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RESUMO  

Nos últimos anos, devido ao aumento da competitividade entre as empresas, têm sido cada vez 
mais utilizadas as chamadas “técnicas de análise de eficiência”, que são instrumentos que 
permitem  analisar o desempenho relativo de sistemas produtivos. Dentre as técnicas de análise 
de eficiência mais utilizadas, está a “técnica dos números índices” que possui a característica de 
comparar o desempenho de apenas dois pontos: ou de uma organização com outra organização, 
ou  de uma organização com ela mesma no passado. Entre os números índices mais conhecidos 
estão os índices de Fischer,  Törnqvist,  Malmquist,  Laspeyres e Paasche; cada índice terá 
vantagens e desvantagens em relação uns aos outros e caberá ao gestor a tarefa de escolher o 
melhor número índice para uma determinada situação. Tendo isso em mente, esse artigo terá o 
objetivo dec sistematizar e  comparar os principais números índices encontrados na literatura.  

PALAVRAS CHAVES. Números índices. Eficiência relativa. Técnicas de análise de 
eficiência. Administração e Gestão da Produção 

ABSTRACT 
In recent years, due to increased competition between companies, have been increasingly used 
so-called "technicals of analysis of efficiency", which are instruments to analyze the relative 
performance of productive systems. Among the techniques of analysis of efficiency more used, is 
the "technical the index numbers" that has the feature to compare the performance of only two 
points: an organization or with another organization or an organization with itself in the past. 
Among the best-known index numbers are the index of Fischer, Törnqvist, Malmquist, Laspeyres 
and Paasche; each index has advantages and disadva ntages in relation to each other and it is up 
to manager, the task to choose the best index number for a given situation. With that in mind, this 
article will have the objective dec systematize and compare the main index numbers found in the 
literature. 

Kay Words: Index Nunbers. Relative Efficiency. Technicals of analysis of efficiency. 
Administration and Management of Production 
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1. Introdução 
Nos últimos anos, devido ao grande aumento da complexidade dos ambientes produtivos 

e da competitividade entre as empresas, cada vez mais se tem buscado técnicas que permitam a 
avaliação do desempenho relativo (sob a perspectiva da eficiência) de unidades produtivas, que 
são identificadas pela sigla DMU (Unidades Tomadoras de Decisão - Decision Making Units); 
essas técnicas podem ser denominadas genericamente como  técnicas de análise de eficiência. 
Segundo Houaiss (2001), eficiência é a virtude ou característica (que pode ser atribuída a uma 
pessoa, máquina, técnica ou empreendimento) de conseguir o melhor rendimento com o mínimo 
de erros, dispêndio de energia, tempo, dinheiro ou meios. As técnicas de análise de eficiência 
sempre buscarão comparar o desempenho de uma DMU com o máximo desempenho que ela 
pode alcançar, dadas as suas condições iniciais.  
 Existem duas classes de técnicas para se avaliar a eficiência: (a) as paramétricas e (b) as 
não paramétricas. As técnicas paramétricas avaliam a eficiência por meio da obtenção de uma 
função produção que relaciona as entradas (inputs) e as saídas (outputs) de um dado sistema; já as 
técnicas não-paramétricas não necessitam da obtenção dessa função, realizando os cálculos 
empiricamente. As técnicas não-paramétricas de análise de eficiência mais conhecidas são: (a) a 
Análise por Envoltória de dados (DEA) e (b) a técnica dos números índices; já as técnicas 
paramétricas mais conhecidas são: (a) a fronteira estocástica e (b) as funções pré-estabelecidas.  
 No atual contexto competitivo é vital que todos os gestores conheçam o maior arsenal 
possível de técnicas, de maneira que possam se orientar ao se depararem com um novo problema. 
No caso das técnicas de análise de eficiência, nenhuma técnica pode ser considerada vantajosa 
em todas as situações o que significa que é destinada ao gestor a tarefa de escolher a melhor 
técnica para a situação com a qual está lidando. Tendo isso em vista, esse trabalho terá o objetivo 
de: (a) realizar uma revisão a respeito da técnica dos números índices e dos principais números 
índices existentes na literatura e; (b) sistematizar e comparar os números índices encontrados, 
com o objetivo de facilitar o processo de escolha pelo usuário.      

