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RESUMO 
Uma das principais características dos projetos é sua singularidade, levando o gestor de uma carteira de projetos 
a tratar de forma individual cada um de seus componentes. Buscando contribuir para superar esta dificuldade, 
neste trabalho a eficiência foi tratada como referência para comparação de resultados dos projetos. Diante disso, 
o objetivo deste artigo é apresentar um procedimento metodológico baseado em Análise Envoltória de Dados 
(DEA) para auxiliar na gestão do conhecimento baseado em análise de eficiência. Por meio da DEA pretende-se 
identificar pontos de melhoria para projetos considerados menos eficientes, contemplando, quando necessário, as 
projeções inteiras para esse tipo de indicadores. Na abordagem considerou modelos DEA mistos, ou seja, que 
consideram tanto variáveis inteiras quanto reais, e modelo de supereficiência, também contemplando o caráter 
inteiro das variáveis. Com o intuito de demonstrar a aplicabilidade do procedimento proposto, apresenta-se um 
caso de aplicação relacionado a uma gerência de projetos de engenharia numa organização da área 
automobilística. Os resultados obtidos, mesmo considerando-se as limitações da aplicação prática, demonstram a 
aplicabilidade do procedimento proposto e sua utilidade para auxiliar no planejamento e gestão de projetos. 
 
PALAVRAS CHAVE. Análise de eficiência em projetos. Análise envoltória de dados. Gestão de projetos. 
AD&GP: PO na Administração e Gestão da Produção 
 

ABSTRACT 
One of the main characteristic of projects is its singularity, leading the manager of a project portfolio to consider 
individually each of its components. Intending to contribute to bypass this difficulty, in this paper the efficiency 
was considered as a standard for results comparison. Therefore, the main objective of the present work is to 
present a DEA-based methodological procedure for knowledge management. By mean of a DEA approach one 
intend to identify improvements references to the less efficient projects, considering, when necessary, integer 
efficiency indicator projection. In the proposed approach one considered a mixed DEA model, i.e., which 
considers, at same time, integer and real variables, and a super-efficiency model. To demonstrate the 
applicability of the proposed approach, one presents a case for a project office of an automobilist company. The 
obtained results, in spite the limitation of the practical case, showed its applicability and its usefulness to help in 
project management. 
 
KEYWORDS. Project efficiency analysis. Data envelopment analysis. Project Management. 
AD&GP: OR in Business and Production Management 
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1. Introdução
Em organizações multiprojetos, o gerenciamento dos vários projetos é feito de maneira 

integrada por uma área e os recursos são divididos entre os diferentes projetos geridos (Engwall & 
Jerbrant, 2003). Dentre as vantagens de se ter uma estrutura de gestão de projetos, tem-se a 
padronização de atividades, maior aptidão em planejamento/alocação de recursos, recomendações de 
melhoria baseadas em experiências anteriores, além de permitir compartilhar lições aprendidas por 
meio de uma análise crítica dos processos executados (Kerzner, 2006). Para evitar resultados não 
desejados, a capacidade de consolidar dados de desempenho e lições aprendidas de projetos anteriores 
é considerada como fator chave para uma organização baseada em projetos (PMI, 2013). Porém, a 
aprendizagem entre projetos é difícil de ser gerenciada (Cooke-Davies, 2002) em função do paradigma 
da singularidade: quanto mais um projeto é percebido como único pelos integrantes da sua equipe, 
menos provável é que eles se sintam estimulados em aprender com outros projetos (Lewis, 2000). 

Para tornar possível o aprendizado com projetos é preciso identificar e definir uma maneira de 
classificar projetos semelhantes (PMI, 2013), entretanto, cada projeto evolui em velocidade diferente e 
são expostos a acontecimentos, praticamente, exclusivos, dificultando esta classificação (Vitner et al., 
2006). 

