encontram-se o CEPEL, CPQD, IPT, EPE e o CGTI, no intervalo de 11 a 20% o 

ELDORADO e de 21 a 30% o CNPEM e o LACTEC. 

 A ferramenta DEA permite ainda uma analise ainda mais acurada. É 

possível traçar os potenciais de melhoria por empresa e por input/output de modo 

que atinjam 100% de eficiência, conforme Figura 25. 
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a) 

 
 

b) 

 

FIGURA 25 - POTENCIAL DE MELHORIA POR EMPRESA E POR INPUT/OUTPUT (A) ELDORADO 
E (B) LACTEC 

FONTE: AUTOR (2015) 

 

 Como regra geral a Figura 25 indica em percentuais o valor necessário de 

redução nos valores de inputs para que as empresas atinjam 100% de eficiência.  O 

fato dos potenciais de redução serem de 15% para as despesas e imobilizados para 

o ELDORADO é uma coincidência. 

5.1.6 Considerações finais do Estudo de Caso I 

Conforme a proposta de trabalho o objetivo inicial foi atingido, ou seja, foi 

possível avaliar a eficiência de cada empresa frente às demais participantes do 

grupo e ainda foram demonstrados os possíveis potenciais de melhoria. A avaliação 

proposta serve de parâmetro para conhecer as melhores combinações de fatores 

(inputs/outputs) que as levam ao grau máximo de eficiência. A proposta de avaliar a 

eficiência de empresas de pesquisa e desenvolvimento a partir das demonstrações 
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financeiras utilizando a ferramenta DEA de avaliação não necessariamente 

expressou em conformidade com a realidade a qual a sociedade tem se baseado 

para tomar decisões. Quando comparado os padrões normativos de avaliação com a 

ferramenta DEA, em um raqueamento por exemplo, as empresas aparecem em 

posições diferentes. Abaixo as tabelas com o posicionamento das empresas 

considerando os moldes normativos e a ferramenta DEA. 

 

TABELA 6 - CLASSIFICAÇÃO COM BASE NA LIQUIDEZ GERAL 

 

Posição Empresas Liquidez geral 

1 CGTI 3.92 

2 EPE 3.25 

3 LACTEC 3.04 

4 CPQD 3.04 

5 IPT 2.20 

6 CNPEM 2.02 

7 CEPEL 1.26 

8 ELDORADO 1.15 

 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 

TABELA 7 - CLASSIFICAÇÃO COM BASE NO DEA 

 

Posição Empresas Eficiência 

1 EPE 100% 

2 IPT 100% 

3 CGTI 100% 

4 CPQD 100% 

5 CEPEL 99% 

6 ELDORADO 84% 

7 CNPEM 80% 

8 LACTEC 71% 

 
FONTE: O AUTOR (2015) 
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 Quando comparada as Tabela 6 eTabela 7 fica mais compreensível a 

diferença de posição das empresas. Em uma análise normativa a empresa CGTI 

seria a primeira colocada, porém na ferramenta DEA aparece na terceira posição. 

Portanto, conclui-se que para este estudo de caso a aplicação da ferramenta 

DEA, a partir das demonstrações financeiras, torna-se um instrumento o qual pode 

ser agregado a uma análise. A ferramenta agrega ao analista um maior escopo de 

análise, gera mais informações no sentido de possíveis melhoras quando 

comparada as demais pertencentes ao grupo de análise. 

 ESTUDO DE CASO II – COMPARATIVO ENTRE ÁREAS 5.2

 Para este estudo de caso foi selecionado uma das empresas participantes 

da análise do estudo de caso I, para fazer o comparativo entre suas áreas.  Nesta 

análise há uma gama maior de informações, que permitem ir um pouco além das 

demonstrações financeiras. Este estudo propiciará a verificação da eficiência de 

suas áreas internas, bem como a proposição de simulações, com objetivo de 

identificar novas eficiências e suas sensibilidades quanto às simulações. Cabe ainda 

informar que as informações utilizadas para este estudo não são de domínio público. 

5.2.1 Caracterização da empresa em estudo 

 Em sua essência é uma empresa autossustentável, toda a sua despesa de 

operação, manutenção e recursos humanos são independentes de recursos 

governamentais, sua fonte de receita é proveniente de prestação de serviços 

tecnológicos, execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento, ensaios e 

análises qualificadas. Conforme prevê seu estatuto, atua na consecução de seus 

objetivos através de ações educacionais, produção e divulgação de informações de 

conhecimento técnico e científico, estudos, pesquisas, desenvolvimento de 

protótipos, processos e sistemas de base tecnológica. Atualmente trabalha nos 

segmentos ambiental, automotivo, construção civil, eletroeletrônica, energia, 

indústria, petróleo e gás e tecnologia da informação.  

 O modelo de apresentação das informações contábeis são aplicações 

normativas, ou seja, cumprem normas publicadas pelas NBC (Normas Brasileiras de 
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Contabilidade). A análise de desempenho econômico financeira fica restrita a prática 

contábil, uma visão simplista, sem relação entre as variáveis. 

 As demonstrações financeiras permitem as partes interessadas uma leitura 

dos acontecimentos financeiros e econômicos, porém não permite visualizar a 

eficiência quanto a sua alocação de recursos e seus serviços prestados (inputs e 

outputs respectivamente). 

