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Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivo 

 O objetivo desta dissertação de mestrado é demonstrar que duas técnicas não 

paramétricas de avaliação de desempenho - Análise Envoltória de Dados (DEA) e Free 

Disposal Hull (FDH) - podem ser utilizadas para auxiliar o planejamento energético de 

países que desejam implementar um processo de liberalização nos seus mercados de gás 

natural.  

 O processo de liberalização dos mercados de gás natural não é trivial e uma das 

grandes dificuldades por que passam os governos, na prática, é a definição da 

quantidade de empresas que atuarão em cada atividade da cadeia de valor da indústria 

de gás. Dado que DEA e FDH são técnicas de avaliação relativa de eficiência, será visto 

que os resultados obtidos permitem comparar os mercados de gás, ainda que eles 

possuam diferentes níveis de maturidade. 

 De todas as potencialidades da DEA e do FDH, para fins dessa dissertação, 

interessa, em especial, a análise de benchmarks. Para o conjunto analisado, cada 

mercado terá um mercado referência, mesmo que ele próprio. Numa analogia com 

empresas, para essas duas abordagens, os mercados de gás serão modelados como 

unidades que fabricam quatro produtos diferentes - produtores de gás, transportadores 

de gás, distribuidores de gás e comercializadores de gás – dado um recurso (consumo de 

gás natural).  

 A comparação relativa entre os mercados será feita através de um problema de 

programação linear em que o mercado que conseguir produzir uma maior quantidade de 

produtos dado o recurso que lhe é disponibilizado será o mais eficiente. Modelado dessa 

maneira, o índice de eficiência obtido busca estar alinhado com o conceito de eficiência 

econômica: quanto mais agentes em cada atividade da cadeia; menor o poder de 

mercado de cada agente, mais próximo de uma estrutura de mercado concorrencial, 

considerada mais eficiente para a Teoria Microeconômica.  

 Como resultado da aplicação de DEA e do FDH, haverá dois subconjuntos: o 

dos mercados eficientes e o formado pelos mercados ineficientes. Não é possível 

determinar, a priori, a quantidade de mercados em cada subconjunto, pois isso depende 

do tipo de modelagem e dos dados observados. 
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 Contudo, DEA e FDH permitem ir além da classificação dos mercados em 

eficientes e ineficientes. No estabelecimento de suas políticas energéticas, os países 

precisam saber não só como estão em relação aos seus pares, mas também em quem se 

mirar e o que fazer para alcançarem a eficiência. Assim, seus resultados servirão para a 

determinação dos benchmarks para os mercados ineficientes e para a indicação de metas 

(ou alvos) a serem alcançadas em relação ao número de agentes em cada atividade da 

cadeia produtiva.  

 Em resumo, a validação das abordagens DEA e FDH passa pela resposta a três 

questões-chave em nosso problema: 

1ª) Que mercados de gás natural podem ser considerados mercados eficientes?: 

cálculo da eficiência padrão; 

2ª) Que mercados, dentre aqueles que estão em estágio de liberalização mais 

avançado (os mercados considerados eficientes), servem de referência aos 

mercados ineficientes?: definição dos benchmarks ou conjunto de referência;  

3ª) O que pode ser feito para tornar eficientes os mercados considerados 

ineficientes?: determinação dos alvos ou metas.  

 1.2 Justificativa e Relevância 

 Nos últimos 30 anos, a participação do gás natural na matriz energética mundial 

tem aumentado consideravelmente. A figura 1.1, feita a partir de dados da EIA (Energy 

Information Administration), mostra que o gás natural, que correspondia a cerca de 19% 

do consumo de energia no ano de 1980, aumentou a sua participação para quase 23% 

em 2006. 
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Figura 1.1: Participação do Gás Natural na matriz energética mundial (1980 e 

2006). 

 Esse crescimento encontra justificativas em aspectos econômicos e ambientais. 

Após as duas crises do petróleo na década de 70, a grande preocupação dos países 

passou a ser a diversificação das fontes de oferta para garantir a segurança no 

suprimento energético.  

 Paralelamente, o gás natural aparecia como uma fonte mais barata que o 

petróleo. É o que pode ser visualizado na figura 1.2, que compara as cotações históricas 

de duas importantes referências internacionais para os preços do petróleo e do gás 

natural – Brent e Henry Hub, respectivamente – entre 1991 e 2006 (dados da 

Bloomberg). Sobre isso, há uma expectativa de que essa conjuntura permaneça vigendo 

pelas próximas duas décadas.  
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Figura 1.2: Histórico dos preços do Brent e do Henry Hub (1991 e 2010) (Fonte: 

Bloomberg). 

 Por outro lado, sobretudo a partir de meados da década de 90, aumentou a 

preocupação em se promover um desenvolvimento sustentável que inclui, entre outras 

práticas, estimular a geração de energia a partir de fontes “mais limpas”. O gás natural é 

um combustível da transição de um mundo com uma cultura do petróleo, para outro 

mundo com uma cultura com usos de energéticos alternativos e sustentáveis (Santos, 

2002).  

 Apesar de todo esse crescimento, não se pode afirmar que exista no mundo, 

hoje, um mercado global de gás natural. Ao contrário da indústria do petróleo, o gás 

natural ainda se caracteriza pela existência de mercados regionais com estágios de 

desenvolvimento bastante diferenciados. De toda forma, essa nova conjuntura 

econômico-ambiental implica refazimento das políticas energéticas nacionais e 

regionais. É o que afirma Queiroz (2010): 

 

 “as políticas energéticas em diferentes países e as estratégias das 

empresas de energia estão sendo progressivamente reorientadas, a fim de 
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atingir, no longo prazo, padrões de produção e uso de energia que levem 

em consideração as novas condições de contorno do setor de energia”. 

 

 Especificamente, a reestruturação das políticas energéticas implica alteração da 

estrutura dos mercados de gás natural. Isso significa repensar a relação entre os agentes 

do mercado além de readequar os mecanismos de funcionamento das atividades que 

compõem a cadeia de valor do gás natural. Nesse sentido, é relevante a sugestão de 

técnicas cujo arcabouço teórico é notadamente reconhecido para contornar ou diminuir 

a dificuldade recorrente de se determinar a quantidade de agentes nos mercados.  

 Obviamente, o resultado matemático não deve ser usado isoladamente. Desde já, 

é importante esclarecer que ele possui caráter acessório, ou seja, é mais uma informação 

a ser considerada por especialistas do setor. Com efeito, ele deve ser analisado em 

complemento ao que sinalizam outros fatores, sem nunca negligenciar, por exemplo, as 

experiências internacionais, importante fonte de aprendizado.  

 

1.3 Estruturação do Trabalho 

 Neste Capítulo 1 – Introdução - o objetivo principal desta dissertação de 

mestrado foi destacado em primeiro plano, contextualizando-o dentro do problema 

central a ser resolvido e as questões-chave associadas a ele. Complementarmente, 

discorreu-se sobre a relevância da pesquisa. 

 O Capítulo 2 é dedicado à explicação das técnicas de avaliação de desempenho 

não paramétricas: Análise Envoltória de Dados e Free Disposal Hull. Ele começa 

abordando o conceito de eficiência – diferenciando-o dos conceitos de produtividade e 

eficácia – para, em seguida, apresentar as importantes contribuições teóricas que os 

trabalhos de Koopmans, Debreu e Farrel trouxeram para DEA e FDH. Na seqüência, os 

modelos clássicos de DEA são apresentados. O capítulo prossegue com os métodos 

avançados de DEA, com foco no Método de Restrição aos Pesos. Adicionalmente, 

apresenta-se a abordagem FDH, suas peculiaridades e diferenças em relação à 

abordagem DEA. Por fim, o capítulo termina com o recurso de DEA e FDH em 

camadas  
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 O Capítulo 3 traz uma revisão bibliográfica cujo objetivo é enumerar, não 

exaustivamente, exemplos de aplicação de técnicas de avaliação de eficiência relativa 

no setor de energia. Embora não seja novidade a utilização de técnicas não paramétricas 

na indústria de gás natural, esse setor da economia, os registros acadêmicos não são 

generosos em tratar os processos de liberalização dos mercados de gás natural à luz das 

técnicas propostas.   

 O Capítulo 4 aborda a Teoria Microeconômica e a Teoria da Regulação 

Econômica dos Mercados. É um capítulo importante porque apresenta, simplificada e 

resumidamente, conceitos que explicam o que é um mercado eficiente sob a ótica 

econômica (bem-estar social). Por que a concorrência perfeita é mais eficiente do que o 

monopólio? A resposta a essa pergunta justifica os esforços para tornar os mercados 

mais competitivos e dá relevância a quaisquer métodos que possam desempenhar o 

papel de auxiliar esse processo de liberalização.  

 O Capítulo 5 é dedicado à descrição do Estudo de Caso. Nele, detalha-se a 

Indústria de Gás Natural (IGN) em seus aspectos técnicos e econômicos. O objetivo é 

terminar esta seção sendo capaz de responder a três perguntas: 1ª) Por que a IGN é uma 

indústria de rede?; 2ª) Quais as principais atividades da cadeia produtiva do gás natural? 

3ª) Quais os principais modelos de organização da IGN (contextualização quanto ao 

estágio de desenvolvimento da indústria e inter-relação entre os agentes do mercado de 

gás)?  

 O Capítulo 6 descreve as abordagens DEA e FDH aplicadas ao Estudo de Caso. 

A descrição comporta a modelagem utilizada, o critério de escolha dos mercados de gás 

analisados (Decison Making Units – DMUs - ou Unidades Tomadoras de Decisão), a 

explicação das variáveis escolhidas e a justificativa dos métodos (ou modelos) 

utilizados. 

 O Capítulo 7 analisa os resultados obtidos com a modelagem, encerrando o 

corpo de desenvolvimento do relatório da pesquisa. É uma seção fundamental porque 

conterá a resposta às três questões-chave de nossa pesquisa. 

 Por fim, a Conclusão, em que, finalmente, será validada a utilização de DEA e 

FDH como ferramentas de auxílio para o planejamento e acompanhamento das 

atividades regulatórias que visam à liberalização dos mercados de gás natural, 
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especificamente na determinação da quantidade de agentes nas principais atividades da 

cadeia. Nesta parte final da pesquisa, também está reservado espaço para a sugestão de 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 - ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS: CONCEITOS  E MODELOS 

 

A técnica de Análise Envoltória de Dados pode ser interpretada como uma 

generalização natural de práticas elementares de avaliação de eficiência e desempenho 

já utilizadas em diversas áreas. Em outras palavras, DEA não faz nada além de utilizar 

conceitos de avaliação já consolidados no mundo real de negócios para tomada de 

decisão (Bougnol et al., 2010). No entanto, a Análise Envoltória de Dados apresenta 

características que a tornam bastante útil para o propósito dessa dissertação.  

A primeira característica é não parametrização. Com efeito, a desnecessidade de 

se supor, a priori, uma determinada função de produção (tecnologia) para se construir a 

fronteira de possibilidades de produção imuniza a análise de eficiência do erro de 

especificação da tecnologia, cujo efeito é a inconsistência dos resultados gerados (Silva 

et al., 2007). 

A segunda delas é a possibilidade de determinação da eficiência relativa das 

unidades de produção contemplando cada uma delas, relativamente, às demais do 

conjunto a ser estudado. Além disso, DEA permite identificar a origem das ineficiências 

relativas das unidades analisadas, subsidiando estratégias de ação (ou planejamento) e 

corrigindo as ineficientes através da determinação de alvos que maximizem a eficiência. Em 

especial, esses dois aspectos justificam a adoção da Análise Envoltória de Dados em detrimento 

a outras técnicas de avaliação de eficiência. 

 

2.1 Medidas de Avaliação de Desempenho: Eficácia, Produtividade e Eficiência 

Eficiência é o conceito central desta dissertação. Por isso, tão importante quanto 

entendê-lo bem é diferenciá-lo de outras medidas de avaliação de desempenho: eficácia 

e produtividade. Segundo Silva et al. (2005), as medidas de desempenho são sinais 

vitais da organização que qualificam e quantificam o modo como as atividades de um 

processo atingem suas metas.  

O conceito de eficácia está relacionado ao cumprimento de uma meta. Se um 

processo - um sistema ou uma organização - atingiu o objetivo almejado, ele é eficaz. A 
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eficácia está ligada apenas ao que é produzido, sem levar em conta os recursos usados 

para a produção (Soares de Mello et al., 2005). Nos ambientes de produção, entre os 

administradores e engenheiros, é comum associar eficácia a “fazer a coisa certa”, 

“alcançar a meta previamente traçada”. 

Por sua vez, produtividade é, basicamente, um índice que relaciona o que foi 

produzido (produtos) com o que foi utilizado naquela produção (fatores de produção). 

Os fatores de produção podem ser pessoas, materiais, máquinas ou quaisquer outros 

recursos ou insumos empregados numa atividade produtiva. Em resumo, produtividade 

é a razão entre produtos e recursos. Quanto maior for a relação entre produtos e 

recursos, maior a produtividade. 

 

   
Pr         (1)

   
soma ponderada dos produtos

odutividade
soma ponderada dos recursos

=
 

 

A eficiência, segundo Soares de Mello et al. (2005), tem relação com certas 

comparações de produtividade. Almeida et al. (2006) afirma que a eficiência pode ser 

definida como a divisão entre um indicador e o seu correspondente máximo. Com base 

nisso, a eficiência de uma unidade produtiva pode ser calculada pela equação abaixo: 

 

        (2)
máx

P
Eficiência

P
=

 

em que : 

P = Produtividade atual da unidade em análise; 

Pmáx = Produtividade máxima que pode ser alcançada por essa unidade analisada. 
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Por sua vez, o denominador da equação, Pmáx, pode ser a melhor produtividade já 

registrada por aquele unidade ao longo do tempo. Contudo, para essa dissertação, é mais 

válido pensar o Pmáx como sendo a maior produtividade obtida por uma organização 

similar. Isso permite comparar o desempenho de determinada unidade de produção com 

o melhor (ou melhores) desempenho(s) observado(s) num mesmo instante de tempo e 

investigar as razões pelas quais a unidade não obteve produtividade igual à máxima (P = 

Pmáx). Tem-se, portanto, eficiência como um conceito relativo. 

Com o apoio da figura 1, Soares de Mello et al. (2005), objetivamente, 

diferencia os dois conceitos: produtividade e eficiência. Nela, o eixo das abscissas 

representa os recursos e o eixo das ordenadas, os produtos. Os pontos B e C são 

unidades eficientes porque estão sobre a curva S (Fronteira de Eficiência, que indica o 

máximo que foi produzido para cada nível de recurso). Desses dois, o ponto C é a 

unidade mais produtiva porque o seu coeficiente angular é maior que o do ponto B 

(basta comparar a inclinação dos segmentos de reta  e  em relação ao eixo das 

abscissas). Dito isso, pode-se concluir que uma unidade produtiva é sempre eficiente, 

mas uma unidade eficiente não necessariamente é a mais produtiva. 

