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Resumo – Neste artigo discutimos a avaliação de pontos de influência no contexto da Análise de 
Envoltória de Dados (DEA).  Usamos duas técnicas distintas sendo que uma se baseia na medida de 
eficiência de Farrell e a outra nos escores de supereficiência, também conhecidos como escores de 
eficiência DEA modificados. As técnicas para identificação de observações influentes são importantes 
porque elas permitem priorizar aquelas observações que necessitam ser investigadas quanto à sua 
correção. Isto pode ser traduzido como uma redução na carga de trabalho do analista assim como nos 
custos e no tempo despendidos na conferência dos dados.  As duas metodologias foram aplicadas 
numa amostragem de 34 Empresas de telefonia fixa comutada, tendo sido os dados fornecidos pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).  

Palavras-chave: DEA, eficiência radial, observações influentes. 

 

Abstract – In this article we discuss the assessment of influence in the context of the Data 
Envelopment Analysis (DEA). We use two distinct techniques. One is based on the Farrell 
measurement of efficiency and the other upon the superefficiency score, also kwon as the modified 
DEA score of efficiency. The techniques for identification of influential observations are important 
because they allow prioritizing the observations that need further investigations regarding their 
correctness. This can be interpreted as a reduction in the workload of the analyst and in the costs and 
time involved in data checking.  We apply both methodologies upon a sample of 34 Brazilian landline 
telephone companies, using data furnished by the Brazilian National Agency of Telecommunications 
(Anatel). 

Keywords: DEA, radial efficiency, influential observation. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Análise de Envoltória de Dados (DEA, do inglês Data Development Analysis ) é uma metodologia 
baseada em programação linear concebida para estimar fronteiras de produção e determinar a 
eficiência relativa das assim chamadas DMU’s (Unidades Tomadoras de Decisão ou, em inglês, 
Decision Making Units) num contexto de múltiplas entradas e saídas. 

A presença de pontos fora da curva (outliers) pode ser um problema sério em DEA, porque a fronteira 
de eficiência linear por partes é determinada pelas observações que se constituem em pontos extremos.  
Ocorre que as medidas de eficiência das DMU’s são estimadas em função da distância a fronteira de 
eficiência.  Assim, se um outlier é um ponto extremo, ele pode afetar essas medidas de eficiência.  Se 
esse efeito for superior a uma referência previamente arbitrada, esse outlier recebe o nome de 
observação influente. 

Neste trabalho apresentamos duas metodologias distintas para detectar observações influentes numa 
amostra de 34 companhias brasileiras que prestam serviços de telefonia fixa.  A primeira delas é 
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baseada na medida radial de eficiência de Farrel, usada nos modelos CCR e BCC de CHARNES et al 
(1978) e BANKER et al (1984), respectivamente. A segunda usa medidas de supereficiência. 

Informações úteis sobre modelos DEA e medidas de eficiência podem ser encontradas em COOPER et 
al (2000).  Uma discussão sobre Supereficiência pode ser encontrada em PETERSEN e ANDERSEN 
(1993) e em BANKER e CHANG (2000).   O detalhamento dos métodos para detecção de influência 
pode ser encontrado em WILSON (1995) e em PASTOR et al. (1999).   O último usa o modelo BCC 
orientado para inputs, enquanto o primeiro foca em supereficiência.  Daqui por diante, nos referiremos 
a ambos como o Método de Wilson e o Método de Pastor.  As discussões de tratamento frente a 
retornos constantes de escala e modelos orientados para output podem ser encontradas em FORNI 
(2002), onde também podem ser encontrados os dados fornecidos pela Anatel. 

 

 

2.  MEDIDAS DE INFLUÊNCIA DE PASTOR 

Começamos pela apresentação das medidas de eficiência adotadas no método de Pastor.  Considere 
uma amostra de N DMU's, cujas eficiências foram avaliadas pelo modelo DEA tipo BCC-I  (de Input-
Orientado).   Se a eficiência da DMUo estiver em consideração, então a próxima formulação, dita 
Modelo Total, se aplica:  
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onde o símbolo T
oθ significa que o “escore” DEA se refere a DMUo e é calculado através da solução 

do PPL (PT).  Notação semelhante será usada doravante para os demais modelos. 

