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Resumo 
Nesse artigo é realizado um estudo das regiões fortemente eficientes na fronteira DEA, 
também denominadas de facets eficientes de dimensão completa. Com esse fim, foi 
desenvolvido um algoritmo para encontrar todas as facets eficientes de maior dimensão 
presentes na fronteira eficiente obtida a partir de DEA. Com base nos resultados do algoritmo 
foi feita uma análise de algumas características da fronteira eficiente. 
Palavras Chave: Análise e Envoltória de Dados, Facets Eficientes, Regiões Fortemente Eficientes. 
 
 

Abstract 
In this paper, a study of strongly efficient regions of DEA frontier, also denominated of full 
dimensional efficient facets, is accomplished. With this aim, an algorithm for finding all largest 
dimensional efficient facets present in DEA efficient frontier was developed. Based on algorithm 
results, some efficient frontier characteristics were analyzed. 
Key-words: Data Envelopment Analysis, Efficient Facets, Strongly Efficient Regions. 
 
 
1. Introdução 

 
A Análise e Envoltória de Dados, mais conhecida como DEA (abreviação do inglês Data 

Envelopment Analysis), foi apresentada pela primeira vez no artigo de Charnes et al. em 1978. DEA é 
uma metodologia que usa programação linear para estimar uma fronteira eficiente de produção, com o 
fim de medir a eficiência relativa de unidades de tomada de decisão similares, mais conhecidas como 
DMUs (abreviação do inglês Decision Making Units). As DMUs consomem múltiplos inputs 
(insumos, recursos, etc.) para produzir múltiplos outputs (serviços, produtos, etc.) e só varia entre elas 
a quantidade de inputs que consomem e a quantidade de outputs que produzem. 

 
DEA avalia a eficiência relativa das DMUs, comparando-as entre si. Dessa maneira, DEA fornece 

aos agentes de decisão uma medida de que tão bem uma DMU transforma seus inputs em outputs.  
 
Na administração existe interesse em estimar a eficiência das DMUs e obter as taxas marginais de 

substituição entre todos os pares de inputs e outputs envolvidos na análise. As taxas marginais de 
substituição possuem implicações importantes, tanto econômicas quanto gerenciais, na previsão e re-
alocação dos recursos, 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 para 
compensar a redução de um dado input, ou a redução necessária de algum output para incrementar 
outro output, enquanto o resto dos inputs e outputs permanece constante. 

 
As inclinações dos segmentos da fronteira eficiente de DEA correspondem às taxas marginais de 

substituição entre os inputs e os outputs, e podem ser calculadas como o coeficiente entre os valores 
                                                 
1 Trabalho de tese de doutorado orientado pelo professor Marcos Pereira Estellita Lins, Prog. Eng. Produção, 
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dos multiplicadores (ou pesos) dos inputs e dos outputs obtidos ao resolver o modelo DEA clássico 
dos multiplicadores. Contudo, em DEA, muitas vezes é difícil obter taxas marginais de substituição 
entre todos os pares de inputs e outputs, dado que o modelo DEA clássico dos multiplicadores pode 
apresentar múltiplas soluções ótimas e/ou alguns multiplicadores podem ter valores iguales a zero. 
Esse tipo de problemas não existe ao interior das regiões fortemente eficientes da fronteira, já que, ao 
interior delas, as taxas marginais de substituição entre todos os pares de inputs e outputs estão bem 
definidas, isto é, existe um conjunto de multiplicadores único e com valores diferentes de zero. As 
regiões fortemente eficientes são denominadas por Olesen e Petersen (1996) de “facets eficientes de 
dimensão completa”. 