5.2.2 Fase 1 - Definição e seleção da amostra 

 Para fins de comparação de eficiências serão analisadas todas as áreas. 

Vale ressaltar que cada área tem seu foco de atuação específico, porém todas 

trabalham sob as mesmas condições no que tange a gestão dos administradores e 

de mercado. Deve ser esclarecido, também, que as áreas foco desse estudo são 

tratadas internamente como unidades produtivas, ou seja, são responsáveis por 

angariar recursos provenientes de prestação de serviços com objetivo de custear 

suas despesas bem como a das áreas que dão suporte para que a prestação de 

serviço ocorra. Cabe informar ainda, que no ano de 2014 a empresa passou por 

uma reestruturação, onde foi extinta uma área a qual foram somadas à outras duas 

áreas, portanto pode ocorrer uma variação nas variáveis selecionadas que podem 

ser explicada por esta situação. 

5.2.3 Fase 2 – Análise exploratória de dados 

 Os dados utilizados para esse estudo são de domínio restrito, ou seja, são 

dados tratados única e exclusivamente dentro da empresa, porém cabe ressaltar 

que todas as demonstrações financeiras são compulsoriamente, previstas em 

estatuto, auditadas por empresas independentes e publicadas em jornais de grande 

circulação, o que lhes confere um grau elevado de confiança quanto às informações 

utilizadas.  

 A base de dados utilizada para o estudo é proveniente de relatórios 

financeiros utilizados internamente. Diferentemente, um pouco, do balanço 

patrimonial e demonstração de resultados os quais são tratados em regime de 

competência, os dados utilizados nesse estudo são todos no regime de caixa. Da 

mesma forma que as demonstrações financeiras, os dados utilizados são de forma 
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indireta validadas por auditorias independentes, ou seja, os dados utilizados 

compõem as demonstrações financeiras. 

 Conforme o organograma da empresa há um total de 12 áreas produtivas, 

numeradas de 1 a 12. Para as análises a serem realizadas na sequência foram 

elencados dados dos anos de 2013 e 2014. 

 Nesta fase do estudo serão elencadas as receitas e despesas por tipo de 

serviço prestado (pesquisa e desenvolvimento, ensaios e análises qualificadas e 

serviços tecnológicos), receita total, despesa total (fixa + variável) e números de 

funcionários das áreas. 

 Nos anos de 2013 e 2014 foram executados 128 projetos de pesquisa e 

desenvolvimento. Cabe lembrar que alguns projetos iniciaram-se em anos anteriores 

e estão em execução, outros estão iniciando e alguns já finalizaram, sendo no total 

128 projetos executados durante cada ano. 

 

FIGURA 26 – NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  
FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 

 

 É notório que os projetos de pesquisa e desenvolvimento são mais 

expressivos em quatro Áreas (Áreas 3,9,12 e 1) sendo que a Área 3 obteve nos 
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anos de 2013 e 2014 quase o dobro de projetos em relação à Área 9, por exemplo, 

que fica em segunda posição  (FIGURA 26). 

Como já era esperado as receitas e despesas referentes aos projetos de 

pesquisa e desenvolvimento tem relação direta com os números de projetos, ou 

seja, a Área 3 é a área que desenvolve o maior número de projetos e da mesma 

forma tem os valores de receita e despesa mais elevados (FIGURA 27 - RECEITA E 

DESPESA DE PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  - 2013. Nestes 

valores de despesa não estão elencados os valores de recursos humanos, mas 

somente as despesas apropriadas diretamente na execução dos projetos. Por uma 

decisão dos administradores as despesas com pessoal são alocadas nas despesas 

denominadas de gestão. Não será alvo de discussão neste trabalho o modelo o qual 

os administradores optam pela alocação de mão de obra, pois isto está fora do 

escopo do trabalho. 

 

FIGURA 27 - RECEITA E DESPESA DE PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  - 2013 
E 2014 

FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 
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 Da mesma forma no ano de 2014 as receitas e despesas de projeto de 

pesquisa e desenvolvimento tiveram uma relação direta, ou seja, quanto maior o 

número de projetos maiores as receitas e despesas. Porém quando comparado o 

ano de 2014 com 2013 observa-se que o número de projetos permaneceu 

constante, porém a receita reduziu do ano de 2013 para 2014 em 5,2% e a despesa 

aumentou 22,7%.  

 Conforme exposto anteriormente além dos serviços de pesquisa e 

desenvolvimento a empresa atua também na linha denominada ensaios e análises 

qualificadas que de maneira sucinta é definida como serviços de curta duração que 

obrigatoriamente são executados dentro dos laboratórios da empresa.  

 

FIGURA 28 - RECEITA E DESPESA DE ENSAIOS E ANÁLISES QUALIFICADAS - 2013 E 2014 
FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 

 

 Na Figura 28 são apresentadas a receitas e despesas de ensaios e análises 

qualificadas do ano de 2013 e 2014. Tal como os serviços de pesquisa e 

desenvolvimento, as despesas com recursos humanos não estão contidas nestes 

valores. Um fato bastante evidente é a distinção das áreas quanto ao tipo de serviço 

prestado. As Áreas 3, 9, 1, 10, 8 e 7 para os anos de 2013 só atuaram nos serviços 

de pesquisa e desenvolvimento sem nenhuma frente de serviços em ensaios e 

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000

4 11 5 1 12 2 3 6 7 8 9 10

R
e

ce
it

a 
 e

 D
e

sp
e

sa
 (

R
$

) 

Áreas 

Receita - 2013 Receita - 2014 Despesa - 2013 Despesa - 2014



 

 

79 

análises qualificadas.  A mesma leitura pode ser feita para o ano de 2014. No 

entanto, observa-se que quando comparado com os serviços de pesquisa e 

desenvolvimento, onde a receita diminui e a despesa aumentou (comparando-se 

2014 com 2013) a receita e a despesa aumentaram para os serviços de análises 

qualificadas de 2013 para 2014. 