2 Números índices 
Uma das formas mais utilizadas para  se medir a eficiência de uma unidade produtiva é  

por meio dos números índices. Segundo Coelli et. al. (1997), um número índice é definido como 
um número real que mede mudanças em um conjunto de variáveis relacionadas. Segundo 
Azambuja (2002), os números índices podem comparar: (a) os inputs, (b) os outputs ou (c) a 
produtividade de duas DMUs diferentes ou de uma mesma DMU em dois períodos de tempo; 
com isso, os números índices permitem o cálculo da eficiência relativa de uma DMU tanto em 
relação a uma concorrente quanto em relação a ela mesma no passado. Assim, os números índices 
podem  ser utilizados para: (a) medir as mudanças nos níveis de inputs, outputs ou produtividade 
de uma DMU no tempo ou (b) medir as diferenças nos níveis de inputs, outpus ou  produtividade 
entre duas DMUs. A eficiência dada por um número-índice pode ser entendida como um valor 
que expressa uma comparação entre uma DMU em análise e uma DMU base, sendo que essa 
base pode ser tanto outra DMU quanto ela mesma em outro período de tempo; em suma, pode-se 
fazer a seguinte interpretação do valor da Eficiência (E) dado por um número índice: (a) se a 
eficiência calculada for maior que 1, então a DMU em análise é (E-1) % mais eficiente que a 
DMU base; (b) se a eficiência calculada for menor que 1, então a  DMU em análise é E% menos 
eficiente que a DMU base. 

Segundo Azambuja (2002) as principais características dos números índices são: (a) 
simplicidade e facilidade de interpretação; (b) utilização de dados de somente dois pontos; (c) 
facilidade da visualização gráfica e;(d)  não são sensíveis a Outliers (pontos fora da curva). 
Segundo Rebelo (2000), os principais números índices encontrados na literatura são: (a) o Índice 
de Fischer, (b) o Índice de Törnqvist, (c) o Índice de Malmquist, (d) o Índice Laspeyres e o (e) 
Índice Paasche. Cada um dos números índices apresentados pode adotar três perspectivas: (a) a 
perspectiva da orientação aos inputs e (b) a  da orientação aos outputs e (c) a da orientação a 
produtividade; a única exceção é o índice de Malmquist que pode adotar: (a) a perspectiva da 
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Análise por Envoltória de Dados e (b) a perspectiva da Fronteira Estocástica. A Figura 1 ilustra a 
técnica de números índices e seus principais modelos  e perspectivas, identificados na literatura: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

FIGURA 1 – Principais números índices identificados na Literatura 

3. Índices Laspeyres e Paasche 
Os primeiros Números Índices a serem desenvolvidos, e por isso chamados de índices 

clássicos, foram os índices de Laspeyres e Paasche. As Expressões 1, 2 e 3 apresentam o principio 
do cálculo da eficiência de uma DMU em relação a uma DMU base quando se utilizam os 
preceitos dos índices Laspeyres e de Paasche.  

 
Orientação aos outputs  

 Eficiência =  Ov DMU/Ov base = NIo
(1) 

 
 

 
Orientação aos inputs  

 Eficiência =  Iv base/ Iv DMU = NIi

 
 

(2) 
 
 

 
Orientação a produtividade  

 Eficiência =  NIi * NIo

 
 

(3) 
 
 
Em que: 
Ov DMU: Output virtual da DMU em análise; 
Ov base: Output virtual da DMU base. 
Iv DMU: Input virtual da DMU em análise; 
Iv base: Input virtual da DMU base. 
NIo: Número índice orientado ao output. 
NIi: Número índice orientado ao input. 
 