 
Dadas as características das regiões fortemente eficientes, mencionada anteriormente, é útil, para 

quem usa DEA, obter uma fronteira com um grande número dessas de regiões. Este fato demonstraria 
que a fronteira eficiente de DEA envolve bem as DMUs ineficientes, pois existe suficiente variação no 
conjunto de dados para garantir a estabilidade das eficiências estimadas por DEA (Olesen e Petersen, 
1996). Contudo, em muitas aplicações dos modelos DEA clássicos é possível observar a falta de facets 
eficientes de dimensão completa. Nessas aplicações, as DMUs ineficientes são comparadas com 
DMUs de referências que não são similares a ela, dado que a fronteira eficiente é “dispersa”. 

 
Visando estudar a presença das regiões fortemente eficientes na fronteira DEA, nesse artigo é 

apresentado um algoritmo para encontrar, se existirem, todas as facets eficientes de dimensão 
completa presentes na fronteira eficiente obtida através de DEA. No caso de não existirem facets 
eficientes de dimensão completa, o algoritmo buscará todas as facets eficientes de maior dimensão 
presentes na fronteira eficiente. O objetivo de identificar todas as facets eficientes de maior dimensão 
consiste em observar se elas são conexas, descobrir quais são as DMUs que geram essas facets e quais 
são as DMUs que formam parte de um maior número delas. Além disso, busca-se estimar o número 
total de DMUs que seriam necessárias para a obtenção de regiões fortemente eficientes dentro da 
fronteira estimada por DEA. 

 
Para uma melhor exposição do tema, esse artigo foi dividido em cinco Seções. Na Seção seguinte 

são feitas algumas definições usadas no artigo. Na Seção 3 é descrito o algoritmo para encontrar as 
facets eficientes de maior dimensão. Na Seção 4 mostram-se os resultados obtidos aplicando o 
algoritmo a dois casos reais e na Seção 5 apresentam-se as principais conclusões. 

 
2. Algumas Definições 

 
Antes de desenvolver o algoritmo para encontrar as facets eficientes de maior dimensão é 

necessário definir alguns conceitos usados nesse artigo. 
 
Em geral, uma face de um poliedro Q pode ser 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 corresponde a uma face própria maximal, isto é, uma face própria não incluída em 

nenhuma outra face própria. 
 
Uma facet eficiente corresponde a uma face eficiente maximal, isto é, uma face eficiente não 

incluída em nenhuma outra face eficiente. 
 
A ênfase no uso do termo eficiente é feita porque, dessa forma, identifica-se às facets que fazem 

parte da solução ótima (Steuer, 1986). 
 
Em DEA, as partes lineares planas que formam a fronteira são denominadas de facets eficientes. 

Além disso, as DMUs eficientes que constituem um conjunto de referência para uma dada DMU estão 
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sempre localizadas na mesma facet eficiente, por esse motivo, muitas vezes os termos conjunto de 
referência e facet são usados indistintamente. 

 
A dimensão de uma facet eficiente em DEA é dada pelo maior número de DMUs linearmente 

independentes que ela possui.  
 
Na fronteira eficiente estimada por DEA, se uma facet eficiente tem dimensão igual a m + s 

(assumindo tecnologia com retornos variáveis de escala), sendo m igual ao número de inputs e s igual 
ao número de outputs, essa facet será uma facet eficiente de dimensão completa (FEDC) e, dessa 
maneira, existirão taxas marginais de substituição únicas e constantes entre todos os pares de inputs e 
outputs ao interior de tal facet. No caso em que 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 se 
terão taxas marginais de substituição bem definidas (Olesen e Petersen, 1996). 

 
Se for assumida tecnologia com retornos constantes de escala, a dimensão de uma FEDC na 

fronteira de DEA deverá ser igual a m + s - 1. No caso em que a dimensão de uma facet eficiente seja 
menor que esse valor, só existirão taxas marginais de substituição entre alguns pares de inputs e 
outputs. 

 
Ali (1996) explica porquê a dimensão de uma FEDC deve ser igual a m + s, para o caso de retornos 

variáveis de escala, e de m + s - 1, para o caso de retornos constantes de escala. 
 