 A Figura 29 mostra as receitas e despesas de serviços tecnológicos. Os 

mesmos caracterizam-se por serviços geralmente de longa duração onde seu 

produto final não necessariamente é um relatório/parecer e não necessariamente 

são utilizados os laboratórios da empresa para prestação do serviço. 

 

FIGURA 29 - RECEITA E DESPESA DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS – 2013 E 2014 
FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 

 

 Pode ser observado que as áreas que prestam serviços de pesquisa e 

desenvolvimento atuam também com serviços tecnológicos, diferentemente, quando 

se compara a prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento frente aos 

ensaios e análises qualificadas, onde as áreas que atuam com pesquisa e 

desenvolvimento não atuam em ensaios e análises qualificadas. Em outras palavras, 

as áreas que atuam com pesquisa e desenvolvimento não atuam em ensaio e 

análises qualificadas, mas podem prestar serviços tecnológicos. Um fato significativo 
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comparando o ano de 2014 com 2013, é a redução da receita e despesa em 41,1% 

e 52,4% respectivamente (esta redução refer-se ao somatório de todas as áreas). 

 

 

FIGURA 30 - RECEITA TOTAL 2013 E 2014 
FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 

 

 A Figura 30 apresenta a receita total (somatória de todas as frentes de 

serviço) por área em ordem decrescente de valores. De maneira geral estabelece 

uma relação direta com as despesas (observado nas próximas figuras), ou seja, 

quanto maior a despesa, maior a receita. Tal fato fica bem visível na Área 3, onde o 

número total de serviços, funcionários e despesas são todos maiores e por fim 

também tem a receita maior. 
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FIGURA 31 – NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR ÁREA 
FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 

 

 A  Figura 31 apresenta o número de funcionários por área nos anos de 2013 

e 2014. No ano de 2013 as áreas contavam com um total de 300 funcionários os 

quais foram reduzidos à 284 em 2014 (valores referentes aos dias 31/12/2013 e 

31/12/2014 respectivamente). 

 Gerencialmente a empresa adota as despesas fixas como a soma dos 

valores gastos com pessoal (salários + encargos sociais + benefícios) e rateios 

(despesas com limpeza e conservação, manutenção predial, segurança, etc.). As 

despesas variáveis são dadas pela soma de serviços de terceiros (serviços 

aplicados à atividade fim), equipamentos, materiais, viagens, treinamento, outros e 

imposto sobre serviço. A despesa total é dado pela soma da despesa fixa + a 

variável. 
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FIGURA 32 – DESPESA FIXA POR ÁREA – 2013 E 2014 
FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 

 

 Conforme citado anteriormente a despesa fixa é dada pela soma dos 

salários e rateios. A  Figura 32 apresenta as despesas fixas por Área e em ordem 

decrescente. Se comparado com a Figura 31 observa-se que os números de 

funcionários das Áreas seguem uma proporcionalidade uma vez que, por exemplo, a 

Área 3 possui o maior número de funcionários e consequentemente a maior despesa 

fixa, e da mesma forma aplica-se a mesma lógica a Área 2, onde apresenta o menor 

número de funcionários e o menor despesa fixa. Pode concluir também que a maior 

despesa fixa é o valor de salários e encargos. 
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FIGURA 33 - DESPESA VARIÁVEL POR ÁREA 
FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 

 

 A Figura 33 apresenta a despesa variável por área em ordem decrescente. 

Partindo do ponto que a despesa total é a despesa fixa somada a despesa variável, 

observa-se que a parcela da despesa fixa é maior em relação à despesa variável. 

Este tipo de situação ocorre em empresas prestadoras de serviço, onde despesa 

com mão de obra (salários) é o maior despesa. Outra comparação possível é a 

relação número de funcionários, despesa fixa e despesa variável na qual existe uma 

relação direta entre número de funcionários e despesa fixa, porém a despesa 

variável não estabelece nenhuma proporcionalidade entre ss demais. A despesa 

variável está relacionada ao tipo de serviço prestado, ou seja, em alguns serviços o 

principal insumo é a mão de obra e outros podem ser materiais, equipamentos, etc. 