O  input virtual e o output virtual das Expressões 1 e 2, podem ser definidos, 

respectivamente, como uma combinação linear de todos os inputs e uma combinação linear de 
todos os outputs  de uma dada DMU; nessa combinação linear são dados pesos a  cada input e 
cada output. O input virtual e o output virtual recebem esse nome porque, apesar de estarem 
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simulando inputs e outputs reais, não existem de fato; são apenas entidades fictícias que 
representam, respectivamente, todos os inputs e todos os outputs de uma dada DMU como um 
valor único. Fica claro com isso, que uma das limitações desses números índices é que, para sua 
utilização, são necessárias a determinação prévia dos pesos de cada um dos inputs e dos outputs, 
o que não é tarefa fácil.  

Como pode ser percebida pelas Expressões 1 e 2 a única diferença entre as duas 
orientações é que enquanto na orientação aos inputs é realizada uma comparação entre o input 
virtual da DMU base e o input virtual da DMU em análise (Ivbase/IvDMU), na orientação aos outputs 
é realizada uma comparação entre o output virtual da DMU em análise e o output virtual da DMU 
base (OvDMU/Ovbase). Essa diferença decorre do fato da eficiência depender, ou da minimização 
dos inputs, ou da maximização dos outputs, ou seja, do fato de que será eficiente a DMU que, ou 
diminuir seus inputs  ou aumentar seus outputs em relação à DMU base.  

Os índices de Laspeyres e de Paasche possuem o mesmo princípio de cálculo; a única 
diferença entre eles é que no índice de Laspeyres são utilizados, para o cálculo, os pesos da DMU 
base e no índice de Paasche são utilizados, para o cálculo, os pesos da DMU em análise. As 
Expressões 4 e 5 mostram as formulções do cálculo da eficiência propostas por Laspeyres: 
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Orientado aos inputs 
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As Expressões 6 e 7 mostram as formulações do cálculo da eficiência propostas por 

Paasche: 
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Orientado aos inputs 
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Em que: 
uib:  Peso do output i da DMU base; 
vjb: Peso do input j da DMU base; 
ui0: Peso do output i da DMU em análise; 
vj0: Peso do input j da DMU em análise; 
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yib: Quantidade do output i da DMU base; 
xjb: Quantidade do input j da DMU base; 
yi0: Quantidade do output i da DMU em análise;  
xj0: Quantidade do input j da DMU em análise; 
m: Número de outputs; 
n: Número de inputs; 
Ov DMU: Output virtual da DMU em análise; 
Ov base: Output virtual da DMU base; 
Iv DMU: Input virtual da DMU em análise; 
Iv base: Input virtual da DMU base. 
 
Segundo Vicente, Anefalo e Caser (2001), diversos estudos efetuados a partir da década de 

70 demonstraram a inadequação do uso dos índices de Laspeyres e Paasche e, concomitantemente, as 
vantagens do emprego de índices superlativos, sendo os mais conhecidos os de Fisher e Törnqvist. 

4. Índice de Fischer 
Segundo Rebelo (2000), a eficiência dada pelo índice de Fischer (1922) é definida 

simplesmente como sendo a média geométrica entre os índices de Laspeyres e Paasche, conforme 
mostra a  Expressão 8.  

 
EiF  = iPiL EE ⋅  (8) 

 
Em que: 

       EiF: Eficiência pelo índice de Fischer; 
       EiL:Eficiência pelo índice de Laspeyres; 
       EiP: Eficiência pelo índice de Paasche. 
  
  O índice de Fischer, apesar de apresentar alguns problemas dos índices de Laspeyres e 
Paasche (como a necessidade de conhecimento prévio dos pesos dos inputs e outputs),  é um 
índice melhor, pois ao contrário dos outros dois, considera simultaneamente os pesos da DMU 
base e da DMU em análise em seus cálculos.     