Os inputs e/ou outputs sem taxa marginal de substituição, dado que o multiplicador associado a eles 

tem um valor igual a zero, estão relacionados com as partes da facet eficiente paralelas a algum eixo. 
O interesse principal em obter a dimensão de uma facet eficiente deve-se a que, quanto maior seja a 
dimensão de uma facet eficiente, poder-se-á estimar melhores taxas marginais de substituição entre os 
inputs e outputs. 

 
Lang et al. (1995) demonstraram  que o conjunto de possibilidades de produção e suas facets 

eficientes estão totalmente determinados pelas DMUs extremo-eficientes (Charnes et al., 1986), isto é, 
pelas DMUs que não podem ser expressadas estritamente como combinação linear convexa de 
quaisquer outras DMUs. Dada sua definição, as DMUs extremo-eficientes não podem ser DMUs 
interiores, mais sim DMUs limites (Steuer, 1986). Assim, a caracterização das facets eficientes em 
DEA pode ser feita independentemente da escolha de uma medida de eficiência. Esse fato serve de 
base para desenvolver o algoritmo apresentado a seguir. 

 
3. Descrição do Algoritmo de Busca de Facets Eficientes de Maior Dimensão 

 
O algoritmo implementado consta dos seguintes passos: 
 

1. Identificar as DMUs extremo-eficientes usando o modelo de super eficiência de Andersen e 
Petersen (1993). A combinação linear dessas DMUs determina as facets eficientes e o conjunto de 
possibilidades de produção (Lang et al., 1995). Seja E o conjunto das DMUs extremo-eficientes 
obtido e  p o número de DMUs extremo-eficientes. 

 
2. Determinar a maior dimensão de uma facet eficiente presente na fronteira. Para isso, formula-se o 

modelo de programação linear mista inteira proposto por Olesen e Petersen (1996) considerando 
só as DMUs do conjunto E obtido no passo anterior. Seja d a dimensão obtida, se d for igual a m + 
s (assumindo tecnologia com retornos variáveis de escala), então existirá pelo menos uma FEDC. 
Valores de d menores que m + s implicam que não existe nenhuma  FEDC, portanto, nos passos 
seguintes só serão procuradas facets eficientes de maior dimensão (FEMD). 

 
3. Gerar todos os pares de DMUs extremo-eficientes possíveis e determinar quais deles podem fazer 

parte de uma mesma facet eficiente. Isso é feito usando uma variação do modelo considerado no 



 XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

passo anterior. No novo modelo acrescentam-se duas novas restrições que obrigam a que o par de 
DMUs extremo-eficientes considerado na análise pertença a uma mesma facet eficiente. Se esse 
modelo for inviável, implica que o par de DMUs extremo-eficientes analisado não pode fazer 
parte de uma mesma facet eficiente e, portanto, esse par deve ser colocado em uma lista tabu. O 
objetivo desse passo é diminuir o número de combinações a serem executadas no passo seguinte. 

 
4. Gerar todas as combinações permitidas de d DMUs extremo-eficientes entre as p DMUs extremo-

eficientes identificadas no primeiro passo. As combinações permitidas correspondem àquelas onde 
nenhum par de DMUs considerado na combinação se encontre na lista de pares tabu. Para cada 
combinação permitida de DMUS extremo-eficientes, determina-se se ela forma uma facet eficiente 
de maior dimensão. Isso é feito usando um modelo similar ao do passo três. A diferencia entre o 
modelo desse passo e o modelo do passo anterior é que, em lugar de dois restrições, acrescentam-
se d novas restrições, onde obriga-se que a combinação analisada de d DMUs extremo-eficientes 
pertença a uma mesma facet eficiente de maior dimensão. Se esse modelo for viável, a 
combinação analisada formará uma facet eficiente de maior dimensão. 

 
A seguir é descrito o modelo usado nos passos 3 e 4, assumindo retornos variáveis de escala. Os 

modelos dos passos 1 e 2 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. 