 

Figura 2.1: Produtividade x Eficiência (adaptado de Soares de Mello et al., 

2005) 



 

16 
 

Eficiência técnica é a habilidade que possui uma unidade produtiva de produzir 

o máximo de produto para um dado conjunto de insumos e tecnologia. Numa outra 

definição, eficiência técnica é mede a capacidade de evitar perdas, produzindo tanto 

produto quanto os insumos utilizados permitem ou utilizando o mínimo de insumos 

possível no processo de produção.  

Existe também a eficiência alocativa (ou eficiência-preço), que mede a 

habilidade de combinar insumos e produtos em proporções ótimas, dados os seus 

preços. Nesta dissertação, toda vez que o termo eficiência for citado, estar-se-á fazendo 

menção apenas ao conceito de eficiência técnica.  

 

2.2 As contribuições de Koopmans, Debreu e Farrel 

Os principais fundamentos da Análise Envoltória de Dados remontam do 

trabalho The Measurement of Technical Efficiency, de Michael J. Farrel, de 1957. Nele, 

Farrel propõe um conceito e um método para medir a eficiência técnica das firmas. 

Segundo Ramos (2007), também constam nesse artigo outros conceitos: medida radial, 

fronteira de eficiência baseada em dados observados, benchmarking e múltiplos 

insumos e produtos.   

O conceito de eficiência técnica desenvolvido por Farrel baseia-se nos artigos 

Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities, de Tjalling C. 

Koopmans, e The Coefficient of Resource Utilization, de Gerard Debreu, ambos do ano 

de 1951. No primeiro trabalho, Koopmans estende o conceito de eficiência de Pareto 

para a análise de unidades produtivas.  

Trata-se de um conceito enunciado pelo economista italiano Vilfredo Pareto em 

seus estudos sobre eficiência econômica. Segundo ele, dada uma alocação inicial de 

bens entre um grupo de indivíduos, qualquer mudança nessa alocação que melhore a 

situação de pelo menos um indivíduo sem prejudicar a situação de nenhum outro é 

chamada uma melhoria de Pareto. Uma alocação de bens é considerada Pareto-eficiente 

(ou Pareto-ótima) se nenhuma melhoria de Pareto pode mais ser realizada. 
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No universo das análises de unidades produtivas, Koopmans aprimora a idéia de 

Pareto para dizer que um vetor insumo-produto factível é tecnicamente eficiente se for 

impossível aumentar um produto ou reduzir um insumo sem simultaneamente reduzir 

outro produto ou aumentar outro insumo. Assim, estabelece-se o conceito de eficiência 

técnica de Pareto-Koopmans em que uma unidade é tecnicamente ineficiente se puder 

produzir os mesmos produtos reduzindo pelo menos um dos insumos ou se puder usar 

os mesmos insumos para produzir mais pelo menos um dos produtos. Desde então, a 

explicação da eficiência técnica de Pareto-Koopmans, conforme ficou conhecida, foi 

sendo difundida em vários trabalhos sobre Teoria da Produção. 

Na figura 2, as curvas SS ́ e S1S1´ representam dois níveis de isoquantas de 

produção (SS ́ < S1S1´). Os pontos representam firmas que utilizam os mesmos dois 

insumos (X1 e X2) para produzir um mesmo produto (Y). No eixo das abscissas está a 

quantidade do insumo X1 utilizada; no eixo das ordenadas, a quantidade do insumo X2. 

Todas as combinações dos insumos X1 e X2 sobre a isoquanta SS ́(ou S1S1´) permitem 

obter, sempre, a mesma quantidade do produto Y.  

 

Figura 2.2: Interpretação Geométrica da Eficiência de Pareto-Koopmans 

(adaptado de Shimonishi, 2005) 
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No gráfico (a) da figura 2, ao se aumentar a produção, indo do ponto A em SS ́

para os pontos C, D ou E em S1S1´, simultaneamente aumenta-se, pelo menos, um dos 

insumos. O mesmo ocorre no gráfico (b), da mesma figura, quando se vai do ponto A 

para o ponto D. Ao se diminuir um insumo mantendo o nível de produção SS,́ indo do 

ponto A para o ponto B, simultaneamente o outro insumo aumenta, nos dois gráficos. 

Porém, o vetor insumo-produto representado pelo ponto C no segundo gráfico, não 

satisfaz ao critério de eficiência Pareto-Koopmans, pois, ao caminhar do ponto C para o 

B, é possível reduzir o insumo X2 sem simultaneamente reduzir a produção ou aumentar 

o insumo X1. 

A contribuição de Debreu é importante porque introduz a primeira medida radial 

de eficiência técnica, orientada para a utilização de insumos, em termos de um 

coeficiente de utilização dos recursos. Tal coeficiente é definido como a unidade menos 

a máxima redução equiproporcional do consumo de todos os insumos observados tal 

que o produtor possa continuar a fabricar os mesmos produtos (Surco et al., 2006). Um 

índice igual à unidade indica que o produtor é eficiente tecnicamente; um índice menor 

que a unidade indica ineficiência técnica e que o consumo de todos os insumos pode ser 

reduzido na mesma proporção. Por essa medida, calcula-se a maior redução 

proporcional de insumos sem que as quantidades de produtos geradas fossem reduzidas 

(Shimonishi, 2005).  

A partir do coeficiente de utilização de recursos de Debreu, Farrel construiu uma 

medida de eficiência produtiva representada pelo quociente entre produtos e insumos, 

passível de ser decomposta em duas componentes. Uma delas é a chamada componente 

técnica, que atribuía escore unitário a planos de produção eficientes e escore menor que 

a unidade aos planos ineficientes. Os escores inferiores à unidade representavam a 

máxima contração proporcional dos insumos sem que a quantidade produzida se 

reduzisse. 

Em vez de tentar construir uma função de produção teórica, Farrel parte para a 

utilização dos dados reais – o que representou uma inovação. A linha formada pelos 

pontos que representam as firmas de melhor desempenho é a isoquanta, a envoltória (ou 

envelope) que define a fronteira de eficiência técnica (Ramos, 2007). A eficiência 

técnica de determinada firma seria comparada à melhor (ou melhores) firma(s) do 

mercado (benchmarking). A medida de eficiência técnica de uma firma fora da 
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isoquanta é dada por sua comparação radial a uma firma hipotética, resultado de uma 

média ponderada de duas firmas na isoquanta. 

 

Figura 2.3: Fronteira Empírica de Eficiência de Farrel (adaptado de 

Shimonishi, 2005) 

Se, por um lado, não há dúvidas quanto à contribuição de Farrel na consolidação 

dos conceitos de fronteira empírica de eficiência técnica, medida radial e benchmarking, 

por outro, há divergências sobre a contribuição desse seu trabalho para o caso de 

múltiplos insumos e produtos.  

De acordo com Forsund et al. (2002), quase todo o trabalho de Farrel ficou 

restrito ao caso de um produto. Embora tenha tentado estender o método para múltiplos 

produtos, não ficaram explicitados os detalhes matemáticos que acompanhavam as 

definições e interpretações. Quanto a isso, Ramos (2007) apresenta um posicionamento 

contrário quando diz que “Farrel lidou com múltiplos insumos e produtos”.  

Não restam dúvidas, no entanto, quanto à abordagem “2 insumos-1 produto” de 

Farrel (figura 3). A não trivial demonstração matemática e a difícil visualização gráfica 

de um caso com múltiplos insumos e múltiplos produtos talvez tenham impedido a 

difusão de mais essa possível contribuição de Farrel. A busca de índices de eficiência 
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que levassem em conta vários insumos e vários produtos foi o ponto de partida para o 

desenvolvimento da Análise Envoltória de Dados (Shimonishi, 2005). 

 

2.3 Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis) 

Desde os trabalhos de Koopmans, Farrel e Debreu, um sem-número de técnicas 

não paramétricas foram utilizadas para avaliar a eficiência de unidades produtivas. No 

final de década de 70, elas ganharam mais destaque no ambiente gerencial na medida 

em que os seus resultados se mostraram mais aplicáveis do que os obtidos pelos 

modelos.  

Nesse sentido, o trabalho de Charnes, Cooper e Rhodes, entitulado Measuring 

the Efficiency of Decision Making Units (1978), foi fundamental. Nele, Charnes, Cooper 

e Rhodes generalizam os estudos de Farrel tanto no sentido de trabalhar com múltiplos 

recursos e múltiplos produtos, quanto no sentido de obter de um indicador que 

atendesse ao conceito de eficiência de Koopmans. Surge, então, a Análise Envoltória de 

Dados. 

Análise Envoltória de Dados ou Data Envelopment Analysis (DEA) é uma 

técnica que, a partir de dados observados, utiliza recursos de programação linear para 

mensurar o desempenho e que tem como objetivo principal determinar a eficiência 

relativa de unidades de produção similares (Decision Making Units - DMUs) que 

transformam insumos em produtos (Bougnol et al., 2010). O objetivo da técnica DEA é 

construir um conjunto de referência convexo e as DMUs podem ser classificadas em 

unidades eficientes e ineficientes, tendo como referencial essa superfície formada. 

Ao contrário dos chamados métodos paramétricos, a Análise Envoltória de 

Dados não supõe nenhuma relação funcional pré-definida entre os recursos e o que foi 

produzido (Soares de Mello et al., 2005). Além disso, formalmente, DEA prima por ser 

uma metodologia de fronteira e, não, de tendência central (Cooper et al., 2000). 

Portanto, é diferente de métodos paramétricos como a Análise de Regressão porque não 

desconsidera pontos outliers, ou seja, que se localizam fora de uma linha de tendência. 

Ao contrário, esses pontos “fora da curva” também compõem a medida de eficiência de 

cada DMU já que DEA considera que o máximo que poderia ter sido produzido por 
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uma DMU foi obtido por meio da observação das unidades mais produtivas (Soares de 

Mello et al., 2005).  

O encadeamento textual desta dissertação permite a assertiva de que o cálculo do 

índice de eficiência técnica de DEA deriva do cálculo do índice de produtividade usado 

pelos economistas (equação (3)) e é uma extensão do modelo de eficiência para um 

único insumo e um único produto (ou 2 insumos e 1 produto) de Farrel.  

 

   
Pr         (3)

   
soma ponderada dos produtos

odutividade
soma ponderada dos recursos

=
 

 

A soma ponderada implica a atribuição de pesos para cada um dos produtos e 

recursos (um vetor de pesos). Tal tarefa apresentaria um complicador se a determinação 

de um conjunto de pesos tivesse que ser comum a todas as organizações em estudo. 

Para contornar essa dificuldade, Charnes, Cooper e Rhodes propuseram então que cada 

unidade (DMU) poderia adotar um conjunto de pesos que se lhes mostrasse mais 

adequado em relação às outras, sendo este então o aspecto essencial de DEA 

(Shimonishi, 2005). Isso foi possível utilizando ferramentas de Pesquisa Operacional. 

A Análise Envoltória de Dados, por conseguir compor uma única medida 

(eficiência) a partir de várias variáveis (insumos e produtos) não necessariamente 

correlacionadas e por fazer uma comparação da eficiência das diferentes unidades de 

produção (DMUs), tem encontrado crescente aplicação. Importante salientar que em 

DEA o termo produção possui sentido amplo e não está necessariamente relacionado a 

nenhum tipo de produção física (Soares de Mello et al., 2008). Além disso, uma 

vantagem de DEA é o fato de ela permitir que as variáveis (recursos e produtos) com 

que as DMUs serão comparadas sejam quaisquer, desde que sejam quantitativas e sejam 

as mesmas para todas elas (unidades monetárias, recursos humanos, etc.).  

 A Análise Envoltória de Dados vai além do cálculo das eficiências das DMUs e 

da classificação das DMUs em eficientes e não eficientes. Ela também indica a forma 
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como as DMUs ineficientes podem se tornar eficientes. Basicamente, a metodologia 

DEA fornece quatro tipos de resultados: 

1. Índice de eficiência: separa as unidades eficientes das ineficientes. Uma 

DMU é considerada eficiente quando o seu índice de eficiência é igual à 

unidade. Pelo conceito de eficiência de Pareto, todas essas unidades comporão a 

fronteira eficiente. Uma unidade é Pareto eficiente se, e somente se, ela não 

consegue melhorar alguma de suas características sem piorar as demais (Soares 

de Mello et al., 2005). Em contrapartida, serão ineficientes aquelas cujo índice 

for inferior a 1. Ele pode ser obtido tanto do PPL primal de DEA (Modelo dos 

Multiplicadores) quanto do PPL dual (Modelo do Envelope). No item 2.1, esses 

dois PPLs serão vistos mais detalhadamente; 

2. Pesos de cada variável: como solução do PPL primal (Modelo dos 

Multiplicadores), cada DMU terá um peso associado a cada variável. Para uma 

mesma DMU, a multiplicação dos pesos pelo valor da respectiva variável dá o 

índice de eficiência de cada DMU. O conjunto dos pesos é o vetor que 

maximiza ou minimiza a função objetivo do PPL de cada DMU. Assim, os 

pesos calculados para cada DMU são válidos apenas para ela; 

3. Metas para as DMUs ineficientes: indicação do que cada DMU 

ineficiente deve fazer para se tornar eficiente. Isso é possível porque DEA 

determina a que distância da fronteira de eficiência estão as unidades 

ineficientes. Dependendo da orientação do modelo, essa meta poderá ser ou 

manutenção/redução dos recursos (orientação a inputs) ou 

manutenção/incremento dos produtos (orientação a outputs). A indicação das 

metas vem do Modelo do Envelope; 

4. Identificação das DMUs benchmarks ou alvos (conjunto de referência): 

para cada DMU ineficiente, indica-se, como referência, uma ou mais DMUs 

eficientes (conjunto de referência). É a indicação de como as DMUs 

ineficientes podem atingir suas metas no sentido de se tornarem eficientes. 

Também é resultado do Modelo do Envelope. 

A interpretação dos resultados fornecidos pela Análise Envoltória de Dados 

demanda alguns cuidados. Se uma unidade é eficiente segundo a técnica DEA (índice de 

eficiência igual à unidade), não significa que ela opera em condições ótimas, mas que, 
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dentre todas as demais unidades do conjunto em avaliação, ela é a mais eficiente. A 

Análise Envoltória de Dados não tem, necessariamente, o ótimo absoluto como um 

resultado. A inclusão de qualquer outra DMU na análise pode alterar por completo o 

resultado anteriormente obtido. Nunca se pode perder de vista o caráter relativo de 

DEA.  

