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RESUMO 
 
Neste trabalho, se analisa a estrutura de avaliação do desempenho em um segmento do setor 

público, o Sistema de Saúde da Marinha, no que diz respeito aos serviços odontológicos. A Análise 
Envoltória de Dados (DEA) e o cálculo probabilístico de produtividades globais são propostos como 
formas de introduzir os aspectos da produtividade na avaliação. A comparação das duas abordagens é 
interessante neste contexto, pela grande variabilidade das unidades de prestação de serviços 
analisadas. 

 
Palavras-chave: Análise Envoltória de Dados – Cálculo de Probabilidades - Produtividades Globais 

 
 

ABSTRACT 
 
Efficiency in the public sector, frequently, rather involves applying every available resource 

and reasonably serving all kind of demand than optimizing specific output production or specific 
input consumption. From this point of view, Data Envelopment Analysis (DEA) is here compared to 
the probabilistic calculation of global productivity, as a tool for evaluation of dentists services in units 
of very different dimensions. The results obtained show the potential of the techniques applied to 
detect heterogeneity in the set of evaluated units and stochastic errors in the registers. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

DEA pode ser complementada com o cálculo probabilístico de produtividades globais, como 
ferramenta para avaliação de unidades prestadoras de serviços. Isto é feito neste trabalho para avaliar 
a produtividade em serviços odontológicos em unidades de dimensões muito diferentes. Os dados 
utilizados se referem a apenas três variáveis: número de dentistas, número de consultórios e consultas 
realizadas e são extraídos de relatórios do Sistema de Saúde da Marinha Brasileira dos anos de 1996 a 
2000. Na Seção 2, são apresentados os conceitos e os modelos básicos da DEA; na Seção 3, são 
desenvolvidos os princípios do cálculo probabilístico de produtividades globais; na Seção 4, 
descrevem-se os aspectos do Sistema de Saúde da Marinha, relevantes para a análise de produtividade 
do setor odontológico; na Seção 5, aplicam-se a metodologia da DEA e o cálculo probabilístico das 
produtividades globais aos dados disponíveis; na Seção 6, são apresentados comentários finais. 



 

 
 

2. ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 
 
2.1 Introdução 
 No caso de um único produto de um único insumo, a avaliação da produtividade de cada 
unidade de produção pode ser feita comparando com a produtividade média. Isto corresponde a tomar 
como medida de eficiência a distância ou magnitude do desvio da unidade à reta de regressão linear 
simples. Em vez disto, DEA usa programação matemática para medir a eficiência em termos de 
distância a uma fronteira de eficiência. No caso de mais de um produto ou mais de um recurso, a idéia 
da DEA é a mesma. 
 DEA pode ser usada sempre que houver interesse em avaliar a produtividade relativa de 
unidades comparáveis que utilizem um mesmo tipo de entradas (insumos), com o propósito de 
produzir um mesmo tipo de saídas (produção efetiva), ou seja, quando se possa partir do pressuposto 
de que é possível medir o desempenho de unidades que, possuindo diferentes gerenciamentos, 
almejam objetivos semelhantes e operam sob as mesmas condições. 
 O foco da DEA está nas observações individuais. A busca da fronteira de melhores práticas 
onde se identificam as referências de desempenho para cada unidade tomadora de decisão (DMU), 
individualmente, fornece novas formas de organizar e analisar dados, podendo revelar relações não 
captadas por outras técnicas. As unidades produtivas na fronteira de eficiência constituem 
benchmarks para as demais unidades. 
 As principais características da DEA são: os modelos podem ter múltiplos insumos e 
múltiplos produtos; outliers não são vistos como desvios acidentais, mas como possíveis benchmarks 
a serem tomados como referência pelas demais DMUs; para cada observação individual se resolve um 
problema de programação linear com o objetivo de determinar uma fronteira linear por partes que 
compreende o conjunto das DMUs eficientes. 
 
22..22..  MMooddeellooss  BBáássiiccooss  ddee  DDEEAA  

A Análise Envoltória de Dados possui três modelos básicos: o modelo de retornos constantes 
de escala (CRS), de Charnes, Cooper e Rhodes (1978), o modelo de retornos variáveis de escala 
(VRS), de Banker, Charnes e Cooper (1984) e o modelo aditivo, de Charnes et alii (1985). Os dois 
primeiros modelos podem ser orientados para a redução das quantidades empregadas de insumos (e 
inputs) ou para o aumento das quantidades resultantes de produtos (outputs). 

Na sua essência, os vários modelos de DEA determinam o subconjunto das DMUs que 
compõem a superfície envolvente ou fronteira de eficiência dos dados observáveis. Como será visto 
posteriormente, a forma geométrica desta superfície envolvente é determinada pelo modelo de DEA 
utilizado. Uma DMU é considerada eficiente se pertencer a essa fronteira extrema. As DMUs que não 
pertencem a essa envolvente são ditas ineficientes e recebem uma medida de eficiência relativa. 

Podemos imaginar os modelos DEA como mecanismos de projeção, assim a solução do 
problema de programação linear de uma determinada DMUk, representada pelo seu par de vetores de 
inputs e outputs, ),y(x kk , fornecerá um ponto projetado )ˆ,ˆ( KK yx na fronteira de eficiência. Quando 

),y(x kk = )ˆ,ˆ( KK yx , a DMUk é eficiente. Caso contrário, pode, teoricamente, ser substituída por 
combinação linear de DMUs eficientes. Modelos diferentes obtêm pontos de projeção distintos para 
as unidades ineficientes. 