 
3.1. Modelo para Encontrar as DMUs que Fazem Parte de uma Mesma Facet Eficiente 

 
Tal como foi definido na Seção anterior, seja E o conjunto de DMUs extremo-eficientes 

encontradas no passo 1 e p = E . Alem disso, seja C0 o conjunto de DMUs consideradas na 
combinação de nc = 0C  DMUs sobre p, onde nc = 2, paro o caso do modelo do passo 3, e nc = d, 
para o caso do modelo do passo 4. 

 
O modelo seguinte de programação linear mista inteira procura identificar se as DMUs do conjunto 

C0 pertencem a uma mesma facet eficiente: 
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   tj ≤ M bj,  ∀ j ∈ E      (4) 
   bj = 0, ∀ j ∈ C0       (5) 
   bj ∈ {0,1}, ∀ j ∈ E 

   tj ≥ 0, ∀ j ∈ E 
   ur ≥ ε , r = 1, ..., s 
   vi ≥ ε , i = 1, ..., m 
   w ≥ ε . 
 
Onde 
 

xij: quantidade do input i consumido pela DMU j, com i = 1, ..., m; 
yrj: quantidade do output r consumido pela DMU j, com r = 1, ..., s; 
vi: multiplicador ou peso do input i, com i = 1, ..., m; 
ur: multiplicador ou peso do output r, com r = 1, ..., s; 
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w: variável de escala (Banker e Thrall, 1992). 
tj: variável de folga, j ∈ E; 
ε: infinitesimal não Arquimediano; 
M = 1/ε; 
bj: variável binária, j ∈ E. Se bj = 1 indica que a DMU j não pertence à facet eficiente; se bj = 0, a 

DMU j pertence à facet eficiente 
 
A restrição (2) do modelo P1 obriga a que seja escolhido um conjunto de multiplicadores viável, ∀ 

j ∈ E. A restrição (3) estabelece que a soma dos multiplicadores dos inputs seja igual a uma constante. 
A restrição (4) obriga que, se existir folga na j-ésima restrição (2), então a j-ésima variável binária bj 
deverá ser igual a um. A restrição (5) estabelece que as variáveis bj’s associadas às DMUs que 
pertencem ao conjunto C0 sejam iguais a zero. 

 
O modelo P1 minimiza a soma das variáveis binárias bj, j ∈ E, isto é, maximiza o número de bj’s 

iguais a zero. Pode-se observar, portanto, no modelo P1 que: 
 

  bj = 0 ⇔ 0
11

=+− ∑∑
==

m

i
iji

s

r
rjr wxvyu .     (6) 

 
A DMU j é considerada na função objetivo se não pertencer ao hiperplano de suporte que 

intercepta a facet eficiente. Dessa maneira, ao obrigar que as variáveis bj’s associadas às DMUs que 
pertencem ao conjunto C0 sejam iguais a zero (ver restrição 5), estar-se-á observando se esse conjunto 
de DMUs faz parte de uma mesma facet eficiente. Caso o modelo P1 seja inviável, o conjunto C0 não 
fará parte de uma mesma facet eficiente. 

 
4. Análise dos Resultados 

 
O algoritmo proposto foi usado para analisar dois casos práticos. O primeiro deles corresponde aos 

resultados obtidos pelas faculdades de engenharia das universidades brasileiras no “Provão”, prova 
realizada em todas as universidades do Brasil. O outro caso corresponde à oferta imobiliária no 
município do Rio de Janeiro. A partir desses conjuntos de dados foram criados aleatoriamente novos 
problemas teste, 10 para os dados do “Provão” e 12 para os dados da oferta imobiliária. Em cada um 
dos 22 problemas estuda-se a conexidade das facets eficientes de maior dimensão na fronteira, quais 
são as DMUs que formam essas facets e quantas DMUs são necessárias para que exista pelo menos 
uma FEDC. 

