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Resumo 
Desenvolvida por Charnes et al (1978), a Análise Envoltória de Dados (DEA) é um método de 

avaliação de eficiência comparativa de um conjunto de unidades de decisão (DMUs), com utilização 
inicialmente voltada para o setor público. Com a difusão de sua aplicação, inclusive em organizações 
privadas, surgiram necessidades específicas de soluções e restrições aos pesos que melhor refletissem 
o julgamento de valor dos especialistas em cada caso. Esta tarefa nem sempre é simples e seu 
aprimoramento tem sido fonte para diversos pesquisadores. Thanassoulis, E. e Allen, R.  (1998), 
procuraram demonstrar a equivalência de um conjunto de restrições aos pesos com a inclusão de uma 
DMU não-observada. Não foram estabelecidas porém, as condições para esta equivalência, quando se 
trata de  garantir o caminho inverso, a existência de restrições aos pesos a partir de uma DMU não-
observada. Este artigo propõe solução para esta questão, apresentando as condições necessárias para 
garantia desta equivalência. 

Palavras Chave: DEA, Estrutura de preferência do decisor, DMU não observada 
 

Abstract 
Data Envelopment Analysis - DEA, developed originally by Charnes et al. (1978), is a method 

that uses linear programming for evaluation of comparative efficiencies of the Decision-Making Unit 
(DMU). It was firstly developed to the public sector, schools and hospitals. Diffusion of its application 
required specific needs of solutions with weights restrictions, for example, in order to reflect better the 
value judgement of the specialists in each case. This task is not an easy one and many researchers have 
been persecuting an improvement for it. Thanassoulis, E. and Allen, R. (1998) have demonstrated that 
a unobserved DMU can be equivalent to a set of Weights Restrictions in DEA. They have not 
established, however, the conditions for this equivalence in case of the inverse direction, in other 
words, the existence of weights restrictions starting from an unobserved DMU. This paper aims to 
provide a solution for this subject, presenting the necessary conditions to assure this equivalence. 

Key words: DEA, Decision-maker preferences structure, Unobserved (or Artificial) DMU 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A avaliação  DEA é calculada pela solução de um Problema de Programação Linear (PPL) que 
atribui pesos às variáveis de entrada (Inputs) e de saída (Outputs) de dados, com o objetivo de 
maximização da eficiência de produção. 

Com sua aplicação difundida em outras áreas, surgiram necessidades específicas de soluções. 
Foi preciso a inclusão de restrições aos pesos para que melhor refletissem o julgamento de valor dos 
especialistas em cada caso, limitando assim, a livre atribuição de pesos fornecida pelo cálculo original 
do DEA clássico. 

A inclusão destas restrições não é uma tarefa simples e, por isso, seu aprimoramento tem sido 
fonte para diversos pesquisadores. Uma das alternativas de solução para se trabalhar em alguns casos 
de restrições aos pesos foi sugerida por Thanassoulis, E. e Allen, R.  (1998), que procuraram 
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demonstrar que a um conjunto de restrições aos pesos eqüivaleria a inclusão de uma DMU Artificial 
(ou, como utilizado pelo autor, DMU não-observada) ao conjunto de DMUs originais. 

Allen e Thanassoulis, conseguiram demonstrar como encontrar as coordenadas de uma DMU 
artificial a partir de um dado conjunto de DMUs originais com conhecidas restrições aos pesos. Não 
foram estabelecidas porém, as condições para esta equivalência, principalmente para  garantir o 
caminho inverso, a possibilidade de existência de um conjunto de restrições aos pesos a partir de uma 
determinada DMU artificial. 

O objetivo deste artigo é aprofundar a análise desta questão, e propor solução para o problema, 
apresentando as condições necessárias de garantia desta equivalência. 

O trabalho está estruturado com uma seção inicial que aborda a metodologia DEA, seu 
conceito básico e as suas formulações. A seção seguinte é dedicado a aspectos sobre Restrições aos 
pesos. Na seqüência, é analisada a equivalência entre restrições aos pesos e DMUs artificiais.  