 
2.3. Modelo CRS 

O modelo CRS, proposto por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), é o que deu origem às 
técnicas de DEA. Neste modelo, a eficiência é o quociente de uma soma ponderada dos outputs por 
uma soma ponderada dos inputs. Na orientação para a minimização do input, a projeção na fronteira 
se movimenta para a superfície da envoltória para, fixos os outputs, minimizar os inputs, enquanto, na 
orientação para a maximização do output, objetiva, fixos os inputs, maximizar os outputs. 



 

Apresentamos abaixo o problema de programação linear utilizado para determinar a eficiência no 
modelo CRS orientado para a mimização do input. 
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onde j, variando de 1 a n, representa DMU do conjunto observado, r, variando de 1 a s, representa 
saída, i, variando de 1 a m, representa entrada, Yrj representa quantidade observada da saída r 
produzida pela unidade j e Xij representa quantidade observada da entrada i usada pela unidade j. 

Os pesos achados, ur e vi são próprios da DMU em análise. Este processo é repetido para cada 
uma das n DMUs, obtendo-se diferentes valores para ur e vi. 

 

2.4. Modelo CRS para Minimização dos Inputs (CRS-MI) 
Na formulação CRS-MI, a eficiência da uma DMU qualquer é calculada determinando os 

vetores de multiplicadores ur e vi para os quais esta unidade aparece mais próxima da fronteira 
determinada pelos quocientes de inputs e outputs agregados. O problema consiste em achar os valores 
das variáveis ur e vi que maximizam a soma ponderada das saídas (saída virtual) dividida pela soma 
ponderada das entradas (entrada virtual) da DMU em estudo, sujeito à restrição de que esse quociente 
seja menor ou igual a 1 para todas as DMU’s. Deste modo as DMU’s eficientes serão as que 
obtiverem o valor 1. 

O problema de programação linear abaixo representa a versão dual, conhecido como modelo 
do Envelope, do problema dos multiplicadores. Embora ambos cheguem ao mesmo resultado no que 
diz respeito à produtividade relativa, Pk no problema dos multiplicadores e Tk no problema do 
envelope (Pk=Tk), a versão primal enfatiza os multiplicadores virtuais u e v, enquanto a versão dual 
enfatiza as folgas e a relação entre a unidade que está sendo avaliada com as outras unidades.  
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Aqui, hk representa a redução proporcional dos inputs, λjk representa o peso da j-ésima 
unidade de referência, +

rkF  representa a folga para a restrição do r-ésimo output  e −
ikF  representa a 

folga para a restrição do i-ésimo input. 
 

2.5. Modelo VRS 



 

A distinção essencial do modelo VRS, em relação ao modelo CRS, é a proibição de produzir 
unidades de referência apenas expandindo ou apenas encolhendo unidades observadas. Isto é obtido 
através da inclusão da restrição de convexidade nos coeficientes das unidades de produção de 
referência. Enquanto no modelo CRS estes coeficientes podem ser números positivos λjk quaisquer, 

no modelo VRS devem satisfazer a restrição 1
1

=∑
=

n

j
jkλ .  

 
2.6. Modelo Aditivo 

No modelo aditivo se maximiza a soma das diferenças entre as coordenadas ),Y(X kk  da 

unidade avaliada e do ponto projetado )ˆ,ˆ( KK YX na fronteira de eficiência. 
Nos modelos orientados, são reduzidos ou aumentados na mesma proporção todos os fatores 

até à superfície envolvente. O modelo aditivo só mede o excesso dos inputs e o déficit dos outputs em 

que uma determinada DMU opera. Se o ponto projetado )ˆ,ˆ( KK YX e o ponto em análise ),Y(X kk  
forem coincidentes, então este ponto pertence à fronteira de eficiência. Neste caso, as folgas serão 
nulas e, por conseguinte, o valor ótimo encontrado para o problema de programação linear será nulo. 
Uma DMU será eficiente no modelo aditivo se e somente se for eficiente nos modelos VRS. 

 
 

3. CÁLCULO PROBABILÍSTICO DE PRODUTIVIDADES GLOBAIS 
 
3.1 Introdução 

A DEA não leva em conta a possibilidade de erros aleatórios nas medidas dos recursos e 
produtos. As medidas de eficiência apresentadas nesta seção preenchem esta lacuna. São constituídas, 
basicamente, na orientação da maximização do output, pela probabilidade de a unidade de produção 
apresentar o volume máximo em algum produto e não apresentar o volume mínimo em nenhum 
insumo e, na orientação para a minimização do input, a probabilidade de a unidade de produção 
apresentar o menor volume em algum insumo e não apresentar o maior volume em nenhum produto.  

Variantes destas medidas que se afastam mais do critério básico da DEA se aplicam melhor 
aos casos em que não se lida com variáveis associadas entre si como recursos e produtos. Uma delas é 
a probabilidade de apresentar o melhor desempenho em algum critério, seja através da maximização 
do volume de algum output ou da minimização do volume de algum input, e aplica-se melhor ao caso 
de uma coleção de critérios independentes. Outra alternativa é mais bem aplicável ao caso em que se 
deseja otimizar o desempenho em cada um de dois ou mais blocos de critérios, sejam estes blocos 
constituídos um de recursos e outro de produtos ou constituídos de outra forma qualquer. Neste caso, 
a medida global seria dada pelo produto das probabilidades de apresentar o melhor desempenho em 
algum dos critérios de cada bloco.  