A comparação entre projetos é dependente da escolha do conjunto de variáveis (insumos e 
produtos) e tem sido realizada por meio do gerenciamento de valor agregado (EVM - Earned Value 
Management). O EVM mede o progresso do projeto comparando o realizado com o planejado e 
aplica-se ao escopo, tempo e custo (PMI, 2013). Entretanto, segundo Shenhar et al. (2002), essa 
abordagem não considera fatores específicos que deveriam ser considerados na análise e comparação 
de desempenho de projetos (PMI, 2013), tais como número de peças referentes ao escopo do projeto.  

Uma das possíveis maneiras para tratar essa deficiência do EVM, é o uso da Análise 
Envoltória de Dados (DEA - Data Envelopment Analysis), uma abordagem que supera o paradigma da 
singularidade quando permite a comparação de projetos com características específicas (Vitner et al., 
2006). A DEA se baseia na eficiência relativa para comparar as unidades produtivas (Souza & 
Wilhelm, 2009).  

Dentre os trabalhos pesquisados envolvendo o uso de DEA para análise de eficiência em 
projetos, em nenhum deles houve preocupação em identificar benchmarks para traçar diretrizes de 
melhoria de desempenho para projetos semelhantes no futuro, tão pouco houve a preocupação com 
indicadores necessariamente inteiros, Farris et al.(2006), Vitner et al. (2006), Ku-Mahamud et al., 
(2011).  

Ante ao exposto, o objetivo geral deste artigo é ‘Apresentar um procedimento metodológico 
baseado em modelagem por Análise Envoltória de Dados (DEA) para auxiliar na gestão do 
conhecimento e lições aprendidas baseadas em análise de eficiência’. 

2. Referencial teórico

2.1. Gerenciamento de projetos 

O gerenciamento de projetos é realizado por meio da aplicação de conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas em suas etapas e atividades, de maneira que o projeto atenda seu objetivo 
(Kerzner, 2006; Turner & Müller, 2005; PMI, 2013). Dentre as maneiras de estruturar a gestão de 
projetos, tem-se o escritório de projetos (PO – Project Office ou PMO – Project Management Office). 
O PMO é uma unidade organizacional que concentra e gere os projetos, possui recursos 
compartilhados entre todos os projetos geridos, além de ser responsável por encontrar e desenvolver 
métodos e melhores práticas, monitorar, acompanhar e controlar os principais aspectos envolvidos em 
um projeto (PMI, 2013; Dai & Wells, 2004). 

As atividades do PMO podem ser realizadas a partir das dez áreas de conhecimento que 
promovem a integração das atividades de um projeto por meio de processos específicos que precisam 
ser cumpridos: 1) Integração; 2) Escopo; 3) Tempo; 4) Custos; 5) Qualidade; 6) Recursos Humanos; 7) 
Comunicações; 8) Riscos; 9) Aquisições e 10) Gerenciamento de Stakeholders (PMI, 2013).  

Dentre as áreas de conhecimento aplicadas aos projetos, quatro são ligadas diretamente aos 
objetivos específicos: 1) Escopo; 2) Tempo; 3) Custo e 4) Qualidade (Schwalbe, 2004). Esse conjunto 
de variáveis é caracterizado por compor a denominada restrição tripla, e se destacam dentre as demais 
na gestão de projetos PMI (2013). O escopo direciona o estabelecimento dos requisitos, o tempo é 
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relativo à previsão de duração e o custo representa o dinheiro e os recursos disponíveis para o projeto 
(PMI, 2013; Campbell & Baker, 2007). 

2.2. Eficiência em projetos 

Eficiência é uma medida relativa: considera a relação entre os recursos utilizados com os 
produtos alcançados, buscando obter o melhor resultado possível, dado o que foi alcançado por todas 
as entidades analisadas (Ku-Mahamud et al., 2010; March & Sutton, 1997). 

No caso da eficiência ser relacionada à organizações, para Farrell (1957), ela se baseia no 
êxito em que ela atinge, ou não, ao produzir determinado output, a partir de um conjunto de insumos. 
Já um projeto, é dado como eficiente quando maximiza o retorno dos recursos (insumos) utilizados, 
relacionados a custo e tempo, com base nas restrições do projeto (Frinsdorf et al., 2014). Como 
consequência, a otimização dos recursos pode ampliar a eficiência da organização (Ku-Mahamud et 
al., 2010; March & Sutton, 1997). 