 2.3.1 Modelos Clássicos de DEA 

Na literatura, encontram-se inúmeras formulações de modelos de DEA e, a partir 

de todas elas, é possível obter os quatro resultados supracitados. Todavia, dois deles são 

considerados clássicos: o CCR e o BCC. Ambos são a formulação matemática de um 

problema de programação linear (PPL). Sendo assim, há um par Primal-Dual para cada 

um desses modelos clássicos: Modelo dos Multiplicadores-Modelo do Envelope. 

Dependendo das características da modelagem (objetivo e variáveis) e do caso 

modelado, os modelos clássicos (DEA-CCR e DEA-BCC) poderão tomar uma das 

seguintes orientações: orientação a inputs ou orientação a outputs. 

 

2.3.1.1 Modelo DEA-CCR 

Em 1978, Charnes, Cooper e Rhodes formalizaram o modelo inaugural de DEA: 

o modelo CCR. O modelo DEA-CCR é um modelo multidimensional (múltiplos 

recursos e múltiplos produtos) que constrói uma superfície linear por partes, não 

paramétrica, envolvendo os dados (Soares de Mello et al., 2005). Ele está baseado no 

conceito de retornos constantes de escala (fronteira CRS – constant returns of scale), 

isto é, qualquer variação nos insumos (inputs) produz variação linearmente proporcional 

nos produtos (outputs).  

É importante não confundir as nomenclaturas dos conceitos. O modelo CCR 

leva esse nome devido às iniciais dos seus autores (Cooper, Charnes e Rhodes). Já a 

sigla CRS (Constant Returns of Scale) se refere à fronteira de produção empírica do 

modelo DEA-CCR. 
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2.3.1.2 Modelo DEA-CCR com orientação a inputs 

O modelo DEA-CCR orientado a inputs determina a eficiência pela otimização 

da divisão entre a soma ponderada dos produtos saídas (output virtual) e a soma 

ponderada dos recursos (input virtual). Pela formulação matemática do problema, cada 

DMU “escolhe” os pesos para cada variável (produtos e recursos) da forma que lhe for 

mais benevolente, desde que esses pesos aplicados às outras DMUs não gerem uma 

razão superior à unidade (Soares de Mello et al., 2005).  

Na equação 4,  é a eficiência da DMU observada em análise (DMUo) em 

análise, função objetivo que se pretende maximizar (função objetivo); vi e uj são os 

pesos de inputs i, i =1,..., r , e outputs j, j =1,..., s, respectivamente, e são as variáveis de 

decisão que devem ser maiores ou iguais a zero; xik e yjk são os inputs i e outputs j da 

DMUk, k =1,..., n; xio e yjo são os inputs i e outputs j da DMUo. 
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O problema apresentado é de programação fracionária, que deve ser resolvido 

para cada uma das DMUs. Ele pode ser transformado em um problema de programação 

linear (PPL) - linearização. Para tal, obriga-se que o denominador da função objetivo 

deva ser igual a uma constante, normalmente igual à unidade. Essa formulação 

linearizada é o chamado Modelo dos Multiplicadores DEA-CCR. 
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A estrutura matemática desses modelos permite que uma DMU seja considerada 

eficiente (função objetivo igual a 1) com vários conjuntos de pesos diferentes (Soares de 

Mello et al., 2005). Como é um PPL com número de variáveis, quase sempre, maior que 

o número de restrições, a possibilidade de múltiplas soluções ótimas é grande. É 

bastante comum a obtenção de pesos diferentes – mantendo a mesma eficiência - apenas 

com a mudança na ordem das restrições do PPL. É o problema da multiplicidade das 

ótimas soluções em DEA.  

Segundo Soares de Mello et al. (2005), em particular, podem ser atribuídos 

pesos zeros a algum input ou output, o que significa que essa variável foi 

desconsiderada na avaliação naquele PPL. Entretanto, não se pode dizer que uma DMU 

está ignorando determinada variável. Para afirmar isso, é preciso passar por todas as 

soluções ótimas. Por isso, os pesos obtidos não podem ser interpretados como 

indicadores de nível de importância entre as variáveis. Eles são multiplicadores (daí o 

nome do modelo) que vão compor o índice de eficiência. 

A orientação a inputs pode ser interpretada da seguinte forma: mantendo-se 

inalterada a quantidade de produtos, quanto menor a quantidade de recursos utilizados, 

mais eficiente será a DMU. Isso pode ser visto de forma mais clara a partir da 

formulação dual desse PPL, chamado Modelo do Envelope. Por ser dual, a função 
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objetivo também representa a eficiência, que nada mais é do que o valor pelo qual todos 

os inputs devem ser multiplicados para que a DMU se posicione na fronteira eficiente. 

Sua formulação está na equação 6. 
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O Modelo do Envelope orientado a input tentará reduzir o consumo dos recursos 

até o limite da fronteira eficiente, mantendo o output. As restrições do seu PPL mostram 

isso. Repara-se que há dois grupos de restrições: o primeiro deles garante que a redução 

em cada um dos inputs não ultrapasse a fronteira definida pelas DMUs eficientes 

(conjunto de restrições em azul); o segundo garante a manutenção do nível atual dos 

outputs daquela DMU (conjunto de restrições em verde) (Soares de Mello et al., 2005).  

No Modelo do Envelope, as variáveis de decisão não são os pesos das variáveis 

e, sim, ho e λ´s. O termo ho é o fator de redução dos inputs da DMU observada (DMUo) 

em análise, isto é, informa o decréscimo nos inputs necessário para colocar a DMU na 

fronteira eficiente. Ele será o mesmo para todos os inputs.  

Por sua vez, os λ´s indicam com que intensidade cada uma das demais DMUs 

contribuem para tornar eficiente a DMU em análise. Naturalmente, quando o λ 

associado a uma DMU for igual a zero, significa que essa DMU não contribui em nada 

para tornar eficiente a DMU analisada. Por outro lado, as DMUs com λ diferente de 
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zero serão as unidades de produção de referência (benchmarks ou alvos) para a unidade 

de produção em análise. A figura abaixo (Soares de Mello et al., 2005) mostra a 

interpretação gráfica dos λ´s para uma modelagem com 2 inputs e 1 output (orientação a 

input). 

 

Figura 2.4: Modelo CCR orientado a input (2 inputs e 1 output) – projeção 

radial e alvos (Fonte: Soares de Mello et al., 2005). 

Na figura acima, as DMUs C, D, E e F são eficientes e as DMUs A e B são 

ineficientes. As linhas tracejadas que ligam as DMUs ineficientes à origem (cor azul) 

indicam a projeção das DMUs ineficientes na fronteira eficiente (projeção radial). A 

projeção radial da DMU A, por exemplo, intercepta o segmento de reta ED da fronteira, 

o que indica que as DMUs E e D (eficientes) são os benchmarks da DMU A e que a 

DMU D contribui mais fortemente para tornar a DMU A eficiente do que a DMU E (o 

intercepto está mais próximo da DMU D que da DMU E). Interessante observar 

também que a DMU C, eficiente, não é benchmark para a DMU A. Nesse caso, o λC é 

igual a 0.  

A figura 4 é bem semelhante à figura 3, que trazia a curva de eficiência empírica 

de Farrel. Nessa, assim como na antedecente, é possível observar a medida radial que 

associa as DMUs que se localizam na fronteira de eficiência às DMUs ineficientes. Pela 
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mesma figura 4 é possível observar as DMUs eficientes que servem de conjunto de 

referência para as DMUs ineficientes. Tudo isso confirma a estreita relação entre a 

modelagem DEA e os trabalhos de Farrel, Debreu e Koopmans. 

 

2.3.1.3 Modelo DEA-CCR com orientação a outputs 

No Modelo dos Multiplicadores DEA-CCR orientado a outputs, as variáveis de 

decisão são as mesmas do modelo orientado a inputs, com a diferença de que se 

maximizam os produtos (outputs), mantendo-se inalterados os recursos (inputs). 

Entretanto, o cálculo da eficiência não é obtido diretamente na resolução do PPL. Tem-

se ho como variável do PPL e a eficiência da DMUo (Effo) é igual a 1/ ho. Por isso, a 

função objetivo é de minimização. Por sua vez, λk é a contribuição da DMU k na 

formação do alvo da DMUo. 

Na orientação a output, uma DMU não é eficiente quando for possível aumentar 

outputs sem aumentar algum input ou piorar outro output. Em outras palavras, haverá 

espaço para uma DMU melhorar seu índice de eficiência se ainda for possível aumentar 

output mantendo inalterado o valor dos inputs. A equação 7 traz a formulação 

matemática (forma fracionária) desse modelo. 
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A equação 8 traz a formulação linearizada. 
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Já no Modelo do Envelope, o índice ho representa por quanto todos os produtos 

devem ser multiplicados, mantendo-se constantes os recursos, para a DMUo se tornar 

eficiente (Soares de Mello et al., 2005). Ainda segundo Soares de Mello et al. (2005), 

para provocar um incremento – e não uma redução - no valor dos outputs, ho deverá ser 

uma valor maior do que 1, sendo a eficiência dada pelo inverso de ho (1 / ho). Dada uma 

DMU, as duas orientações do modelo DEA-CCR fornecem o mesmo valor de 

eficiência. Abaixo segue o PPL do Modelo do Envelope orientado a outputs (equação 

9). 
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2.3.1.4 Modelo DEA-BCC 

Em 1984, Banker, Charnes e Cooper, no trabalho Some Models for Estimating 

Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, propuseram pela 

primeira vez um modelo que passou a considerar possíveis economias de escala que não 

eram tratadas no modelo DEA-CCR: o modelo DEA-BCC. 

O modelo DEA-BCC relaxa a imposição de tecnologia com retornos constantes 

de escala e passa a admitir que o conjunto de possibilidades de produção apresente 

retornos crescentes, constantes e decrescentes de escala em diferentes segmentos da 

superfície envoltória construída com as DMUs observadas. Portanto, ampliou-se o 

contexto de aplicação do modelo CCR. 

Assumir retornos constantes de escala quando as diferenças de escala 

influenciam na eficiência das unidades não é conceitualmente o mais correto. Com 

efeito, isso restringiu a aplicação de DEA até 1984. Por isso, o trabalho desses três 

autores representou um importante avanço para a difusão da técnica Análise Envoltória 

de Dados. 

Ainda segundo Banker, Charnes e Cooper apud Rafaeli (2009), no modelo 

DEA-BCC, uma DMU apresentará um índice de eficiência igual à unidade se, e 

somente se, ela estiver sobre a fronteira de eficiência, mesmo que não esteja operando 

na sua escala mais eficiente de produção. 

As comparações entre o modelo BCC e o modelo CCR merecem atenção. Nesta 

dissertação, em especial, apenas um deles será adotado na modelagem do estudo de caso 

e a justificativa para a aplicação daquele modelo em detrimento deste será vista mais 

adiante.  

O modelo DEA-BCC substitui o axioma da proporcionalidade pelo axioma da 

convexidade, isto é, considera retornos variáveis de escala (fronteira VRS – variable 

returns of scale) (Banker et al., 1984). Belloni (2000) afirma que o modelo BCC, ao 

possibilitar que a tecnologia apresente propriedades de retornos de escala variando ao 

longo da fronteira, admite que a produtividade máxima varie em função da escala de 

produção. 
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De acordo com Cooper et al. (2000), a ineficiência de uma DMU pode ter 

diferentes causas. Por isso, é interessante que se investigue se a ineficiência de uma 

DMU está sendo causada pela operação ineficiente da mesma ou por condições 

desvantajosas sob as quais essa DMU está operando. Essa investigação passa pelo 

cálculo do índice eficiência de escala (EE), que é a razão entre o índice de eficiência 

obtido pelo modelo CCR (eficiência técnica global) e o índice que resulta do modelo 

BCC (eficiência técnica pura – ou local) (EE = EffCCR / EffBCC). 

Como o PPL que define o modelo BCC possui mais restrições do que o modelo 

CCR, o índice de eficiência resultante daquele modelo é sempre maior ou igual ao 

índice obtido no modelo CCR. Assim, uma DMU eficiente no CCR também o será no 

modelo BCC, não valendo a recíproca. Como conseqüência, para uma mesma DMU, a 

eficiência de escala não pode assumir valores maiores do que 1.  

Se uma DMU é 100% eficiente tanto no modelo CCR quanto no modelo BCC, 

então sua eficiência de escala é igual a 1 e ela está operando na escala de produção mais 

eficiente, sendo globalmente eficiente. Neste caso, pode-se dizer que essa unidade é 

plenamente eficiente na transformação de seus insumos em produtos. Por outro lado, se 

a DMU for 100% apenas no BCC (BCC = 1 e CCR < 1), ela é localmente eficiente 

apenas, porque opera em uma escala de produção desfavorável para ela (Cooper et al., 

2000).  

A figura 5, adaptada de Banker et al. (1984), permite visualizar as duas 

fronteiras - CRS e VRS – para um modelo simplificado de fronteira bidimensional (1 

input e 1 output) orientado a input. Nessa figura, a DMU A é ineficiente e a DMU B é 

eficiente. Mais do que isso, a DMU B é eficiente tanto na abordagem CCR quanto na 

BCC. Essa figura é útil para reforçar os conceitos de eficiência técnica e de escala a 

partir da DMU A. 
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Figura 2.5: Eficiência Técnica Global e Eficiência Técnica Pura (Adaptado 

de Banker et al., 1984). 

A eficiência global (do modelo CCR) é a razão entre os segmentos de reta  

e , que reflete a produtividade atingível na melhor escala de produção, definida pela 

DMU B. Já a eficiência técnica pura de A (do modelo BCC) é medida pela razão entre 

os segmentos de reta  e , comparando A com o ponto A’’’, localizado sobre 

a fronteira eficiente de produção com a mesma escala que A. Finalmente, a eficiência de 

escala de A é medida pela razão  / . Conforme já foi dito, é possível 

observar que a eficiência geral nunca será maior que a eficiência técnica pura. Essa 

mesma relação também vale para os casos de múltiplos inputs e outputs. 

 Ainda sobre os valores que o índice de eficiência de escala pode assumir, têm-se 

duas situações (Galvão, 2008):  

� Se for igual a 1: os retornos são constantes de escala, ou seja, possuem 

incrementos linearmente proporcionais na produção; 

� Se for diferente de 1: não se pode afirmar quais os retornos de escala das 

unidades de produção. 
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Na segunda situação (índice de eficiência de escala diferente de 1), para se 

determinar os retornos de escala de cada DMU, devem ser observados os valores de 

sensibilidade das variáveis de escala - u* (modelo orientado a inputs) ou v* (modelo 

orientado a outputs) -, presentes no modelo BCC.  