Finalmente, a alternativa mais adequada à maior parte das situações do setor público 
considera importante evitar o desperdício de todo recurso incluído no modelo assim como evitar a 
insatisfação da demanda por qualquer produto. Neste caso, a preocupação em exibir o desempenho 
ótimo é substituída pela de maximizar o afastamento da fronteira dos desempenhos a evitar, quais 
sejam, os de maiores valores de inputs e de menores valores de outputs.  

Dependendo do critério e do número de unidades de decisão consideradas, estas 
probabilidades podem ficar todas longe de 1. Para evitar isto, utilizamos medidas padronizadas, 
dividindo pela medida de eficiência da unidade mais eficiente. 

 
3.2. Maximização dos Outputs 
 O critério de maximização dos outputs se aplica às situações freqüentes na administração 
pública em que dotações orçamentárias são estabelecidas antecipadamente em montantes reduzidos 
para o atendimento de toda a demanda de serviços enfrentada pela unidade de decisão. O 
gerenciamento do consumo de recursos consiste simplesmente em evitar ultrapassar os limites 



 

estabelecidos pelas dotações orçamentárias recebidas, em torno das quais a margem de manobra é 
muito estreita. A eficiência na administração dos recursos está, neste caso, em elevar a produtividade 
de modo a atender o máximo das solicitações recebidas. 
 Se desejamos, como na DEA, assegurar ao tomador de decisão plena flexibilidade na escolha 
da mistura de produtos que prefere oferecer, a abordagem probabilística combinará as condições aqui 
descritas na exigência, de um lado, de elevar a probabilidade de atingir a fronteira de produção em 
algum produto e, de outro, de reduzir a probabilidade de ultrapassar os tetos de utilização de todos os 
recursos. 
 Formalmente a medida de produtividade global orientada para a maximização do output é, 
então, dada, para a unidade j-ésima, por Π(1-Qkj) * [1- Π(1-Plj)], onde k, indicando um insumo 
genérico, é o índice dos fatores do primeiro produtório, l indica um produto genérico e é o índice dos 
fatores do segundo produtório, Qkj representa a probabilidade de o volume do k-ésimo input na j-
ésima unidade ser o maior de todos e Plj representa a probabilidade de o volume do l-ésimo output na 
j-ésima unidade ser o maior de todos. 
 
3.3. Minimização dos Inputs 

Ao contrário do critério de maximização dos outputs, o de minimização dos inputs se aplica às 
situações que ocorrem em outras áreas do setor público nas quais é a demanda que precisa ser 
atendida que é fixada antecipadamente, variando em uma faixa de valores sobre a qual o 
administrador não tem controle. Neste caso, é o gerenciamento dos resultados que não admite 
preocupação de ordem quantitativa com a eficiência. A produtividade se eleva, neste caso, reduzindo 
o consumo de recursos. 
 Neste caso, se desejamos assegurar ao tomador de decisão plena flexibilidade na composição 
dos volumes de recursos que prefere oferecer, a abordagem probabilística combinará as condições 
aqui descritas na exigência, de um lado, de elevar a probabilidade de atingir a fronteira de eficiência 
em algum recurso e, de outro, de reduzir a probabilidade de ficar abaixo dos patamares de produção 
relativamente a todos os produtos. 
 Formalmente a medida de produtividade global orientada para a minimização dos inputs é, 
então, dada, para a unidade j-ésima, por [1- Π(1-Pkj)] * Π(1-Qlj), onde k e l são como no caso anterior, 
Pkj representa a probabilidade de o volume do k-ésimo input utilizado pela j-ésima unidade ser o 
menor de todos e Qlj representa a probabilidade de o volume do l-ésimo output produzido pela j-ésima 
unidade ser o menor de todos. 
 
3.4. Maximização dos Outputs e Minimização dos Inputs 
 Para combinar os objetivos de maximizar os outputs e minimizar os inputs, a abordagem 
probabilística oferece duas alternativas. A primeira, a ser aplicada quando há também interesse em 
cada um dos objetivos isolados de maximização dos outputs e de minimização dos inputs, consiste em 
calcular uma média da produtividade global orientada para a maximização dos outputs com a 
produtividade global orientada para a minimização dos inputs.  

A segunda é mais simples e é naturalmente aplicada quando, não podendo ocorrer as situações 
de limitada margem de manobra na utilização dos recursos nem na produção de resultados, os índices 
anteriores não terão sido calculados. Consiste em maximizar simultaneamente a probabilidade de 
atingir a fronteira de máxima produção de saídas e a fronteira de mínima utilização de entradas. 
Formalmente, esta medida será dada [1- Π(1-Pkj)] * [1- Π(1-Plj)], onde, no primeiro produtório, temos 
um fator para cada recurso, representado pelo índice k, e, no segundo produtório, um fator para cada 
produto, representado pelo índice l, Pkj e Plj como acima. 
  