Na seção 5 são apresentados as formulações e condições necessárias para a equivalência 
pretendida, seguido das conclusões e das referências bibliográficas. 

2. ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS - DEA 

A Análise de Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA), é uma técnica de 
programação matemática, originalmente desenvolvida por Charnes, Cooper e Rhodes (1978) com base 
no trabalho de M. J. Farrel, em 1957, a qual apresenta como objetivo principal a comparação de 
eficiência relativa entre unidades organizacionais, ou unidades de decisão, denominadas de DMU, 
Decision Making Units (Charnes et al., 1996; Camanho e Dyson, 1999). 

A eficiência relativa (EF) de uma determinada DMUk é baseada no conceito de Fator de 
Produtividade Total, definida pela razão da soma ponderada de produtos (outputs) pela soma 
ponderada de insumos necessários para gerá-los (inputs), na forma da equação 1: 

(1)   
∑

∑
=

i
iki

j
jkj

k Xv

Yu
EF  

Onde os Yk representam os produtos (outputs), Xk os insumos (inputs), u e v representam 
respectivamente os pesos de cada produto e de cada insumo. Pelo modelo DEA clássico original, estes 
pesos são arbitrados livremente. 

O modelo de Charnes, Cooper e Rhodes generalizou a relação prevista por Farrel (1957) para 
casos com múltiplos Outputs/Inputs, na forma de um modelo de programação linear fracional, que 
pode ser transformado em um modelo de programação linear comum para ser solucionado, como 
mostram as equações 2, pelo Modelo dos Multiplicadores, onde O

0h é a eficiência, pela ótica de 
outputs, da DMUo em análise; xik representa o input i da DMUk, yjk representa o output j da DMUk; vi é 
o peso atribuído ao input i, uj é o peso atribuído ao output j. 
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DEA compara inputs e outputs para um conjunto de unidades de uma organização e identifica 

aquelas que apresentam a melhor prática (best practice) ou referência (benchmark) para se definir uma 
fronteira relativa (Thanassoulis, 1999).  

Os modelos DEA podem ser orientados a minimização de inputs ou a maximização de outputs, 
dependendo do problema a ser tratado. Além disso, podem classificar-se em modelos com variação de 
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escala, VRS - Variable Returns to Scale (ou modelo BCC, Banker, Charnes e Cooper, 1984) e 
modelos de escala constante, CRS - Constant Return to Scale (ou modelo CCR, Chaners Cooper e 
Rhodes, 1978), sendo os primeiros ainda segmentados em modelo de retornos crescentes de escala, 
IRS - Increasing Return to Scale e decrescente de escala, DRS - Decreasing Return to Scale, conforme 
a orientação do modelo e a localização da DMU na fronteira (Charnes et al., 1996). 

As equações 3 representam DEA- VRS pelo modelo dos Multiplicadores, onde h é a eficiência 
da DMUo, em análise; xik representa o input i da DMUk, yjk representa o output j da DMUk; vi é o peso 
atribuído ao input i, uj é o peso atribuído ao output j, e u* é um fator de escala, que, quando positivo 
indica retornos decrescentes de escala e quando negativo indica retornos crescentes de escala.: 
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A Figura 1 mostra as fronteiras DEA VRS e CRS para um modelo DEA bidimensional (1 
input e 1 output).  As DMUs A, B e C são VRS eficientes. Apenas a DMU B é CRS eficiente.  As 
DMUs D e E são ineficientes nos dois modelos. 

A eficiência da DMU E é dada por 
EE
EE
3

23
 pelo modelo CRS e 

EE
EE

3

13
, pelo modelo VRS.  