A presença dessa variável no PPL primal do DEA-BCC é o que o diferencia do 

Modelo dos Multiplicadores DEA-CCR. Com efeito, u* e v* (cada um na sua 

orientação) definem a inclinação da fronteira de eficiência em determinado ponto e 

determina se esta DMU tem retornos crescentes, decrescentes ou constantes de escala. É 

o que mostra a figura 6. 

 

Figura 2.6: Retornos Crescentes, Constantes e Decrescentes de Escala 

(Fonte: Banker, 1984). 

No quadrante definido pelo eixo das abscissas Inputs e pelo eixo das 

ordenadas Outputs, a linha pontilhada preta RCO’’ é a própria fronteira CRS 

(retornos constantes de escala), indicando que para uma variação na quantidade 

de inputs haverá uma variação eqüiproporcional na quantidade de outputs. O 

ponto em que a fronteira CRS tangencia a fronteira VRS é o ponto de retornos 

constantes de escala (ponto B). Percorrendo a fronteira VRS, para todos os 

pontos abaixo do ponto B, os retornos de escala são crescentes (RCR’), isto é, 

uma variação na quantidade de inputs implica uma variação maior quantidade de 
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outputs. Ao contrário, os pontos da fronteira VRS acima do ponto B se 

encontram na região de retornos decrescentes de escala (RDE’’’), ou seja, uma 

variação na quantidade de inputs implica uma variação menor na quantidade de 

outputs. 

Até aqui, a preocupação foi esclarecer as principais diferenças conceituais entre 

os dois modelos clássicos de DEA (CCR e BCC). Falta, agora, mostrar como essas 

diferenças se traduzem na formulação matemática do modelo DEA-BCC.  

 

2.3.1.5 Modelo DEA-BCC com orientação a inputs 

Matematicamente, a formulação do modelo DEA-BCC passa pela devida devido 

acréscimo da condição de convexidade no modelo DEA-CCR. Conforme mostra a 

equação 10, no Modelo dos Multiplicadores orientado a inputs, a convexidade está 

representada pelo fator de escala ().  
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Da mesma forma, o modelo DEA-BCC orientado a outputs também imprescinde 

da inclusão de uma variável adicional para representar a condição de convexidade. Na 

formulação 11, essa condição está representada pela variável .  
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Já no Modelo do Envelope, independente da orientação, a convexidade está 

expressa através de uma restrição adicional que está em azul na formulação 12. As 

formulações matemáticas do Modelo do Envelope orientado a inputs e do Modelo do 

Envelope orientado a outputs, estão nas equações 12 e 13 respectivamente (Soares de 

Mello et al., 2005).  
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A seguir, a equação 13. 

1
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Por ser uma técnica que possibilita criar uma fronteira de produção empírica a 

partir de dados observados, a Análise Envoltória de Dados, rapidamente, se transformou 

numa importante ferramenta para aplicação a casos reais. A crescente utilização da 

ferramenta ocorreu à medida que os modelos clássicos de DEA foram sendo 

modificados para serem adequados aos estudos de caso em questão.   

Grande parte dessas adaptações foi feita para contornar o problema de pouca 

discriminação entre as DMUs. Em muitos casos, a simples distinção das DMUs entre 

eficientes e ineficientes não atendia mais à demanda dos decisores gerenciais (Adler et 

al., 2002).   

Os modelos clássicos vistos até aqui (CCR e BCC) geralmente resultam em um 

grande número de DMUs eficientes. Isso porque, pela formulação matemática, eles 

tendem a ser benevolentes com as unidades de produção avaliadas (o BCC ainda mais 

que o CCR) (Soares de Mello et al., 2005).  

De acordo com Angulo Meza et al. (2002), as principais razões para a pouca 

discriminação entre as DMUs são as seguintes: 
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• O número de DMUs é pequeno em relação ao número total de variáveis 

utilizadas na análise; 

• Multiplicidade de soluções ótimas na atribuição de pesos de DMUs 

fortemente eficientes. 

Para resolver o problema de pouca discriminação das DMUs em DEA, há dois 

grupos de métodos: um grupo cujos métodos demandam a incorporação de informações 

a priori sobre as variáveis (opinião dos tomadores de decisão, pessoas com grande 

expertise no assunto ou ambiente em análise ou senso comum, por exemplo); e outros 

que não exigem nenhuma informação prévia (Angulo Meza et al., 2002). No primeiro 

grupo podem ser destacadas três correntes: Métodos de Restrição aos Pesos, Estrutura 

de Preferência e Análise de Valor da Eficiência. No segundo grupo, destacam-se o 

Método de Super-Eficiência, o Método de Avaliação Cruzada e os Modelos DEA Multi-

Objetivo. Para os fins dessa dissertação, será dada ênfase aos Métodos de Restrição aos 

Pesos.  

2.3.2 Métodos de Restrição aos Pesos  

Reconhecidamente, uma das grandes vantagens dos modelos clássicos da 

Análise Envoltória de Dados é a flexibilidade na atribuição de pesos para as variáveis 

(inputs e outputs). Para cada DMU, a solução obtida no PPL será aquela que maximiza 

a eficiência dessa unidade: respeitadas as restrições do PPL, as variáveis em que a DMU 

“for bem”, em comparação com as demais DMUs, receberão um peso maior, ao passo 

que as variáveis que contribuem para a redução de sua eficiência terão seus pesos 

reduzidos e até, não raramente, zerados.  

Quando os recursos (inputs) recebem pesos baixos, isso significa que mudanças 

nos níveis daqueles recursos, em certa medida, não têm efeito significativo nos produtos 

(nenhum efeito, se o peso é igual a zero), mantendo-se o nível de eficiência daquela 

unidade de produção. Uma redução no nível de consumo daquele recurso pode ser 

compensada por um discreto aumento no consumo de outros recursos (Podinovski et al., 

2007). 

Similarmente, produtos (outputs) com baixos pesos indicam que mudanças 

nesses produtos implica pequenas alterações nos recursos consumidos. Um aumento na 
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produção daquele output pode ser compensado por uma pequena redução na quantidade 

produzida de outros outputs. 

Os modelos clássicos resolvem bem o problema de identificação das unidades 

com baixa performance (Angulo Meza et al., 2002). Ora, se mesmo com toda a 

flexibilidade na atribuição dos pesos, o seu índice de eficiência foi inferior à unidade, a 

inclusão dessas outras restições ao problema (tudo o mais inalterado) só fará com que 

esse índice se reduza ou, na melhor das hipóteses, se mantenha. Em outras palavras, 

está-se diante de uma DMU, inequivocadamente, ineficiente.  

Ocorre que, muitas vezes, o conjunto solução dos pesos é contra-intuitivo e não 

está alinhado com a impressão dos especialistas no assunto ou dos tomadores de decisão 

que, quando bem embasada, não pode ser descartada. Quando, por exemplo, há 

preferências entre os inputs e/ou outputs, por parte dos agentes de decisão, incorporam-

se esses julgamentos de valor aos modelos DEA por meio de restrições aos pesos (ou 

multiplicadores) associados aos inputs e/ou aos outputs das DMUs avaliadas (Soares de 

Mello et al., 2005).  

Com essa medida, consegue-se enxergar uma relação entre as variáveis da 

modelagem e, mais do que isso, estabelecer uma certa gradação de importância entre 

elas. Assim, o modelo DEA, até então objetivo, passa a conter, também, um viés de 

subjetividade e a seleção de pesos passa a ser menos flexível. 

O Método de Restrição aos Pesos tem como objetivo aumentar a discriminação 

entre as DMUs obtida com o modelo DEA clássico (Dyson et al., 2001), estabelecendo 

limites dentro dos quais os pesos podem variar, preservando-se certa flexibilidade ou 

incerteza sobre o valor real dos pesos.  

Portanto, a aplicação do Método de Restrição aos Pesos tem duas conseqüências 

principais: 

a) Possível redução do índice de eficiência das DMUs: a eficiência será sempre 

igual ou inferior àquela resultante dos modelos clássicos; 
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b) Redução da quantidade de DMUs eficientes, ou seja, o aumento da 

discriminação entre as DMUs eficientes. Em suma, DMUs eficientes pelos 

modelos clássicos podem tornar-se ineficientes. 

Quando se trabalha com restrição aos pesos em DEA, a questão não é 

preferência pessoal pelo método simplesmente, mas de adequação do método: as 

restrições adicionais tornam a modelagem melhor? Nesse sentido, as maiores 

preocupações são: que variáveis restringir? Quais os limites a serem definidos para cada 

uma dessas variáveis? Segundo Allen et al. (1997), os métodos de restrição aos pesos 

podem ser agrupados em três categorias, a saber: 

I. Restrição Direta aos Pesos; 

II.  Regiões de Segurança do tipo I (Assurance Region I); 

III.  Regiões de Segurança do tipo II (Assurance Region II); 

 

2.3.2.1 Método de Restrição Direta aos Pesos 

O Método de Restrição Direta aos Multiplicadores foi proposto, originalmente, 

em 1988 por Dyson e Thanassoulis no artigo Reducing Weight Flexibility in Data 

Envelopment Analysis e generalizado por Roll, Cook e Golany no artigo Controlling 

Factor Weights in DEA, de 1991. Sua idéia principal é impor limites numéricos 

(superior e/ou inferior) aos valores dos pesos dos multiplicadores, adicionando essas 

mesmas restrições ao PPL original do Modelo dos Multiplicadores (CCR ou BCC) de 

todas as DMUs analisadas. 

Matematicamente, essas restrições assumem a seguinte forma: 

• Para os recursos (inputs) – equação 14:  

                (14)i i iLI u LS≤ ≤
 

onde e são os limites inferior e superior do input i, respectivamente. 

• Para os produtos (outputs) – equação 15: 
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           (15)j j jLI v LS≤ ≤
 

      onde e são os limites inferior e superior do output j, respectivamente. 

O objetivo dos limites é garantir, quando conveniente, que algumas (ou todas) as 

variáveis não sejam superestimadas ou ignoradas na análise (Angulo Meza et al., 2002). 

A definição dos limites das variáveis nem sempre é fácil e deverá sempre procurar a 

melhor representação – modelagem – do estudo de caso.  

Normalmente, os limites impostos são de difícil significado, sobretudo, porque 

são oriundos das impressões pessoais muitas vezes. Em algumas situações, inclusive, o 

estabelecimento das faixas de variação dos pesos é feito em colegiado, ou seja, é fruto 

da decisão de mais de uma pessoa.  

No Modelo do Envelope, o Método de Restrição Direta aos Pesos se dá através 

da inclusão de folgas e excessos na função objetivo do PPL através de variáveis extras 

(multiplicadores de Lagrange).  

A adição das restrições aos pesos no PPL faz com que os índices de eficiência 

obtidos em cada uma das orientações (a input ou a output) passem a ser diferentes, 

mesmo quando se está em condições de retornos constantes de escala (CCR). Além 

disso, a aplicação desse tipo de restrição aos pesos deve ser precedida de uma rodada 

inicial do modelo clássico para se observar a dimensão dos pesos para cada variável 

(Angulo Meza et al., 2002).  

Com efeito, é a abordagem mais óbvia de se limitar os pesos das variáveis. Por 

outro lado, é um método que impõe restrições “fortes”, que podem tornar o PPL 

inviável (Pedraja-Chaparro et al., 1997). Caso o modelo indique solução inviável, 

sugere-se relaxar as restrições paulatinamente até que se chegue a uma solução viável 

do problema. 

Segundo Allen et al. (1997), existe uma forte interdependência entre os limites 

dos pesos das diferentes variáveis. Ele cita que ao peso de um input implica um limite 

inferior ao input virtual total das demais variáveis, o que, por conseguinte, acaba 

alterando os pesos das variáveis que não foram alvo direto de modificações. 
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2.3.2.2 Método das Regiões de Segurança 

Além do Método de Restrição Direta aos Pesos, há outro importante subgrupo de 

métodos avançados em DEA: o Método das Regiões de Segurança (Assurance Region 

Method - AR). Diferente do primeiro, que impõe limites numéricos para cada variável 

isoladamente, esse segundo subgrupo de métodos de restrição relaciona as variáveis. 

Introduzido por Thompson et al. (1990), o método possui esse nome porque limita a 

variação dos pesos a uma determinada região ao estabelecer limites à razão entre os 

pesos das variáveis. As restrições da abordagem por Regiões de Segurança são de dois 

tipos: de Tipo I (AR I) e de Tipo II (AR II).  

 

2.3.2.2.1 Método das Regiões de Segurança de Tipo I (AR I) 

Este método foi desenvolvido por Thompson et al. (1990) e incorpora na análise 

alguma relação entre os valores dos multiplicadores das variáveis incluindo restrições 

no modelo primal (Allen et al., 1997), como as que são mostradas nas equações (16) e 

(17). 

 

1 1 2. .             (16)j j j j ik v k v v+ + ++ ≤
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              (17 )i
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A restrição 16 indica que o peso de uma das variáveis é uma combinação linear 

dos pesos de outras duas variáveis. Já a equação 17 diz que a razão entre os pesos de 

duas variáveis varia dentro de um determinado intervalo numérico (limites inferior e 

superior). Ela está na sua forma mais geral, já que, normalmente, um dos dois limites é 

omitido na avaliação.  

Enfatiza-se que as restrições do AR I estabelecem relação apenas entre variáveis 

de uma mesma espécie. Isso significa que, neste método, jamais ocorrerá a mistura de 

inputs e outputs numa mesma restrição. Sobre os limites, vale a ressalva de que eles 

dependem, claro, das unidades de medida das variáveis relacionadas na restrição. Além 
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disso, segundo Allen et al. (1997), no modelo DEA com restrições aos pesos do tipo AR 

I, o índice de eficiência das DMUs independe da orientação (input ou output). 

Abaixo, seguem os PPLs do Modelo DEA-BCC orientado a outputs com 

restrição dos pesos do tipo AR1. 

Modelo dos Multiplicadores na equação 18:  
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Modelo do Envelope na equação 19: 

PPLs modelo do envelope 

 

2.3.2.2.2 Método de Regiões de Segurança de Tipo II (AR II)  

Introduzido por Thompson et al. (1990), o Método das Regiões de Segurança de 

Tipo II é semelhante ao de Tipo I diferenciando-se deste segundo grupo porque suas 

restrições relacionam os pesos de inputs com os pesos de outputs. É o que exemplifica a 
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restrição (20). Cabe ressaltar que os índices de eficiência relativa das DMUs muda 

dependendo da orientação da modelagem. 