Devido ao fato da média geométrica, ao contrario da aritmética, possuir a característica 
de penalizar grandes discrepâncias entres os valores dos quais se está achado a média, quanto 
maior a diferença entre os índices de Laspeyres e Paasche, menor será o índice de Fischer. Com 
isso o índice de Fischer, apesar de considerar a diferença entre as utilidades da DMU base e da 
DMU em análise, minimiza essa característica em detrimento da diferença entre o nível de inputs 
ou de outputs dessas DMUs. Além do índice de Fischer, os índices de Törnqvist e Malmquist 
também são baseados em médias geométricas. 

5. Índice de Törnqvist 
 O índice desenvolvido por Törnqvist (1936) surgiu a partir da evolução natural do índice de 
Fischer e sendo assim, apesar de apresentar resultados mais precisos, ainda continua apresentando as 
mesmas limitações do índice de Fischer. Segundo Rebelo (2000), o índice de Törnqvist deve ser 
preferido em relação ao de Fischer em qualquer situação, mas segundo Vicente, Anefalo e Caser 
(2001), a fórmula de Törnqvist apresenta problemas quando existem valores nulos nas séries (de 
inputs ou de outputs) que se deseja agregar, sendo melhor, nesse caso,  utilizar o índice de Fischer. 

O índice Törnqvist é definido como sendo: (a) na orientação aos outputs, a média 
geométrica ponderada da relação entre os outputs da DMU em análise e os da DMU base, 
comparados de dois em dois (yi0/yib) e; (b) na orientação aos inputs, a média geométrica 
ponderada da relação entre os inputs da DMU base e os da DMU em análise, também 
comparados de dois em dois  (xjb/xj0).  A cada uma das parcelas, (yi0/yib) ou (xjb/xj0),  deve ser 
atribuído um peso (visto que, a média é ponderada); esse peso será a média aritmética entre: (a) 
a participação do output (ou input) dentro do output virtual (ou input virtual) da DMU base (Wib 
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ou Wjb) e (b) a participação desse mesmo output (ou input) dentro do output virtual (ou input 
virtual) da DMU em análise (Wi0 ou  Wj0). A Expressões 9 e 10 apresentam os índices de 
Törnqvist para as orientações aos inputs e aos outputs; sendo que Wib, Wi0, Wjb e Wj0  são definidos 
pelas Expressões 11  e 12: 
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Orientado aos inputs 
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Orientação ao output: 
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Orientação ao input: 
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             Em que: 

ui0: Peso da DMU em análise para o output i; 
vj0: Peso da DMU em análise para o input j; 
uib: Peso da DMU base para o output i; 
vjb: Peso da DMU base para o input j; 
yib: Quantidade do output i da DMU base; 
xjb: Quantidade do input j da DMU base; 
yi0: Quantidade do output i da DMU em análise;  
xj0: Quantidade do input j da DMU em análise; 
m: Número de outputs; 
n: Número de inputs; 

            Wib: Participação do output i no output virtual da DMU base; 
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            Wi0 :Participação do  output i no output virtual da DMU em análise; 
            Wjb: Participação do input j no input virtual da DMU base; 
            Wj0: Participação do input j no input virtual da DMU em análise. 

 
Após serem calculados os índices Törnqvist para as orientações aos inputs e aos outputs, 

pode ser encontrado o índice Törnqvist orientado a produtividade, assim como nos índices 
anteriores, simplesmente multiplicando-se os valores encontrados nas duas orientações. 

6. Índice de Malmquist 
Segundo Almeida (2007), o índice Malmquist foi criado por Caves em 1982, inspirado 