 A Figura 34 apresenta a despesa total que é dada pela despesa variável 

somada à despesa fixa. Apenas ressaltando que a despesa fixa é a soma de 

despesas de pessoal e rateios e a despesa variável são os valores gastos para as 

prestações de serviço. A despesa total em 2014 comparando com 2013 teve uma 

queda de 4,0%, porém ao comparar a receita no mesmo período a mesma reduziu 

5,7%. 
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FIGURA 34 - DESPESA TOTAL 2013 E 2014 
FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 

5.2.4 Fase 3 – Seleção de variáveis 

 Conforme apresentado na seção anterior as Áreas da empresa apresentam 

diferentes valores quanto à receita por tipo de serviço, despesas fixas e variáveis, 

números de funcionários e despesa total, porém quando somado todas as áreas 

elas fazem parte de um todo, e esse todo possui o mesmo objetivo. Para melhor 

exemplificar as características foram esboçadas duas figuras, onde são traçadas a 

estrutura de receitas e despesas para os anos de 2013 e 2014. 
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FIGURA 35 - ESTRUTURA DE RECEITA E DESPESAS – 2013 
FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 

 

 A Figura 35 apresenta a estrutura de despesa fixa, variável além da receita 

total. Conclui-se que independente dos valores realizados com receitas e despesas, 

o comportamento das Áreas são similares. Em todas as Áreas a receita é 

representada pelos maiores valores, e despesa fixa da mesma maneira é a maior 

despesa para todas as áreas também, e consequentemente a despesa variável 

atinge os menores valores.  Com objetivo de validar tal comportamento foi esboçado 

a Figura 36 para comprovar a mesma percepção. 

 

FIGURA 36 - ESTRUTURA DE CUSTOS E RECEITA – 2014 
FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 
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 As Figura 35 eFigura 36 apresentam o mesmo comportamento quanto à sua 

estrutura de receita e despesas. A única diferença observada foi em termos de 

valores, onde o a despesa fixa aumentou em 12,3% em relação a 2013, justificado 

pela correção de salários (previsto em acordo de trabalho) e reajuste de contratos de 

prestadores de serviços (despesas com limpeza e conservação, manutenção 

predial, segurança, etc.). No sentido contrário foi observada uma retração nas 

despesas variáveis e receita, 13,7% e 13,4% respectivamente. Tal fato tem forte 

ligação com a redução na prestação de serviços em geral, ou seja, independente do 

aumento da receita as despesas fixas aumentam por força contratual. 

 Finalizada a investigação de dados, devem ser selecionadas as variáveis. As 

investigações permitiram concluir que independente dos dados terem diferentes 

magnitudes, todos tem a mesma grandeza e mesmo comportamento. Trazendo esta 

realidade para a aplicação da ferramenta DEA, atribui-se que cada área é uma DMU 

independente, a qual é parte integrante de um todo, neste caso a empresa. Além 

disso, todas as áreas trabalham sob as mesmas condições de mercado e gerencias, 

bem como todas tem a mesma finalidade, ou seja, promoção de serviços para o 

desenvolvimento da sociedade e ser autossuficiente em sua manutenção e 

perenidade. 
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FIGURA 37 - VARIÁVEIS DE ENTRADA DO MODELO 
FONTE: O AUTOR (2015) 

  

 A Figura 37 apresenta as variáveis de entrada do modelo selecionadas para 

aplicação da ferramenta DEA. Conforme prevê a literatura foram elencados os 
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recursos (inputs) necessários a execução dos objetivos propostos pela empresa 

bem como sua entrega (outputs). 

5.2.5 Fase 4 – Seleção e aplicação do modelo 

  Na seção anterior foram elencadas as variáveis que serão utilizadas como 

dados de entrada do modelo, foi analisado o comportamento das estruturas de 

receitas e despesas, as quais demonstraram o mesmo comportamento que por 

consequência permitem a comparação entre si. O ponto de partida na definição do 

modelo a ser aplicado é quanto ao tipo de retorno de escala (constante ou variável), 

vale lembrar que este trabalho foi restringido aos modelos clássicos CCR e BCC.  

 A característica da empresa em análise permite constatar que acréscimos 

nos inputs, neste contexto representado por despesas fixas e variáveis, não 

obrigatoriamente corresponderá a acréscimos proporcionais nos outputs, ou não 

necessariamente há um retorno constante de escala. Fica fácil essa percepção 

quando, por exemplo, em uma situação hipotética dentro desta empresa, tem-se um 

acréscimo x no número de funcionários e esse acréscimo corresponde a um 

aumento y no número de projetos executados, conforme Figura 38. 

 

 

FIGURA 38 - NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS X PROJETOS 
FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 
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no número de funcionários pode corresponder a um aumento no número de projetos, 

porém esta relação não é constante. Diferentemente, em processos fabris de baixa 

complexidade, por exemplo, onde não são empregadas muitas tecnologias, pode ser 

observado retorno de escala constante, onde, por exemplo,  um funcionário produz 

dez cadeiras por dia, dois produzem vinte e assim por diante. Desta análise conclui-

se que o modelo quanto ao retorno de escala será variável, pois não existe esta 

relação proporcional na empresa em estudo. 

 A outra decisão a ser tomada na escolha da aplicação do modelo é quanto a 

sua orientação (inputs ou outputs). Para esta análise deve ser levado em 

consideração o cenário o qual a DMU está inserida. Diferente do estudo de caso I, 

neste, as DMUs são representadas pelas Áreas da empresa. Em uma esfera 

comparativa a resposta mais rápida e com maior impacto seria a minimização dos 

inputs. Traduzindo o cenário para a realidade pode-se afirmar que as despesas são 

mais facilmente controladas se comparada com as receitas, uma vez que estas não 

dependem só do esforço interno da Área e sim do mercado o qual ela atende. Numa 

visão simplista pode-se afirmar que as despesas estão na “mão” do gestor de cada 

Área, existe uma atuação direta, e a contrapartida, receita, tem um maior grau de 

independência do gestor da Área. Portanto dentro desta lógica o modelo a ser 

aplicado seria com retornos variáveis de escala com orientação aos inputs. Porém 

vale expandir horizontes e pensar que desta maneira os administradores estariam 

“encolhendo” o tamanho da empresa uma vez que seria feito a “minimização dos 

inputs”, aí abre espaço para direcionar o modelo para a “maximização dos outputs” 

uma vez que são conhecidos possíveis alvos de receita neste caso, ou seja, o 

empresário com base em sua série histórica, por exemplo, sabe qual foi o máximo 

de receita que cada Área realizou em um determinado momento. Portanto conclui-se 

que o modelo a ser aplicado será o de retornos variáveis de escala com orientação 

aos outputs. 