O estabelecimento de um conjunto de fatores de eficiência (indicadores de eficiência) pode ser 
um requisito para aumentar a eficiência de um projeto e, também, pode contribuir para reduzir a 
complexidade de gerenciar projetos em um ambiente em que vários projetos ocorrem ao mesmo tempo 
(Frinsdorf et al., 2014). Os indicadores de eficiência representam de forma específica, e 
preferencialmente quantitativa, os atributos de desempenho. Possibilitam a criação de medidas e a sua 
comparação com metas numéricas preestabelecidas (FPNQ, 2004). 

2.3. Análise Envoltória de Dados 

A Análise Envoltória de Dados (DEA), abordagem que será utilizada nesse estudo, é um 
método que utiliza a eficiência técnica para análise (Souza & Wilhelm, 2009). A Análise Envoltória de 
Dados tem suas bases no conceito de eficiência de Farrell (1957), em que um insumo (input) gera um 
único produto (output). Posteriormente, Edward Rhodes, apresenta um complemento da abordagem de 
Farrell em que diferentes inputs e outputs poderiam ser levados em consideração no cálculo da 
eficiência (Charnes; Cooper; Rhodes,1978). 

A partir de um grupo de unidades tomadoras de decisão (Decision Making Units - DMU), com 
múltiplos inputs e outputs, a comparação é realizada pelo cálculo da eficiência de cada DMU por meio 
de modelos de programação linear, fundamentados nos conceitos de eficiência de Farrell (Farrel, 
1957). 

Na DEA, a eficiência é a razão entre a soma ponderada dos outputs y e a soma ponderada dos 
inputs x de cada DMU, em que inputs são os recursos utilizados para gerar os produtos, outputs. Por 
meio de seu emprego, a DEA define uma fronteira de eficiência sem a necessidade de informações 
prévias do relacionamento entre os inputs e outputs. Como resultado da análise, têm-se pontuações 
individuais e medidas de eficiência técnica de cada DMU em relação à fronteira (Chen & Iqbal Ali, 
2004). 

Além de ser uma ferramenta de análise de eficiência (Coelli et al., 2005), as abordagens 
baseadas em DEA permitem considerar as diferenças entre os vários possíveis recursos utilizados nos 
projetos e os diferentes resultados alcançados (Farris et al., 2006). No caso deste estudo, o que poderia 
ser produzido pelos diferentes projetos colocados em análise é confrontado com o que foi efetivamente 
realizado. 

A DEA possui dois modelos básicos: 1) CRS (Constant Return to Scale) ou CCR (Charnes, 
Cooper & Rhodes, 1978) e 2) VRS (Variable Return to Scale) ou BCC (BANKER, CHARNES & 
COOPER, 1984). Para detalhes desses modelos, ver Angulo Meza et al., (2005). Os modelos básicos 
de DEA assumem valores reais de inputs e outputs, entretanto, algumas vezes é necessário que eles 
contemplem números inteiros (Kuosmanen & Matin, 2009), como por exemplo, se representarem 
números de modificações em um produto. Essa restrição de integralidade também deve ser aplicada às 
projeções sobre a fronteira. O arredondamento dos alvos para os números inteiros mais próximos 
podem levar a resultados enganosos de avaliação de eficiência (Du et al., 2012). 

Lozano & Villa (2006) foram os primeiros a propor um modelo que considerasse o caso de 
múltiplos inputs/outputs inteiros (Kuosmanen & Matin, 2009). O modelo DEA apresentado tomou 
como base o CRS. Para tal, Lozano & Villa (2006) fundamentam-se em três proposições: (i) Se uma 
DMU é CRS eficiente, ela também será CRS integer-efficient; (ii) A DMU somente será CRS integer-
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efficient se tiver eficiência igual a 1 e todas as folgas iguais a zero; (iii) O valor da CRS integer-
efficient encontrada por meio do modelo proposto nunca é menor do que a eficiência CRS. 
Posteriormente, após estudos de diversos modelos em Lozano & Villa (2006), Kuosmanen & Matin 
(2009) e (Du et al., 2012), percebeu-se que o problema de discriminação estava presente na maioria 
das abordagens, além de, em determinadas situações, o modelo apresentar-se inviável Com isso, Du et 
al., (2012) propõem o modelo (1), que apresenta restrições inteiras para inputs e outputs e é sempre 
viável. 