em Malquist (1953). Segundo Rebelo (2000), o índice Malmquist apresenta as seguintes 
vantagens em relação aos outros números índices: (a)calcula a eficiência produtiva diretamente; 
(b) não necessita de informações a respeito dos pesos dos inputs e dos outputs para calcular a 
eficiência; e (c) permite decompor o quanto da evolução da produtividade de uma DMU foi 
devido à alteração da eficiência produtiva e o quanto foi devido a fatores tecnológicos. Os índices 
de Fischer, Törnqvist, Laspeyres e Paasche, por sua vez,  apresentam como vantagem em relação 
ao índice Malmquist o fato de poderem ser calculados apenas com dois dados [os inputs (ou 
outputs) virtuais da DMU base e da DMU em análise], enquanto que o índice Malmquist 
necessita da presença de um painel de dados contendo as quantidades de inputs e outputs de z 
DMUs em dois períodos de tempo diferentes.Outra característica peculiar do índice Malmquist é 
que, devido a características de formulação, ele não permite comparar duas DMUs diferentes, 
apenas a mesma DMU em dois períodos de tempo; com  isso, no índice Malmquist a DMU base 
será sempre a DMU em análise no passado.    

Segundo Rebelo (2000), o índice Malmquist é calculado a partir da distância, relativa à 
fronteira de eficiência, de uma DMU a um ponto fixo. Com isso, apesar de ser um número índice 
e só medir a eficiência entre dois pontos, o índice Malmquist precisa trabalhar com o conceito de 
fronteira de eficiência para poder realizar seus cálculos. A distância de uma DMU a ponto fixo, 
relativa a fronteira de eficiência, nada mais é do que a distância da DMU até esse ponto fixo 
dividida pela distância da projeção dessa DMU na fronteira até esse mesmo ponto fixo. A 
Expressão 13 e Figura 2 ilustram o conceito de distância relativa a fronteira de eficiência, de uma 
DMU a um ponto fixo. 
 

D = DDMU/ Dproj (13) 
 
Em que: 
D: Distância relativa a fronteira de eficiência de uma DMU a um ponto fixo; 
DDMU: Distância da  DMU até o ponto fixo; 
Dproj: Distância da projeção dessa DMU até o mesmo ponto fixo. 
 

 

Iv

Ov 

DMU

Projeção

Ponto fixo

Fronteira

Dproj
DDMU 

 
FIGURA 2 - Variáveis do cálculo da distância de uma DMU relativa a fronteira 
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A partir de agora, toda vez que se expressar o termo “distância relativa à 
fronteira de eficiência”, estará subtendido que se trata da distância de uma DMU até um 
ponto fixo divida pela distância da projeção dessa DMU na fronteira até esse mesmo 
ponto fixo. Segundo Rebelo (2000), a “distância relativa a fronteira de eficiência” 
pode ser calculada sob duas perspectivas: (a) a da Análise por Envoltória de Dados 
(DEA) e (b) a da Fronteira Estocástica  sendo que, apesar do índice de Malmquist ter sido 
definido como um modelo de uma técnica não-paramétrica (a técnica dos números 
índices), ele precisa se apoiar em outras técnicas para poder ser calculado e cada uma 
dessas técnicas de apoio corresponde a uma perspectiva diferente para esse modelo. 

Para calcular o índice Malmquist é necessário o cálculo das distâncias das DMUs base e 
em análise: (a) em relação à fronteira construída com os dados do período 0 e (b) em relação à 
fronteira construída com os dados do período t. A formulação do cálculo do índice Malmquist, a 
partir das suas distâncias relativas, é  dada pela Expressão 14: 
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Em que: 
D0: Função distância relativa à fronteira do período 0; 
Dt: Função distância relativa à fronteira do período t; 
y0

v: Quantidade do output virtual da DMU em análise no período  0; 
x0

v: Quantidade do input virtual da DMU em análise no período  0; 
yt

v: Quantidade do output virtual da DMU em análise no período  t; 
xt

v: Quantidade do input virtual da DMU em análise no período  t; 
D0(x0

v,y0
v); Distância da DMU no período 0 relativa à fronteira do período 0; 

D0(xt
v,yt

v): Distância da DMU no período t relativa à fronteira do período 0; 
Dt(x0

v,y0
v): Distância da DMU no período 0 relativa à fronteira do período t; 

Dt(xt
v,yt

v): Distância da DMU  no período t relativa  à fronteira do período t. 
 