Figura 1: Fronteiras DEA VRS e CRS para o caso bidimensional. 
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3. INCORPORAÇÃO DO JULGAMENTO DE VALOR DO ESPECIALISTA E 
RESTRIÇÕES AOS PESOS 

Um conjunto de pesos  representa um sistema de valores relativos para cada DMU que fornece 
o maior nível possível de eficiência para uma determinada DMU em análise. 

Nos modelos DEA originais não há formas de incorporar as preferências do decisor ou opinião 
de valor de especialistas em cada área, o que pode gerar resultados que não retratem adequadamente a 
realidade do caso em análise. 

Para a incorporação do julgamento de valor do especialista, ou preferência do decisor, existem 
alguns métodos, que podem ser classificados em três categorias (Allen, Athanassopoulos, Dyson e 
Thanassoulis, 1997): 

3.1 Imposição direta de restrições aos pesos; 
3.2 Ajustes nos níveis de inputs e outputs observados; e 
3.3 Restrição aos inputs e Outputs virtuais. 
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3.1.  Imposição Direta de Restrições aos Pesos 

A flexibilidade dos pesos é uma grande vantagem fornecida pela metodologia DEA, porém, 
esta liberdade total de atribuição de pesos tem sido criticada por muitos pesquisadores por diversas 
razões (Lins e Angulo-Meza, 2000; Allen e Thanassoulis, 1998). 

Faz-se necessário, então, o estabelecimento de limites entre os quais os pesos podem variar. 
Estes limites são as restrições impostas ao modelo DEA original. Assim, a DMU na nova formulação, 
terá uma eficiência menor ou igual à obtida na formulação original. 

A imposição de restrição direta aos pesos pode ser analisada como sendo: (Dyson e 
Thanassoulis, 1998; e Roll, Cook e Golany, 1991): 

(4)   
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A imposição destes limites pode produzir alterações nos índices de eficiência das DMUs 
conforme as orientações utilizadas (orientação a input ou a output). Isto pode inviabilizar o problema 
de programação linear. 

Para solucionar esta questão, foi desenvolvido o conceito de Regiões de Segurança 
(Thompson, Langemier, Lee e Thrall, 1990), que visa evitar a inviabilidade do PPL. Foram 
introduzidas restrições lineares homogêneas separadas, que permitem aumentar sucessivamente uma 
região de segurança até atingir um refinamento no nível de eficiência satisfatório ao julgamento de 
valor do especialista. Estas regiões de Segurança são de dois tipos: Região de Segurança Tipo I 
(Assurance Region Type I- AR I) e Região de Segurança Tipo II (AR II).  

A Região de Segurança Tipo I, desenvolvida a partir do método Cone Ratio (Charnes, Cooper, 
Wei e Hung, 1989; Kornbluth, 1991; Thompson et al, 1990), tem restrições do tipo: 
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Onde κ, α e β representam constantes que refletem o julgamento de valor relativo à 
importância dos pesos do input ou do output. Os parâmetros α e β representam os limites superior e 
inferior e refletem a taxa marginal de substituição. Charnes et al (1990) e Thompson et al (1990) 
notaram que quando impõe-se restrições deste tipo, sempre existirá ao menos uma DMU eficiente. 

A Região de Segurança ARII tem restrição r3 (equação 6), que relaciona o peso de input com 
o peso de output. Da mesma forma que em AR I (r1 e r2), este tipo de restrição depende da escala do 
input e do output. 

(6)    3uvγ rii r≤  

3.2. Ajustes nos níveis de inputs e outputs observados 

Existem pelo menos dois métodos nesta categoria de restrição aos pesos, um  proposto por 
Charnes et al. (1990) e outro por Golany (1988)  

O método Cone Ratio (Charnes et al.,1990) permite selecionar como padrão DMUs na análise, 
que são escolhidas pelo usuário ou decisor, e utilizamos seus pesos para limitar o intervalo de variação 
dos pesos das outras DMUs (Lins e Angulo-Meza, 2000). 