3.5. Maximização em algum Critério 

Podemos considerar, ainda, o caso em que se deseja oferecer ao administrador plena liberdade 
na escolha da estratégia de elevação da produtividade, podendo fixar-se tanto na simples minimização 
de um input quanto na maximização de um output. A medida probabilística de produtividade global 



 

para este caso será dada pela probabilidade de atingir o valor mais alto em algum output ou atingir o 
valor mais baixo em algum input.  

Formalmente, esta medida será dada por Π(1-Pij), onde i é o índice do produtório e varia ao 
longo de todo o conjunto de variáveis representativas tanto de insumos quanto de produtos 
considerados e Pij indica a probabilidade de atingir o valor mais alto observado para a variável i-ésima 
se esta representar um produto ou o valor mais baixo se esta representar um insumo. 

 
3.6. Afastamento da Fronteira de Ineficiência 

A última situação, mais distante da perspectiva da DEA, é mais comum quando se trata de 
administrar os recursos disponibilizados pelo setor público, nenhum dos quais pode ser empregado 
acima dos limites orçamentários, para atender uma demanda que não pode ser negligenciada quanto a 
nenhum produto. Nestes casos, nas variáveis mais difíceis de administrar eficientemente, deverá 
aparecer assimetria, com concentração e valores próximo ao patamar de eficiência mínima permitida.  

Com a rarefação da distribuição no lado eficiente, torna-se mais seguro medir o desempenho 
pelo afastamento da fronteira de eficiência que pela proximidade da fronteira de eficiência. Por 
exemplo, um único valor, equivocadamente registrado na vizinhança de um valor para a mesma 
variável em uma unidade de fato muito eficiente, afetará fortemente a probabilidade desta atingir a 
fronteira de eficiência, enquanto afetará muito pouco sua probabilidade de ocupar a fronteira de 
ineficiência. Um critério adequado a esta situação deve, então, basear-se nas probabilidades de se 
afastar da fronteira de ineficiência em vez de nas probabilidades de atingir a fronteira de excelência. 
A medida global será, então, o produto das probabilidades de não apresentar o pior desempenho, isto 
é, a probabilidade de não atingir o valor mais alto em nenhum input e não atingir o valor mais baixo 
em nenhum output. 

Formalmente, esta medida será dada por Π(1-Pij), onde i é o índice do produtório e varia ao 
longo de todo o conjunto de variáveis representativas tanto de inputs quanto de outputs considerados e 
Pij indica a probabilidade de atingir o valor mais alto observado para a variável i-ésima se esta 
representar um input ou o valor mais baixo se esta representar um output. 

 
 

4. SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA – SSM 
 

4.1. Introdução 
O avanço mais recente das organizações estatais em direção à qualidade tem características 

próprias, discutidas, no que afeta os sistemas de saúde, em Anderson (1997) ou Pauley (1998), por 
exemplo. Esse movimento esbarra, principalmente, na falta do referencial de lucratividade e no 
caráter abstrato e de longo prazo dos resultados a serem alcançados. Procura-se suprir tal falta com 
indicadores parciais de desempenho. Exemplos de tais indicadores, atualmente calculados na 
Diretoria de Saúde da Marinha são taxas de ocupação, mortalidade, infecção hospitalar, nº 
procedimentos médicos e odontológicos, etc, e indicadores de custo das unidades. A avaliação dos 
setores odontológicos das unidades hospitalares leva em conta, no momento, apenas, a evolução do 
número de consultas. Neste contexto, indicadores de produtividade global oferecem subsídios para 
análises mais completas. 

 
4.2. Dados Utilizados 

Para tentar evitar que particularidades operacionais comprometessem a homogeneidade do 
conjunto de DMUs, este estudo se restringe às unidades que assistem os militares e seus dependentes. 
Isto reduz o conjunto analisado a nove unidades, 3 unidades ambulatoriais no Rio de Janeiro: HCM, 
OCM, PNNSG e 6 hospitais fora do Rio de Janeiro: HNSA, HNRE, HNNA, HNBE, HNLA, HNBR. 

 
4.3. Variáveis Consideradas 

Há um total de 26 indicadores disponíveis, relativamente ao período analisado, de 1996 a 
2000.Estas variáveis, embora estivessem disponíveis, não foram usados na análise de produtividade 



 

do setor odontológico naqueles anos. Segue a relação dos mesmos: Média mensal do número de 
cirurgiões dentistas; Média mensal do número de cirurgiões dentistas efetuando atendimento; Total de 
dias úteis de efetivo atendimento; Média mensal do número de consultórios odontológicos operantes; 
Média mensal do número de aparelhos de raios-X odontológicos operantes; Prazo médio mensal de 
marcação de consultas; Percentual médio mensal de absenteísmo; Média mensal de cirurgiões-
dentistas pertencentes ao Corpo de Saúde da Marinha; Número médio mensal de cirurgiões-dentista 
da reserva não-remunerada; Média mensal do efetivo de cirurgiões-dentista civis; Número médio 
mensal de cirurgiões-dentista com tempo certo de contrato; Média mensal do efetivo de técnicos 
dentais; Total de recursos financeiros, em reais, alocados para a unidade; Total de altas gerais de 
pacientes; Total de altas das clínicas; Total de procedimentos efetivamente realizados; Total de 
consultas realizadas; Número de perícias odontológicas realizadas; Número de procedimentos 
radiológicos realizados; Total de pacientes atendidos; Total de pacientes militares da ativa atendidos; 
Total de pacientes militares da inativa atendidos; Total de pacientes dependentes de militares 
atendidos; Total de pacientes civis atendidos; Total de pacientes pensionistas atendidos; Total de 
pacientes não cadastrados atendidos. 