O índice Malmquist apresenta várias semelhanças com o índice de Fischer.  Enquanto o 
índice de Fischer é baseado na média geométrica entre os índices de Laspeyres, que usa os 
coeficientes da DMU base, e de Paasche, que usa os coeficientes da DMU em análise, o índice 
Malmquist nada mais é do que a média geométrica entre: (a) a relação das eficiências de uma 
DMU nos períodos t e 0, calculadas pela distância relativa à fronteira de eficiência do período 0 
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 Segundo Färe et al. (1995), a Expressão 14 pode ser decomposta, por meio de algumas 
manipulações matemáticas, em duas parcelas, sendo que uma delas indica o quanto da evolução 
da produtividade entre dois pontos (DMU no período 0 e DMU no período t) se deve 
efetivamente a diferença na eficiência produtiva, e o quanto se deve a diferença de tecnologia 
entre os dois períodos. A Expressão 15 apresenta essa decomposição: 
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Em que: 
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D0: Função distância relativa à fronteira do período 0; 
Dt: Função distância relativa à fronteira do período t; 
y0

v: Quantidade do output virtual da DMU em análise no período  0; 
x0

v: Quantidade do input virtual da DMU em análise no período  0; 
yt

v: Quantidade do output virtual da DMU em análise no período  t; 
xt

v: Quantidade do input virtual da DMU em análise no período  t; 
D0(x0

v,y0
v); Distância da DMU no período 0 relativa à fronteira do período 0; 

D0(xt
v,yt

v): Distância da DMU no período t relativa à fronteira do período 0; 
Dt(x0

v,y0
v): Distância da DMU no período 0 relativa à fronteira do período t; 

Dt(xt
v,yt

v): Distância da DMU  no período t relativa  à fronteira do período t; 
 AT: Alterações Tecnológicas de uma DMU entre os períodos 0 e t; 
 AE: Alterações de Eficiência de uma DMU entre os períodos 0 e t. 
  

A parcela que se encontra dentro da raiz corresponde ao quanto da evolução da 
produtividade se deve a fatores tecnológicos (Alterações Tecnológicas - AT), já a parcela que 
está fora da raiz corresponde ao quanto da evolução da produtividade se deve efetivamente à 
eficiência (Alterações de Eficiência - AE). Não é difícil perceber que ao se introduzir na raiz a 
parcela que está fora dela, a Expressão 15 se reduz á Expressão 14. Vale lembrar que uma DMU 
será eficiente se produzir o máximo possível de outputs, dada uma quantidade de inputs e uma 
tecnologia disponível e que aumentada a tecnologia disponível, também aumentará a quantidade 
de outputs que essa DMU deve produzir para ser eficiente. 

7. Comparação e considerações finais 
A técnica dos Números Índices possui 5 modelos, os modelos (índices) de: Laspeyres, 

Paasche, Fischer, Törnqvist e Malmquist. Os índices de Lasperyres e Paasche são índices mais 
primitivos e menos eficazes no cálculo da eficiência; ambos se baseiam simplesmente na divisão 
entre os inputs virtuais (ou os outputs virtuais) das duas DMUs que estão sendo comparadas. A 
única diferença entre os dois é que o primeiro utiliza as utilidades da DMU base para o cálculo da 
eficiência e o segundo utiliza as utilidades da DMU em análise para esse cálculo. O índice de 
Fischer, que é um índice bem mais representativo porque considera simultaneamente as utilidades 
da DMU base e as da DMU em análise para o cálculo da eficiência, é definido simplesmente 
como a média geométrica entre os índices de Lasperyres e Paasche. Sendo assim, o cálculo dos 
índices de Lasperyres e Paasche, que quase não são usados isoladamente, são um passo 
intermediário para se calcular o índice Fischer. Os índices de Malmquist e Törnqvist também 
consideram as utilidades das DMUs base e em análise em seus cálculos.  

