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Resumo 
 
Medidas de eficiência são usadas na avaliação do desempenho de organizações produtivas. A busca 
por medidas de eficiência completas, isto é, de medidas de fácil interpretação no meio gerencial e 
capazes de identificar a eficiência Pareto-Koopmans, tem levado estudiosos de economia e de pesquisa 
operacional a pesquisar diferentes formas para tais medidas. Medidas radiais baseadas na idéia original 
de Farrel, embora sejam de fácil manuseio e interpretação no meio gerencial e possibilitem análise 
adequada da ineficiência de organizações, podem apresentar falhas de avaliação uma vez que elas não 
podem incorporar toda as ineficiências que o modelo DEA é capaz de identificar. Por outro lado, 
medidas não-radiais podem identificar todas as ineficiências que os dados permitem, mas podem não 
ser de fácil interpretação e analise no meio gerencial. Esta pesquisa estuda as mais recentes medidas 
de eficiência técnica não-radiais publicadas na literatura com o objetivo de verificar se elas são 
medidas completas. As dificuldades operacionais dessas medidas serão analisadas com sua aplicação a 
dados de universidades brasileiras. No momento, quatro medidas não-radiais estão sendo estudadas e 
dados estão sendo coletados e recebendo tratamento estatístico. 
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Abstract 
 
Efficiency measures are used in productive organizations performance evaluation. The search for 
complete efficiency measures, i.e., measures which are capable of identifying Pareto-Koopmans 
efficiency as well as are readily interpreted in managerial contexts, is leading economists and 
operational researchers to study different forms for such measures. Radial measures based on Farrell´s 
original idea, in spite of being easily handled and readily interpreted in the managerial context, as well 
as they can provide an appropriate analysis of organization inefficiency, they can present evaluation 
flaws since they can not incorporate all inefficiencies that the DEA model is capable of identifying. 
On the other hand, non-radial measures allow the incorporation of all inefficiencies, but they cannot be 
readily interpreted and analyzed in managerial contexts. This research studies the most recent non-
radial measures of technical efficiency published in the literature with the objective of checking if they 
are complete measures. The operational difficulties of these measures will be analyzed with their 
application into Brazilian universities data. At the moment, four non-radial measures are being studied 
and the data are being collected and analyzed statistically.  
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