 

1.                     (20)i i jk u v +≤
 

A maior dificuldade em todos os três enfoques de restrição aos pesos é o 

estabelecimento dos valores mais adequados para as constantes que irão limitar os 

pesos. Nunca é demais lembrar que o objetivo principal desses métodos avançados é 

aproximar a modelagem da realidade do caso em análise, incorporando as percepções e 

os julgamentos de valor daqueles que possuem a expertise no assunto. 

Como, para fins desta dissertação, interessa fazer uma análise de benchmarks, 

uma maior discriminação entre as DMUs é fundamental. Para alcançar este objetivo, 

será utilizado o Método AR I, priorizando cada output por vez. Isso será visto mais 

detalhadamente no Capítulo 7. 

Ao longo deste capítulo, à medida que algumas características da Análise 

Envoltória de Dados foram pontuadas, foi-se justificando a sua utilização em detrimento 

do uso dos chamados métodos paramétricos de avaliação de eficiência (fronteira 

empírica construída a partir de dados reais e a desnecessidade de ter que supor uma 

tecnologia de produção a priori).  

Depois, os modelos DEA clássicos foram apresentados (CCR e BCC). Dentre 

eles, o modelo DEA-BCC está mais aderente à análise de eficiência dos mercados de 

gás natural. Isso porque a premissa (do CCR) de que a razão entre a variação do insumo 

e a variação do produto é constante e que independente do ponto de produção não 

reflete o ambiente da indústria de gás natural, caracterizada pela existência de 

economias de escala.  

Em seguida, os métodos (modelos) avançados de DEA foram apresentados 

dando-se especial atenção ao Método de Restrição aos Pesos. Esses métodos são 

importantes para se conseguir uma maior discriminação das DMUs.  

Ainda assim, persiste o problema da “irrealidade das metas”, sob o ponto de 

vista gerencial, que advém da convexidade dos modelos DEA. Por ele, tem-se que a 
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definição dos alvos (ou metas) a partir da combinação convexa das observações reais. 

Como resultado, tem-se metas “irreais”, não observadas, para as DMUs ineficientes. Na 

prática, torna-se difícil convencer os gerentes de que eles são ineficientes em relação a 

uma unidade de produção hipotética. Muitas vezes – e com razão - eles replicam que 

essas combinações convexas não são factíveis ou que eles não conseguem implementar 

medidas de melhoria a partir de um padrão de comparação não observado (De Borger et 

al., 1994). Para contornar esse problema será usado outro método não paramétrico de 

avaliação de eficiência: o método Free Disposal Hull (FDH). 

 

2.3.3 O Método FDH – Free Disposal Hull 

O Método FDH (Free Disposal Hull) foi apresentado por Deprins, Simar e 

Tulkens em 1984 no artigo Measuring Labor-Efficiency in Post Offices. Sua natureza 

não paramétrica já é, por si, uma vantagem. Porém, essa condição não a diferencia da 

Análise Envoltória de Dados. A diferença fundamental entre esses métodos está na 

suposição de convexidade. Enquanto DEA impõe convexidade ao conjunto de 

produção, o modelo FDH não faz qualquer restrição sobre a construção da fronteira 

empírica (Silva et al., 2007).  

A premissa de convexidade em DEA supõe que os insumos (ou produtos) 

possam ser fracionados indefinidamente, o que nem sempre é possível. Como 

alternativa à hipótese de convexidade, o FDH mantém o pressuposto de livre 

disponibilidade – daí o nome - dos inputs e outputs na definição da superfície 

envoltória.  

De maneira geral, as diferenças marcantes entre os métodos de avaliação de 

eficiência residem nos postulados (condicionantes) para que um elemento do conjunto 

de possibilidades de produção (vetor insumo-produto) seja candidato a pertencer ao 

conjunto de referência. Os postulados estão enunciados na seqüência (Tulkens, 1993): 

1. Postulado determinístico: todos os elementos observados (DMUs); 

2. Postulado da livre disponibilidade (ou livre descarte): qualquer elemento 

não observado cujo output seja igual ou menor ao output de qualquer 

elemento observado e que tenha, pelo menos, um input maior; ou cujo 
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input seja igual ou maior ao input de qualquer elemento observado e que 

tenha, pelo menos, um output menor; ou que apresente essas duas 

propriedades juntas; 

3. Postulado de convexidade: qualquer vetor de produção não observado 

que seja uma combinação convexa de dois vetores de produção definidos 

nos postulados 1 e 2; 

4. Postulado de convexidade e proporcionalidade parcial: qualquer vetor de 

produção não observado que seja uma combinação convexa de dois 

vetores de produção definidos nos postulados 1 e 2 ou entre esses vetores 

e a origem do espaço input-output; 

5. Postulado de proporcionalidade total: qualquer vetor de produção não 

observado que é proporcional a algum vetor de reprodução observado 

definidos nos postulados 1 e 2. 

No modelo FDH, a fronteira empírica é construída mediante a observação dos 

dois primeiros postulados que, juntos, já atendem aos requisitos para que se tenha um 

conjunto de produção definido pela teoria econômica (curva ABCDEF, em forma de 

escada, da figura 7). A inclusão da terceira condicionante perfaz a fronteira do modelo 

DEA-BCC com retornos variáveis de escala (retornos crescentes e, depois, decrescentes 

à medida que se aumentam os inputs e/ou os outputs - curva linear por partes ABCEF 

da figura 7). Adicionando-se o postulado 4, tem-se uma curva DEA-BCC que apresenta 

apenas retornos constantes ou decrescentes de escala (curva OCEF da figura 7). 

Finalmente, os cinco postulados juntos configuram a fronteira do modelo DEA-CCR 

(curva OCG da figura 7). 



 

46 
 

 

Figura 2.7: Fronteiras empíricas FDH, DEA-BCC e DEA-CCR (Fonte: 

Tulkens, 1993). 

Não pode escapar a percepção de que a adição crescente dos postulados (1 ao 5, 

nessa ordem) torna o conjunto de referência cada vez mais restrito. Dessa forma, o 

modelo FDH é “mais benevolente” que os modelos DEA porque é o que requer, dentre 

os modelos não-paramétricos vistos, restrições mais “fracas”. Como resultado, na 

abordagem FDH, a quantidade de DMUs ineficientes é igual ou menor que nas 

abordagens DEA. Portanto, pode-se dizer que quem for ineficiente pelo FDH também o 

será pelos modelos DEA. Em outras palavras, o método FDH é melhor para identificar 

as unidades realmente ineficientes. 

Esse fato decorre do conceito de dominância que permeia a fronteira FDH. Essa 

abordagem compara as observações duas a duas (todas contra todas), com o objetivo de 

achar a unidade de melhor referência que domine a DMU que se encontra na função 

objetivo. De acordo com Sousa et al. (1999), uma DMU é dominada quando todos os 

seus outputs são inferiores aos da DMU observada com a qual ela se compara e seu 

input é igual ou superior ao input da mesma DMU de comparação. Os mesmos autores 

prosseguem afirmando que uma DMU é declarada ineficiente se ela for dominada por 

pelo menos qualquer outra DMU observada. Por outro lado, uma DMU que não é 

dominada por qualquer outra é denominada FDH-eficiente. 
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Figura 2.8: Fronteira FDH, a conceito de dominância e eficiência por 

default (Fonte: Tulkens, 1990). 

A figura 8 permite a visualização do conceito de dominância no espaço 1input-

1output. A fronteira dada pelo método FDH é representada pelo segmento BEFG. As 

unidades de produção representadas por estes pontos são aquelas consideradas 

eficientes, pois se encontram na fronteira e não são dominadas por nenhuma outra 

unidade, ou seja, numa comparação direta, não há nenhuma outra unidade que esteja 

obtendo uma maior quantidade de produto com uma quantidade igual ou menor de 

insumo ou uma quantidade igual de produto com uma menor de insumo.  

Por outro lado, as DMUs A, C e D são ineficientes (A é dominada por F e G ; C 

é dominada por E; D é dominada por E e F) . Interessante notar também que a DMU B 

não domina (área cinza) nem é dominada por ninguém. Quando isso ocorre, diz-se que 

essa DMU é eficiente por default, ou seja, não há como saber se a unidade, de fato, 

produz mais eficientemente ou se ela apenas se encontra numa região onde não existem 

outras para comparação (Magalhães, 2001). 

Quanto maior o número de variáveis (inputs e outputs) e quanto maior a 

heterogeneidade na base de dados, maior a possibilidade de se obter unidades 

produtivas eficientes por default, porque, na relação de dominância, é maior a chance de 

não se obter uma comparabilidade relevante com as outras DMUs. Segundo Magalhães 

(2001), o método FDH estabelece que a DMU com menor nível de um insumo, bem 
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como aquelas que apresentam os maiores valores para pelo menos um dos produtos, 

sejam consideradas eficientes por default, ampliando-se o número de unidades 

declaradas eficientes. Aí está uma das principais desvantagens da abordagem FDH para 

a abordagem DEA. 

Matematicamente, o PPL da abordagem FDH – no Modelo do Envelope com 

orientação a outputs - é obtido através da inclusão de uma restrição adicional (equação 

21), transformando-o num problema de programação mista, que relaxa a condição de 

convexidade.  

 { }0,1 ,                  (21)j jλ ∈ ∀
 

Essa restrição, associada à condição do modelo DEA-BCC destacada na equação 

22, produz o efeito de que cada DMU ineficiente tenha apenas uma DMU eficiente no 

seu conjunto de referência.  

1

1,                (22)
n

k
k

kλ
=

= ∀∑
 

Para encerrar o arcabouço teórico necessário para a modelagem do problema 

desta dissertação, precisa-se agora resolver outro problema inerente do nosso estudo de 

caso. Em algumas situações, não é possível uma DMU aumentar (orientação a outputs) 

ou diminuir (orientação a inputs) o patamar de alguma variável ao nível do seu 

benchmark instantaneamente, porque atingir as metas pode requer uma reestruturação 

interna ou mudanças na cultura organizacional, por exemplo.  

No caso estudado nesta dissertação, o processo de liberalização da indústria de 

gás natural em cada país requer medidas paulatinas cujos efeitos devem ser muito bem 

controlados. É preciso, então, estipular, metas intermediárias. O método TDEA (Tiered 

DEA) ou DEA em Camadas atende bem a esse objetivo.  
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2.3.4 Método DEA em Camadas (Tiered DEA - TDEA) 

O método TDEA foi inicialmente sugerido em 1994 por Barr, Durchholz e 

Seiford no artigo Peeling the DEA Onion: Layering and Rank-ordering DMUs using 

Tiered DEA. Nesse trabalho, os autores propuseram uma técnica complementar à 

Análise Envoltória de Dados para aumentar o poder de ordenação das DMUs de acordo 

com a eficiência da produção e das práticas gerenciais. 

Sendo técnicas de avaliação da eficiência relativa das unidades produtivas 

observadas, os resultados de DEA ou FDH dependem do conjunto de DMUs em análise. 

O acréscimo e a retirada de DMUs podem modificar o conjunto de unidades eficientes, 

o índice de eficiência das DMUs ineficientes e o formato da fronteira empírica. TDEA 

se aproveita dessa característica para aumentar a habilidade para investigar as causas de 

ineficiência das DMUs.   

A partir de TDEA propõe-se uma abordagem para ordenar e estratificar o 

conjunto inicial das unidades produtivas de forma que as ineficiências possam ser 

identificadas. Mais do que isso, espera-se que as DMUs com os melhores processos 

produtivos - os mais eficientes - possam ser comparadas com as firmas de pior 

desempenho. Uma vez identificadas, o passo seguinte para essas firmas é a adoção das 

práticas que aumentem a produtividade de suas operações. 

DEA em camadas consiste em separar as DMUs em grupos de eficiência 

baseados no nível de avanço tecnológico que elas demonstram através de seus dados 

observados. Sua implementação é feita da seguinte forma: para a obtenção da primeira 

camada (tier 1 ou layer 1), o modelo DEA ou FDH é rodado com todas as DMUs. 

Dessa rodada, naturalmente, obtém-se as unidades eficientes e as ineficientes. As DMUs 

com índice de eficiência igual à unidade compõem a primeira camada. Por outro lado, 

todas as DMUs ineficientes da primeira rodada seguem para a segunda rodada. 

Novamente, separam-se as eficientes, que formarão a segunda camada (tier 2); e o 

conjunto das ineficientes, por sua vez, segue para a terceira rodada. Esse processo segue 

recursivamente até que todas as DMUs componham alguma camada, ou seja, sejam 

eficientes.  
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Formam-se, então, sucessivas camadas em que as DMUs de uma determinada 

camada são menos eficientes que as DMUs localizadas na fronteira localizada acima e 

mais eficientes que aquelas que formam a camada mais interna ou inferior. Pela figura 

9, visualiza-se o resultado da aplicação de DEA em camadas num modelo (1input-

2outputs) orientado a outputs. 

 

Figura 2. 9: DEA em camadas orientação a outputs 

Definitivamente, é um método que não incorpora nenhuma novidade conceitual 

na formulação matemática (PPLs) dos métodos não paramétricos vistos até aqui (DEA 

ou FDH). O grande interesse na aplicação dessa ferramenta está, conforme já foi dito, 

na possibilidade de se estabelecer sucessivos benchmarks intermediários para as DMUs 

ineficientes.  

Pela figura 9, as DMUs G, H e I, dentre todas as outras unidades, são as de pior 

desempenho, pois estão na camada mais interna (camada 3). Além disso, o fato de 

estarem na mesma camada sugere que estejam em condições tecnológicas semelhantes. 

A despeito disso, a linha verde tracejada indica que as DMUs G e H devem trilhar 

“caminhos” diferentes até alcançarem a camada mais externa (camada 1). Isso se deve 

aos valores respectivos de suas variáveis (input e outputs). Embora as DMUs G e H 

tenham na camada 1 o mesmo conjunto de referência - formado pelas DMUs A e B -, a 
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DMU G possui as DMUs D e E como benchmarks na camada 2, enquanto a DMU H 

possui as DMUs E e F.  

Neste trabalho, interessa mais utilizar este recurso que o método DEA em 

camadas oferece e explorar essas diferentes trajetórias como meio de auxílio às políticas 

energéticas de liberalização dos mercados de gás natural. 
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Capítulo 4 - MICROECONOMIA E REGULAÇÃO DOS MERCADOS  

ECONÔMICOS 

  

4.1 Microeconomia 

 

 Nesta seção, serão apresentados conceitos clássicos de Microeconomia e seus 

importantes desdobramentos. Iniciemos com a definição de mercado. Um mercado é 

um grupo de compradores e vendedores que, por meio de suas reais ou potenciais 

interações, determinam o preço de um produto ou de um conjunto de produtos (Pindyck 

et al., 2009). 