5.2.6 Fase 5 – análise dos resultados 

 Segue a TABELA 8 com os dados de entrada a serem processados no 

software Frontier Analyst. 
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TABELA 8 - DADOS DE ENTRADA REFERENTE AO ANO DE 2014 
 
 

Área Despesas Fixas Despesas Variáveis Nº de funcionários Receitas 

1 2.920.187  3.543.556  25 6.738.445  

2 873.023  441.117  4 1.765.582  

3 7.077.659  2.915.002  44 10.791.123  

4 3.016.004  1.019.074  29 5.450.960  

5 1.533.789  233.785  17 1.787.574  

6 1.839.864  961.034  15 3.667.874  

7 1.262.174  374.581  11 1.841.787  

8 3.535.942  1.511.922  29 5.001.266  

9 3.937.630  2.096.999  29 5.970.968  

10 3.717.115  218.893  32 4.418.200  

11 2.708.289  1.493.254  22 4.967.539  

12 3.633.392  1.321.459  27 4.854.967  

 

FONTE: RELATÓRIOS GERENCIAIS DA EMPRESA ANALISADA (2015) 

 

 

FIGURA 39 - ENTRADA DE DADOS NO SOFTWARE 
FONTE: O AUTOR (2015) 
 

 Com base na TABELA 8 foram realizadas as inserções dos valores no 

software. Foi selecionado o tipo de escala e orientação e a restrição dos pesos pelo 

mesmo motivo já explicitado no estudo de caso I. Realizadas estas etapas segue 

abaixo a Figura 40 - score de eficiência onde são apresentados os scores de 

eficiência das 12 Áreas em análise. 
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FIGURA 40 - SCORE DE EFICIÊNCIA 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 

 A Figura 40 apresenta de maneira simplificada os scores de eficiência 

relativos em ordem decrescente. Das doze Áreas em comparação, sete apresentam 

um score de eficiência de 100%.  Apenas para propor uma comparação aos 

métodos tradicionais de avaliação, foi construído a Tabela 9, onde é informado a 

Área, posição e o resultado operacional bruto para o ano de 2014. 

 

TABELA 9 - RANKING COM BASE NO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

 

Área Ranking Resultado Operacional Bruto 

4 1 1,415,882.00 

6 2 866,976.00 

3 3 798,462.00 

11 4 765,996.00 

10 5 482,192.00 

2 6 451,442.00 

1 7 274,702.00 

7 8 205,032.00 

5 9 20,000.00 

8 10 - 46,598.00 

9 11 -63,661.00 

12 12 - 99,884.00 

 
FONTE: AUTOR (2015) 
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 Em uma análise tradicional com base nas informações disponíveis uma das 

primeiras avaliações que os administradores da empresa fariam seria o cálculo do 

resultado operacional bruto (aqui neste estudo ilustrado pela receita subtraída das 

despesas fixa e variável), conforme a Tabela 9. Estabelecendo uma comparação 

entre os dois métodos de avaliação, observa-se que na ferramenta DEA a Área 

classificada em último lugar foi a Área 8, enquanto nos métodos tradicionais foi a 

Área 12 a qual neste momento (avaliação tradicional) não leva em consideração a 

quantidade de funcionários presentes. Outro fato que desperta atenção é a Área 11 

que aparece na 8ª posição na ferramenta DEA e em 4ª posição nos métodos 

tradicionais, que da mesma forma desconsidera os esforços dos funcionários neste 

caso. 

 

TABELA 10 - PESOS INPUTS/OUTPUTS 

 

Área Despesas Fixas Despesas Variáveis 
Nº de 

funcionários 
Receitas 

1 0.0100 0.0860 0.9030 1.0000 

2 0.0090 0.0100 0.9800 1.0000 

3 0.0100 0.0400 0.9490 1.0000 

4 0.5820 0.4070 0.0090 1.0000 

5 0.6660 0.3230 0.0100 1.0000 

6 0.3930 0.1780 0.4270 1.0000 

7 0.5040 0.4850 0.0100 1.0000 

8 0.5250 0.1740 0.3000 1.0000 

9 0.5180 0.2140 0.2660 1.0000 

10 0.0100 0.2960 0.6930 1.0000 

11 0.5010 0.2140 0.2830 1.0000 

12 0.0940 0.4320 0.4720 1.0000 

 
FONTE: AUTOR (2015) ADAPTADO SOFTWARE 

 

 A TABELA 10 apresenta os pesos atribuídos ao inputs/outputs. Vale lembrar 

que a somatório dos inputs e outputs deve ser um, ou em uma leitura diferente, 

pode-se afirmar  que é a contribuição de cada input/output no cálculo da eficiência.  
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Neste caso específico, onde há somente um output o peso a ele atribuído é 1 (ou 

100%). 