Os autores então introduzem o Modelo Reduzido (PRj) ao deletar da amostra a observação cuja 
influência na amostra está sendo investigada, à qual será referida como DMUj, como expresso no PPL 
(2): 
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Quando a DMUj é removida do Modelo Total, a fronteira de eficiência sofre um deslocamento na 
direção daquela obtida com o Modelo Reduzido.  Consequentemente, as DMU’s para as quais a DMUj 
era um “benchmark” têm sua eficiência radial aumentada. 

A questão agora é a de quantificar a variação de eficiência para cada DMUo devida ao deslocamento 
entre as fronteiras de eficiência determinadas pelas amostras total e reduzida.  Se essas variações 
forem de alguma forma consideradas muito grandes, então a DMUj será considerada influente.  O 
seguinte raciocínio em duas etapas nos fornece a resposta: 

O primeiro passo consiste em se definir uma medida de influência. Para cada DMUo da amostra 

reduzida, a quantidade •ojψ dada por  

••• ×= Rooj
T
o θψθ   (3) 

é a medida de influência da DMUj na DMUo. De fato, 1=•ojψ significa que o escore de eficiência da 

DMUo  independe da presença  da DMUj na amostra. Os autores também mostram que 10 ≤< •ojψ  e 

que se 1<•ojψ para alguma DMUo na amostra reduzida, então a DMUj é um ponto extremo dito 
DEA eficiente de (PT). 

 

Uma conseqúência imediata da regra acima é que 
•

•
• = R

o

T
o
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θ

θ
ψ . Isso implica que  •• ≤ Ro

T
o θθ . Então, se 

1=•Toθ , devemos ter  1=•ojψ . Da mesma forma, se 10, <<≥• ψψθTo para algum 10 <<ψ  , então  

ψψ ≥•oj . 

 

O segundo passo consiste em se avaliar a influência da DMUj. Agora, temos todos os elementos 
necessários para compreender o procedimento estatístico proposto no Método de Pastor.  Em termos 
matemáticos, a DMUj será considerada influente se:  

oj pP >< ][ ψψ ,              (4) 

onde: 10, <<ψψ é a tolerância a alterações nos escores DEA e po , 0 < po <1 é um nível de 
probabilidade.  A interpretação de (4) é simples: a DMUj é julgada influente se reduz mais do que 
po × 100% dos escores de eficiência das demais unidades para menos do que %100×ψ . 
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Claro que a escolha de valores apropriados é crucial e depende da experiência do analista.  Neste 
artigo, adotaremos po = 0.05 e .95.0=ψ  

Para completar a identificação dos pontos influentes seguiremos a seqüência abaixo: 

PRIMEIRO: Os escores de eficência são variáveis aleatórias { }NkT
k

T
k ,,1, L==Θ •• θ  dadas pela 

amostra de unidades 1,2,…,k,…,N e o LP (1). Para incorporar esta informação, a Eq. (4) deve ser 
modificada como segue: 
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é uma variável aleatória. Observe que sempre que ψθ ≥•Tk , então ψψ ≥•kj .  Assim, se ψθ ≥•Tk , 

então 1][ =≥Ψ ψjP  ou 1]0[ ==jkTP . 

TERCEIRO: Se { }NkkS T
k ,,1,| L=<= • ψθ  então vale dizer que  
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é uma amostra aleatória de tamanho N  (onde N  é a cardianlidade de S ) com distribuição de  
Bernoulli .  

QUARTO: Sendo  p o parâmetro da distribuição de Bernoulli , a influência da  DMUj pode ser escrita 
em termos  da Hipótes Nula Ho: a DMUj não é influente, ou  p ≤ po, contra Ha: a DMUj é influente ou  
p > po.  