Modelo 1 

Em que = Somatório das folgas para DMU 0 (não representa a eficiência),  = input i inteiro da DMU 0, 
 = input i não inteiro da DMU 0,  = output r inteiro da DMU 0, = output r não inteiro da DMU 0, 

= valores máximos do input inteiro da DMU 0, = valores máximos do output inteiro da DMU 0, = 
folga dos inputs não inteiros da DMU 0, = folga dos outputs não inteiros da DMU 0, = folga dos inputs 
inteiros da DMU 0. 

Como o modelo (1) não fornece valores de eficiência, ela foi calculada por meio da 
formulação (1): 

Em que: 
 = input i da DMU 0 
 = output r da DMU 0 

 = eficiência 
folga do input da DMU 0 
 folga do output da DMU 0 

 m= nº de inputs 
 s = nº de outputs 

Formulação 1 

Após encontrar problemas de discriminação com o resultado oferecido pelo modelo (1), Du et 
al. (2012) propõem um modelo radial BCC de supereficiência (modelo 2), com orientação a outputs. A 
supereficiência, modelo proposto por Andersen & Petersen (1993), busca aumentar o poder de 
discriminação do DEA. O método consiste na exclusão dos dados da DMU em análise enquanto aplica 
o modelo para as outras DMUs. Essa ação afeta somente as DMUs com eficiência extrema (Angulo
Meza & Lins, 2002). Com isso, as DMUs eficientes podem obter valores de eficiência maiores ou
iguais a 1 (Lee & Zhu, 2012). O modelo (2) é apresentado a seguir.

Sujeito a 

Em que: 
= eficiência da DMU 0 
 = input i da DMU 0 

 output r inteiro da DMU 0 

Modelo 2 
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, 

variáveis auxiliares que 
fazem com que o modelo sempre tenha 
solução viável. 

Du et al., (2012) destacam que  é um valor calculado pelo modelo (2), mas que o valor da 
supereficiência aditiva é calculada por meio da formulação (2). 

Em que: 
 supereficiência aditiva 

 = input i da DMU 0 
 output r inteiro da DMU 0 

variáveis auxiliares ótimas 
m= nº de inputs 
s= nº de outputs 

Formulação 2 

3. Procedimentos metodológicos

O estudo está dividido em seis etapas, como apresentado na Figura 1: 1) revisão bibliográfica; 
2) definição de universo/amostra, 3) coleta dos dados; 4) definição dos indicadores; 5) classificação
dos projetos por complexidade de escopo e 6) tratamento dos dados.

Figura 1 - Etapas do estudo descritivo de projetos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A revisão bibliográfica (Etapa 1) foi baseada em resultado de estudo bibliométrico, 
permitiu conhecer sobre projetos, seu gerenciamento, eficiência em projetos e análise envoltória 
de dados; permitiu, ainda, inferir que a análise envoltória de dados é a principal abordagem de análise 
utilizada nos artigos da base quando o tema é eficiência de projetos.  

A definição de universo/amostra (Etapa 2), ocorreu por conveniência (Levy & 
Lemeshow, 1980).O universo considerado foram os  projetos executados pela empresa e a amostra 
pelos projetos 
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concluídos entre 2011 e 2014 que continham os dados disponíveis e as seguintes características: 
projetos que disponham dos mesmos indicadores, com variação somente na intensidade, independentes 
quanto à tomada de decisão, possuir as mesmas tarefas e estarem no mesmo cenário. 