 Analisar o funcionamento dos mercados - suas peculiaridades - é a matéria 

central da atividade dos economistas. Os estudos acadêmicos identificam uma variedade 

muito grande de estruturas de mercados, classificando-os. No entanto, para fins 

didáticos, o mais comum é descrever detalhadamente apenas dois deles: a concorrência 

perfeita (ou pura) e o monopólio. A figura 4.1 é uma representação esquemática de que 

esses dois arranjos são diametralmente opostos (Varian, 2006) e todos os demais são 

híbridos, assemelhando-se mais a um do que a outro, a depender da quantidade e da 

relação entre os agentes econômicos.  

 

 

 

   

 

 

 

Figura 4.1: Concorrência Pura e Monopólio como estruturas de mercado 

diametralmente opostas (elaboração própria).  

 

 Para o propósito dessa dissertação, é necessário não só esclarecer as diferenças 

estruturais entre a indústria competitiva e a indústria monopolista, mas também apontar 

as conseqüências disso. Isso porque o objetivo deste trabalho é comparar, sob o ponto 

de vista econômico-regulatório, os mercados de gás natural em alguns países do mundo. 

 

  

Concorrência 
Pura Monopólio 

Estruturas 
Híbridas 
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 4.1.1 O Modelo de Concorrência Perfeita e o Monopólio 

 

 Segundo Kupfer et al. (2002), o modelo de concorrência perfeita não prevê 

qualquer tipo de coordenação entre as empresas que atuam no mercado. Ainda segundo 

os mesmos autores, as seis hipóteses básicas desse modelo são as seguintes: a) grande 

número de empresas; b) produto homogêneo; c) livre entrada e saída de empresas; d) 

livre circulação da informação; e) perfeita mobilidade dos fatores; f) maximização de 

lucros. 

 

 Na concorrência perfeita, o tamanho absoluto das empresas deixa de ter 

relevância porque a quantidade de empresas é tão grande que cada uma delas oferta 

apenas uma pequena parte da quantidade total vendida no mercado. Assim, embora 

grandes, essas empresas não possuem poder de mercado. Além disso, em um ambiente 

perfeitamente competitivo as várias empresas produzem e comercializam produtos 

idênticos ou substitutos perfeitos entre si. Os economistas costumam se referir a 

produtos caracterizados pela homogeneidade como commodities. 

 

 Quando há ausência de poder de mercado e quando os produtos são 

homogêneos, nenhuma das empresas exerce influência na formação do preço daquele 

produto. Em outras palavras, o produtor é um tomador de preço, ou seja, sua ação 

individual não influencia o preço praticado no mercado. Por conseguinte, nenhum deles 

pode elevar o preço de seu próprio produto acima do preço praticado pelas outras 

empresas porque, nesse caso, perderia todos ou a maior parte dos negócios (Pindyck et 

al., 2009).  

 

 Similarmente, os consumidores também se comportam como aceitadores de 

preços num mercado puramente competitivo, de maneira que, pelo lado da demanda, 

sua ação individual também não influencia o preço. Em síntese, existe um número 

muito grande de empresas e consumidores independentes que acreditam que suas 

decisões não afetam o preço de mercado (Pindyck et al., 2009). 

 

 A livre entrada e saída de agentes é outro pressuposto importante de um 

mercado competitivo. Essa condição se configura quando não há custos especiais que 



 

54 
 

tornam difícil para uma nova empresa entrar em um setor e produzir ou sair dele se não 

obtiver lucros (Pindyck et al., 2009). Por conseguinte, os produtores podem entrar ou 

sair livremente do mercado e os compradores podem facilmente mudar de um 

fornecedor para outro. 

 

 Numa concorrência perfeita, supõe-se que todos os compradores e vendedores 

possuem perfeito conhecimento das condições de mercado, ou seja, supõe que existe 

uma simetria de informações em relação aos preços de mercado e à qualidade do 

produto. Essa premissa evitaria que produtores ofertassem quantidades excessivas de 

uns produtos e quantidade insuficientes de outros. Pelo lado dos consumidores, 

impediria que eles adquirissem um produto que não lhes fosse trazer benefícios ou que 

não comprassem uma mercadoria mesmo que fossem se beneficiar da compra (Pindyck 

et al., 2009). 

 

 Além disso, assume-se que os fatores de produção são livres para se moverem 

de um agente para outro. Em outras palavras, isso significa que as matérias-primas e a 

mão de obra, por exemplo, podem ser adquiridas por qualquer empresa ao mesmo custo 

e sem nenhum custo de aprendizado (no caso da mão de obra). Sob essa condição, os 

fatores de produção não são monopolizados por nenhuma empresa (Kupfer et al., 2002). 

 

 A quantidade de bens produzida por uma empresa competitiva será aquela que 

iguala a sua receita marginal (receita extra obtida por unidade adicional produzida) ao 

seu custo marginal (custo extra incorrido por produzir uma unidade adicional) (Varian, 

2006). Essa é a condição de maximização do lucro num ambiente competitivo. Além 

disso, em mercados competitivos, a receita marginal é igual ao preço de mercado. 

Ambos os fatos não são difícil demonstração matemática. Porém, ao apresentá-las, 

estar-se-ia fugindo da questão central deste trabalho. 

 

 Considerando um número suficientemente grande de consumidores para 

absorver tudo o que é produzido (outra suposição importante sobre mercados 

competitivos), se a empresa competitiva vender exatamente ao preço de mercado, ela 

venderá toda a quantidade que ofertar. Caso ela cobre um preço acima do preço de 

mercado, ela não venderá nada porque os consumidores irão recorrer aos outros 

produtores. Ao contrário, caso ela decida vender por um preço aquém do de mercado, 
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ela terá toda a demanda de mercado a esse preço. Em resumo, diz-se que num mercado 

competitivo qualquer quantidade de bens pode ser vendida ao preço de mercado ou 

abaixo dele (Varian, 2006). 

 

 No extremo oposto à concorrência perfeita está o monopólio. Sendo a única 

empresa ofertante no mercado, é muito pouco provável que ela considere o preço como 

um dado. Muito pelo contrário, o fato de ser a única ofertante faz com que a empresa 

monopolista seja formadora de preço. Em outras palavras, o monopolista encontra 

condições favoráveis para exercer o poder de mercado: o poder de monopólio. Em 

geral, os preços em um mercado monopolista são mais altos que os preços de um 

mercado competitivo porque as empresas monopolistas operam num ponto onde o preço 

é superior ao custo marginal (Varian, 2006). 

 

 Para entender a diferença na formação de preços entre as duas estruturas de 

mercado, recorre-se à equação 24, bastante conhecida em Microeconomia, e cuja 

demonstração é dispensável neste trabalho. Ela relaciona a receita marginal - cujo 

conceito foi explicado anteriormente -, o preço do bem e a elasticidade-preço da 

demanda, εd, que mede quão sensível é a quantidade demandada do bem frente a 

variações no preço desse mesmo bem.  

 

1
. 1          (24)

d

RMg p
ε

 
= + 

   

 

 Da condição de otimalidade para maximização dos lucros – receita marginal 

igual ao custo marginal -, válida também para o caso monopolista, vem que: 

 

1
. 1          (25)
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 A equação 25 é chave para explicar porque o preço aplicado pelo monopolista é 

maior que o estabelecido em ambiente competitivo. Na concorrência perfeita, se o preço 

de um bem aumenta, a quantidade demandada desse bem tende a diminuir porque o 

consumidor irá trocá-lo por outro idêntico (produtos homogêneos). Diz-se, então, que a 



 

56 
 

demanda é infinitamente elástica (εd = ∞). Nesse caso, por substituição na equação, o 

preço de mercado é igual ao custo marginal. 

 

 Por sua vez, o monopolista nunca opta por produzir numa região onde a curva de 

demanda é inelástica (-1 ≤ εd ≤ 0), porque, nessa condição, sua receita marginal é 

negativa, abaixo do custo marginal (Varian, 2006). Assim, qualquer quantidade na 

região inelástica da curva de demanda é um ponto de lucro máximo para o monopolista 

porque há espaço para aumentar a receita marginal através da redução da quantidade 

produzida (e ofertada). O lucro máximo do monopolista só é atingido, portanto, onde a 

demanda é elástica, isto é, onde åd ≤ -1.  

 

 A equação 25 dá origem aos preços nos dois arranjos de mercado (monopolista e 

competitivo). A diferença vem justamente das características e condições desses dois 

tipos de mercado, que resultam em um preço de monopólio maior do que o preço num 

mercado competitivo. Reescrevendo-a na forma da equação 26, de modo que se tenha o 

preço como função da elasticidade, é possível observar que a condição de operar apenas 

na região elástica da curva de demanda faz com que o monopolista aplique preços acima 

do seu custo marginal e, portanto, acima, do preço do mercado competitivo.  

 

 

            (26)
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+ 
   

 

 Por outro lado, efeito inverso é observado em relação à quantidade total 

ofertada, menor nos monopólios. Por isso, o poder de mercado do monopolista impõe 

um custo à sociedade porque menos consumidores poderão adquirir o produto e, aqueles 

que o fizerem, estarão pagando um preço mais elevado (Pindyck et al., 2009).   

  

4.1.2 A Ineficiência Econômica do Monopólio 

 

  A discussão do custo social do monopólio é um dos pontos centrais desta 

dissertação e tudo o que foi apresentado até aqui subsidia o entendimento desse 

conceito. Tanta importância se explica pelo fato de o custo (ou ineficiência) do 
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monopólio ser a razão principal para as mudanças no arcabouço regulatório 

empreendidas pelos países nos seus respectivos mercados de gás natural. 

 

 O custo social do monopólio reflete a ineficiência econômica da estrutura de 

mercado monopolista. Por eficiência econômica entende-se como sendo a maximização, 

em conjunto, do excedente do consumidor e do produtor. Um mercado competitivo é 

eficiente porque o seu preço e quantidade em equilíbrio maximizam o bem-estar 

econômico agregado de produtores e de consumidores (Pindyck et al., 2009). 

 

 O excedente de um consumidor individual é a diferença entre o que ele está 

disposto a pagar por um bem e o que ele efetivamente paga quando o adquire. Já o 

excedente de um produtor individual é a soma das diferenças entre o preço de 

mercado de um bem e o custo marginal de sua produção, considerando-se todas as 

unidades produzidas. 

 

 Ambos os conceitos, para um mercado como um todo, podem ser facilmente 

visualizados na figura 4.2. O primeiro é a área entre a curva da demanda e a linha do 

preço de mercado e mede o benefício líquido total dos consumidores. O segundo é a 

área situada acima da curva de oferta até a linha de preço de mercado e mede o 

benefício líquido total dos produtores. 

 

Figura 4.2: Excedente do Produtor e Excedente do Consumidor (Pindyck et al., 

2009) 
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 Em geral, a quantificação do excedente do consumidor e do produtor não 

encontra muito interesse. Maior utilidade há quando se dimensiona a variação deles 

diante de alguma mudança nas variáveis e/ou nas condições de funcionamento do 

mercado. Nesse sentido, convém mostrar o efeito que a transição de um mercado 

competitivo para um mercado monopolista causa no bem-estar econômico. 

 

 Para isso, comecemos pela explicação da figura 4.3. Ela apresenta três curvas: a 

curva de receita média1, a curva de receita marginal e a curva de custo marginal do 

monopolista. Conforme visto anteriormente, receita marginal igual ao custo marginal é 

condição de maximização do lucro, que está representada no ponto (Pm,Qm). Em um 

mercado competitivo, o preço deve ser igual ao custo marginal e o preço e quantidade 

competitivos são as coordenadas do ponto (Pc,Qc), intercepto entre a curva de receita 

média (demanda) e a curva de custo marginal. 

 

Figura 4.3: Peso morto decorrente do poder de monopólio. (Pindyck et al., 2009) 

  

 Pela figura 4.3, observa-se que no monopólio o preço do bem é mais alto e os 

consumidores adquirem menor quantidade do bem. Devido ao preço mais alto, o 

consumidor perde excedente no monopólio porque a diferença entre o que o consumidor 

                                                 
1 A receita média do monopolista – o preço que recebe por unidade vendida – é exatamente a curva da 
demanda de mercado (Pindyck et al., 2009). 
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está disposto a pagar pelo bem e o que ele efetivamente paga diminui (retângulo A). Por 

sua vez, os consumidores que não podem comprar o bem pelo preço Pm, mas o fariam 

ao preço Pc, também perdem excedente (triângulo B). Com isso, a perda total de 

excedente do consumidor está representada pela região A + B.  

 

 Essa perda, por si só, não seria crítica caso ela fosse integralmente compensada 

pelo aumento do excedente do produtor. Todavia, isso não ocorre porque apesar de o 

produtor ganhar o retângulo A - venda pelo preço Pm, mais alto que o Pc -, ele perde o 

triângulo C, que é o lucro que obteria vendendo a quantidade (Qc – Qm) pelo preço Pc. 

Assim, o ganho total do excedente do produtor é A – C. Efetuando a soma da variação 

dos dois excedentes, encontra-se uma perda líquida de excedente total representada pela 

região B + C. Essa perda é o peso morto incorrido na mudança de um mercado 

competitivo para o mercado monopolista e representa uma ineficiência ocasionada pelo 

monopólio. É o custo social do monopólio (Pindyck et al., 2009).  

 

 A existência do peso morto é a comprovação de que, em teoria, um mercado 

monopolista é menos eficiente do que um mercado competitivo. O fato de ser possível 

sair da estrutura de mercado monopolista para o arranjo competitivo sem trazer prejuízo 

nem ao consumidor nem ao produtor e melhorando a situação de um desses agentes 

indica que é possível realizar uma melhoria de Pareto no arranjo monopolista. Se um 

mercado permite uma melhoria de Pareto, diz-se que ele é ineficiente no sentido de 

Pareto. Ora, se há alguma forma de melhorar a situação de algum agente sem dano a 

nenhum outro, por que não fazê-lo, reduzindo ou eliminando o peso morto? 

 

 Eliminar a ineficiência de um monopólio nem sempre é fácil e, por isso, o 

monopólio ainda é uma estrutura bastante presente. Essa tarefa, para ser bem executada, 

necessita conhecimento sobre as razões de existência daquele monopólio, que podem 

ser variadas.  