 
 

5. EFICIÊNCIA DOS SETORES ODONTOLÓGICOS  
 

5.1. Introdução 
A modelagem aqui desenvolvida permite preencher algumas lacunas na análise dos 

desempenhos das unidades prestadoras de serviço, contribuindo na gerência de processos do Sistema 
de Saúde da Marinha. Com a introdução do conceito de produtividade relativa, fornece novos 
subsídios para o planejamento. 

A metodologia proposta segue as seguintes etapas: 1) elaboração de um quadro resumo das 
DMUs analisadas, com seus insumos e produtos considerados, formando um conjunto de entradas e 
de saídas; 2) identificação da orientação a ser dada ao modelo: minimização dos inputs ou 
maximização dos outputs; 3) determinação da produtividade relativa de cada unidade em cada ano. 

 
55..22..  EEnnttrraaddaass  ee  SSaaííddaass  

Consideramos aqui que, quanto maior o valor dos outputs de uma determinada unidade, 
melhor será a sua performance. Da mesma forma, foram consideradas insumos todas as variáveis 
cujos valores devem ser os menores possíveis para que a performance seja melhor. Com esse 
raciocínio, as treze primeiras variáveis foram consideradas como insumos, e as treze últimas como 
produtos. 

A relevância e a confiabilidade dos dados disponíveis determinam a seleção das variáveis. 
Examinando os dados e ouvindo especialistas, chegamos às seguintes conclusões: 

i) Os efetivos médios de dentistas militares e civis em determinada unidade só seriam úteis 
se fossem disponíveis os números de horas trabalhadas. Algumas unidades trabalham com 
profissionais vinculados a cooperativas e com tempo certo de contrato dificultando a análise dos 
indicadores representados pelos números de cirurgiões dentistas de cada classe. A média de dentistas 
atendendo envolve a contagem dos profissionais nos turnos da manhã, tarde e noite, mas, alguns 
profissionais trabalham em um único turno enquanto outros em dois. Alguns hospitais trabalham com 
cooperativas onde teoricamente não ocorrem folgas ou faltas. 

ii) A variável Total de Procedimentos engloba os procedimentos radiológicos, tornando esta 
última variável dispensável, e o fator Total de Aparelhos de Raios-X Odontológico Operantes é 
irrelevante, porque, na maioria dos hospitais, ocorre um rodízio no funcionamento desses aparelhos. 
Total de Pacientes Atendidos é a soma dos atendimentos dos militares da ativa e inativa, dependentes, 
civis, pensionistas e outros não cadastrados; visto que não importa a composição da população 
atendida, mas apenas o volume do atendimento, estas últimas variáveis também são dispensáveis. Por 
seu turno, o total de recursos alocados só pode ser medido globalmente, sem discriminar o montante 
aplicado somente no setor odontológico, não sendo, por isto, elucidativo para o nosso estudo. 



 

iii) Algumas variáveis julgadas importantes para o estudo, tais como efetivo de técnicos, 
total de perícias odontológicas e totais de altas, não podem ser incluídas na análise devido à não 
padronização da coleta dos dados pelas unidades avaliadas ou a particularidades dos hospitais. 

iv) O prazo médio de marcação de consultas não deve ser considerado na avaliação da 
produtividade porque só depende da demanda. Onde haja grande número de usuários, certamente 
haverá necessidade de marcação de consultas para organizar o atendimento. O absenteísmo só 
ocorrerá se houver marcação de consultas e será alto quando o prazo de marcação de consultas for 
longo.  

v) Os dados coletados referentes a número de dias úteis de alguns meses são nulos em várias 
unidades, embora conste atendimento de dentista nestes meses. Em outros meses, os dados relativos a 
dentistas atendendo são nulos, indicando omissão do registro. Alguns dados de procedimentos ora são 
nulos, ora muito elevados. Além disto, os dados relativos ao total de consultas no ano e total de 
pacientes no ano são iguais, sendo necessário uma melhor operacionalização desta última variável. 

Após a eliminação em decorrência desses fatores, da lista inicial permanecemos com apenas 
duas variáveis de entrada, o efetivo médio de cirurgiões dentistas e o número de consultórios 
odontológicos operantes, e uma de saída, o total de consultas no ano. A tabela 5.1, a seguir, apresenta 
as correlações entre as variáveis. As correlações entre as duas variáveis de entrada são elevadas, 
indicando que recursos humanos especializados e instalações são utilizados em proporções 
semelhantes. Observam-se, também, correlações elevadas entre as variáveis de entrada e a variável de 
saída. 

Tabela 5.1 – Análise de Correlação entre Variáveis 
  Nº Dentistas Nº Consultórios Nº Consultas 
 Nº Dentistas 1   
 Nº Consultórios 0,97 1  
 Nº Consultas  0,98 0,97 1 

As figuras 5.1 e 5.2 apresentam as eficiências parciais no modelo DEA VRS, em relação a 
cada um dos inputs, considerando-se os dados coletados, anualmente, de cada unidade hospitalar 
avaliada. Ao calcularmos a eficiência parcial em relação ao número de dentistas, Figura 5.1, 
verificamos que as DMUs HCM-96, OCM-00, HNRE-00 e HNLA-96 pertencem à fronteira de 
eficiência. No cálculo da eficiência parcial em relação ao número de consultórios, Figura 5.2, 
verificamos que as DMUs HNRE-00 e OCM-00 pertencem à fronteira de eficiência. 