A coleta dos dados (Etapa 3), foi dividida em duas subetapas: 1) Entrevista junto a 
especialistas e 2) Levantamento a partir do banco de dados da empresa. A primeira foi realizada por 
meio de entrevistas junto a especialistas – Gerentes Técnicos de Projetos –, que integram a área de 
gestão técnica de projetos com, no mínimo, 3 anos de experiência em projetos e com o apoio de roteiro 
semi-estruturado. Buscou-se identificar os indicadores que poderiam ser utilizados como inputs e ou 
outputs do modelo de DEA. A segunda foi realizada por meio da coleta de dados no banco de dados na 
empresa, tendo como base os projetos selecionados na Etapa 2 e os indicadores que poderiam ser 
utilizados como os inputs e ou outputs do modelo de DEA apontados pelos especialistas. 

A definição dos indicadores (Etapa 4) é dividida em duas subetapas: 1) Análise e classificação 
dos indicadores por área de conhecimento e 2) Estabelecimento de relacionamento causal entre os 
indicadores. A análise e classificação dos indicadores foi realizada a partir de trabalhos similares ao 
presente estudo cujos indicadores foram classificados por área de conhecimento: Donthu & Unal, 
(2014); Abdullah et al., (2012); Cao & Hoffman, (2011); Mahamud, et al., (2011); Ku-Mahamud, et 
al., (2010); Eilat et al., (2006); Farris et al., (2006); Vitner & Spraggett, (2006). Verificou-se que a 
maioria dos inputs e outputs está relacionada com as seguintes áreas de conhecimento: escopo, tempo 
e custo. Esse resultado permitiu a escolha destas três dimensões para classificação dos indicadores 
utilizados no estudo. A classificação dos indicadores de tempo, custo e escopo em inputs e outputs foi 
realizada de forma similar às classificações utilizadas na literatura pesquisada.  

A classificação dos projetos por complexidade de escopo (Etapa 5) foi realizada a partir do 
número de peças novas previstas em cada projeto. O processo teve como entrada os projetos 
qualificados e os indicadores de tempo, custo e escopo de cada um deles. Os projetos foram 
classificados tomando-se como base as categorias apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Categorias de classificação dos projetos 
Nível de complexidade do projeto Nº de peças novas previstas 

Muito baixa 1 – 10 
Baixa 11 – 50 
Média 51 – 100 
Alta 101 – 150 

Muito alta 151 - 200 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

Os dados originais, baseando-se no princípio da invariância translacional, foram acrescidos de 
valores constantes suficientemente positivos aos valores de input e output. Todos os dados, 
independente de nulos, foram contemplados para preservar a sigilosidade da empresa. 

4. Apresentação e discussão dos resultados

A empresa em estudo é uma montadora de automóveis localizada na mesorregião Sul 
Fluminense. Em função de sua estrutura, há a concorrência por recursos humanos e financeiros para o 
desenvolvimento e gerenciamento dos projetos. A qualidade do gerenciamento de projetos (qualidade 
na entrega do produto ou serviço) é afetada pelo balanceamento entre o escopo, prazo e orçamento.  

O caso em estudo consiste em uma análise de eficiência entre projetos desta montadora de 
automóveis. No estudo foi utilizada a DEA para encontrar as eficiências dos projetos selecionados 
com o intuito de que os mais eficientes poderiam ser utilizados como benchmarks para menos 
eficientes, identificando, ainda, para quais parâmetros menos eficientes o esforço deve ser direcionado 
para que projetos se tornem eficientes.  

4.1. Estabelecimento das DMUs e indicadores 

O estudo foi realizado a partir das atividades de engenharia, qualificando os projetos 
executados como as DMUs e, consequentemente, indicadores relacionados a essa área. Durante o 
levantamento dos projetos executados pela empresa, 11 foram selecionados por atenderem ao critério 
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definido e, em paralelo, por meio das entrevistas juntos aos especialistas foi determinado quais os 
indicadores que seriam considerados na análise. 