Como vantagem, este método permite a possibilidade de transformar os dados originais em 
uma base de dados artificiais, que produz as mesmas eficiências relativas que ao impor AR I da forma 
r2 no modelo DEA. O modelo Cone Ratio DEA é representado nas equações (7). 
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Onde X é uma matriz m x n de Inputs, Y é uma matriz s x n de Outputs, u é um vetor s x 1 de 
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pesos dos outputs, v é um vetor m x 1 dos pesos dos inputs, e λ é um vetor n x 1 de pesos duais, com 
X0 e Y0 é o vetor m x 1 e input e s x 1 de outputs, da DMU j0 em analise. 

A informação da restrição nos pesos está contida nos cones convexos fechados, 
sm EUeEV ++ ⊆⊆ , com UeV  sendo seus cones polares negativos, UeV −− que contém 

informação de como transformar os dados. 
A imposição das restrições AR I da forma R2 em (7) pode ser expressa na forma matricial 

para inputs com V={v: Dv ≥ 0, v ≥ 0}, e para outputs como U = { u: Fu ≥ 0, u ≥ 0}.  
Um outro método relativo a ajustes nos níveis de inputs e outputs observados foi proposto por 

Golany (1988), que procurou incorporar uma relação de restrição ordinal, da forma v1 ≥ v2 ≥ v3 ≥ ε 
para os pesos DEA. As eficiências obtidas são as mesmas das encontradas pela transformação do 
conjunto de inputs-outputs para gerar o conjunto artificial de dados, sem permitir pesos com valores 
zero. Esta restrição pode ser obtida substituindo x2j por x2j + x1j e x3j por x3j + x2j + x1j, ∀j, onde xij é o 
nível do i-ésimo input da j-ésima DMU. 

O uso destes conjuntos de dados artificiais apresentam várias vantagens. Primeiramente, eles 
permitem o uso de aplicativos (softwares) que não oferecem facilidades para inclusão de restrições aos 
pesos. Em segundo lugar, permitem a utilização de dados com valores zero e até mesmo com valores 
negativos. A desvantagem, porém, é que o conjunto de dados precisa ser transformado para o cálculo 
e, posteriormente, devem ser transformados de volta para o original para que os resultados sejam 
interpretados. 

 
3.3. Restrição nos inputs e outputs virtuais  

A contribuição de um input à DMU é ViXi0, que também é uma forma de restringir a 
liberdades dos pesos em DEA. Assim, um critério de seleção pode ser o de incluir apenas os inputs e 
outputs que contribuem de "maneira significativa" aos custos totais e benefícios relevantes à DMU. As 
restrições dos pesos devem ser determinadas levando-se em conta os níveis dos inputs e outputs da 
DMU. 

Ao invés de restringir-se os valores dos pesos, pode-se restringir a proporção do output virtual 
total da DMUj utilizado pelo output r, ou seja, a "importância relacionada" ao output r pela DMJ j, ao 
intervalo entre [Φr , Ψr], com Φr e Ψr determinados pelo decisor (Wong e Beasley, 1990). A restrição 

no output virtual r fica, então, como em (8), onde ∑
=

s

1r
rjr yu representa o output virtual total da DMU j. 
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Seja qual for a forma utilizada de inclusão do julgamento de valor do decisor ou especialista, 
esta adição estará representando uma restrição à liberdade dos pesos em DEA. Estas restrições 
impactam os resultados padrão em DEA implicando em alterações : (i) de índices de eficiência 
calculados; (ii) Alvos, que são os níveis dos inputs e outputs que fariam eficiente uma DMU 
ineficiente; e (iii) Conjunto de Referência (peer groups), que consiste das DMUs eficientes que servem 
de parâmetro para as DMUs ineficientes. 

4. EQUIVALÊNCIA DE RESTRIÇÕES AOS PESOS E DMU ARTIFICIAL 

Dependendo do caso em análise, a inclusão de restrições aos pesos diretamente ao conjunto de 
dados original pode ser simples, porém, em muitos casos esta tarefa pode ser árdua ou quase 
impossível, exigindo a busca de outros recursos que eqüivalham à imposição direta de restrições aos 
pesos. 

