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Resumo 

Nesse artigo é proposta uma nova metodologia para projetar as DMUS nas regiões fortemente 
eficientes da fronteira estimada por DEA, caso elas existam. Nessas regiões existem taxas marginais 
de substituição bem definidas, pois todos os multiplicadores são diferentes de zero. No caso de não 
existirem regiões fortemente eficientes na fronteira, projeções em facets eficientes de maior dimensão 
reduzirão a ocorrência de multiplicadores iguais a zero, obtendo-se melhores estimativas das taxas 
marginais de substituição. Dado que as DMUs não são projetadas radialmente à fronteira, é proposta 
uma nova medida de eficiência que incorpora tanto a medida radial quanto as folgas envolvidas na 
projeção. 
Palavras Chave: Análise Envoltória de Dados, Projeções Não Radiais, Facets. 
 
 

Abstract 
In this paper a new methodology to project the DMUs in the strongly efficient regions of DEA 
frontier, if they exist, is proposed. Inside these regions, well defined marginal rates of substitution 
exist, because all the multipliers are different to zero. In case that the efficient frontier does not have 
strongly efficient regions, projections to the largest dimensional efficient facets will reduce the 
occurrence of multipliers equal to zero, obtaining better estimates of marginal rates of substitution. 
Given that the DMUs are not being radially projected to the efficient frontier, a new efficiency 
measure that incorporates the radial measure and the slacks involved in the projection is proposed. 
Key-words: Data Envelopment Analysis, Non Radial Projections, Facets. 
 
 

1. Introdução 
O cálculo da eficiência é um tema importante dentro da administração das unidades 

organizacionais, porém é difícil de resolver, especialmente quando são considerados múltiplos inputs 
(recursos) e múltiplos outputs (serviços, produtos, entre outros) associados a essas unidades. Entre as 
propostas para abordar esse problema se encontra o trabalho de Farrell (1957), onde foi derivada uma 
fronteira empírica de produção em lugar de uma função de produção teórica, sendo usada como base 
para medir a eficiência relativa das unidades. 

Charnes et al. (1978) criaram uma técnica baseada em programação linear para calcular a 
eficiência relativa das unidades organizacionais de acordo com a proposta de Farrell (1957). Esses 
autores determinaram um ponto de referência na fronteira para cada unidade ineficiente. Charnes et 
al. (1978) denominaram essa nova técnica para medir eficiência de Análise e Envoltória de Dados, 
mais conhecida como DEA (abreviação do inglês Data Envelopment Analysis), e às unidades 
avaliadas as denominaram de DMUs (abreviação do inglês Decision Making Units). 

                                                 
1 Trabalho de tese de doutorado orientado pelo professor Marcos Pereira Estellita Lins, Prog. Eng. Produção, 
COPPE/UFRJ, lins@pep.ufrj.br. 
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Desde sua criação à atualidade, a Análise e Envoltória de Dados tem sido usada no estudo da 
eficiência relativa de diversos tipos de DMUs, tais como escolas, hospitais, bancos, departamentos, 
unidades de manutenção da força aérea americana, etc. Segundo Clark (1983), revisando os resultados 
de estudos realizados nessa área, observou que, em muitos casos, as soluções obtidas pelos modelos 
DEA clássicos produziram índices de eficiência e taxas marginais de substituição difíceis de 
interpretar e, por esse motivo, esses resultados não foram aceitos pelos gerentes. 

Em um processo de produção é de grande importância conhecer as taxas marginais de 
substituição ou trade-offs entre todos os pares de inputs e outputs, pois elas indicam a quantidade 
adicional de um certo input que é necessária para incrementar um output em particular, ou o 
incremento marginal necessário de um input quando algum outro input decresce, ou a redução 
necessária de algum output para incrementar outro output, enquanto o resto dos fatores permanece 
constante. 

Em DEA, as taxas marginais de substituição são calculadas fazendo o coeficiente entre os 
valores dos multiplicadores (ou pesos) dos inputs e dos outputs obtidos através dos modelo DEA 
clássico dos multiplicadores. Dessa maneira, se u1 e u2 são os multiplicadores do output 1 e do output 
2, respectivamente, obtidos para uma dada DMU j, o coeficiente u1/u2 representará a quantidade em 
que deve ser aumentado o output 2 da DMU j para compensar a redução de uma unidade do output 1 
da DMU j. Assim, as inclinações dos correspondentes segmentos da fronteira eficiente definida por 
DEA representam as taxas marginais de substituição entre os inputs e os outputs. Muitas vezes, o 
cálculo das taxas marginais de substituição a partir dos multiplicadores obtidos pelos modelos DEA 
clássicos apresenta dificuldades. Matematicamente, as taxas marginais de substituição representam as 
derivadas parciais sobre a fronteira, isto é, a inclinação da fronteira de produção em um ponto em 
particular. Contudo, a fronteira construída por DEA possui as seguintes limitações: 

• A fronteira é contínua, mas nos pontos definidos pelas DMUs extremo-eficientes (Charnes et 
al., 1986), as derivadas são descontínuas. Esse fato se traduz em que o problema dos 
multiplicadores de DEA formulado para encontrar a eficiência de DMUs extremo-eficientes 
possua múltiplas soluções ótimas. 