 

TABELA 11 - PESOS INPUTS/OUTPUTS ORDENADOS 
 

Área Nº de funcionários  Despesas Fixas Despesas Variáveis Receitas 

2 0.9800  0.0090 0.0100 1.0000 

3 0.9490  0.0100 0.0400 1.0000 

1 0.9030  0.0100 0.0860 1.0000 

10 0.6930  0.0100 0.2960 1.0000 

12 0.4720  0.0940 0.4320 1.0000 

6 0.4270  0.3930 0.1780 1.0000 

8 0.3000  0.5250 0.1740 1.0000 

11 0.2830  0.5010 0.2140 1.0000 

9 0.2660  0.5180 0.2140 1.0000 

5 0.0100  0.6660 0.3230 1.0000 

7 0.0100  0.5040 0.4850 1.0000 

4 0.0090  0.5820 0.4070 1.0000 

 
FONTE: AUTOR (2015) ADAPTADO SOFTWARE 

 

 Com objetivo de traçar um melhor entendimento no que tange a relação 

entre os valores de inputs foi construído a TABELA 11. O primeiro passo foi fazer a 

somatória dos pesos dos inputs, em seguida classificá-los em ordem decrescente de 

pesos. Na somatória a maior contribuição foi o número de funcionários, seguidos por 

despesas fixas e por últimas despesas variáveis. Essa tabela permite tirar algumas 

conclusões; i) Em nenhuma das Áreas as despesas variáveis tiveram maior 

contribuição no cálculo da eficiência; ii) Não se pode afirmar que há uma distribuição 

de pesos igualitários para a Área mais eficiente, e; iii) Não existe um padrão de 

distribuição entre as Áreas eficientes.  
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FIGURA 41 - DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL DE MELHORIA PARA AS RECEITAS 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 

 A FIGURA 41 apresenta o potencial de melhoria para a receita das 12 

Áreas. Na distribuição é notório que a grande maioria tem um pequeno potencial de 

melhoria (varia de 0 a 10%) e apenas 2 Áreas tem um intervalo que varia de 21 a 

30%. Os percentuais de potencial  de melhoria para receita (Tabela 1Tabela 12) 

 
TABELA 12 - PERCENTUAIS DE MELHORIA DA RECEITA 

 

Área Percentual de melhoria da receita 

11 2% 

7 8% 

9 15% 

12 21% 

8 23% 
 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 CENÁRIOS E ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO ESTUDO DE CASO II 5.3

 Serão realizadas três simulações (cenários) com objetivo de calcular a nova 

eficiência e a respectiva sensibilidade da eficiência quando alterado o valor do input. 

Cabe lembrar que o modelo foi orientado aos outputs, porém apenas para obtenção 
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de cenários será alterado o valor do input. No cenário 1 serão reduzidos 10% no 

valor das despesas fixas, no cenário  2  reduzidos 10% nas despesas variáveis e no 

cenário 3  redução de  10% no número de funcionários. É importante salientar que o 

percentual de variação é baixo se considerado uma escala de 0 a 100%, porém será 

um cenário mais próximo possível da realidade. Para essa análise ainda deve ser 

considerado que serão aplicados os percentuais de redução apenas nas empresas 

que se encontram abaixo dos 100% de eficiência, porém para o cálculo de eficiência 

do grupo as mesmas serão consideradas uma vez que trata-se de eficiência relativa. 

Para o número de funcionários será atribuído o número inteiro. 

5.3.1 Cenário 1 -  redução de 10% nas despesas fixas 

 A Figura 42 apresenta os novos valores de despesas fixas. 

 

FIGURA 42 – VALORES COM REDUÇÃO DE 10% NAS DESPESAS FIXAS 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 

 Foram reduzidos 10% das despesas fixas nas Áreas 7, 8, 9, 11  e 12. 
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FIGURA 43 – SCORE DE EFICIÊNCIA COM 10% DE REDUÇÃO NAS DESPESAS FIXAS 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 

 Diferente dos dados reais das Áreas, a Figura 43 apresenta os novos 

valores com a simulação de redução de despesas fixas. O objetivo aqui é mostrar a 

sensibilidade da eficiência quando alterado o valor da despesa fixa. Abaixo a 

TABELA 13 onde é apresentado o comparativo entre o score original e o novo score 

calculado. 

 

TABELA 13 - COMPARATIVO DE SCORE  - SENSIBILIDADE A DESPESA FIXA 

 

Área Score Original  Score Simulado ∆% - Sensibilidade 

7 92,3% 100,0% 7,7% 

9 86,8% 90,8% 4,0% 

8 80,9% 84,8% 3,9% 

11 97,3% 100,0% 2,7% 

12 82,5% 84,6% 2,1% 

 
FONTE: O AUTOR (2015) 

  

 Para análise, tomando a Área 11 como exemplo, pode-se afirmar que a cada 

10% de redução na sua despesa fixa tem como consequência o aumento de 2,7% 

em sua eficiência. Não é possível a afirmação “A cada 1% de redução nas despesas 

fixas tem como consequência o aumento de 0,27% no score”, uma vez que o 

modelo trabalha com a combinação ótima dos inputs/outputs no cálculo da eficiência 



 

 

96 

relativa, ou seja, a comparaçõa não se restringe apenas a Área11, e sim a todas.  