Assim, 11 projetos foram comparados entre si a partir de 8 indicadores. Quatro indicadores 
foram classificados como inputs e quatro como outputs, conforme Tabela 2. Os dados coletados são 
apresentados na Tabela 3. 
Tabela 2: Área de conhecimento, classificação, descrição e unidade de medida dos indicadores 
Dimensão Classificação Indicadores Descrição Unidade 

Tempo Input Tempo previsto menos 
realizado 

Diferença entre previsto e 
realizado Semana 

Custo Input 

Custo previsto menos 
realizado 

Diferença entre previsto e 
realizado X R$ 1.000 

Horas trabalhadas pela 
engenharia no projeto 

Nº de horas trabalhadas pela 
engenharia Horas 

Material (compra de peças) 
gasto durante o projeto 

Valor gasto na compra de 
peças R$ 

Escopo Output 

Número de peças novas 
previstas Escopo inicial Peças 

Número de peças novas 
reais Escopo final Peças 

Número de modificações 
técnicas 

Quantidade de modificações 
técnicas Modificações 

Outras modificações Quantidade de modificações 
não técnicas Modificações 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

Tabela 3: Dados para os onze projetos a serem analisados 
DMU1 DMU2 DMU3 DMU4 DMU5 DMU6 DMU7 DMU8 DMU9 DMU10 DMU11 

Tempo 
previsto menos 

realizado 
IN1 2 2 20 6 14 16 76 84 4 2 28 

Custo previsto 
menos custo 

realizado 
IN2 10706 209 309 118 141 6481 703 60 95 191 64 

Horas da 
Engenharia IN3 12691,1 7023,3 10355,5 3947,4 4716,4 10327,0 2999,5 1537,8 64,9 129,7 1307,4 

Material gasto 
durante o 
projeto 

IN4 3702,4 982,5 1448,6 552,2 659,8 3585,1 214,4 23,6 2,9 5,8 158,3 

Nº de peças 
novas previstas OUT1 52 83 83 109 109 178 80 53 2 3 15 

Nº de peças 
novas reais OUT2 110 139 204 79 94 183 86 48 3 4 16 

Nº de 
modificações 

técnicas 
OUT3 52 18 32 28 40 34 28 22 2 2 2 

Outras 
modificações OUT4 62 14 34 26 40 12 82 62 12 14 4 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

4.2. Escolha e aplicação do modelo de DEA 

A escolha dos modelos ocorreu tomando-se como base os indicadores disponíveis e suas 
particularidades: necessidade de que as projeções fossem dadas por números inteiros. O input 1 e 
todos os outputs, precisam ter projeções inteiras pois suas variações de quantidade se baseiam na 
unidade, e não em números decimais. Conforme Lozano & Villa (2006), o arredondamento das 
projeções nem sempre é viável na prática das situações estudadas.  

Considerando as peculiaridades, o processo de definição do modelo teve como base os estudos 
de Du et al. (2012); Kuosmanen & Matin (2009) e Lozano & Villa (2006). Assim, definiu-se 

a 
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aplicação do DEA em três subetapas com base nos dois modelos e nas duas formulações apresentadas 
da revisão bibliográfica deste trabalho. 

Subetapa 1) Cálculo de eficiência, identificação de benchmarks e alvos para as DMUs menos 
eficientes, utilizando do modelo (1) como retorno constante de escala e 
formulação (1);  

Subetapa 2) Melhora do poder de discriminação das eficiências das DMUs eficientes por meio 
do modelo (1) com retornos variáveis de escala e da formulação (2); 

Subetapa 3) Melhora do poder de discriminação por meio da aplicação do modelo (2) e 
formulação (2). 

Subetapa 1) Modelo (1) como retorno constante de escala e formulação (1): composta pelas 
atividades de cálculo de eficiência, identificação das DMUs benchmarks e identificação dos alvos. A 
descrição das atividades é apresentada a seguir. 

 Cálculo de eficiência:
Na Figura  são apresentados os valores de eficiência encontrados ao utilizar o modelo (1)

como retorno constante de escala e a formulação (1) com os dados levantados. 
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Figura 2: Eficiência das DMUs conforme modelo (1) e formulação (1) 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

O resultado apresentado na Figura  mostra que as DMUs 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, e 10 são 
consideradas eficientes, pois possuem valor de eficiência iguais a 1. Já as DMUs 3, 6 e 11 são 
consideradas relativamente menos eficientes. Neste caso, não foi encontrada relação entre a 
complexidade e a eficiência, visto que as DMUs relativamente menos eficientes são classificadas 
como média, muito alta e baixa complexidade, respectivamente. Logo, as primeiras poderão ser 
utilizadas como unidades benchmarks para as últimas. 