• A fronteira DEA possui regiões Não Pareto-Koopmans eficientes (Charnes et al., 1985). Nesse 
tipo de regiões não existem taxas marginais de substituição bem definidas, pois pelo menos um 
dos multiplicadores que caracterizam a equação do hiperplano relacionado a uma região Não 
Pareto-Koopmans eficiente possui um valor igual a zero. Ali (1993) mostrou que, nos modelos 
DEA com retornos variáveis de escala, para cada input e output haverá uma DMU eficiente 
(com valor mínimo de um input ou máximo de um output). Nos modelos DEA com retornos 
constantes de escala, para cada par output/input, a DMU que tiver a maior relação output/input 
será eficiente e determinará a origem de uma região Não Pareto-Koopmans eficiente. 

O problema maior dos modelos DEA não é a existência das regiões Não Pareto-Koopmans 
eficientes, mas sim a projeção de DMUs ineficientes nessas regiões. Isso acontece principalmente 
porque os modelos DEA clássicos estimam uma eficiência radial. 

Nesse artigo é apresentado um procedimento para melhorar as estimativas dos índices de eficiência 
e das taxas marginais de substituição nos casos em que as DMUs não estejam sendo projetadas em 
regiões Pareto-Koopmans eficientes, isto é, em regiões onde não existem taxas marginais de 
substituição únicas e constantes entre todos os pares de inputs e outputs. Dessa forma, procura-se 
projetar todas as DMUs observadas nas regiões fortemente eficientes, caso elas existam. Essas regiões 
também são denominadas de facets eficientes de dimensão completa (Olesen e Petersen, 1996). Caso 
não exista esse tipo de facets, se buscará projetar nas facets eficientes de maior dimensão. 

Dessa maneira, com o procedimento proposto para cada DMU ter-se-á: 
• Uma estimativa das taxas marginais de substituição entre os inputs e os outputs usando, para o  

respectivo cálculo, os multiplicadores da facet eficiente de maior dimensão mais próxima; 
• Uma projeção da DMU na facet eficiente de maior dimensão mais próxima; 
• Uma nova medida de eficiência que incorpore as folgas envolvidas para atingir essa facet. 

Nesse artigo foram usados modelos que assumem tecnologia de retornos variáveis de escala ou 
VRS (abreviação do inglês Variable Returns to Scale), formulados pela primeira vez por Banker et al. 
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(1984). Além disso, usando os dados de Sherman e Gold (1985), é apresentado um exemplo 
ilustrativo da metodologia proposta. 

2. Procedimento para Calcular Multiplicadores e Projetar as DMUs nas Facets Eficientes de 
Maior Dimensão  

Antes de abordar os passos do procedimento, é necessário definir alguns conceitos usados no 
artigo. Em geral, uma face de um poliedro Q é o conjunto vazio φ, o próprio conjunto Q, ou a 
interseção de Q com um hiperplano de suporte (Armand, 1993). As faces φ e Q denominam-se faces 
impróprias, enquanto que as demais faces denominam-se faces próprias. Uma facet é uma face 
própria maximal, isto é, uma face não incluída em qualquer outra face. Uma facet eficiente 
corresponde a uma face eficiente maximal, isto é, uma face eficiente não incluída em qualquer outra 
face eficiente. A ênfase no termo eficiente é feito porque dessa maneira se identifica as facets e faces 
que pertencem ao conjunto eficiente, isto é, ao conjunto solução para um problema de otimização 
(Steuer, 1986). A dimensão de uma facet eficiente está dada pelo maior número de DMUs linearmente 
independentes que ela possui. 

Se uma facet eficiente possui dimensão igual a m + s (assumindo a tecnologia de retornos 
variáveis de escala), sendo m igual ao número de inputs e s igual ao número de outputs, essa facet 
eficiente será uma facet eficiente de dimensão completa (FEDC) e, então, existirão taxas marginais de 
substituição constantes entre todos os pares de inputs e outputs no interior de tal facet. Caso a 
dimensão de uma facet eficiente seja menor que m + s, só existirão taxas marginais de substituição 
entre alguns pares de inputs e outputs e , portanto, não haverá taxas marginais de substituição bem 
definidas (Olesen e Petersen, 1996). Os inputs e/ou outputs sem taxas marginais de substituição, já 
que o multiplicador associado a eles têm um valor igual a zero, estão relacionados com as partes da 
facet eficiente paralelas a algum eixo. 

O interesse principal sobre a obtenção da dimensão de uma facet eficiente deve-se a que quanto 
maior a dimensão de uma facet eficiente, melhor envolvida estará essa parte da fronteira. Assim, é 
importante observar que os problemas que apresenta a fronteira estimada por DEA, mencionados na 
Seção anterior, não se encontram ao interior de uma FEDC. 