Baseado no trabalho de Roll e Golany (1991), que inicialmente observaram que cada peso em 
DEA estritamente positivo era equivalente a uma DMU não-observada entre as demais DMUs 
originais, Allen e Thanassoulis (1998), generalizaram esta observação para o caso de múltiplos inputs 
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e/ou outputs, tanto para DMUs que trabalham com retornos constantes ou variáveis de escala. 
Desenvolveu-se, então, um método alternativo de simulação de um conjunto de restrições aos 

pesos com a inclusão de uma DMU Artificial, ou DMU Não-Observada, com coordenadas que a 
colocariam em posição tal, capaz de fazer com que os resultados das eficiências das DMUs neste novo 
conjunto, calculadas pelo modelo clássico sem restrições,  fossem equivalentes àqueles obtidos pelo 
DEA com restrições no conjunto original. 

Para demonstrar esta equivalência, partiu-se do modelo básico DEA, inicialmente CRS, 
apresentado nas equações (9). 
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Onde as gregas (ηi , κi , ρi) são constantes que refletem o julgamento de valor do especialista 
em relação aos valores dos inputs e outputs no contexto. ε é um infinitesimal não-arquimediano, *

j0h  
define o índice de eficiência DEA CRS clássico da DMUj0, sujeito às restrições r1, r2 e r3. 

Não existe um único conjunto de DMUs não-observadas capaz de simular as restrições AR I e 
AR II. Partindo-se do princípio que haja uma infinidade de DMUs não observadas entre as DMUs 
originais consideradas, que podem simular um conjunto de restrições, tomou-se dois grupos de DMUs 
especificamente, quais sejam: o primeiro, denominado FSUD (Full Set of Unobserved DMUs), 
"Conjunto Completo de DMUs não-observadas", que contém o mesmo número de DMUs observadas , 
e o segundo, RSUD (Reduced Set of Unobserved DMUs), "Conjunto reduzido de DMUs não-
observadas" que é um subconjunto de FSUD. 

O primeiro grupo, FSUD, compreende um conjunto de DMUs não-observadas que  consiste de 
DMUj, j = 1, ..., N, tal que DMUjt tem output yrjt, com r = 1, ..., s e input xijt, i = 1, ..., m,  onde: 
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Assim, os mesmos resultados obtidos em M1, considerando o conjunto de restrições AR I e 
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AR II, são obtidos em M2, sem restrições aos pesos e com a inclusão das DMUs não-observadas yrjt  e  
xijt. No caso de modelo DEA / CRS, os resultados serão os mesmos se consideradas as variáveis das 
DMUs não-observadas como:  
(12)   jjth.xxeyy *

jiijijtrjrjt =∀==  
Como o conjunto FSUD consiste de tantas DMUs não-observadas quantas forem as DMUs 

originais, nos casos em que 1h*
j = , as DMUs não-observadas criadas serão duplicatas de sua 

correspondente DMU original, o que é redundante. 
Pode ser criado, então, um subconjunto de FSUD, onde são tomadas apenas as DMUs não-

observadas que serão suficientes para a simulação de AR I e AR II, este subconjunto é o RSUD, 
composto de DMUs não-observadas que não são duplicatas das originais, nem possuem seu vetor de 
Input/Output como combinação linear dos vetores Input/Output das demais DMUs reais ou das DMUs 
não-observadas. 

A construção do conjunto RSUD pode ser facilmente obtida fazendo-se a eliminação de 
DMUs duplicatas e com utilização do conceito de super-eficiência (Andersen e Petersen, 1993)  para 
eliminação das DMUs com vetores I/O com combinação linear com as demais. 