QUINTO: Agora é necessário calcular os valores p do teste acima. Se Tjo é o valor observado de 

∑
∈
=

Sk
kjj TT  , a qual tem distribuição Binomial b(Tj; N , po), então: 
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FB é a função de distribuição acumulada  binomial Bin ( N , po).  Calcula-se Bin ( N , po) conforme a 
definição:  
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O método de Pastor para o caso input-orientado pode ser resumido como segue 

1st) Resolva o Modelo Total. Somente as DMU's com 1=Tkθ  (escores de eficiência total) podem ser  
influentes. 

2nd) Determine o conjunto { }NkkS T
k ,,1,| L=<= • ψθ ,  

3rd) Para cada ponto extremo  ( 1=•Tjθ ) resolva o Modelo Restrito, excluindo a DMUj. 
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4th) Construa a tabela: 

DMUj DMU ∈ S  •Tθ  

•Rθ  •ψ  

 

5th) Calcule como estimativas de Tjo. 

6th) Calcule os valores p e construa a tabela   

DMU Tjo Valor p 

 

7th) A DMUj será selecionada pra uma análise posterior se houver evidência significante de que ela  
reduz a eficiência de 5% das N - 1  DMU's restantes para menos de 95%.  

 

 

3. A ABORDAGEM DA SUPEREFICÊNCIA 

Em geral, o escore de supereficência é calculado resolvendo-se o modelo DEA modificado. Tomando 
a j-ésima DMU como sendo a DMUo e considerando Retornos de Escala Variáveis (VRS, do inglês 
Variable Returns to Scale), o problema se expressa como: 
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onde: 

AP significa Andersen e Petersen, θ*o é o escore de eficência modificado (BCC-I no caso) para a 
DMUo, λ* é o [(N-1)×1] vetor coluna dos pesos, X(j) = [ xk], ∀ k ≠ j é a matrix m×(N-1) dos inputs, 
Y(j) = [ yk], ∀ k ≠ j é a matriz    s×(N-1) dos output , e xo, yo são definidos como de costume. 

Ou, em notação mais sintética:  

                      } 0,1, , |{min ***(j)**(j)* ≥=≥≤ λλλθλθ eyYxX oo
oo           (11) 

Os escores  DEA comuns, obtidos na abordagem de Farrell , estão relaciondaos com os escores de 
supereficência de acordo com: 
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Wilson (1995) sugeriu um procedimento para se encontrar observações influente, baseado no conceito 
de supereficiência. Nós resumimos este procedimento para o caso VRS input-orientado: 

1st) Resolva o Modelo Total (APT) – modelo (11). Somente DMU's com 1* ≥iθ  (escores totais de 
suereficência) podem ser influentes. 

2nd) Determine o subconjuto eficente },,2,1,1/{  * Njj j L=≥= θε   

3rd) Para cada ε∈j , resolva o Modelo Restrito (APR), excluindo a DMUj. Deixe o índice k refererir-
se às outras  DMU's (k = 1,2, ..., N e k ≠ j). Deixe *

kjθ denotar os escores restritos de supereficiência. 

  }0,1, , |{min    )( ** ≥=≥≤ ∗∗∗∗ kjkj
k

kj
(kj)k

kjkj
(kj)

kj
R eyYxXAP λλλθλθ    (13) 

4th) Determine nj, j∈ε, o número de casos em que **
kjk θθ ≠ e *

kθ , 
*
kjθ são definidos, e nj

*, o número de 

casos onde *
kθ  é definido e *

kjθ  é indefinido mais  nj. 

5th) Calcule 
( )

j

k kkj
j n
∑ ∈ −≡ l

** θθ
δ , onde jδ  é a variação média na eficiência medida e 

{ }definidossãoejkNkk kjk
∗∗≠== θθ,,,,1| Kl   

6 th) Construa uma tabela com as seguintes colunas:  

ε∈j  •*kθ  
∗
jn  

jδ  jjn δ×*  

jjn δ×*  é a medida ponderada da importância relativa da DMUj. 

7 th) Selecione os pontos influentes pela análise de •*kθ e jjn δ×* . Se possível, compare com algum 
banco de dados disponível  de problemas empírcos de  natureza similar. 