Infelizmente, nos modelos DEA não se pode garantir que um conjunto de dados vá permitir gerar 
pelo menos uma FEDC. De fato, é freqüente encontrar aplicações dos modelos DEA onde não existem 
FEDC e, portanto, as DMUs são projetadas em facets eficientes que não são de dimensão completa, 
tendo como conseqüências que: 
• O valor ótimo dos multiplicadores ou pesos possa não ser único, e/ou 
• Existam muitos multiplicadores dos inputs e/ou dos outputs com valores iguais a zero. 

Têm-se, portanto, duas possibilidades dentro da fronteira estimada por DEA: a presença ou não de 
FEDC. Os modelos DEA clássicos projetam radialmente na fronteira eficiente, sem se preocupar se 
essa projeção está sendo feita em uma FEDC ou não. Nesse artigo se propõe projetar as DMUs nas 
FEDC, caso elas existam. Se elas não existirem, as DMUs serão projetadas nas facets eficientes de 
maior dimensão. Dessa maneira, o conjunto de multiplicadores ótimos que caracterizam a facet 
eficiente de maior dimensão mais próxima de uma dada DMU, será considerado como a melhor 
estimativa para o cálculo das taxas marginais de substituição que se possui em função dos dados 
observados e será empregado na análise de eficiência da DMU. 

Devido a que as DMUs podem ser projetadas em uma parte da fronteira eficiente diferente da 
projeção radial obtida nos modelos DEA clássicos, é definida uma nova medida de eficiência que 
incorpora, tanto a medida de eficiência radial, quanto as folgas envolvidas para atingir tal projeção. 
Essa nova medida de eficiência baseia-se na medida de eficiência de Zieschang (1984). 

2.1 Passos do Procedimento 
Nesse procedimento são procuradas as DMUs extremo-eficientes (Charnes et al., 1986) que 

formam todas as facets eficientes e o conjunto de possibilidades de produção (Lang et al., 1995). A 
seguir, se identifica a maior dimensão de uma facet eficiente gerada pelo conjunto das DMUs 
extremo-eficientes. Posteriormente, para cada DMU é calculado um conjunto de multiplicadores e 
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uma projeção na facet eficiente de maior dimensão mais próxima. Finalmente, calcula-se uma nova 
medida de eficiência que incorpora a medida radial e as folgas envolvidas na projeção na facet 
eficiente de maior dimensão. 

A seguir são apresentados os passos do procedimento para projetar nas facets eficientes de 
maior dimensão. 

Passo 1: Aplicar ao conjunto de dados o modelo de super eficiência apresentado por Andersen e 
Petersen (1993). Defina-se E como o conjunto das DMUs que tiverem eficiência acima de 
100% ou inviabilizarem o problema de programação linear. Obtém-se as DMUs do conjunto 
E que correspondem às DMUs extremo-eficientes. 

Passo 2: Usando os dados das DMUs do conjunto E, roda-se o modelo, formulado por Olesen e 
Petersen em 1996, para encontrar a dimensão da maior ou das maiores facets eficientes que 
existam no conjunto de possibilidades de produção. Denomine-se d a dimensão da maior 
facet eficiente. Dependendo do valor d pode-se determinar a existência ou não de facets 
eficientes de dimensão completa. A existência de facets eficientes de dimensão completa 
garante que existam taxas marginais de substituição constantes e únicas (Olesen e Petersen, 
1996). 

Passo 3: Nesse passo procura-se obter, para cada DMU, as DMUs de referência que formam a facet 
eficiente de maior dimensão mais próxima e o conjunto de multiplicadores que definem o 
hiperplano de suporte que intercepta essa facet. Tais DMUs de referência e o conjunto de 
multiplicadores são obtidos solucionando um modelo de programação linear mista inteira 
apresentado por Olesen e Petersen (1996). Esse passo requer a escolha de uma orientação 
(orientação aos inputs ou aos outputs). 

Passo 4: Com as DMUs de referência de cada DMU obtidas no Passo 3, roda-se um modelo de 
programação linear para encontrar uma projeção na facet eficiente de maior dimensão e as 
folgas envolvidas nessa projeção. 

Passo 5: Calcula-se uma medida de eficiência considerando a medida radial e as folgas envolvidas na 
projeção obtida no Passo 4. Para o cálculo dessa medida de eficiência é usada uma variação 
da medida de eficiência proposta por Zieschang (1984). 

Nas Seções seguintes são descritos os modelos usados nos Passos 4 e 5, assumindo retornos 
variáveis de escala. Os demais modelos são descritos na literatura mencionada anteriormente. Em 
todas as formulações que serão apresentadas a seguir, será assumido que existem n DMUs, m inputs e 
s outputs. Além disso, a DMU sob avaliação será denotada como DMU0. 

2.2 Modelos para Calcular a Projeção na Facet Eficiente de Maior Dimensão (FEMD) 
Depois de serem realizados os Passos 1, 2 e 3, é necessário fornecer uma projeção ou alvo na 

parte da fronteira definida pela facet eficiente mais próxima de cada DMU com dimensão igual a d, 
isto é, uma projeção dentro do conjunto de possibilidades de produção. O modelo do Passo 3 fornece 
as DMUs de referência que compõem a facet eficiente mais próxima de dimensão igual a d e o 
conjunto de multiplicadores que caracteriza dita facet. 