Na TABELA 13 é possível concluir que a Área 7 é a mais sensível a alterações nas 

despesas fixas e ao contrário a Área 12 é a menos sensível. Deve ser considerado 

ainda que esta nova eficiência foi calculada considerando todas as Áreas da 

empresa, portanto, ainda é uma eficiência relativa. Em uma consideração preliminar 

poder-se-ia afirmar que a maior sensibilidade seria a da Área 8 uma vez que a 

mesma teve a despesa fixa com a maior contribuição, porém deve ser lembrado que 

a Área 8 obteve a despesa fixa com a maior contribuição quando comparada com os 

dados originais, a partir do momento em que se alteram os mesmos ocorre uma 

reconfiguração dos pesos objetivando maiores scores. 

5.3.2 Cenário 2 -  redução de 10% nas despesas variáveis 

 A Figura 44 apresenta os novos valores de despesas variáveis 

 

 

FIGURA 44 -  VALORES COM REDUÇÃO DE 10% NAS  DESPESAS VARIÁVEIS 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 

 Foram reduzidos 10% das despesas variáveis nas Áreas 7, 8, 9, 11  e 12. 
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FIGURA 45 – SCORE DE EFICIÊNCIA COM 10% DE REDUÇÃO NAS DESPESASVARIÁVEIS 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 

 Diferente do cenário 1 nenhuma das Áreas (que tiveram redução nas 

despesas variáveis) atingiram 100% de eficiência, porém, conforme esperado, todas 

tiveram um aumento em seu novo score (Figura 45). 

  

TABELA 14 - COMPARATIVO DE SCORE  - SENSIBILIDADE A DESPESA VARIÁVEL 

 

Área Score Original  Score Simulado ∆% - Sensibilidade 

7 92,3% 99,7% 7,4% 

12 82,5% 85,9% 3,4% 

11 97,3% 99,2% 1,9% 

9 86,8% 88,5% 1,7% 

8 80,9% 82,1% 1,2% 

 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 

 Como o cenário anterior, a área 12, por exemplo, a cada 10% de redução na 

sua despesa variável tem como consequência o aumento de 3,4% em sua eficiência. 

Todas as demais condições observadas no cenário 1 também são válidas para o 

cenário 2 (TABELA 14). 
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5.3.3 Cenário 3 -  redução de  10% no número de funcionários 

 A Figura 46 apresenta o novo número de funcionários. 

 

 

FIGURA 46 - VALORES COM REDUÇÃO DE 10% NO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 

 Foram reduzidos 10% no número de funcionários das Áreas 7, 8, 9, 11  e 12. 

 

 

FIGURA 47 – SCORE DE EFICIÊNCIA COM 10% DE REDUÇÃO NO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 

 Como no cenário 2, nenhuma das empresas atingiu 100% de eficiência com 

o decréscimo de 10% na quantidade de funcionários. Vale lembrar que para trazer 

os valores mais próximos da realidade foram considerados números inteiros para 

quantidade de funcionários (FIGURA 47).  
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TABELA 15 - COMPARATIVO DE SCORE - SENSIBILIDADE A Nº DE FUNCIONÁRIOS 

 

Área Score Original  Score Simulado ∆% - Sensibilidade 

12 82,5% 86,7% 4,2% 

9 86,8% 89,5% 2,7% 

11 97,3% 99,6% 2,3% 

8 80,9% 83,2% 2,3% 

7 92,3% 92,4% 0,1% 

 
FONTE: O AUTOR (2015) 

 

 Diferente dos cenários anteriores, observou-se que todas as Áreas tem uma 

sensibilidade menor à redução no número de funcionários. Apenas como exemplo 

pode ser citado a Área 12, onde uma redução de 10% no número de funcionários 

ocasiona um acréscimo na ordem de 4,2% na eficiência (TABELA 15). 

5.3.4 Considerações finais do Estudo de Caso II 

 A medição de eficiência das Áreas de uma mesma empresa, a partir da 

ferramenta DEA, se mostrou de grande valia. De maneira geral os resultados se 

mostraram em linha com os padrões normativos, o que facilita o entendimento e 

percepção da realidade do analista que as utiliza.  O fato de propor a análise de 

eficiências das Áreas de uma empresa a qual tem uma qualidade melhor e maior de 

dados, possibilita uma melhor interpretação dos resultados. O potencial de melhoria 

nas receitas permite ao gestor concentrar seus esforços naquela Área que no 

momento é menos eficiente, a ferramenta DEA permite um melhor direcionamento 

nos esforços. 

 Quanto à análise de sensibilidade da eficiência frente às variações nos 

inputs o método de avaliação se mostrou bem oportuno uma vez que na somatória 

dos pesos de todas as Áreas o maior valor encontrado foi do input despesa fixa, ou 

seja, no geral a variável que mais contribui para o cálculo da eficiência foi a despesa 

fixa. Concomitantemente a este fato a melhor resposta da eficiência quando 

realizada a variação dos inputs, ou seja, se demonstrou mais sensível. Em outras 

palavras, permitiu indicar ao tomador de decisões que para uma melhoria no seu 

nível de eficiência, o input que melhor responderá será a despesa fixa e, portanto, é 
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um ponto o qual o gestor da área deverá trabalhar a fim de melhorar a sua 

eficiência. 