 

4. ESTUDO DE CASO E DISCUSSÕES 

Estas técnicas foram aplicadas a uma amostra de dados de 34 empresas brasileiras de telefonia fixa 
comutada. OS dados foram fornecidos pela Anatel e são de 31 de dezembro de 2000. A variáveis 
foram escolhidas com a intenção de refletirem os custos (inputs) e as receitas  (output) (veja FORNI, 
2002). 

Inputs (m = 3):   X1: Trabalho (Número de empregados regulares + subcontratados); X2: Número de 
Telefones Públicos Instalados e X3: Número de Acessos Fixos  Instalados.   

Outputs (s = 3):  Y1: Número de minutos cobrados em conexões nacionais; Y2: Número de Pulsos 
Locais e Y3: Número de Acessos Fixos em Serviço. 

Seguindo a rotina proposta na  Seção 2 – Método de Pastor para o caso BCC input-orientado – nós 
obtivemos os resultados mostrados na Tabela 1. Destacamos os seguintes resultados:  
Como DMU's eficientes são: {1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 18, 20, 22, 29, 31, 32, 33, 34}, S = {8, 19, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30} e 10=N .  A Tabela 1 mostra que há evidências estatísticas de que as 
seguintes DMU's são influentes: 33, 22, 29, 31, e 34.  A DMU 33 é a mais influente. De fato, 
p = 0,0873 com 5 % de significância. Isto significa que 8,7 % das  unidades restantes têm sua 
eficiência reduzida para menos de  95 % devido à unidade 33 com 5% de significância. As outras 
quatro unidades apresentam um erro tipe I muito grande. 
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DMU Nome T Valor p DMU Nome T Valor p 

1 Telerj 0 1 18 Telesc 0 1 
2 Telemig 0 1 20 Sercomtel 0 1 
4 Telest 0 1 22 CTBC Telecom (MS) 1 0,4123 
5 Telebahia 0 1 29 CRT 1 0,4123 
6 Telergipe 0 1 31 Telesp 1 0,4123 
7 Telasa 0 1 32 Ceterp 0 1 

11 Teleceará 0 1 33 CTBC Telecom 

 1  0
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DMU Nome T p-valor DMU Nome T p-valor 

1 Telerj 0 1 18 Telesc 0 1 
2 Telemig 0 1 20 Sercomtel 0 1 
4 Telest 0 1 22 CTBC Telecom (MS) 1 0,4123 
5 Telebahia 0 1 29 CRT 1 0,4123 
6 Telergipe 0 1 31 Telesp 1 0,4123 
7 Telasa 0 1 32 Ceterp 0 1 

11 Teleceará 0 1 33 CTBC Telecom (SP) 2 0,0861 
14 Telepará 0 1 34 CTBCampo 1 0,4123 
15 Teleamapá 0 1     

Tabela 3: Método de Pastor para o Modelo 1(BCC-O) 

 
Quando o Método de Pastor é aplicado ao caso   CCR-I , os  resultados são apresentados na Tabela 4 

 

As DMU's eficientes são: {2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 18, 20, 29, 33, 34},  S = {3, 8, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 30, 31} e 13=N . 
É notável como a detecção de outliers depende da condição de convexidade adotada. Porém, isto não é 
surpreendente já que ocorrem grande mudanças na fronteira de eficiência. 

Da Tabela 4, fica evidente que a DMU 33 é influente.  De fato, a hipótese nula pode ser rejeitada com 
um erro tipo I muito pequeno. Em outras palavras, o teste a 5% implica que pelo menos 6,6% das 
DMU's restantes tiveram sua eficiência reduzida para menos do que 95% com 5 % de significância. 

 

DMU Nome T p-valor DMU Nome T p-valor 

2 Telemig 0 1 15 Teleamapá 0 1 
4 Telest 0 1 18 Telesc 0 1 
5 Telebahia 0 1 20 Sercomtel 1 0,4867 
6 Telergipe 0 1 29 CRT 0 1 
7 Telasa 0 1 33 CTBC Telecom (SP) 3 0,0245 

11 Teleceará 0 1 34 CTBCampo 0 1 
14 Telepará 0 1     

Tabela 4: Método de Pastor para o Modelo 1(CCR-I) 

 

Num segundo nível, a DMU 20 aparece como influente, mas a hipótese é praticamente inconclusiva 
(α ≈ 49%). Assim, de acordo com este método, na prática, somente a DMU 33 merece uma 
investigação  posterior. 