 
Figura 5.1 - Eficiência Parcial em Relação ao Nº de Dentistas 
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Figura 5.2 - Eficiência Parcial em Relação ao Nº de Consultórios 
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5.3. Orientação dos Modelos e Determinação das Eficiências 

Estabelecemos nossos objetivos em termos de maximização dos outputs que poderão ser 
obtidos com um dado nível dos inputs. Isto se justifica porque, para as unidades analisadas, alterações 
nos insumos não são fáceis, dependendo de ações fora do controle das unidades.  

Todos os cálculos foram feitos empregando o ‘software’ Efficiency Measurement System 
(EMS) versão 1.3, que utiliza o algoritmo de pontos interiores. O EMS está disponível para download 
no site http://www.wiso.uni-dortmund.de/lsfg/or/schell/ems/. 

Como o mecanismo de projeção escolhido tem por objetivo a maximização dos outputs, o 
aplicativo empregado segue a norma de apresentar os resultados das ineficiências em valores 



 

superiores a 1, com a eficiência crescendo à medida que nos aproximamos de 1. Esses resultados são 
aqui apresentados invertidos para facilitar a sua comparação com os obtidos através da abordagem 
probabilística. 

 
5.4. Resultados dos Modelos CRS e VRS 
A tabela abaixo resume os valores de eficiência relativa obtidos nas análises dos modelos 

CRS para as 9 unidades hospitalares, nos anos de 1996 a 2000. 
Tabela 5.2 – Eficiências no Modelo CRS 

ANO HCM HNBE HNBR HNLA HNNA HNSA HNRE PNNSG OCM 
1996 100% 69,7% 100% 95,9% 100% 93,2% 49,4% 96,9% 78,4% 
1997 100% 46,6% 91,1% 86,1% 69,6% 94,0% 100% 89,9% 93,5% 
1998 96,9% 33,5% 42,8% 100% 69,9% 56,7% 90,8% 97,2% 73,6% 
1999 89,0% 64,3% 50,9% 100% 76,7% 71,6% 100% 80,0% 80,0% 
2000 57,6% 55,0% 39,6% 67,4% 66,8% 62,2% 100% 61,8% 68,1% 

Quando o aumento de produção é proporcional ao dos inputs, há rendimentos constantes à 
escala (CRS). Se o aumento dos outputs for superior ao aumento proporcional, há rendimentos 
crescentes à escala (IRS) e, se o aumento for inferior, há rendimentos decrescentes à escala (DRS). O 
tipo de rendimento à escala fica determinado no modelo CRS pelo somatório dos pesos  das unidades 
de referência (Banker e Thrall, 1992): se a soma dos λ for maior que 1 para todas as soluções ótimas 
alternativas, então prevalecem rendimentos decrescentes à escala (DRS) no ponto projetado da 
DMUk; se for menor que 1 para todas as soluções ótimas alternativas, então prevalecem rendimentos 
crescentes à escala (IRS) no ponto projetado da DMUk; se for igual a 1 para alguma dessas soluções, 
então prevalecem rendimentos constantes à escala (CRS) no ponto projetado da DMUk. 

No modelo VRS, o rendimento à escala é determinado pelo coeficiente linear do hiperplano 
suporte da unidade avaliada (Banker et alii, 1984). Banker e Thrall (1992) mostraram que o sinal de 

*
okµ  é igual ao sinal de ∑ =

− n

j jk11 λ , quando a eficiência medida pelo modelo CRS for menor que 1. 

 
Tabela 5.3 – Somatório dos Lambdas 

DMU 1996 1997 1998 1999 2000 
HCM 1 1 0,89 1,1 1,4 
HNBE 1,5 1,61 2 1,8 1,8 
HNBR 1 1,33 2 2 2 
HNLA 0,5 0,67 1 1 1 
HNNA 1 1,01 1,11 1,1 1,3 
HNSA 1,25 1,41 1,78 1,5 2 
HNRE 0,82 1 1,22 1 1 
PNNSG 2,25 2,49 2,67 3,5 3,8 
OCM 8 7,73 9,67 9,7 9,4 

 
 
A Tabela 5.3 sugere que algumas unidades operam em faixa de rendimentos decrescentes de 

escala, sobretudo as duas unidades de maiores dimensões. Rendimentos decrescentes de escala podem 
ocorrer devido às unidades maiores realizarem procedimentos de maior complexidade ou possuírem 
mais funções de administração geral, a serem exercidas por cirurgiões-dentistas. A análise dos 
resultados da DEA, isoladamente, não permite, entretanto, avaliar estes possíveis fatores.   

O caso extremo é o de OCM, que, com dimensões muito maiores que as dos demais hospitais, 
pode ter sua ineficiência atribuída a rendimentos decrescentes de escala. É o que se verifica, ao 
aplicar o modelo VRS, que, conforme explicado acima, atribui eficiência 1 a todas as unidades com 
valores extremos. As eficiências segundo o modelo VRS são mostradas na Tabela 5.4. 

