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Resumo 

Os modelos de Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) clássicos 
supõem que a produção de uma unidade (Decision Making Unit – DMU) não afeta a produção das 
demais.  Isto significa que há total liberdade de produção; entretanto, em alguns casos esta liberdade 
não existe.  Gomes et al. (2001) propuseram uma alteração no modelo DEA BCC clássico que 
considera estas limitações.  Neste modelo a soma dos outputs é constante, o que é semelhante a um 
jogo com soma zero, no qual o que é ganho por um jogador é perdido pelos demais.  Por este motivo, 
este modelo é chamado de modelo DEA com Ganhos de Soma Zero (GSZ-DEA).  Em alguns casos, 
podem-se encontrar barreiras práticas na realização em curto prazo dos alvos calculados; uma 
determinada DMU que busca eficiência pode não ser capaz de alcançar aquele alvo que lhe é 
atribuído.  É, assim, proposta uma busca de alvos por etapas (estratégia de busca seqüencial), com 
alvos intermediários nas camadas de iso-eficiências.  A busca pode ser feita por uma única DMU ou 
por várias, em regime de cooperação.  Podem-se construir resultados análogos para o modelo com 
soma de inputs constante, que têm aplicação direta à alocação e realocação de recursos. 
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Abstract 

Classical Data Envelopment Analysis (DEA) models assume that there is complete freedom of 
production, i.e., that the production of a given Decision Making Unit (DMU) does not affect the 
production of the others.  Nevertheless, in some cases this, freedom does not exist.  Gomes et al. 
(2001) propose changes in the classic DEA models in order to consider this constraint.  In this model 
the sum of outputs is constant.  It is similar to a zero sum game in which whatever is won by a player 
is lost by one or more of the others.  For this reason this model is known as Zero SUM Gains DEA 
model.  However, some practical barriers can be found when trying to achieve the computed targets; 
an inefficient DMU can be not able to reach immediately the computed target.  We propose a step-by-
step search for achievable targets.  These intermediate targets are in the iso-efficiency layers.  This 
search can be done by a solely DMU or by co-operating DMUs.  Analogue results can be built for a 
constant input sum model, with direct application to resources allocation and reallocation. 
Key-words: DEA; Zero sum gains; Step by step target search. 
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