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Resumo: Na literatura sobre análise de eficiência hospitalar encontram-se muitas aplicações de análise 
envoltória de dados (DEA) restritas a elementos organizacionais internos, devido a sua visibilidade e 
disponibilidade de dados. Tais abordagens subestimam a influência ambiental na (in)eficiência técnica   
hospitalar, incorrendo em viés conceptual ao assumirem a hipótese de que problemas de produtividade 
possam ser resolvidos somente mediante mudanças nos elementos internos sob seu controle. O 
ambiente operacional do hospital inclui: além dele, outras organizações hospitalares, financiadoras, 
fornecedoras, etc.; consumidores, grupos de interesse específico; e o governo; com os quais pode 
estabelecer contratos legais. Muitos desses elementos podem explicar, em parte, variações na 
produtividade hospitalar, tornando-se relevantes para diferenciar ineficiência gerencial, ineficiência 
decorrente de elementos ambientais ou de ruídos estatísticos. O estudo apresenta considerações sobre 
alguns elementos do ambiente operacional e sua influência na produtividade hospitalar, tais como: tipo 
de propriedade, competição de mercado, características demográficas, sócio-econômicas e 
epidemiológicas dos consumidores; bem como indica possibilidades metodológicas de incorporação 
de variáveis ambientais na DEA e de separação do componente de ineficiência gerencial.  
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Abstract: There are many data envelopment analysis (DEA) applications in the literature of hospital 
technical efficiency analysis that are restricted to their internal elements, in consequence of their 
visibility and data availability. Such applications underestimate the external operating environment 
elements influence on hospitals technical (in)efficiency, incurring in a conceptual bias by the 
assumption that productivity problems can be solved only by changes on the internal elements under 
their control. The hospital operating environment includes: itself, other hospital and funding 
organizations, suppliers, etc.; consumers; specific interest groups; and the government; with all of 
them it establish legal contracts. Many of these environmental elements explain, in part, the hospital 
productivity variability, and so become relevant to differentiate management (in)efficiency, 
(in)efficiency derived from environmental factors or from statistical noise. The study presents 
considerations about some of the operational environment elements and their influence on hospital 
productivity (such as ownership, market competition, demographic, socioeconomic and 
epidemiological consumers characteristics), as well as points out methodological possibilities of 
incorporating environment variables into data envelopment analysis and of separating the managerial 
component of inefficiency.  
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