Seja V0 o conjunto das DMUs de referência estimado no Passo 3 e denomine-se de facet 
eficiente de maior dimensão (FEMD) à facet com dimensão igual a d. Os modelos propostos nessa 
Seção buscam encontrar a projeção nessa facet.  

As formulações dos modelos de projeção na FEMD, assumindo retornos variáveis de escala, 
para uma DMU0 são as seguintes: 

 
Modelo de Projeção na FEMD Orientação Input  
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θPF irrestrita.  

 
Modelo de Projeção na FEMD Orientação Output  

(PFMDO)     Max φ PF - 
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r,f,s rr     0   0 ∀≥≥ −+   
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λj ≥ 0, ∀ j ∈ V0  
φ PF irrestrita.  

 
Onde M é um número grande usado para punir as folgas f +

i e f - diferentes de zero; f +
i é a 

folga associada à escassez de input i em relação a V0; f -
r é a folga associada ao excesso de output i em 

relação a V0; λj corresponde à intensidade da DMU j-ésima; s+
r corresponde à folga associada à 

escassez do output r em relação a V0; s-
i corresponde à folga associada ao excesso do input i em 

relação a V0; θPF é um escalar que define a proporção do vetor de inputs da DMU0 que é necessário 
para produzir o vetor de outputs da DMU0, dentro da tecnologia de referência; e φPF é um escalar que 
define a proporção do vetor de outputs da DMU0 que podem ser produzidos pelo vetor de inputs da 
DMU0, dentro da tecnologia de referência. 
 A função objetivo (1a) busca minimizar a redução equiproporcional dos inputs e função 
objetivo (1b) busca maximizar a expansão equiproporcional dos outputs. As restrições (2a), (2b), (3a) 
e (3b) garantem que, dado um novo vetor de inputs e outputs, esse vetor só pertencerá ao conjunto de 
possibilidades de produção se existir uma combinação linear de inputs e outputs das DMUs de 
referência obtidas no Passo 3 (V0). As restrições (4a) e (4b) correspondem à restrição de convexidade 
para modelos com retornos variáveis de escala (Banker et al., 1984). 

A introdução de novas variáveis de folga, f +
i e f -

r, impedem que os modelos PFMD se tornem 
inviáveis, pois se a DMU0 analisada for uma DMU extremo-eficiente, ela poderia estar fora do 
conjunto de possibilidades de produção definido com base apenas na combinação linear das DMUs 
extremo-eficientes pertencentes a V0 (Seiford e Zhu, 1999). Essas folgas permitem que os inputs 
possam aumentar e os outputs diminuir. 

A medida de eficiência obtida com o modelo de projeção na FEMD (θPF e φ PF) pode não ser 
uma medida adequada. Isso se deve a que, se a FEMD não está próxima da DMU0, as folgas 
envolvidas na projeção serão mais relevantes na medida de eficiência da DMU0 que a medida radial e, 
portanto, a medida radial obtida com o modelo de projeção na FEMD não será adequada como única 
medida de eficiência. Isso motiva a definição de uma nova medida de eficiência que incorpore a 
medida da expansão equiproporcional (caso o modelo seja orientado aos outputs) ou da redução 
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equiproporcional (caso o modelo seja orientado aos inputs) e as folgas envolvidas para atingir o alvo 
na fronteira eficiente. No Passo 5 do procedimento será definida uma nova medida de eficiência para 
avaliar as DMUs. 

2.3 Uma Nova Medida de Eficiência para Avaliar as DMUs 
Ao projetar a DMU0 na FEMD, podem existir grandes folgas, tendo assim um maior impacto 

na medida de eficiência que a medida radial (a redução equiproporcional dos inputs ou a expansão 
equiproporcional dos outputs). Por esse motivo, é necessário desenvolver uma medida de eficiência 
que incorpore a medida radial e as folgas. A medida de eficiência proposta nessa Seção corresponde a 
uma modificação da medida de eficiência de Zieschang (1984) e será apresentada tanto orientada aos 
inputs, quanto orientada aos outputs. Uma revisão de medidas de eficiência não radiais pode ser 
encontrada no artigo de Pastor (1998). 

2.3.1 Medida de Eficiência Global dos Inputs 
Considere-se a projeção de uma DMU j na facet eficiente de maior dimensão. Considere-se, 

além disso, que a orientação dos modelos rodados nos passos anteriores foi aos inputs. O ponto onde 
será feita a projeção, denotado por xP

ij, , corresponde ao input potencial total do input i da DMU j e 
define-se como: 
  −+−+ −+=−+≡ ijijij

PF
ijij

R
ij

P
ij sfxsfxx θ ,    (5) 

onde xR
ij identifica o input potencial dada a redução radial, s-

ij e f +
ij são os valores das folgas obtidas 

na solução ótima do modelo PFMDI, θPF é a eficiência obtida pelo modelo PFMDI e xij é o input i 
consumido pela DMU j. 