O índice de Törnqvist é baseado na média geométrica ponderada da a relação entre os 
inputs (ou os outputs) das duas DMUs comparadas, calculadas de par em par. O índice  Törnqvist  
conduz a um resultado mais preciso que o índice de Fischer, porém ele é mais complexo de ser 
calculado e não pode ser utilizado quando um dos inputs ou um dos outputs, da série que se 
deseja agregar, for igual a zero.  A Tabela 1 presenta uma comparação entre os índices de 
Laspeyres, Paasche, Fischer, Törnqvist  em função de sua precisão, complexidade e limitações. 

 
Número-índice Precisão Complexidade Limitações 

Índice de Laspeyres 

Índice de Paasche 
Imprecisos 

(quase não se usa) 

Índice de Fischer Intermediaria 

Simples Nenhuma 

Índice de Törnqvist Alta Alta 
Quando um dos inputs 

(ou dos outputs) for 
igual a zero 

 
TABELA 1: Comparação entre os Índices de Laspeyres, Paasche, Fischer, Törnqvist 
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O índice Malmquist, por sua vez, é baseado na comparação de uma mesma DMU em 
períodos de tempo diferentes por meio da distância, relativa a fronteira de eficiência do 
respectivo período, dessa DMU a um  ponto fixo. Devido ao fato do Índice Malmquist possuir a 
limitação de não poder comparar duas DMUs diferentes e de requerer um painel de dados para 
calcular a eficiência (enquanto os outros índices requerem apenas duas), ele se torna um índice à 
parte, que não pode ser comparado com os demais apenas em termos de complexidade, precisão e 
limitações. Uma das principais vantagens do índice Malmquist é que, por meio de uma técnica de 
apoio, ele consegue calcular as utilidades dos inputs e outputs das DMUs comparadas, 
diferentemente dos outros índices que necessitam que as  utilidades sejam fornecidas a priore. 
Outra vantagem do índice Malmquist é que ele pode separar o quanto da evolução da 
produtividade foi devido ao aumento da eficiência efetivamente (AE) e o quanto foi devido ao 
aumento da tecnologia (AT). Ele ainda permite dentro de suas parcelas AE e AT separar as 
eficiências técnica e total, sendo que  isso só  é possível devido ao fato dos diferentes modelos da 
técnica Análise por Envoltória de Dados constituírem-se em diferentes perspectivas para o índice 
Malmquist que conduzirão a diferentes resultados para  as parcelas AT e AE  que deverão ser 
interpretados de acordo com as características de cada modelo.  A Tabela 2 apresenta as 
principais características dos modelos da Técnica dos Números índices. 

 

Modelos Definição Pesos 
Utilizados 

Coeficientes 
de Utilidade Usos DMUs 

necessárias

Índice de 
Laspeyres 

É a relação entre os inputs (ou 
outputs) virtuais das DMUs 

base e em análise 

São utilizados 
apenas os Pesos 
da DMU Base 

Índice de 
Paasche 

É a relação entre os inputs (ou 
outputs) virtuais das DMUs 

base e em análise 

São utilizados 
apenas os Pesos 

da DMU em 
análise 

Índice de 
Fischer 

É a média geométrica entre os 
índices de Laspeyres e 

Paasche 

Índice de 
Törnqvist 

É a média geométrica 
ponderada da relação entre os 
inputs (ou outputs) das DMUs 

base e  em análise 
comparados de dois em dois 

Devem ser 
fornecidos 

Serve tanto 
para comparar 
duas DMUs 
diferentes 

quanto para 
comparar a 

mesma DMU 
em dois 

períodos de 
tempo 

diferentes 

Duas 

Índice de 
Malmquist 

É calculado comparando-se as 
DMUs base e em análise por 
meio de suas distâncias a um 

ponto fixo, relativas à 
Fronteira de Eficiência 

São utilizados 
tanto os Pesos 
da DMU base 
quanto os da 

DMU em 
análise São 

calculados 
pelo próprio 

modelo 

Serve apenas 
para comparar 

a mesma 
DMU em dois 

períodos de 
tempo 

diferentes 

Várias 

 
TABELA 2: Caracterização dos modelos da Técnica de Números Índices 

 
Os índices de Laspeyres, Paasche, Fischer e Törnqvist  possuem três perspectivas: (a) a 