 
Tabela 5.4 – Eficiências no Modelo VRS 



 

ANO HCM HNBE HNBR HNLA HNNA HNSA HNRE PNNSG OCM 
1996 100% 74,0% 100% 100% 100% 95,1% 53,7% 100% 100% 
1997 100% 48,0% 99,9% 100% 69,7% 96,1% 100% 99,7% 100% 
1998 100% 38,8% 61,9% 100% 70,2% 63,1% 91,7% 100% 100% 
1999 90,8% 71,3% 65,6% 100% 78,3% 77,4% 100% 95,2% 100% 
2000 64,1% 65,3% 58,7% 67,4% 72,8% 77,2% 100% 83,9% 100% 

 
 
 

5.5. Comparação dos Resultados 
Comparando-se os resultados obtidos, verifica-se variação expressiva de um ano para o outro 

em determinadas unidades hospitalares. Isto pode ter ocorrido por mudança na administração ou forte 
variação no número de militares destacados em outras organizações militares, em licenças especiais 
ou em funções administrativas. Pode, também, ser atribuído aos erros de registro. O que mais chama a 
atenção, entretanto, são as mudanças nos resultados quando se passa da abordagem CRS para a 
abordagem VRS, principalmente nas unidades que apresentam os dados dos inputs bem acima da 
média das outras unidades tais como PNNSG e OCM. A Tabela 5.5. aprofunda a análise dessas 
diferenças. Refere-se ao ano de 2000, mas a análise dos anos anteriores produz resultados similares. 

 
Tabela 5.5 – Pontos projetados e Percentuais das Folgas nos modelos CRS e VRS em 2000 

MODELO CRS MODELO VRS
 DMU eficiência Dentista Consultórios Consultas eficiência Dentistas Consultórios Consultas 

1 HCM 57,6% 14 17 17,127 64,1%  14 17 17,127 

   14 5,6 29,750  14 7 26,718 

   0,0% - 67,1% 73,7%  0,0% - 58,8% 56,0% 

2 HNBE 55,0% 18 12 21,025 65,4% 18 12 21,025 

   18 7,2 38,244  18 9,9 32,168 

   0,0% - 40,0% 81,9%  0,0% - 17,5% 53,0% 

3 HNBR 39,6% 24 8 16,819 58,7% 24 8 16,819 

   20 8 42,502  15,4 8 28,660 

   - 16,7% 0,0% 152,7%  - 35,8% 0,0% 70,4% 

4 HNLA 67,4% 10 5 14,332 67,4% 10 5 14,332 

   10 4 21,254  10 4 21,254 

   0,0% - 20,0% 48,3%  0,0% 20,0% 48,3% 

5 HNNA 66,8% 13 8 18,448 72,5% 13 8 18,448 

   13 5,2 27,635  13 6,2 25,440 

   0,0% - 35,0% 49,8%  0,0% - 22,5% 37,9% 

6 HNSA 62,2% 20 11 26,420 77,2% 20 11 26,420 

   20 8 42,510  19,5 11 34,214 

   0,0% - 27,3% 60,9%  -2,5%  0,0% 29,5% 

7 HNRE 100% 10 4 21,250 100% 10 4 21,250 

   10 4 21,250  10 4 21,250 

   0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 

8 PNNSG 61,8% 38 27 49,907 83,9% 38 27 49,907 

   38 15,2 80,749  38 24,7 59,489 

   0,0% - 43,7% 61,8%  0,0% - 8,5% 19,2% 

9 OCM 68,1% 94 66 135,964 100% 94 66 135,964 

   94 37,6 199,731  94 66 135,964 

   0,0% - 43,0% 46,9%  0,0% 0,0% 0,0% 

 
Na análise da eficiência parcial no modelo VRS em relação a cada input, apresentada nas 

figuras 5.1 e 5.2, verificou-se que as DMUs HNRE-00 e OCM-00 pertenciam à fronteira de eficiência 
em ambos os gráficos. Assim, a análise do modelo VRS nos conduz à conclusão de que HNRE deve 



 

ser considerada um benchmark para as demais unidades do mesmo porte, enquanto OCM deve ser 
considerada um benchmark dentre as unidades hospitalares de grande porte. 

O estudo dos resultados obtidos até aqui revela, também, que a produtividade calculada em 
termos de consultas realizadas relativamente ao número de dentistas efetivo da unidade ainda é uma 
medida sujeita a distorções. Verificamos que o número de consultórios disponíveis modifica 
substancialmente os resultados da comparação que fosse feita exclusivamente em termos de 
produtividade dos recursos humanos. Realmente, verifica-se, na Tabela 5.5, que é na eliminação das 
folgas na utilização dos consultórios disponíveis que a eficiência da maior parte das DMUs poderia 
ser aumentada. Logo, uma estratégia para elevar a eficiência envolveria, possivelmente, a elevação do 
número médio de dentistas nas unidades, ao contrário do que a análise em termos de produtividade 
simples indicaria. 