O mesmo raciocínio utilizado no desenvolvimento para DEA / CRS é feito para os modelos 
DEA / VRS, com uma única diferença que no primeiro caso os resultados serão os mesmos seja 
trabalhando com contração dos inputs ou expansão dos outputs e nos modelos VRS a inclusão de 
DMUs não-observadas para simulação do conjunto de restrições será dependente da escala e, portanto, 
fornecerá resultados distintos caso se trabalhe com contração de inputs ou expansão de outputs. 

Para exemplificar esta teoria, tomemos o conjunto de DMUs apresentado no Quadro 1, com 
dois Inputs (X1 e X2) e um Output constante (Y). 

Quadro 1- Conjunto de DMUs originais 
DMU X1 X2 Y 

A 1,0 4,0 2,0 
B 1,0 3,0 2,0 
C 3,0 1,0 2,0 
D 4,0 1,0 2,0 
E 3,5 2,2 2,0 
F 1,6 2,8 2,0 

O Quadro 2 mostra DEA/CRS, calculado sem restrições aos pesos, pelo modelo dos  
Multiplicadores, e calculado considerando a inclusão de uma restrição em que o peso de cada Input 1 
deva ser sempre maior ou igual ao peso do Input 2, ou seja: v1 ≥ v2 (Com restrição) . A fronteira 
DEA/CRS deste conjunto, confrontando-se X1/Y e X2/Y, é apresentada na Figura 2.  

         
Quadro 2- Eficiências e pesos calculados pelo DEA/CRS. 

 Sem restrições aos pesos Com  Restrições aos pesos (v1 ≥ v2) 
DMU  h % v1 v2 u  h % v1 v2 u 

A 100 1 0 0,5 100 1 0 0,5 
B 100 0,4 0,2 0,5 100 0,40 0,20 0,5 
C 100 0,222 0,333 0,5 100 0,25 0,25 0,5 
D 100 0 1 0,5 80,0 0,20 0,20 0,5 
E 70,175 0,1754 0,1754 0,5 70,175 0,175 0,175 0,5 
F 90,909 0,2273 0,2273 0,5 90,909 0,227 0,227 0,5 

       
Conforme proposto por Allen e Thanassoulis, os mesmos índices de eficiência podem ser 

encontrados introduzindo-se uma DMU Artificial "Z" para alterar apenas a DMU "D", cujos pesos de 
Inputs não atendeu à exigência do especialista (restrição de v1≥ v2). Assim, sendo hD = 0,80, esta nova 
DMU Artificial terá: 

XZ1 = XD1 * 0,80 = 3,2  XZ2 = XD2 * 0,80 = 0,8  YZ = YD = 2,0 
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Calculando DEA / CRS do novo conjunto, com a DMU Z, sem restrições aos pesos: 

Quadro 3- Eficiências e pesos, Sem Restrições aos pesos e Com DMU "Z" 
DMU EFF %(h) v1 v2 u 

A 100 1 0 0,5 
B 100 0,40 0,20 0,5 
C 100 0,25 0,25 0,5 
D 80,0 0,20 0,20 0,5 
E 70,1754 0,1754 0,1754 0,5 
F 90,9090 0,2273 0,2273 0,5 
Z 100 0 1,25 0,5 

Assim, verifica-se que a inclusão da DMU Artificial "Z" forneceu os mesmos índices de 
eficiências obtidos com DEA calculado com restrições aos pesos. 

Na Figuras 2, pode-se observar a fronteira DEA/CRS, confrontando-se X1/Y e X2/Y, depois da 
inclusão da DMU Artificial "Z"  (A fronteira original, antes da inclusão de "Z", seguia na linha CD ). 

    Figura 2 - Fronteira DEA/CRS, após inclusão da DMU Artificial "Z" 
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5. CONJUNTO DE RESTRIÇÕES AOS PESOS A PARTIR DE UMA DMU ARTIFICIAL 

Ficou claro que existe a possibilidade de se determinar uma DMU artificial que seja 
equivalente a um conjunto de restrição aos pesos em DEA, mas pode-se afirmar que toda DMU 
Artificial corresponderá a um conjunto de restrições? Existem condições específicas para que haja 
equivalência?  