da orientação aos inputs,  (b) a  da orientação aos outputs e (c) a da orientação à produtividade. 
Ser orientado ao input significa que serão comparados apenas o número de inputs, ignorando-se 
completamente o número de outputs; por sua vez, ser orientado ao output significa que serão 
comparados apenas o número de outputs, ignorando-se o número de inputs. A orientação à 
produtividade, por outro lado, considera simultaneamente inptus e outputs.  
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A equação da orientação ao input é baseada na relação entre o input virtual da DMU base 
e o input virtual da DMU em análise [(Ivbase)/(IvDMU)]; já a equação da orientação ao output é 
baseada na relação entre o output virtual da DMU em análise e o output virtual da DMU base 
[(OvDMU)/(Ovbase)]. A eficiência da orientação a produtividade pode ser calculada simplesmente 
multiplicando-se os resultados da orientação aos inputs e aos outputs. Nenhuma das orientações 
necessita de uma técnica de apoio para calcular a eficiência. 

O índice Malmquist, por sua vez, apresenta as seguintes perspectivas: (a) a da Análise 
por Envoltória de Dados e a (b) da Fronteira Estocástica. Essas duas perspectivas são originadas 
das técnicas que apóiam o cálculo do índice Malmquist (que por definição necessita de uma 
técnica de apoio). Para se escolher adequadamente entre as duas perspectivas é necessário que se 
conheça os pré-requisitos, as informações possibilitadas e o modo de utilização de cada técnica. 
Em ambas as perspectivas a equação do índice Malmquist é baseada nas distâncias das duas 
DMUs comparadas (base e em análise) em relação às fronteiras construídas com os dados do 
passado e do presente relacionadas pela seguinte média geométrica: 
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⋅ . A Tabela 3 apresenta as principais características das 

perspectivas dos modelos da Técnica de Números Índices. 
 

Modelos Perspectiva característica Equação Técnica de 
apoio 

Orientado ao 
input 

Consideram apenas os 
inputs, desprezando os 
outputs, para calcular a 

eficiência 

Ivbase/Iv DMU

Orientado ao 
output 

Consideram apenas os 
outputs, desprezando 

os inputs, para calcular 
a eficiência 

OvDMU /Ovbase

Índices de 
Laspeyres, 
Paasche, 
Fischer e 
Törnqvist 

Orientado á 
produtividade 

Consideram ambos, 
inputs e outputs no 

cálculo da eficiência 
NIo * NIi

nenhuma 

Orientado ao 
DEA 

Análise por 
Envoltória 
de Dados Índice de 

Malmquist Orientado a 
fronteira 

estocástica 

Consideram ambos, 
inputs e outputs no 

cálculo da eficiência ),(),( 0000
0
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Fronteira 
Estocástica 

TABELA 3: Caracterização das perspectivas dos  modelos da Técnica de Números Índices 
 

Os números índices são uma classe de técnicas de análise de eficiência relativa  em que 
só se comparam dois pontos; por isso ela proporcionará uma visão única a respeito da eficiência 
de uma empresa relativa uma concorrente ou  da evolução da eficiência de uma empresa no 
tempo (obtida quando se compara uma DMU a ela mesma no passado). Espera-se que a 
sistematização e a comparação realizada nesse trabalho  possam auxiliar a escolha pelo gestor, do 
melhor número índice a ser utilizado, quando ele se deparar com uma determinada situação. 
Como sugestão para futuros trabalhos fica a realização de uma comparação semelhante a deste 
trabalho entre, por exemplo, as diferentes técnicas de análise de eficiência ou entre os diferentes 
modelos das técnicas Análise por Envoltória de Dados (DEA) e Fronteira Estocástica.   
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