 

 4.1.3 As Causas do Monopólio e o Monopólio Natural 

 

 De acordo com Pindyck et al. (2009), há duas interpretações das condições 

exigidas para a existência de eficiência: a) assegurar que os requisitos de competição 

vigorem porque os mercados competitivos realmente funcionam; b) como os pré-
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requisitos para a competição não se sustentam por si mesmos, é preciso se concentrar 

nas maneiras de tratar as falhas de mercado. 

 

 As falhas de mercado são anomalias ou desvios dos mercados em relação à 

concorrência perfeita. Dito de outra maneira, as falhas de mercado são situações em que 

o preço de equilíbrio não reflete adequadamente a avaliação do consumidor ou os custos 

dos recursos econômicos embutidos no produto. Suas principais causas são o poder de 

monopólio (ou poder de mercado), as externalidades, a ausência ou assimetria de 

informações e os monopólios naturais.  

 

 Parte da seção anterior foi dedicada à apresentação dos principais conceitos 

econômicos para explicar a origem, as características e os efeitos sociais do poder de 

monopólio, sempre comparando a estrutura monopolista com o mercado competitivo. 

Dessa forma, o poder de mercado já foi abordado. 

 

 Quando o preço de um bem não reflete necessariamente o seu valor social, estão 

presentes as externalidades, que podem surgir entre produtores, entre consumidores ou 

entre produtores e consumidores (Pindyck et al., 2009). Quando as externalidades são 

negativas, o custo médio privado de produção é inferior ao custo médio social. Como 

resultado, algumas empresas permanecem no setor mesmo que sua saída seja mais 

eficiente. O contrário se observa quando ocorrem as externalidades positivas.  

 

 Na assimetria de informações, comprador e vendedor possuem informações 

diferentes sobre uma transação do mercado. Melhor ainda, um mercado apresenta 

informações assimétricas quando consumidores dispõem de pouca ou nenhuma 

informação sobre o preço ou a qualidade de determinado produto, de forma que tomam 

decisões que não maximizam a sua utilidade.  

 

 Os monopólios naturais são a quarta causa das falhas de mercado. É um caso 

especial de monopólio que se configura quando é válida a propriedade de 

subaditividade de custos, ou seja, quando é mais barato, no longo prazo, produzir uma 

quantidade Q = q1 + q2, de um determinado produto, apenas na empresa A do que 

distribuir essa produção entre as firmas B e C (expressão 26) (Joskow, 2005).  
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( ) ( ) ( )1 2                (26)A B CC Q C q C q< +
 

 

 A condição necessária e suficiente para que essa propriedade seja verdadeira, no 

caso de um único produto, é que haja economias de escala em toda a amplitude 

relevante da produção (Kupfer et al., 2002), ou seja, quando o custo médio de produção 

diminui à medida que a produção aumenta. Por sua vez, a presença de economias de 

escala num dado mercado é um fator que dificulta ou impede que novos concorrentes 

participem do mesmo. Elas são um tipo importante de barreiras de entrada. 

 

 Quando há grandes custos fixos e pequenos custos marginais, está-se diante de 

um monopólio natural (Varian, 2006). Essa situação costuma ocorrer nos setores da 

economia que envolvem algum serviço de utilidade pública como a indústria de gás 

natural. É um exemplo típico de indústria em que a tecnologia envolve custos fixos 

muito grandes (altos investimentos) para a criação e manutenção dos gasodutos e custos 

marginais muito baixos para ofertar unidades adicionais de gás, uma vez que já foi 

construída a infra-estrutura de transporte e/ou distribuição de gás. 

 

 

Figura 4.4: Monopólio natural. (Varian, 2006) 

CMg 

pCMg 

yCMg 
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 Na figura 4.4, observa-se que o ponto mínimo da curva de custo médio está à 

direita da curva de demanda e que o ponto de interseção entre a curva de demanda e a 

curva do custo marginal está abaixo da curva de custo médio, dada a presença de 

economias de escala. Embora o nível de produção QCMa seja eficiente, ele não é 

lucrativo. Como resultado, ao preço eficiente, uma empresa jamais atuará nesse 

mercado para atuar no longo prazo porque ela não estará remunerando o seu custo fixo. 

Se um regulador impuser esse nível de produção, o monopolista preferirá cessar a 

produção e abandonar o negócio.  

 

  Em monopólios naturais multiprodutos, também se exige a validade da 

proposição de subaditividade de custos. Contudo, nesses casos, a condição necessária e 

suficiente passa a ser a existência de economias de escopo (equação 27), e não mais de 

economias de escala. As economias de escopo estão presentes quando é mais 

econômico produzir dois ou mais produtos numa mesma empresa do que em duas ou 

mais empresas diferentes (Joskow, 2005). Elas demonstram a existência de custos 

comuns à produção de mais de um bem ou serviço (Costa, 2006). 

 

 

( ) ( ) ( )1 2 1 2, ,0 0,            (27)A B CC q q C q C q< +
 

  

 Nota-se que, mais do que a quantidade de vendedores (ou produtores) é a relação 

entre a demanda e a tecnologia empregada para atendimento dessa demanda que cria as 

condições para o surgimento de um monopólio natural (Posner, 1969). Segundo Varian 

(2009), se os monopólios surgem porque a escala mínima de eficiência, associada ao 

tipo de tecnologia, é grande em relação ao tamanho do mercado e não é possível 

aumentá-lo – ou esse aumento não ocorrerá rapidamente -, então essa indústria é 

candidata à regulação. Para a sociedade, a questão deve ser se o ônus monopólio excede 

os custos de regulação.  

 

 A indústria de gás natural pertence a uma classe de monopólio natural chamada 

indústria de rede. As indústrias de rede exploram a multiplicidade de relações 

transnacionais ente os agentes econômicos situados em diferentes nós da rede (Kupfer et 

al., 2002). É o que ocorre com as indústrias de infra-estrutura (energia elétrica, gás 
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natural, água, saneamento básico e telefonia) que são compostas por atividades distintas, 

seqüenciadas e configuradas sob a forma de uma rede física necessária à sua operação e 

à prestação do serviço (Costa, 2003). 

 

 Algumas características das indústrias de rede são determinantes para a adoção 

de mecanismos regulatórios específicos. São elas (Dias et al., 1997; Costa, 2003): 

 

1. Indivisibilidade dos ativos e instalações (implica menor flexibilidade dos 

consumidores para trocar de fornecedor); 

2. Longo prazo de construção e maturação dos investimentos;  

3. Necessidade de superdimensionar a rede na sua construção, dada a 

imprevisibilidade da demanda; 

4. Altos investimentos para construção dos ativos (barreiras de entrada); 

5. Especificidade dos ativos (barreiras de entrada); 

6. Infra-estrutura particular que conforma o sistema de rede, a qual implica 

alguma irreversibilidade de investimentos (sunk costs); 

7. Os segmentos de transporte e distribuição são exemplos clássicos de 

monopólio natural com presença de economias de escala; 

8. Extensa rede de interconexões: efeito lock-in (ou aprisionamento); 

9. Existem economias de escopo importantes na coordenação dos diversos 

produtores nos períodos de muita procura (de pico) e nos períodos de 

demanda insuficiente (fora do pico); 

10. Presença de externalidades de rede na prestação do serviço. 

  

 O fato de as redes apresentarem economias de escala demanda regulação da 

entrada de agentes para evitar que haja duplicação ineficiente de infra-estrutura, com a 

conseqüente elevação de custos e perda de bem-estar. Além disso, como as redes 

envolvem uma conexão direta com os consumidores, tem-se a geração de um mercado 

significativo para as empresas que detêm a propriedade das redes. Tudo isso acaba 

gerando lucros extraordinários, o que é mais um argumento favorável à regulação 

(Kupfer et al., 2002). 
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4.2 A Regulação dos Mercados Econômicos 

 

 Por convenção, supõe-se a economia em concorrência perfeita. Dessa maneira, 

não se esperaria nem necessitaria haver qualquer necessidade de interferência na 

liberdade econômica dos agentes porque o próprio mercado fornece mecanismos para 

promover a alocação eficiente de recursos.  

 

 Porém, conforme foi visto na seção anterior, as falhas de mercado (poder de 

monopólio, externalidades, assimetria de informações, informação imperfeita e 

monopólios naturais), quando presentes, impõem condições que tornam o mercado 

incapaz de, por si, minimizar os custos de oportunidades e gerar eficiência alocativa de 

Pareto. Elas são a principal justificativa econômica para a regulação dos mercados. 

 

 Para Kupfer et al. (2002), regulação é qualquer ação do governo no sentido de 

limitar a liberdade de escolha dos agentes econômicos e compreende a adoção de 

práticas, a criação de normas e de instituições e o estabelecimento de mecanismos cujos 

objetivos principais são: 

 

a. Introdução de pressões competitivas; 

b. Garantia do bem-estar social (qualidade adequada e preços “justos”); 

c. Correção das imperfeições do mercado; 

d. Garantia de livre acesso às redes (no caso das indústrias de rede); 

e. Incentivo à eficiência dos mercados e à inovação, estimulando a repartição 

dos ganhos de produtividade registrados na indústria com os consumidores. 

 

 Segundo Viscusi et al. (1995), a regulação econômica subdivide-se em duas 

categorias: regulação estrutural, que cuida das estruturas de mercado (restrições à 

entrada e saída de agentes, por exemplo); regulação de condutas, que se ocupa em 

monitorar o comportamento dos agentes do mercado (regulação de preço e de 

qualidade, por exemplo).  

 

 Neste trabalho dissertativo, a aplicação das técnicas não paramétricas de 

eficiência relativa (DEA e FDH) estará voltada para auxiliar a atividade de regulação 



 

65 
 

estrutural de uma indústria de rede, uma vez que seus resultados servirão para 

determinar a quantidade ótima de agentes em cada atividade da cadeia do gás natural. 

Mais precisamente, é a regulação atuando na reestruturação horizontal da indústria. 

 

 4.2.1 A Prática Regulatória nas Indústrias de Rede 

 

 No início do século XX, as inovações tecnológicas associadas ao transporte do 

fluxo de serviços permitiram que as empresas de infra-estrutura mudassem as suas 

escalas geográficas de operação. O fornecimento local dos serviços foi dando lugar ao 

atendimento de consumidores cada vez mais distantes, favorecendo a otimização da 

capacidade instalada e o aproveitamento dos ganhos de escala. 

 

 Como resultado, o modo básico de organização das indústrias de infra-estrutura 

passou a ser o dos monopólios territoriais e de verticalização das diferentes etapas da 

cadeia produtiva, já que os mercados ainda eram pequenos e incipientes. Para os 

serviços públicos, existe o atributo de o mercado ser incapaz de fornecê-lo na 

quantidade demandada e na qualidade necessária devido à assimetria de informação 

entre consumidores e produtores que, assim, tiram proveito dessa falha de mercado.  

 

 Segundo Kupfer et al. (2002), essas condições, associadas à importância da 

infra-estrutura para o desenvolvimento econômico, justificaram a necessidade de 

intervenção estatal nessas indústrias.  

 

 Até o início dos anos 80, duas formas de regulação das indústrias de rede podem 

ser destacadas: o modelo americano e o modelo europeu. Nos EUA, desde a década de 

1930, a regulação ocorre para garantir que o interesse público prevaleça, sendo centrada 

no controle dos monopólios privados das indústrias de rede para proteger os 

consumidores. No modelo americano, diferente do europeu, a defesa do interesse 

público não dá ao Estado legitimidade para ser o agente promotor do serviço de rede. 

 

 Na Europa, o modelo das indústrias de rede dos países em desenvolvimento se 

caracterizou pela constituição de grandes empresas estatais que dispunham de 

monopólios territoriais e que eram integradas verticalmente. Este modo de organização 
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se fundamentou na percepção da infra-estrutura econômica como vetor das 

transformações estruturais necessárias.   

 

  Contudo, na década de 70, a primeira grande crise do petróleo e a influência de 

correntes econômicas liberais começaram criaram um ambiente de contestação do modo 

de intervenção europeu. De acordo com Pinto Junior (1998), era perceptível a 

ineficiência do Estado para operar e gerir os negócios das empresas de infra-estrutura. O 

Estado não conseguia mais dar conta da modernização e expansão dos serviços de infra-

estrutura (Costa, 2003). No Reino Unido, reformas importantes foram implementadas e 

serviram de experiência internacional para a reestruturação das indústrias de rede de 

outros países, inclusive do Brasil. 

 

 Conforme enumera Kupfer et al. (2002), essa nova fase da regulação pode ser 

ilustrada pelas seguintes medidas: i) desverticalização dos diferentes segmentos de 

atividade da cadeia produtiva dos serviços de infra-estrutura; ii) introdução da 

concorrência em diferentes segmentos de atividade das indústrias de rede; iii) abertura 

do acesso de terceiros às redes; iv) estabelecimento de novas formas contratuais; v) 

privatização de empresas públicas; vi) implementação de novos mecanismos de 

regulação e criação de novos órgãos reguladores. 

 

 Consolidado a partir dos anos 90, este novo modelo redefine o papel do Estado: 

sai de cena a função de “operador” e “gestor”; entra a função “regulador”. Tal modelo 

estabelece uma constituição de instituições aos moldes daquelas até vistas somente nos 

EUA. Todo esse processo enseja a criação de novas agências de regulação para atuar 

numa fiscalização de uma política econômica que busca aumentar a eficiência 

econômica dos mercados através da remoção das falhas de mercado.   

 

 Na maior parte das atividades de rede surge uma separação cada vez mais clara 

entre a rede de infra-estrutura de base, que transmite energia, água, por exemplo, e a 

rede de comando que presta o serviço de coordenação de uso da infra-estrutura (Kupfer 

et al., 2002). Essa ruptura que ocasiona o movimento de abertura de diversas indústrias 

de rede (livre acesso) pelo incremento e diversificação dos serviços e estímulo à entrada 

de novos agentes. 
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 Dessa forma, tem-se uma nova problemática: para Kupfer et al. (2002), as 

pressões competitivas e as inovações tecnológicas que favorecem a entrada de novos 

atores fazem com que as diversas indústrias de rede combinem atividades/serviços 

concorrenciais e não concorrenciais. Se, por um lado, abre-se espaço para o unbundling 

ou separação (contábil ou de gestão) da propriedade da infra-estrutura de base, por 

outro, reforça-se a necessidade de coordenação da utilização dessa infra-estrutura. 

 

 Diante desse panorama, a tarefa de regulação das indústrias de rede requer 

instrumentos que permitam regular, simultaneamente, segmentos dessas indústrias que 

preservam características de monopólio natural e outros onde é possível observar algum 

potencial de concorrência. Esses últimos necessitam do acesso às redes monopolistas 

para que seus serviços sejam oferecidos. De novo, o acesso à rede aparece como uma 

questão central, especialmente se a rede é usada para prover serviços monopolistas e 

competitivos. 