Para verificar isto, partimos do mesmo conjunto de dados do exemplo anterior e supomos uma 
DMU Artificial num ponto arbitrário "J", localizado no cruzamento das retas AB  e CD  (Figura 3). 

A DMU Artificial J deslocou a fronteira de forma que as projeções das DMUs originais "E" e 
"F", que antes estavam sobre o hiperplano (neste caso, segmento de reta) BC , passam a serem 
projetadas, respectivamente , nos hiperplanos BJ  e  JB . Esta alteração torna impossível a existência 
de um único conjunto de pesos que seja equivalente à inclusão da DMU "J", pois, como pode ser 
verificado nos resultados calculados de DEA antes e depois da inclusão de "J", os pesos dos Inputs 1 e 
2 de "E" e de "F", variam de forma inversa, ou seja, o pesos V1E diminuiu e V2E aumentou, enquanto 
para "F", V1F aumentou e V2F diminuiu. 

O Quadro 4 apresenta os pesos calculados  após a inclusão da DMU "J". 
Esta inconsistência seria observada não apenas para uma DMU no ponto "J", mas em qualquer 

ponto da região demarcada na Figura 4.             
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   Figura 3 - Fronteira DEA/CRS, com a inclusão da DMU Artificial "J" 
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Quadro 4: Eficiências e pesos, Sem Restrições aos pesos e Com DMU "J" 
DMU EFF %(h) v1 v2 u 

A 100 1 0 0,5 
B 100 1 0 0,5 
C 100 0 1 0,5 
D 100 0 1 0,5 
E 45,45 0 0,4545 0,5 
F 62,50 0,625 0 0,5 
J 100 0,5 0,5 0,5 

 
 Figura 4- Região de Produção com infinitas DMUs Artificiais sem correspondência  

  a conjunto de restrições aos pesos em DEA/CRS 
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Para efetuarmos a verificação de equivalência de DMU Artificial com restrição aos pesos para 

caso com variação de escala (DEA/VRS) tomemos o conjunto apresentado no Quadro 5, com fronteira 
DEA/VRS conforme Figura 5. 

Quadro 5- Conjunto de DMUs com 1 Input e 1 Output 
DMU X Y 

A 2 2 
B 4 5 
C 6 6 
D 4 3 
E 5 4,5 
F 3 1,5 
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     Figura 5- Fronteira DEA/VRS das DMUs originais 
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Supondo a inclusão de uma DMU Artificial no ponto "W" (Figura 6), localizado no 

cruzamento dos prolongamentos das faces BC  e  2A , temos a dedução direta da impossibilidade de 
existência de um conjunto único de restrições aos pesos que seja equivalente à inclusão da DMU "W", 
pois, as DMUs "E" e "D", que estavam projetadas no mesmo hiperplano (reta AB ), passam a serem 
projetadas em hiperplanos distintos,  respectivamente WB , com u* < 0 e sem intercepto em Y, e  
AW , com u* >0 e intercepto positivo.  

A região destacada na Figura 6 contém infinitas DMUs não observadas, que também não 
eqüivalem a nenhum conjunto de restrições aos pesos em DEA, pelo mesmo motivo da DMUW. 

 
Figura 6- Fronteira DEA/VRS com DMU K 
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A condição para garantia de equivalência de uma DMU Artificial introduzida no conjunto de 

DMUs reais, com um único conjunto de Restrições aos pesos em DEA, está ligada, então, à 
localização desta DMU Artificial. Sua posição não pode permitir a inconsistência nas alterações dos 
pesos das DMUs originais. 