 Identificação das DMUs benchmarks:
As DMUs que possuem eficiência igual a 1 podem ser consideradas benchmarks. Neste caso, a

identificação das DMUs benchmarks para cada DMU relativamente menos eficiente ocorreu por meio 
da análise dos valores de λ, calculados quando o modelo foi aplicado, para cada uma das DMUs. Os 
valores mais próximos de 1 indicavam as DMUs de referência, como é apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4: DMUs referência 
λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λ7 λ8 λ9 λ10 λ11 

DMU 3 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 
DMU 6 0,00 0,00 0,00 2,28 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

DMU 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 
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Os valores em negrito na Tabela  são as DMUs de referência para cada DMU menos eficiente. 
A DMU 4, de alta complexidade, é considerada como referência tanto para a DMU 3, de  média 
complexidade, quanto para a DMU 6, de complexidade muito alta. Já a DMU 8, de média 
complexidade, é considerada como referência para a DMU 11, de baixa complexidade. Neste caso, 
DMUs mais complexas são usadas como referência para as menos complexas. 

As DMUS consideradas eficientes têm como referência elas mesmas. 
As DMUs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 não são consideradas como referência para nenhuma das 

unidades menos eficientes. 

 Identificação de alvos
O próximo passo é a identificação dos alvos para cada DMU. Os alvos são mostrados na
Tabela .

Tabela 5: Alvos para as DMUs menos eficientes 
IN1 IN2 IN3 IN4 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 

DMU 3 Original 20,0 308,7 10355,5 1448,6 83,0 204,0 32,0 34,0 
DMU 3 Alvo 20,0 308,7 10139,8 1407,2 280,0 204,0 72,0 69,0 
DMU 3 % 0% 0% -2% -3% 237% 0% 125% 103% 
DMU 6 Original 16,0 6481,3 10327,0 3585,1 178,0 183,0 34,0 12,0 
DMU 6 Alvo 16,0 290,2 9104,5 1267,3 251,0 183,0 64,0 61,0 
DMU 6 % 0% -96% -12% -65% 41% 0% 88% 408% 
DMU 11 Original 28,0 63,5 1307,4 158,3 15,0 16,0 2,0 4,0 
DMU 11 Alvo 28,0 20,0 512,6 7,9 17,0 16,0 7,0 20,0 
DMU 11 % 0% -69% -61% -95% 13% 0% 250% 400% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

Ao analisar os alvos para DMU3, nota-se que IN1, IN2 e OUT2 não precisam ser alterados 
para que a DMU se torne eficiente. Já os IN3 e IN4 precisam ser reduzidos, enquanto o OUT1, OUT3 
e OUT4 precisam ser incrementados. Tanto para a DMU6 quanto para a DMU11, os IN1 e OUT2 não 
necessitam de alteração para que a DMU se torne eficiente. Neste caso, IN2, IN3 e IN4 precisam ser 
reduzidos, enquanto OUT1, OUT3 e OUT4 devem ser complementados. 

Um ponto de influência é o uso de retorno constante de escala. No âmbito de projetos, 
considerar as variações de escala das variáveis, como por exemplo, variações de escopo e de custo dos 
projetos são importantes tomando como base o que representa a restrição tripla. Essas variações 
representam as características específicas dos projetos. Por esse motivo, a Parte ii faz uso desse fator. 

Subetapa 2) Modelo (1) como retorno variável de escala e formulação (1): composta pelas 
atividades de cálculo de eficiência, identificação das DMUs benchmarks e identificação dos alvos. A 
descrição das atividades é apresentada a seguir. 