 
No caso do “Provão” foram consideradas 111 DMUs, 4 inputs e 2 outputs. Além disso, foram 

criados 10 subconjuntos aleatórios, cuja relação com o número de DMUs é apresentado na Tabela 1. 
Nessa Tabela também são mostrados o número de DMUs extremo-eficientes e o número de facets 
eficientes de dimensão completas obtidos para cada problema com o algoritmo proposto. 
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TABELA 1 
ALGUNS RESULTADOS DOS PROBLEMAS TESTE USANDO OS DADOS DO “PROVÃO” 

Número do Problema Número de DMUs Número de DMUs 
Extremo-Eficientes 

Número de FEDCs 

1 20 9 0 
2 30 15 2 
3 40 18 5 
4 50 21 7 
5 60 24 14 
6 70 27 22 
7 80 32 24 
8 90 34 31 
9 100 35 33 

10 111 35 60 
 

 
Algumas observações sobre os resultados obtidos para o caso do “Provão” são:  
 

− A partir do subconjunto de 30 DMUs (problema 2) observou-se a presença de FEDCs. 
− Em todos os subconjuntos estudados, as facets eficientes de maior dimensão foram  conexas. 
− O número de FEDCs foi sempre crescente em relação ao número de DMUs analisadas. Isso 

mesmo foi observado  para o número de DMUs extremo-eficientes, com excepção do problema 
10. 
 
Na Figura 1 apresenta-se um gráfico que permite observar a relação entre o total de DMUs, o total 

de DMUs extremo-eficientes e o total de DMUs extremo-eficientes que pertencem a uma facet 
eficiente de maior dimensão, para cada um dos 10 problemas criados com os dados do “Provão”. Tal 
como foi mencionado, a partir do problema 2 (com 30 DMUs), as facets eficientes de maior dimensão 
correspondem a FEDCs. 
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FIGURA 1: GRÁFICO OBTIDO PARA O CASO DO “PROVÃO” 
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Como se observa na Figura 1, o número de DMUs extremo-eficientes aumenta em proporção 

menor ao incremento do total de DMUs. Além disso, pode-se observar nessa Figura que o número de 
DMUs extremo-eficientes que pertence a uma FEDC é um subconjunto pequeno do total de DMUs. 
Para caso do “Provão”, a média de DMUs extremo-eficientes que pertencem a uma FEDC em relação 
ao total de DMUs foi 22.5%. Essa é uma percentagem pequena em relação ao total de DMUs. 

 
Os resultados observados para o caso do “Provão” mostram que, para a obtenção de regiões 

fortemente eficientes na fronteira, é necessário ter um número de DMUs observadas bem maior que o 
número de fatores (a soma do número inputs mais o número de outputs, nesse caso igual a 6). De fato, 
foram observadas FEDCs a partir do subconjunto de 30 DMUs, isto é, foram necessárias cinco DMUs 
por cada fator considerado no modelo. 

 
No caso da oferta imobiliária foram analisadas 242 DMUs, 9 inputs e 1 output. Além disso, 

criaram-se 12 subconjuntos aleatórios, cuja relação com o número de DMUs é apresentado na Tabela 
2. Nessa Tabela também são mostrados o número de DMUs extremo-eficientes e o número de facets 
eficientes de dimensão completas obtidos para cada problema com o algoritmo proposto. 

 
TABELA 2 

ALGUNS RESULTADOS DOS PROBLEMAS TESTE USANDO OS DADOS DA OFERTA IMOBILIÁRIA 
Número do Problema Número de DMUs Número de DMUs 

Extremo-Eficientes 
Número de FEDCs 

1 20 19 0 
2 40 28 5 
3 60 37 94 
4 60 40 45 
5 100 46 51 
6 120 50 82 
7 140 52 233 
8 160 55 198 
9 180 58 366 

10 200 64 558 
11 220 70 563 
12 242 76 591 

 
 
Algumas observações sobre os resultados obtidos são:  
 

− Observou-se FEDCs a partir do subconjunto de 40 DMUs (problema 2). 
− Em todos os subconjuntos estudados, as facets eficientes de maior dimensão foram conexas. 
− A diferença do que aconteceu no caso do “Provão”, o número de FEDCs não foi sempre crescente 

em relação ao número de DMUs analisadas, porém, o número de DMUs extremo-eficientes foi 
sempre crescente. 
 