 A análise desse estudo de caso ainda apresenta algumas limitações quanto 

ao tratamento das informações iniciais, tais como; 

1. Quando analisada a Área da empresa dentro apenas de um ano, pode-se 

estar ocultando alguns números importantes de receita e despesa. Por 

exemplo: Em alguns projetos há um maior desembolso de recurso 

(despesas) no primeiro ano, por exemplo, e a receita maior no ano 

seguinte. Deste modo quando se seleciona um ano de análise pode estar 

condenando o resultado da Área e como consequência a sua eficiência; 

2. Outra informação que pode estar distorcendo a eficiência são os valores 

de mão de obra, uma vez que este corresponde de 50 a 60% do total de 

despesa da empresa como um todo. O fato da empresa não fazer 

apropriação separada de valores de mão de obra nos projetos de 

pesquisa e desenvolvimento, serviços tecnológicos e análise qualificada 

pode distorcer o resultado e, como consequência, a eficiência. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 CONCLUSÕES 6.1

 Os objetivos do trabalho foram alcançados uma vez que foi possível a 

aplicação da ferramenta DEA para os dois estudos de casos propostos. Em ambos 

estudos foram mostrados quais as medidas, através de suas potencialidades de 

nelhorias nos inputs. Também foi possível determinar a sensibilidade das eficiências 

com três cenários distintos (para o Estudo de Caso II). 

   Quando associada aos métodos tradicionais, especificamente na 

contabilidade normativa, pode fornecer ainda mais subsídios para tomadas de 

decisão. Apenas um fato contribui negativamente para sua utilização, a sua difusão 

nas empresas como ferramenta de gestão empresarial devido a sua complexidade, 

tanto nos conceitos inicias (formulação matemática do problema) como na seleção 

das variáveis e definição dos modelos.  

 Em relação ao Estudo de Caso I a aplicação da ferramenta não se 

demonstrou tão em conformidade com os métodos tradicionais de avalição, pois 

quando comparados obtiveram ranqueamentos um pouco diferentes, porém se 

demostrou complementar a análise. Importante ressaltar que todo o estudo do caso I 

foi realizado com as informações financeiras do ano de 2013, pois no momento da 

execução do estudo as informações do ano de 2014 ainda não estavam disponíveis.   

Por outro lado, para o Estudo de Caso II a ferramenta se demonstrou mais 

próxima aos métodos normativos de análise. Quanto à análise de sensibilidade da 

eficiência frente às variações nos inputs o método de avaliação se mostrou bem 

oportuno uma vez que na somatória dos pesos de todas as Áreas o maior valor 

encontrado foi do input despesa fixa, ou seja, no geral, a variável que mais contribui 

para o cálculo da eficiência foi a despesa fixa. Tais conclusões indicam ao tomador 

de decisões que para uma melhoria no seu nível de eficiência, o input que melhor 

responderá será a despesa fixa e, portanto, é um ponto o qual o gestor da área 

deverá trabalhar a fim de melhorar a sua eficiência. 

 No Estudo de Caso II o que permitiria uma análise ainda mais consistente seria 

um estudo de caso com um período maior de tempo, de modo que fosse possível 

separar, por exemplo, nos serviços de pesquisa e desenvolvimento o início e fim do 

projeto com objetivo de não distorcer o resultado. Ainda em complemento ao  Estudo 
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de Caso II propor uma metodologia de trabalho a qual fosse possível apontar as 

horas de trabalho para cada tipo de serviço, evitando assim a distorção do resultado 

e como consequência o resultado da eficiência. 

 A grande evolução no modo de avaliar é a possibilidade da ferramenta DEA 

desconsiderar a grandeza das variáveis, como no caso II onde foram agregados 

unidades monetárias e número de pessoas. 

 TRABALHOS FUTUROS 6.2

 O escopo de trabalho limitou-se a aplicação de um modelo normativo versus 

um modelo positivo contábil de avaliação. De um lado a contabilidade tradicional e 

do outro o DEA como uma nova ferramenta. Um avanço no trabalho seria a proposta 

de um  método de avaliação de eficiência que integrasse os dois modelos de 

avaliação.  A integração dos dois modelos possibilitaria ao gestor uma tomada mais 

consistente, pois a abrangência da análise extrapolaria os métodos normativos de 

análise. 
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ANEXO 1 -  BALANÇO PATRIMONIAL CEPEL 
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ANEXO 2 -  DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CEPEL 
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ANEXO 3 -  BALANÇO PATRIMONIAL CNPEM  
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ANEXO 4 -  DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CNPEM  
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ANEXO 5 -  BALANÇO PATRIMONIAL CPQD  
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ANEXO 6 -  DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CPQD 
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ANEXO 7 -  BALANÇO PATRIMONIAL IPT  
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ANEXO 8 -  DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS IPT  
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ANEXO 9 -  BALANÇO PATRIMONIAL ELDORADO  
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ANEXO 10 -  DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ELDORADO  
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ANEXO 11 -  BALANÇO PATRIMONIAL LACTEC  
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ANEXO 12 -  DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS LACTEC  
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ANEXO 13 -  BALANÇO PATRIMONIAL EPE 
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ANEXO 14 -  DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EPE  
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ANEXO 15 -  BALANÇO PATRIMONIAL CGTI  
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ANEXO 16 -  DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CGTI 

 

 