É de se esperar que o  Método de Pastor num contexto CCR - O conduza a exatamente o mesmo 
resultado.  Isto de fato ocorre, conforme mostrados em FORNI (2002). 

O algoritmo do Método de Wilson, que é apresentado na Seção 3, é agora aplicado ao caso BCC-I. Os 
resultados são apresentados na Tabela 5. 

Após a inspeção dos valores de •*kθ  as seguintes DMU's se destacam como unidades atípicas: 

A DMU 31 é indefinida (e portanto é a mais atípica). A DMU 22 apresenta o maior valor de •*kθ  e é 
seguida pelas unidades 29, 7, 33, 34, e assim por diante. Se o grau de influência for considerado, então 
a seqúência de observações é 22, 29, 31, 33, 18 etc, onde as DMU's são ordenadas por  valores 
decrescentes de jjn δ×* . 
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DMU Nome APT nj* deltaj nj* x deltaj 
1 Telerj 1,2242 5 0,0324 0,1622 
2 Telemig 1,0628 6 0,0357 0,2144 
4 Telest 1,0345 0 0,0000 0,0000 
5 Telebahia 1,0753 5 0,0035 0,0173 
6 Telergipe 1,0795 6 0,0057 0,0344 
7 Telasa 1,7019 3 0,0441 0,1324 

11 Teleceará 1,0075 2 0,0022 0,0044 
14 Telepará 1,3900 13 0,0110 0,1433 
15 Teleamapá 1,0649 8 0,0110 0,0879 
18 Telesc 1,3083 13 0,0309 0,4022 
20 Sercontel 1,2005 6 0,0218 0,1306 
22 CTBC Telecom (MS) 3,9037 7 0,2763 1,9342 
29 CRT 2,1291 7 0,0984 0,6888 
31 Telesp - 6 0,0756 0,4535 
32 Ceterp 1,0820 2 0,0439 0,0878 
33 CTBC Telecom (SP) 1,5954 9 0,0462 0,4162 
34 CTBCampo 1,3970 7 0,0187 0,1311 

Tabela 5: Método de Wilson para o Modelo 1(BCC-I) 

 

A DMU 22 está isolada das outras DMU's eficientes, em termos de afastamento do conjunto dos dados 
e também da influência relativa. Por exemplo, ela é 2,8 vezes mais influente do que a DMU 29 e sua 
importância relativa é aproximadamente  4,6 vezes aquela da  DMU 33. 

A DMU 7 é um outlier mas não é influente porque ela é classificada em nono lugar e é quase 15 vezes 
menos importante do que a DMU 22. 

Uma vez que não dispomos de nenhum banco de dados empírico de natureza similar, apenas as seis 
primeiras unidades são escolhidas. Portanto, é assumido arbitrariamente, para fins de ilustração, que a 
DMUj tem uma influência significante se a sua medida ponderada de importância relativa for maior do 
que 0,2. 

Se os níveis de decisão para a escolha de pontos influentes e a identificação de outliers  são 
estabelecidos como 0,2 e 1,3 respectivamente, então a DMU 2 seria vista como uma observação 
influente, mas não como um outlier. Este exemplo ilustra  que um ponto influente não será 
necessariamente caracterizado como um ponto atípico. Em termos gerais, no entanto, as unidades mais 
influentes são aquelas mais atípicas. Neste contexto, "as observações influentes devem sua influência 
ao fato de serem outliers " (Wilson, 1995). 

Agora, o algoritmo do Método de Wilson é aplicado ao caso BCC-O . 