 Cálculo de eficiência
Os resultados encontrados apontam que todas as DMUs são consideradas igualmente

eficientes, mesmo possuindo complexidades diferentes. Nesse caso, o problema de discriminação foi 
acentuado em relação à aplicação do modelo com retorno constante de escala.  

Diante disso, passa-se à subetapa 3) Modelo (2) e formulação (2) como base, que considera o 
modelo para supereficiência. Os valores de eficiência, calculados pela formulação (2), são 
apresentados na Figura . 
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Figura 3: Eficiência das DMUs conforme modelo (2) e formulação (2) 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

Os valores apresentados na Figura  mostram que o objetivo do uso do modelo foi atingido, 
tendo em vista que se puderam identificar, de maneira diferenciada, os projetos mais eficientes.  

Analisando os resultados, destaca-se o projeto 8, com um valor de eficiência muito superior 
aos outros. Como todas as DMUs permanecem como eficientes, possuem elas mesmas como 
benchmark, e seus alvos são seus respectivos valores originais. 

5. Conclusões

Por meio da pesquisa bibliográfica e documental, um conjunto de indicadores para análise de 
eficiência em projetos na área de engenharia na indústria automotiva aplicável para a empresa em 
estudo foi identificado. Na seleção do modelo DEA mais adequado para calcular a eficiência dos 
projetos, os modelos escolhidos consideraram as particularidades de integralidade dos indicadores. 
Como evidência, têm-se os valores inteiros dos alvos para o input 1 e para todos os outputs. 

A escolha do DEA, como metodologia de cálculo de eficiência, teve como decorrência a 
utilização do conceito de eficiência técnica. Dessa maneira, proporcionou uma forma de calcular a 
eficiência relativa entre projetos, como apresentado em Vitner et al. (2006). Entretanto, neste caso, o 
número total de indicadores levantados foi menor do que a quantidade de projetos disponíveis na 
empresa em estudo. Mesmo assim, tomando como base o requisito de (Cooper, Seiford & Tone, 
2007), o resultado apresentou valores de eficiência com baixo poder de discriminação. 

Tomando como base o contexto do caso estudado, alguns motivos podem ser elencados como 
justificativa de haver resultados favoráveis em apenas alguns dos projetos: o nível de experiência dos 
gerentes técnicos de projetos, o fato dos projetos serem gerenciados por diferentes profissionais ao 
longo do seu desenvolvimento, o foco que o projeto recebeu dos colaboradores durante o seu 
desenvolvimento e o nível de maturidade do projeto para suportar a definição do seu escopo. 

Com relação ao projeto benchmark, considerou-se o projeto 8 como maior potencial, mesmo 
sendo considerado um projeto de média complexidade. Com isso, sugere-se que esse projeto passe por 
um estudo aprofundado, em que esperasse encontrar pontos de destaque de seu gerenciamento. 
Durante o estudo identificou-se os benchmarks e os projetos relativamente menos eficientes tomando 
como base os valores de eficiência de cada projeto calculados por meio da aplicação dos modelos 
DEA para variáveis inteiras e não inteiras respectivamente. Para os projetos relativamente menos 
eficientes, sob a premissa de retorno constante de escala, também como resultado do modelo, 
identificou-se os pontos de melhoria na gestão e planejamento inicial do projeto alcançando-se 
referências inteiras para os devidos indicadores. Quando se considerou o retorno variável de escala, 
em que se pode tratar os projetos com diferentes escopo etc., o modelo não apresentou poder 
discriminatório. Diante desse fato, aplicou-se o modelo de supereficiência onde se pôde identificar o 
projeto 8 como sendo o de maior potencial. 

Como fatores de sucesso do procedimento metodológico, destaca-se a importância da escolha 
de modelos DEA que suportem as restrições de integralidade do caso em estudo, além do 
levantamento de indicadores corretos e do uso da restrição tripla como direcionamento para 
uma 
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análise de eficiência entre projetos. Dessa maneira, ao identificar pontos de melhoria da gestão dos 
projetos, esse conhecimento pode ser utilizado durante o gerenciamento de projetos futuros, de forma 
a aumentar as chances dos mesmos serem relativamente mais eficientes.  
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