A medida de eficiência específica do input i da DMU j define-se a seguir: 
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A folga f+
ij aumenta a eficiência específica do input i da DMU j, pois indica que a DMU j 

deve aumentar seu input i para alcançar a projeção na FEMD, isto é, ela está sendo eficiente para o 
input i em relação à parte da fronteira onde ela está sendo projetada. De maneira similar, a folga s-

ij 
diminui a eficiência específica do input i da DMU j, pois indica que a DMU j deve diminuir seu input 
i para alcançar a projeção na FEMD, isto é, ela está sendo ineficiente para o input i em relação à parte 
da fronteira onde ela está sendo projetada. 

A medida de eficiência global dos inputs para a DMU j define-se a seguir: 
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onde cada vi corresponde ao valor do multiplicador do input i, obtido na solução do modelo do Passo 
3 orientado aos inputs. A eficiência Ej

IG corresponde à soma ponderada das eficiências específicas dos 
inputs. 

Substituindo (6) em (7), tem-se a seguinte expressão da eficiência global dos inputs: 
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Quando ∑
=
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i
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é igual a um, como acontece quando o modelo do Passo 3 é orientado aos 

inputs, tem-se a expressão seguinte para a eficiência global dos inputs: 
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Caso a escolha da orientação dos modelos, feita a partir do Passo 3, seja aos outputs, a medida 
de eficiência global dos inputs Ej

IG é dada pela fórmula seguinte: 
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onde não existe redução radial associada aos inputs, cada vi corresponde ao valor do multiplicador do 
input i obtido na solução do modelo do Passo 3 orientado aos outputs, s-

ij e f +
ij são os valores das 

folgas obtidas na solução ótima do modelo PFMDO e xij é o input i consumido pela DMU j. Nesse 

caso, ∑
=

m

i
iji xv

1

não é necessariamente igual a um, dado que o modelo do Passo 3 é orientado aos 

outputs. 
A diferença principal entre a medida de eficiência de Zieschang (1984) orientada aos inputs e 

a medida de eficiência global dos inputs proposta nesse artigo refere-se à agregação das eficiências 
específicas de cada input. Zieschang (1984) propõe uma média das eficiências específicas dos inputs, 
enquanto que nesse artigo se propõe uma média ponderada segundo os valores dos multiplicadores 
que caracterizam a facet eficiente de maior dimensão mais próxima. Nesse sentido, está se assumindo 
que os inputs não possuem igual importância, como é assumido na medida dos inputs de Zieschang 
(1984). 

A medida global dos inputs apresenta dificuldades quando dentro do conjunto de 
possibilidades de produção não existem facets eficientes de dimensão completa. Nesse caso, os 
multiplicadores que definem a facet eficientes de maior dimensão mais próxima podem ter valores 
iguais a zero, ocasionando que a folga do input associada ao multiplicador igual a zero não seja 
considerada na eficiência global dos inputs (ver formulações (9) e (10)). 

Em relação à medida de eficiência global dos inputs, caso exista pelo menos uma FEDC, algumas 
observações são: 
i) Caso exista redução radial dos inputs, essa medida reduz radialmente os inputs de uma DMU 

ineficiente até a fronteira e, a seguir, ajusta o vetor de inputs até que a FEMD seja atingida. Caso 
não exista redução radial dos inputs, essa medida só ajusta o vetor de inputs até que a FEMD seja 
atingida. 

ii) Caso exista redução radial dos inputs, o valor da eficiência global dos inputs para uma DMU0 
será igual à medida de eficiência orientada aos inputs fornecida pelo modelo DEA clássico 
quando a DMU0, no modelo DEA clássico, já esteja sendo projetada em uma FEMD e não 
existam folgas dos inputs envolvidas na projeção do modelo PFMDI. 

2.3.2 Medida de Eficiência Global dos Outputs 
Considere-se a projeção de uma DMU j na facet eficiente de maior dimensão. Considere-se, 

além disso, que a orientação dos modelos rodados nos passos anteriores foi aos outputs. O ponto onde 
será feita a projeção, denotado por yP

rj, corresponde ao output potencial total do output r da DMU j, e 
define-se como: 
  −+−+ −+=−+≡ rjrjrj

PF
rjrj

R
rj

P
rj fsyfsyy φ ,    (11) 

onde yR
rj identifica o output potencial dada a expansão radial, s+

rj e f -
rj são os valores das folgas 

fornecida pela solução ótima do modelo PFMDO, φPF é a eficiência obtida pelo modelo PFMDO, e yrj 
corresponde ao output r produzido pela DMU j.  

A medida de eficiência específica do output r da DMU j define-se a seguir: 
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A folga f -
rj aumenta a eficiência específica do output r da DMU j, pois indica que a DMU j 

deve diminuir seu output r para alcançar a projeção na FEMD, isto é, ela está sendo eficiente para o 
output r em relação à parte da fronteira onde ela está sendo projetada. De maneira similar, a folga s+

rj 
diminui a eficiência específica do output r da DMU j, pois indica que a DMU j deve aumentar seu 
output r para alcançar a projeção na FEMD, isto é, ela está sendo ineficiente para o output r em 
relação à parte da fronteira onde ela está sendo projetada. 