Após inspeção dos valores de •*kη  , a medida de superineficiência, as seguintes DMU's se destacam 
como atípicas:  

A DMU 22 é indefinida (e portanto é a mais atípica delas). A DMU 31 apresenta o menor valor de 
•*

kη  e é seguida pelas unidades 7, 29, 33, 34, 18, 14 e assim por diante. A DMU 33 é 1,4 vezes mais 
influente do que a DMU 29 e sua importância relativa é aproximadamente  2,8 vezes a da DMU 22. 

Se o grau  de influência for considerado, então a DMU 33 é a mais  importante, seguida pelas 
companhias 29, 18, 2, 31, 22, 20 etc. 
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DMU Nome APT nj* deltaj nj* x deltaj 
1 Telerj 0,8548 5 0,0217 0,1304 
2 Telemig 0,9421 6 0,0179 0,1967 
4 Telest 0,9666 0 0,0019 0,0019 
5 Telebahia 0,9404 5 0,0030 0,0179 
6 Telergipe 0,9234 6 0,0041 0,0207 
7 Telasa 0,5559 3 0,0261 0,1044 

11 Teleceará 0,9927 2 0,0017 0,0052 
14 Telepará 0.7986 13 0,0103 0,1339 
15 Teleamapá 0,9376 8 0,0122 0,1096 
18 Telesc 0,7806 13 0,0276 0,3041 
20 Sercontel 0,8302 6 0,0281 0,1404 
22 CTBC Telecom (MS) - 7 0,0240 0,1680 
29 CRT 0,5771 7 0,0426 0,3408 
31 Telesp 0,2820 6 0,0484 0,1937 
32 Ceterp 0,9426 2 0,0309 0,0618 
33 CTBC Telecom (SP) 0,6226 9 0,0475 0,4754 
34 CTBCampo 0,7252 7 0,0177 0,1237 

Tabela 6: Método de Wilson para o Modelo 1(BCC-O) 

 

No caso BCC-I, a influência realtiva da CTBC Telecom (MS) (DMU 22) é notavelmente superior. Isto 
não acontece com a  CTBC Telecom (SP) (33) no contexto BCC-O, cuja importância relativa não é tão 
distinta. Interessante é que a Telesp (31) é agora um outlier, com  influência moderada. De novo, 
Telasa (7) é um outlier mas não é influente porque está classificada em 12º lugar e é qase 5 vezes 
menos importante do que a DMU 22. Contrariamente, a DMU 2 é influente mas não é um outlier. 

Uma vez que não dispomos de nenhum banco de dados empírico de natureza similar, apenas as seis 
primeiras unidades são escolhidas. Isto significa que o limiar de influência é a medida ponderada de 
importância relativa  maior do que 0,17. 

Finalmente, também é interessante examinar quais DMU's são influentes se supusermos que CRS 
(Constant Returns to Scale) é aplicável. As Tabelas 7 e Tabelas 8 mostram os casos  CCR-I e CCR-O 
respectivamente. 

 

DMU Nome Escore nj* deltaj nj* x deltaj 
2 Telemig 1,0144 7 0,0031 0,0214 
4 Telest 1,0344 2 0,0059 0,0118 
5 Telebahia 1,0013 2 0,0002 0,0004 
6 Telergipe 1,0612 4 0,0155 0,0621 
7 Telasa 1,6840 2 0,0578 0,1156 

11 Teleceará 1,0028 2 0,0004 0,0009 
14 Telepará 1,0624 13 0,0056 0,0731 
15 Teleamapá 1,0538 16 0,0089 0,1431 
18 Telesc 1,0785 5 0,1134 0,5669 
20 Sercontel 1,1969 10 0,0444 0,4440 
29 CRT 1,3679 9 0,0493 0,4438 
33 CTBC Telecom (SP) 1,5823 13 0,0387 0,5027 
34 CTBCampo 1,2111 9 0,0161 0,1453 

Tabela 7: Método de Wilson Modelo 1 (CCR-I) 
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As DMU's mais influentes são: Telesc (18), CTBC Telecom - SP (33), Sercomtel (20), CRT (29), 
CTBC Campo (34) e assim por diante. 