 
5.1. Condições de Equivalência  

Como foi observado, existe a possibilidade de substituir um conjunto de restrições aos pesos 
em DEA por uma DMU artificial, estrategicamente colocada entre as DMU originais, porém, também 
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foi verificado que nem sempre uma DMU artificial eqüivalerá a um conjunto de restrições aos pesos. 
A partir da análise deste problema, é possível determinar uma formulação de regras 

condicionantes para que haja equivalência. 

Teorema : Seja um conjunto de DMUj , j= 1, ..., N, com Inputs Xij, i = 1, ..., m e Outputs Yrj, r = 1, 
..., s. Se a este conjunto de DMUj for incluída uma DMU Artificial W, será possível a 
atribuição de um conjunto de restrições aos pesos das DMUj que seja equivalente aos pesos 
obtidos por DEA sem restrições aos pesos, considerando a inclusão da DMUW, se e 
somente se, não houver nenhuma DMUj que, projetada originalmente em região Pareto 
Eficiente, passe a ser projetada na região Pareto Ineficiente formada na nova região da 
fronteira, criada pela inclusão da DMUW. 

Corolário 1: No caso de DEA com retornos constantes de escala (DEA/CRS), considera-se o gráfico 
contendo os pontos com coordenadas [xij/yrj   xkj/yrj], com i = 1, ... I, k = 1, . . ., K, j = 1, . . 
., J, r = 1, . . ., R, e i ≠ k. Para que haja equivalência entre a DMU Artificial W e um 
conjunto de restrições aos pesos, esta DMU Artificial deverá estar abaixo e à direita da reta 
que representa o raio que liga a DMUp à origem, ou acima e à esquerda do raio que liga a 
DMUq à origem, sendo DMUp a DMUj (j=p), projetada em região Pareto  Eficiente, com 
menor valor da relação xkj/yrj e a DMUq,  a DMUj (j=q), projetada em região Pareto  
Eficiente, com menor relação xij/yrj (Figura 7)  

A inclusão de uma DMU artificial, fora da fronteira original, fará com que a posição desta 
fronteira seja alterada. O Corolário 1 visa salvaguardar que as DMUj projetadas em região Pareto 
Eficientes na fronteira original não passem a ser projetadas em região Pareto Ineficiente após a 
inclusão da DMUW. 

Corolário 2: No caso de DEA com retornos variáveis de escala (DEA/VRS), será possível a atribuição 
de um conjunto de restrições aos pesos das DMUj que seja equivalente aos pesos obtidos 
por DEA sem restrições aos pesos, considerando a inclusão da DMUW, se e somente se Xw 
< XT, e Yw ≤ YT, onde T representa a DMUj (j = T) com menor valor de Input do conjunto 
(Eficiente por Default) e, caso existir mais de uma DMU com mesmo valor de XT,  a que 
possuir entre elas o maior valor de Output (Eficiente por Default e localizada num vértice). 

Pelo Corolário 2, no caso do exemplo representado na Figura 5,  para que seja possível a 
existência de um conjunto único de restrições aos pesos equivalente à inclusão de uma DMU 
Artificial, esta DMU deverá estar localizada na região compreendida entre o segmento  com Y entre 0 
e 2 e X entre 0 e 2, considerando DMUT = DMUA (Figura 8). 

 
Figura 7 : Região de equivalência de DMU Artificial com conjunto de restrições 

aos pesos, com C = DMUp  e B =DMUq (DEA / CRS) 
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Figura 8 : Região de equivalência entre DMU Artificial e conjunto de restrições 
aos pesos com A = DMUT  (DEA/VRS) 
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6. CONCLUSÃO 

Este artigo identifica uma deficiência na metodologia para utilização de DMUs artificiais 
proposta por Allen e Thanassoulis, na medida em que nem sempre uma DMU artificial corresponderá 
a um conjunto de restrições aos pesos em DEA. 

Além disso, apresenta um teorema que formaliza as condições necessárias para que haja esta 
equivalência. 

Este desenvolvimento constitui-se em uma contribuição importante para análise e 
incorporação de julgamento de valor dos especialistas. 
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