Para calcular a medida de eficiência global dos outputs para a DMU j será usada a fórmula 
seguinte: 
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1

1 ,       (13) 

onde cada ur corresponde ao valor do multiplicador associado ao output r, obtido na solução do 
modelo do Passo 3. A eficiência Ej

OG corresponde à soma ponderada das eficiências específicas dos 
outputs. 

Uma expressão equivalente para a eficiência global dos outputs pode ser obtida substituindo 
(12) em (13): 
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Quando ∑
=

s

r
rjr yu

1

é igual a um, como acontece caso o modelo do Passo 3 seja orientado aos 

outputs, tem-se a expressão seguinte para a eficiência global dos outputs: 

  ( )∑
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Caso a escolha da orientação dos modelos, feita a partir do Passo 3, seja aos inputs, a medida 
de eficiência global dos outputs, Ej

OG, é dada pela fórmula seguinte: 
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onde não existe expansão radial associada aos outputs, cada ur corresponde ao valor do multiplicador 
do output r obtido na solução do modelo do Passo 3 orientado aos inputs, s+

rj e f-
rj são os valores das 

folgas obtidas na solução ótima do modelo PFMDI e yrj é o output r consumido pela DMU j. Nesse 

caso, ∑
=

s

r
rjr yu

1

não é necessariamente igual a 1, dado que o modelo do Passo 3 é orientado aos inputs. 

Ao igual que acontece com a medida global dos inputs, a principal diferença entre a medida 
de eficiência de Zieschang (1984) orientada aos outputs e a medida de eficiência global dos outputs 
proposta nesse artigo, corresponde a que é assumido que os outputs não possuem igual importância, 
como no caso da medida dos outputs de Zieschang (1984). Além disso, a medida global dos outputs 
também apresenta dificuldades quando, no conjunto de possibilidades de produção, não existem facets 
eficientes de dimensão completa, ocasionando que a folga do output associada a um multiplicador 
igual a zero não seja considerada na eficiência global dos outputs (ver formulações (15) e (16)). 
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Algumas observações em relação à medida de eficiência proposta, quando existe FEDC, são: 
i) Caso exista expansão radial dos outputs, a medida de eficiência global dos outputs aumenta 

radialmente os outputs de uma DMU ineficiente até alcançar a fronteira e, a seguir, ajusta o vetor 
de outputs até que a FEMD seja atingida. Caso não exista expansão radial dos outputs, essa 
medida só ajusta o vetor de outputs até que a FEMD seja atingida. 

ii) Caso exista expansão radial dos outputs, o valor da eficiência global dos outputs, para uma 
DMU0, será igual à medida de eficiência orientada aos outputs fornecida pelo modelo DEA 
clássico quando a DMU0, no modelo DEA, já esteja sendo projetada em uma FEMD e não 
existam folgas dos outputs envolvidas na projeção do modelo PFMDO. 

3. Um Exemplo Ilustrativo 
Nessa Seção é mostrado um exemplo onde é utilizada a metodologia proposta. Os dados do 

exemplo foram extraídos de Sherman e Gold (1985). Esses autores consideraram 14 DMUs, 3 inputs e 
4 outputs, portanto, n = 14, m = 3 e s = 4. Todas as DMUs foram avaliadas assumindo retornos 
variáveis de escala e orientação aos inputs. 

Aplicando o modelo DEA clássico orientado aos inputs ao conjunto de dados, obtiveram-se 
duas DMUs ineficientes (DMUs 7 e 12) e um grande número de multiplicadores iguais a zero. O resto 
das DMUs foi eficiente. Esses resultados são mostrados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 

Principais Resultados Usando o Modelo DEA Clássico com Retornos Variáveis de Escala e 
Orientado aos Inputs 

DMU Eficiência 
(%) 

Multiplicadores 
Iguais a Zero 

DMUs de Referência 

1 100,00 5 1 
2 100,00 4 2 
3 100,00 3 3 
4 100,00 3 4 
5 100,00 3 5 
6 100,00 1 6 
7 93,83 3  5, 6, 10, 13  
8 100,00 4 8 
9 100,00 4 9 
10 100,00 4 10 
11 100,00 3 11 
12 87,22 2  5, 6, 8, 10, 11 
13 100,00 3 13 
14 100,00 2 14 

 
A seguir descrevem-se os principais resultados obtidos com a metodologia proposta. 
O conjunto das DMUs extremo-eficientes (E), que expande o conjunto de possibilidades de 

produção (Lang et al., 1995), foi encontrado usando o modelo do Passo 1. Do Passo 1, tem-se que E = 
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14} e E= 12. Deve-se mencionar que o modelo do Passo 1, para as 
DMUs 1, 2 e 3 foi inviável, situação já estudada por Thrall (1996). Com o conjunto E formulou-se o 
modelo do Passo 2, proposto por Olesen e Petersen (1996), com o fim de encontrar a maior dimensão 
de uma facet eficiente presente no conjunto de possibilidades de produção. O valor da solução ótima 
desse modelo foi igual a 6. Assim, segundo a equação apresentada por Olesen e Petersen (1996), tem-
se que: 
  d = E  - Valor da Solução Ótima do Passo 2 = 12 - 6 = 6 

Isso implica que a maior dimensão de uma facet eficiente presente no conjunto de 
possibilidades de produção é igual a 6. Quando são assumidos retornos variáveis de escala, para que 
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exista uma FEDC, d deve ser igual a m + s. Nesse exemplo, m + s é igual a 7 (= 4 + 3). Como o valor 
de m + s é maior que d, no conjunto de possibilidades de produção não existem FEDCs. Dado que não 
existem FEDCs no conjunto de possibilidades de produção, não foi possível obter taxas marginais de 
substituição constantes dentro de uma facet eficiente, porém, ao projetar as DMUs em facets 
eficientes de maior dimensão estar-se-á reduzindo o problema de obter multiplicadores iguais a zero. 