O gráfico mostrado na Figura 2 permite observar a relação entre o total de DMUs, o total de 

DMUs extremo-eficientes e o total de DMUs extremo-eficientes que pertencem a uma facet eficiente 
de maior dimensão, para cada um dos 12 problemas criados com os dados da oferta imobiliária. A 
partir do problema 2 (com 40 DMUs), as facets eficientes de maior dimensão correspondem a FEDCs. 
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FIGURA 2: GRÁFICO OBTIDO PARA O CASO DA OFERTA IMOBILIÁRIA 

 
 
Como se observa na Figura 2, tal como aconteceu no caso do “Provão”, a diferença entre o total 

de DMUs e o número de DMUs extremo-eficientes foi aumentando na medida que foram aumentando 
as DMUs analisadas. Pode-se observar também, nessa Figura, que o número de DMUs extremo-
eficientes que pertence a uma FEDC é um subconjunto pequeno do total de DMUs. Para o caso da 
oferta imobiliária, a média de DMUs extremo-eficientes que pertencem a uma FEDC em relação ao 
total de DMUs foi 33.6%. 

 
Os resultados obtidos no caso da oferta imobiliária são parecidos a os do estudo do “Provão”, isto 

é, para a obtenção de regiões fortemente eficientes na fronteira é necessário ter um número de DMUs 
observadas muito maior que o número de fatores (nesse caso igual a 10 fatores). Assim, foram 
observadas FEDCs a partir do subconjunto de 40 DMUs, isto é, foram necessárias quatro DMUs por 
cada fator considerado no modelo com o fim de obter pelo menos uma FEDC. 

 
5. Conclusões 

 
Na literatura DEA, muitos estudos abordam as limitações das medidas de eficiência de DEA, 

porém, poucos deles relacionam essas limitações à existência de uma fronteira “dispersa”, isto é, a 
uma fronteira sem FEDCs. O primeiro trabalho a referir-se sobre a falta de envoltória da fronteira 
DEA foi o trabalho de Bessent et al. (1988). Contudo, até atualidade não existem pesquisas sobre o 
número de DMUs necessárias para que a fronteira estimada por DEA possa ser considerada uma 
fronteira não “dispersa”. 

 
Nesse artigo, com o fim de estudar empiricamente a relação entre DMUs observadas e a existência 

de FEDCs, foi desenvolvido um algoritmo para determinar o número de FEDCs na fronteira estimada 
por DEA, também denominadas de regiões fortemente eficientes. O interesse nessas regiões deve-se a 
que só no interior delas existem taxas marginais de substituição únicas e constantes entre todos os 
pares de inputs e outputs. 

 
Usando o algoritmo, foram analisados dois casos práticos. Nos dois casos estudados, para obter 

taxas marginais bem definidas, isto é, FEDCs, foi necessário ter um número grande de DMUs 
observadas, extrapolando a recomendação dada na literatura DEA, que diz que o número de DMUs 
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avaliadas deve ser pelo menos três vezes o total de inputs mais outputs considerados no modelo (ver, 
por exemplo, Bowlin, 1998). 

 
Dado que a geração de FEDCs depende das DMUs extremo-eficientes, em ambos os casos 

estudados observou-se que, em média, o número de DMUs extremo-eficientes corresponde a menos de 
50% das DMUs observadas. Dessa maneira, esse fato justifica a necessidade de um grande número de 
DMUs observadas para garantir a existência de FEDCs. 

 
Finalmente, dada a conexidade das FEDCs em todos os problemas teste, devem ser realizados 

estudos mais aprofundados para ver se a conexidade das FEDCs é uma característica da fronteira 
eficiente estimada por DEA. 
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