
 

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

INCORPORAÇÃO DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS NA ANÁLISE 
ENVOLTÓRIA DE DADOS – O ESTADO DA ARTE 

 
 

Lillian Daisy Gonçalves Wolff, MSc.1 
Universidade Federal do Paraná – UFPR 

Rua Padre Camargo, 280, Alto da Glória, CEP 80060-240 – glmrwolff@netpar.com.br 
 
Resumo: Análise envoltória de dados (DEA) é um procedimento que emprega programação linear 
para construir fronteiras de produção não-paramétricas que são utilizadas como ferramentas gerenciais 
na avaliação de eficiência técnica de organizações. A maioria dos estudos que utilizam DEA é 
realizada sob a perspectiva dos processos tecnológicos de transformação, principalmente devido à 
facilidade de obtenção de dados sobre os insumos e produtos tradicionais. Entretanto, o ambiente 
operacional também influencia a capacidade da organização transformar insumos em produtos. Muitos 
estudos têm surgido na literatura sobre DEA propondo diferentes abordagens para incorporar variáveis 
ambientais na avaliação da eficiência. Este estudo descreve o estado da arte dessas abordagens e as 
classifica como: (i) abordagens de fronteiras separadas, (ii) abordagens de fronteira única, e (iii) 
abordagens de dois ou mais estágios. O conhecimento das possibilidades e limitações do uso dessas 
abordagens e dos problemas que podem advir de uma escolha inapropriada é imprescindível para 
selecionar a abordagem correta e, assim, evitar conclusões errôneas. 
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Abstract: Data envelopment analysis (DEA) is a nonparametric linear programming production 
frontier procedure used as managerial tool for organizations technical efficiency evaluation. The 
majority of DEA studies are developed under the perspective of a transformation technologic process, 
mainly because traditional inputs and outputs data are easier to be obtained. However, the operating 
environment also influences the organization ability to transform inputs into outputs. Many studies are 
presented in DEA literature proposing different approaches to incorporate environment variables into 
the efficiency analysis. This paper describes their state of art and classifies these approaches as (i) 
frontier separation approaches,  (ii) all-in-one approaches, and (iii) two or more-stages approaches.  
The knowledge of the possibilities and the limitations of their use and of the problems caused by 
chosing an inappropriate approach is doubtless necessary to the selection of the right approach to DEA 
efficiency analysis and, so, to avoid erroneous conclusions.    
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