No Passo 3 foi aplicado, a cada DMU, o modelo para calcular os multiplicadores e as DMUs 
de referência apresentado por Olesen e Petersen em 1996. A medida de eficiência obtida pelo modelo 
do Passo 3 assume que as DMUs estão sendo projetadas radialmente em uma extensão das facets 
eficientes formadas pelas DMUs de referência. Essa extensão não pertence necessariamente ao 
conjunto de possibilidades de produção e, portanto, não é possível usar essa medida de eficiência 
diretamente para avaliar as DMUs. Por esse motivo, as DMUs de referência de cada DMU obtidas no 
Passo 3, são utilizadas para formular o modelo do Passo 4 e encontrar uma projeção das DMUs na 
FEMD que pertença ao conjunto de possibilidades de produção. Contudo, a medida de eficiência de 
cada DMU, apresentada no modelo do Passo 4, não pode ser usada diretamente como pontuação de 
eficiência, pois ela é uma medida radial, faltando considerar as folgas dos inputs e dos outputs 
envolvidas na projeção. 

No Passo 5 é calculada, para cada DMU, a medida de eficiência global dos inputs e dos 
outputs apresentada nas formulações (9) e (16), respectivamente. Para o cálculo da eficiência de cada 
DMU foi usado o vetor dos multiplicadores obtidos pelo modelo do Passo 3 e os valores das folgas e 
da eficiência radial obtidos no modelo do Passo 4. 

Para facilitar a interpretação das eficiências globais dos inputs e dos outputs, isto é, assumindo 
que uma DMU é ineficiente se ela tiver uma eficiência menor que um e é eficiente se sua eficiência 
for maior ou igual que um, foi definido o índice H j

OG como o inverso da eficiência global dos outputs 
(Ej

OG), tendo-se: 

  j
OG

j
OG E

H 1
=         (17) 

Alguns dos resultados obtidos são mostrados na Tabela 2. 
 

Tabela 2 
Principais Resultados Usando a Nova Metodologia Assumindo Retornos Variáveis de Escala e 

Orientado aos Inputs 
DMU EIG (%) HOG (%) Multiplicadores 

Iguais a Zero 
DMUs de Referência 

1 39,90 157,85 1 2 
2 100,00 100,00 2 2 
3 100,00 100,00 1 3 
4 95,72 90,20 0 2,  9 
5 100,00 100,00 0 5 
6 100,00 100,00 1 6 
7 93,83 82,46 1 5, 6, 10, 13 
8 100,00 100,00 1 8 
9 100,00 100,00 0 9 
10 100,00 100,00 0 10 
11 100,00 100,00 1 11 
12 87,22 100,00 2 5, 6, 8, 10, 11 
13 100,00 100,00 1 13 
14 123,17 69,19 2 2 

 
Observe-se na Tabela 2 que as DMUs 7 e 12 continuaram tendo como referência as DMUs 

que o modelo DEA clássico forneceu (ver Tabela 1 e 2). Além disso, a eficiência global dos inputs 
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dessas DMUs foram iguais às obtidas pelo modelo DEA clássico com retornos variáveis de escala e 
orientado aos inputs (ver Tabela 1), apesar de que no caso da DMU 12 existem folgas dos inputs. Isso 
se deve a que o multiplicador associado ao input, cuja folga é diferente de zero, teve um valor igual a 
zero. Dessa maneira, as medidas de eficiência dos inputs calculadas tanto com a metodologia 
proposta, como com o modelo DEA clássico orientado aos inputs, incluem unicamente a medida 
radial. Pode-se afirmar, portanto, que quando o conjunto de possibilidades de produção não contém 
FEDC, como é o caso desse exemplo, as medidas de eficiência global dos inputs e dos outputs não 
incorporarão necessariamente todas as eficiências (f +

ij > 0, f -
rj > 0) ou ineficiências (s-

ij > 0, s+
rj > 0) 

relacionadas com as folgas diferentes de zero, já que os valores dos multiplicadores associados a tais 
folgas podem ser iguais a zero. Pode-se afirmar, porém, que as medidas de eficiência global dos inputs 
e dos outputs incorporarão todas as eficiências ou ineficiências relacionadas às folgas quando o 
conjunto de possibilidades de produção possuir pelo menos uma FEDC. 