É interessante o fato de que a presença da  Teleamapá (15) pode influenciar 16 unidades. Apesar disto, 
ela é menos influente do que as DMU's acima listadas. Também, Telasa (7) é o outlier mais evidente. 

É interessante verificar que neste método, no caso CRS, orientações diferentes podem produzir 
diferentes resultados. Por exemplo, a DMU 18 aparece como a mais influente no modo CRS - I mas é 
a quarta se uma orientação por output é escolhida. 

Isto é é devido ao fato de que ε
ηη

ηη
θθ ∈≠=
×

−
=−=∆∆=Σ ∗∗
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∈
∑ jjkNk
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pode variar substancialmente quando houver poucos termos no somatório acima e  ∗∗ × kjk ηη  for muito 

maior do que )( ∗∗ − kjk ηη . Naturalmente, o mesmo raciocínio se aplica quando consideramos ∗∗ × kjk θθ  e 
∗∗ − kkj θθ . É claro, porém, que os outliers devem ser os mesmos nos contextos input e output-

orientado. 

 

DMU Nome Escore nj* deltaj nj* x deltaj 
2 Telemig 0.9858 7 0.0037 0.0259 
4 Telest 0.9668 2 0.0059 0.0101 
5 Telebahia 0.9987 2 0.0002 0.0005 
6 Telergipe 0.9423 4 0.0155 0.0631 
7 Telasa 0.5938 2 0.0578 0.1066 

11 Teleceará 0.9972 2 0.0004 0.0011 
14 Telepará 0.9413 13 0.0056 0.0695 
15 Teleamapá 0.9489 16 0.0089 0.1744 
18 Telesc 0.9273 5 0.1134 0.2348 
20 Sercontel 0.8355 10 0.0444 0.4438 
29 CRT 0.7311 9 0.0493 0.3394 
33 CTBC Telecom (SP) 0.6320 13 0.0387 0.5086 
34 CTBCampo 0.8257 9 0.0161 0.1447 

Tabela 8: Método de Wilson Modelo 1 (CCR-O) 

 

Todos os resultados obtidos até agora estão resumidos na Tabela 9.  

 

Método Pastor Wilson 

Orientation I O I O 

CRS 33, 20 33, 20 18, 33, 20, 29, 34, 15 33, 20, 29, 18, 15, 34 

VRS 33, 22, 31, 34, 29 33, 22, 31, 34, 29 22, 29, 31, 33, 18, 2 33, 29, 18,  2, 31, 22, 

Tabela 9: Observações Influentes para o  Modelo 1 

 

Para efeito de clareza observamos que, no Método de Pastor, a seqüência é baseada nos valores de Tjo 

e •ojψ , embora as observações 22, 31, 34, 29 estejam agrupadas do ponto de vista estatísitco.  Pode ser 
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visto que ambos os método apresentam  resultados coerentes. As difierenças devem ser atribuídas à 
“parte do escore de eficiêncai modificado ∗θ que não é explicada pelo escore de eficência usual” 
(PASTOR et al., 1999). O mesmo comentário vale quando o escore modificado de ineficência ∗η  é 
considerado. CTBC Telecom -SP (33) é confirmada como o mais suspeito  ponto influente. 

Claramente, os resultados dependem dos retornos de escala e das orientações consideradas.  Isto é de 
se esperar uma vez que os "benchmarks" dependem destes fatores. 

 

5. CONCLUSÕES 

As metodologias propostas por WILSON (1995) e PASTOR et al. (1999) possibilitam a identificação 
e a ordenação das observações influentes. Neste artigo, nós constatamos que este tipo de observações 
está presente no conjunto de dados das companhias brasilieras de telefonia fixa. A partir deste ponto, o 
analista deve investigar essas DMU’s com o intuito de checar a correção dos dados. A existência de 
outliers e pontos influentes não implica, entretanto, que haja erros nos dados.  Somente uma 
investigação mais acurada destas companhias influentes, realizada com o auxílio do conhecimento de 
especialistas, pode explicar as razões pelas quais os resultados correspondem ou não à realidade.  
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