 
5.6. Avaliações Probabilísticas 
 A análise dos resultados da DEA e das suas possíveis causas já nos permitiu detectar os 
efeitos da inclusão no mesmo grupo de unidades de dimensões muito diferentes. Há também a 
possibilidade de que distorções sejam devidas a efeitos de erros nos registros. Esta última 
possibilidade sugere que se estenda a análise, incorporando a avaliação probabilística. Tal análise não 
poderá eliminar o efeito da estrutura, mas, reduzindo a influência das perturbações aleatórias, poderá 
atenuar ou acentuar as diferenças registradas, conforme estas possam ou não ser atribuídas a pequenas 
perturbações. 
 Realizamos apenas o cálculo da avaliação probabilística da produtividade global do ponto de 
vista do afastamento da fronteira de ineficiência e do ponto de vista da maximização do output. Como 
consideramos no modelo um único produto, a primeira medida será calculada simplesmente 
multiplicando a probabilidade de não minimizar o output pelas probabilidades de não maximizar cada 
um dos dois inputs. Na segunda, no lugar da probabilidade de não minimizar o output entra a 
probabilidade de maximizá-lo. 
 Para estimar o desvio-padrão das distribuições, dado o pequeno volume de dados disponíveis, 
assumimos idêntica distribuição para todas as perturbações da mesma variável. A estimativa do 
desvio-padrão foi então produzida pelas médias das estimativas para os desvios-padrão derivadas das 
séries de observações de cada unidade para a variável considerada. Para derivar estas estimativas de 
pequenas amostras utiliza-se a divisão das amplitudes amostrais pelo fator de conversão d2 = 2,326. 
As estimativas afinal obtidas são as da Tabela 5.6 abaixo. 
 
 

Tabela 5.6. Estimativas para os Desvios-Padrão 
Média de Dentistas Consultórios Consultas 

7,6 1,4 16,8 
 
 
A Tabela 5.7 apresenta as medidas probabilísticas de afastamento da fronteira de ineficiência 

e a Tabela 5.8 as de produtividade global do ponto de vista da maximização dos outputs. Nas Tabelas 
5.7 e 5.8 aparecem mais claramente as fortes diferenças existentes entre as unidades comparadas. 
Ficam também acentuadas as diferenças entre anos consecutivos em algumas unidades. Isto remete a 
busca de explicação a duas possíveis causas: erros grosseiros nos registros ou mudanças radicais na 
atuação de unidades relativamente pequenas. Fica também clara a posição de OCM e PNNSG como 
unidades não comparáveis com as demais, pelas suas dimensões. A adição de outras informações 
objetivas e a revisão dos dados incorretos deverá deslocar a análise em outras direções.  

 

Tabela 5.7 - Afastamento Probabilístico da Fronteira de Ineficiência 
ANO HCM HNBE HNBR HNLA HNNA HNSA HNRE PNNSG OCM 
1996 100% 98,9% 100% 72,8% 100% 98,0% 30,1% 99,9% 0,0% 



 

1997 100% 82,2% 96,5% 49,5% 77,6% 84,4% 100% 99,6% 0,0% 
1998 83,5% 62,5% 83,2% 99,8% 76,9% 94,1% 100% 99,3% 0,0% 
1999 100% 90,6% 78,9% 77,7% 77,1% 86,6% 100% 99,4% 0,0% 
2000 78,8% 87,4% 100% 99,0% 82,5% 93,5% 87,7% 99,0% 0,0% 

 

 

Tabela 5.8 – Probabilidades de Maximização dos Outputs 
ANO HCM HNBE HNBR HNLA HNNA HNSA HNRE PNNSG OCM 
1996 100% 1% 96% 0 61% 1% 0 9% 0 
1997 100% 2% 5% 2% 2% 5% 94% 23% 0 
1998 1% 1% 1% 37% 1% 35% 100% 13% 0 
1999 97% 2% 1% 1% 1% 1% 100% 31% 0 
2000 0 1% 100% 27% 1% 2% 1% 26% 0 

 
 
 
 
6. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 
Este trabalho desenvolveu-se essencialmente no sentido de desenvolver uma metodologia de 

análise de eficiência relativa e fornecer subsídios para a gestão da qualidade. No setor público, 
freqüentemente, é mais importante evitar o desperdício de qualquer recurso disponível e o 
atendimento à mais ampla variedade de demandas possível que otimizar o emprego de particulares 
recursos na produção de produtos escolhidos. Neste contexto, uma estratégia de avaliação que obrigue 
a considerar, ainda que com limites sujeitos a certa margem de imprecisão estatística, todas as 
variáveis consideradas relevantes pode ser mais adequada que a orientação para premiar os melhores 
desempenhos determinísticos de acordo com a estrutura de produção mais conveniente para a unidade 
cuja eficiência se deseje avaliar. Os novos enfoques aplicados demonstraram seu poder de facilitar a 
avaliação das decisões de planejamento e contribuir para a revisão das técnicas de coletas de dados e 
operacionalização das variáveis. 

Destaca-se entre os resultados, mais que a formulação de uma estrutura para a análise do 
desempenho do setor estudado, a demonstração do potencial de técnicas quantitativas de avaliação de 
detectar aspectos importantes para a gestão da qualidade, tais como a necessidade da classificação em 
grupos homogêneos e de tratamento estatístico dos dados. Os resultados obtidos poderão, ainda, ser 
utilizados pela Diretoria de Saúde da Marinha nas decisões de planejamento, por exemplo, 
priorizando a liberação de recursos para a manutenção dos consultórios das unidades na fronteira de 
eficiência. 
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