Nos resultados obtidos observou-se que o número de multiplicadores iguais a zero diminuiu, 
mas ainda continuaram existindo esses valores (ver Tabela 2). Esse resultado era de se esperar, pois as 
DMUs não puderam ser projetadas em uma FEDC. 

Outro resultado interessante do modelo foi que as DMUs extremo-eficientes que não 
pertenciam a nenhuma das FEMD reduziram sua pontuação de eficiência, como foi o caso das DMUs 
1, 4 e 14 (ver Tabela 2). Analisando essas DMUs, se observou que: 
• A DMU 1, ao ser projetada em uma facet eficiente de maior dimensão, ficou ineficiente em relação 

à medida de eficiência global dos inputs (ver Tabela 2). Ela teve que aumentar alguns de seus 
inputs além da medida radial para atingir a FEMD. Contudo, ao analisar a eficiência dessa DMU 
do ponto de vista dos outputs, foi super eficiente, pois, na média, houve excesso de outputs em 
relação à FEMD. Ambas as medidas de eficiência, eficiência global dos inputs e eficiência global 
dos outputs, ao ser analisadas em conjunto mostraram que a DMU 1 se encontra em uma parte da 
fronteira bem diferente da FEMD onde está sendo projetada. A DMU 1 está consumindo mais 
inputs que suas DMUs de referência, mas ela está produzindo mais outputs que suas DMUs de 
referência. Por esse motivo, não se pode recomendar ao gerente dessa DMU que diminua os inputs, 
dado que isso poderia implicar em uma redução dos outputs. A recomendação a ser feita é deixar 
trabalhar a DMU 1 nos níveis em que ela se encontra. 

• A DMU 14, na média, para atingir a FEMD teve que expandir seus inputs. Por esse motivo, ela foi 
super eficiente do ponto de vista dos inputs. Do ponto de vista dos outputs ela foi ineficiente. A 
análise dessa DMU é similar à análise da DMU 1, pois a DMU 14 está consumindo muito menos 
inputs que suas DMUs de referência, mas, ao mesmo tempo ela está produzindo menos outputs. 
Isso indica que a DMU 14 apresenta níveis de produção diferentes em relação às DMUs de 
referência com que está sendo comprada. A recomendação ao gerente dessa DMU é deixar ela 
produzindo nos níveis em que ela se encontra. Um incremento nos outputs poderia resultar em um 
incremento nos inputs. 

• A DMU 4 é a única DMU extremo-eficiente que teve índices de eficiência menores a um, tanto do 
ponto de vista dos inputs quanto dos outputs, portanto, a DMU 4, ao ser projetada na FEMD mais 
próxima, foi ineficiente. 

Nesse exemplo, a falta de FEDC no conjunto de possibilidades de produção afetou o cálculo 
de multiplicadores, projeções e medidas de eficiência, pois o problema das regiões Não Pareto-
Koopmans eficientes continuou subsistindo (Olesen e Petersen, 1996). Porém, os resultados obtidos 
com o procedimento proposto forneceram maior informação sobre a localização das DMUs em 
relação à fronteira eficiente que os modelos DEA clássicos. 

Em conclusão da análise, as DMUs 4, 7 e 12 são DMUs ineficientes que devem melhorar seu 
desempenho para alcançar a parte da fronteira melhor definida (Olesen e Petersen, 1996), isto é, a 
facet eficiente de maior dimensão. As DMUs 1 e 14 são DMUs atípicas, que devem continuar 
produzindo nos níveis em que elas se encontram. 
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4. Conclusões 
O procedimento proposto permite projetar as DMUs nas regiões da fronteira eficiente que se 

encontram melhor definidas pelas observações. Dessa maneira, procura-se obter melhores estimativas 
dos multiplicadores associados aos inputs e outputs. A busca de melhores estimativas dos 
multiplicadores deve-se a que, muitas vezes, os gerentes estão interessados em conhecer as taxas 
marginais de substituição entre todos os pares de inputs e outputs, cujo cálculo é feito pelo coeficiente 
entre os respectivos multiplicadores. 

Além da obtenção de melhores estimativas para os multiplicadores, no procedimento proposto 
se propõe um novo índice de eficiência, que considera tanto as folgas envolvidas na projeção na 
FEMD, como a projeção radial nessa FEMD. Contudo, quando não existem faces eficientes de 
dimensão completa (que é o caso do exemplo apresentado), todas as folgas não são necessariamente 
incorporadas na medida de eficiência, dado que alguns multiplicadores associados às folgas são iguais 
a zero. Portanto, uma pesquisa futura seria estudar, nesses casos, uma modificação da medida de 
eficiência não radial proposta que considere todas as folgas. Esse tema deve ser analisado com 
cuidado para não fazer julgamentos de valor a priori sobre a importância dos inputs e dos outputs na 
avaliação de uma dada DMU. 

Finalmente, os resultados obtidos pelo procedimento fornecem maior informação sobre as 
DMUs que os modelos DEA clássicos, sendo possível identificar aquelas DMUs que têm níveis de 
desempenho atípicos em relação às demais DMUs. Além disso, existe uma melhor discriminação das 
DMUs ineficientes que a obtida nos modelos DEA clássicos.  
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