 

Por esse breve relato histórico, que não pretendeu ser exaustivo, percebe-se que 

os setores de infra-estrutura têm passado por uma alteração estrutural desde as duas 

últimas décadas do século passado. Aos poucos, ao ritmo de cada país ou bloco 

regional, eles estão deixando de ser monopólios estatais ou privados e se transformando 

em mercados mais competitivos.  

 

No Brasil, o princípio de livre concorrência encontra expressa proteção 

constitucional (CF/88, art. 173, § 4º): “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que 

vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário 

dos lucros”. Assim, não bastasse a Teoria Microeconômica, a competição nos mercados 

encontra respaldo também no Direito Econômico. 

 

A reestruturação brasileira dos setores de infra-estrutura sofreu maior influência 

– ainda que não exclusiva - da reformulação européia, até porque as indústrias de rede, 

assim como na Europa, eram controladas pelo Estado. Há uma agenda de reformas 

centradas na redefinição dos mecanismos de regulação e na definição do modo de 

organização da indústria com o objetivo de suprimir as barreiras institucionais.  
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O processo brasileiro teve seus maiores avanços a partir da década de 90 com a 

criação das agências de eletricidade (ANEEL), de telecomunicações (ANATEL) e de 

petróleo e gás (ANP). 
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Capítulo 5 - ESTUDO DE CASO: A INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL   

 

5.1 Definição e Composição do Gás Natural 

 

 O Regulamento Técnico nº 001/2000 de Reservas de Petróleo e Gás Natural da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), aprovado pela 

Portaria nº 009/2000, apresenta a seguinte definição para gás natural: todo 

hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que permaneça em estado gasoso nas 

condições atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios 

petrolíferos, ou gaseíferos, incluindo gases úmidos, secos, residuais e gases raros. 

 

 O gás natural é uma fonte de energia primária, porque se forma livremente na 

natureza. Além disso, é considerada uma fonte não renovável ou esgotável, já que seu 

processo de formação é muito mais lento do que o ritmo de consumo humano. Na 

natureza, assim como o petróleo, ele é encontrado em acumulações de rochas porosas 

no subsolo (terrestre ou marinho) e é resultado do lento processo de degradação de 

matéria orgânica (plantas e animais). Não por acaso, muita vezes reservas de gás natural 

são encontradas próximas ou acompanhadas de reservas de petróleo. 

 

 A composição do gás natural pode variar de campo para campo. Essa variação se 

deve ao tipo de matéria orgânica que lhe originou, aos processos naturais a que foi 

submetido ou ao fato de o gás estar associado ou não ao óleo (Santos, 2002). Apesar 

dessa composição variada, tipicamente, o gás natural é composto de gás metano (CH4) - 

em maior proporção -, etano, propano e de hidrocarbonetos mais pesados, esses últimos 

em proporções bem menores. Além disso, o gás natural possui frações de impurezas, 

contaminantes e inertes, como o nitrogênio (N2), gás carbônico (CO2), água e 

compostos de enxofre (H2S). A tabela 5.1 mostra composições típicas de gás natural 

(associado, não associado e processado). 
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 Tabela 5.1: Composições Típicas de Gás Natural (Machado, 2010). 

 

5.2 A Cadeia Produtiva do Gás Natural 

 

 A cadeia produtiva do gás natural envolve as seguintes etapas: exploração, 

desenvolvimento e produção (E&P); processamento; transporte; distribuição; 

armazenamento (ou estocagem); e comercialização. São atividades responsáveis por 

levar o gás do campo (ou poço) de produção ao consumidor final.  

 

 5.2.1 Exploração, Desenvolvimento e Produção de Gás Natural 

 

 A exploração do gás natural é a primeira etapa da cadeia de valor e consiste no 

reconhecimento e estudo - através de análises geológicas e geofísicas - das estruturas 

propícias para o acúmulo de petróleo e gás natural (reservatórios). A fase exploratória é 

principalmente baseada em levantamentos sísmicos e perfuração e avaliação de poços 

exploratórios (Rodrigues, 2010).  

 

 Após a etapa de exploração, vem a fase de desenvolvimento do campo de gás, 

composta pelo planejamento detalhado do projeto e sua implantação. É nessa fase, com 

a perfuração de poços exploradores, que se comprova a existência real de 

hidrocarbonetos. Melhor ainda, é nessa fase que se obtêm informações complementares 

a respeito do volume dos reservatórios, possibilitando uma análise de viabilidade 

econômica dos campos (Santos, 2002). Havendo viabilidade, mais poços e adiciona-se a 

infra-estrutura que permitirá a extração e produção do gás natural. 
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 Ao ser produzido, o gás natural deve passar por os vasos separadores para 

retirada de hidrocarbonetos em estado líquido e água. Após isso, o gás natural segue 

para a retirada de compostos sulfurados. Após a dessulfurização, parte do gás natural é 

utilizada no próprio sistema de produção (geração de energia ou em sistemas de 

recuperação de petróleo – reinjeção ou processos de gás lift -, se for um campo de gás 

associado). É uma etapa bastante dinâmica que está condicionada às características e à 

localização dos reservatórios de petróleo e gás. 

 

 A viabilidade econômica de um negócio de E&P está condicionada a aspectos 

tecnológicos e físicos das reservas (quantidade de volumes recuperáveis, potencialmente 

comercializáveis) e ao acesso a mercados onde os produtores possam ser 

adequadamente remunerados (monetização das reservas) (Demori, 2008).  

 

 Pela tabela 5.2 é possível antever que os produtores de gás natural irão cobrar, 

na etapa de produção, um preço de venda unitário da commodditty (gás natural) através 

do qual consigam uma remuneração adequada pelos altos investimentos e riscos 

assumidos durante o projeto de E&P nas etapas de exploração, avaliação, 

desenvolvimento e abandono. 

 

 

    Tabela 5.2: Capital e Tempo em negócios de E&P (adaptado de Andrade, 2010). 

  

 Os altos investimentos necessários naturalmente implicam preços altos ao 

consumidor. Contudo, ao longo da trajetória de uso do gás natural, algumas medidas 

têm sido aplicadas para diminuir o potencial alto custo desse energético ao consumidor 

final. No upstream, essas medidas passam pela abertura ao setor privado – com regras 

claras que garantam a não depredação e a não usurpação das reservas –, pelo aumento 
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da competição entre as empresas e pelo estímulo à exploração das reservas em regime 

de parcerias (quando há mais de uma empresa produzindo um mesmo campo).  

 

  

 5.2.2 Processamento de Gás Natural 

 

 O processamento do gás natural é importante para adequá-lo aos requisitos do 

mercado que fará uso dele e para evitar que haja problemas técnicos durante o 

transporte ou distribuição do gás aos centros consumidores. Por isso, após ser produzido 

o gás natural passa por Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs). 

  

 Nas unidades de processamento, o gás natural é desidratatado e as frações mais 

pesadas que o constituem são retiradas, procurando-se sempre preservar um poder 

calorífico mínimo para ele. Nesse fracionamento, geram-se os seguintes produtos: (1) 

metano e etano, que formam o gás natural processado; (2) propano e butano, que 

formam o GLP (gás liquefeito de petróleo); (3) gasolina natural (C5+). 

 

 5.2.3 Transporte e Distribuição de Gás Natural 

 

 Após seu tratamento, o gás natural já está pronto para seguir aos centros 

consumidores. As etapas de transporte e de distribuição do gás natural é que 

desempenham essa função. Vale ressaltar que a caracterização da indústria de gás 

natural como uma indústria de rede se deve, em grande parte, à presença dessas duas 

atividades, sobretudo quando elas são desempenhadas sob o modal dutoviário. 

 

 O transporte dutoviário de gás natural é a atividade de movimentação de gás 

através de redes de gasodutos de alta pressão, necessária para o escoamento deste 

energético por grandes distâncias das zonas de produção e processamento até os grandes 

e principais centros de demanda.  

 

 Por sua vez, a distribuição é a etapa final do sistema de entrega do gás natural. 

Normalmente é feita por dutos de baixa ou média pressão (entre 4 e 20 atm) que 

efetivamente levam o gás natural para o consumidor final (residencial, comercial, 

industrial, automotivo ou termoelétrico). 
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 Eventualmente, os gasodutos de transporte são responsáveis por entregar gás a 

grandes consumidores finais (usinas termoelétricas ou pólos industriais de grande 

consumo energético). Muitos deles se localizam próximos às zonas produtoras de gás 

natural. 

 

 A interligação entre a malha de transporte e a malha de distribuição é feita por 

meio dos pontos de entrega e recebimento – city gates -, onde é feita a redução de 

pressão, a medição e controle da vazão de entrega para as regiões de consumo e a 

inspeção da qualidade do gás entregue, uma vez que na etapa de distribuição o gás já 

deve atender aos padrões especificados por lei.  

 

 Na cadeia produtiva do gás natural, as atividades de transporte e de distribuição 

possuem um peso importante na formação dos custos. Dados da Agência Internacional 

de Energia (International Energy Agency – IEA), reproduzidos na figura 5.1 (adaptada 

de Pinto Junior et al., 2007), mostram que os dispêndios com infra-estrutura podem 

representar cerca de 50 a 60% dos custos totais do gás natural para o consumidor. 

 

 

Figura 5.1: Estruturas de custos do fornecimento do gás natural (adaptado de 

Pinto Junior et al., 2007). 

  

 De acordo com Pinto Junior (2007), a movimentação de gás natural por 

gasodutos, seja na atividade de transporte seja na atividade de distribuição, movimenta 
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grandes volumes de um produto com baixa densidade energética e isso acaba gerando 

conseqüências significativas para o desenvolvimento dessas atividades: 

 

a) Custos de investimento elevados; 

b) Baixa flexibilidade; 

c) Grandes economias de escala. 

 

 Numa reflexão bem direta, não por coincidência, é possível reconhecer na lista 

acima os elementos que perfazem uma situação de monopólio natural. Com efeito, a 

construção de gasodutos demanda investimentos consideráveis, o que significa barreiras 

de entrada. A baixa flexibilidade pode ser interpretada como existência de ativos 

específicos. Já as economias de escala, por si, são um dos fortes elementos definidores 

de uma indústria de rede.  

 

 Devido a essas características, as atividades de transporte e distribuição são os 

principais alvos dos governos quando elaboram medidas de reestruturação regulatória 

na indústria de gás natural. Quando o efeito prático desejado é o de tornar os mercados 

de gás mais liberalizados, comumente se adota a regulação do acesso à rede de 

transporte para ampliar a utilização da malha por terceiros, com o estabelecimento das 

condições operacionais e da precificação dos serviços de transporte. O instituto do livre 

acesso será detalhado mais adiante na seção que trata dos modelos organizacionais da 

indústria de gás natural. 

 

 5.2.4 Armazenamento e Estocagem de Gás Natural 

 

   A atividade de armazenamento está quase sempre associada à atividade de 

transporte de gás natural e encontra justificativa econômica porque desempenha função 

inerente a todo sistema de estocagem de um sistema produtivo: um “pulmão” de gás 

frente a variações abruptas de demanda (picos), o que aumenta a confiabilidade do 

suprimento e a qualidade do serviço prestado. 

 

 O armazenamento pode ser feito em reservatórios naturais subterrâneos (campos 

ou reservatórios naturais de óleo e gás já explorados e exauridos; aqüíferos salinos ou 
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ainda em cavidades de minas abandonadas) (Goraieb et al., 2004) ou em tanques de 

GNL.  

 

 Neste último caso, o aperfeiçoamento e difusão da tecnologia de liquefação 

(transformação física do gás natural do estado gasoso para o estado líquido), além de 

ampliar as alternativas para estocagem, criaram novas oportunidades de ganhos 

econômicos na atividade de comercialização de gás. Ela propiciou aos 

comercializadores tirar proveito da variação do preço do gás natural no mercado 

internacional, ampliando as possibilidades de trading. 

 

 No Brasil, a crescente integração entre a indústria de gás natural e a indústria de 

energia elétrica (participação cada vez maior do gás natural em plantas de geração 

termoelétrica) indica grande potencial para desenvolvimento da atividade de 

armazenamento. 

 

 5.2.5 Comercialização de Gás Natural 

 

 Diferentemente de todas as atividades abordadas até aqui, a comercialização não 

opera fisicamente o gás natural. Nem por isso, é uma atividade menos importante. No 

Brasil, por exemplo, as concessionárias que fazem a distribuição de gás natural 

acumulam a comercialização de gás. Ocorre que esta última é a que viabiliza as relações 

comerciais, através de contratos, entre o consumidor final e a companhia distribuidora. 

 

 Na definição legal prescrita na Lei 11.909/2009 (Lei do Gás), comercialização 

de gás natural é a atividade de compra e venda de gás natural realizada por meio da 

celebração de contratos negociados entre as partes e registrados na ANP. Os contratos 

são instrumentos que estabelecem as condições de compra e venda do produto, 

definindo as quantidades envolvidas, a qualidade do produto, as condições de entrega, 

os preços, entre outras cláusulas (Vaz, 2008).  

 

 Segundo Burghetti (2010), na prática, esses contratos só terão o efeito de 

transferência de riscos e custos se os atores nas diferentes atividades da cadeia forem 

diferentes. Como será visto mais adiante, num mercado verticalizado (agente único), as 

relações comerciais são mantidas através de preços de transferência. 
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 Pelo lado do investidor, os contratos asseguram um fluxo de caixa mínimo ao 

longo das atividades da cadeia (produção/processamento, transporte e distribuição) e 

viabilizam novos financiamentos. Os consumidores, por sua vez, beneficiam-se do 

acesso ao gás e das vantagens econômicas e energéticas que derivam dele (Burghetti, 

2010). Em muitos países, sobretudo nos mercados emergentes com estrutura mais 

rígida, a comercialização de gás se faz em conjunto com a venda do serviço de 

transporte.  

 

5.3 Modelos Estruturais da Indústria de Gás Natural 

 

 Entender a relação entre os agentes da cadeia de valor do gás natural 

(produtores, transportadores, distribuidores, comercializadores e consumidores) é 

importante porque ela define os modelos de organização da indústria de gás.  

 

 A literatura registra várias tipologias sobre modelos organizacionais das 

indústrias de rede. São formas de organização da indústria de gás natural observadas em 

diversos países a depender do estágio de desenvolvimento dessa indústria e da 

participação do gás natural na matriz energética de cada um deles. 

 

 Este trabalho não pretende ser exaustivo no assunto e apontará os aspectos mais 

importantes. Será adotada a classificação feita por Chevalier (1995) e Juris (1998 (a)), 

desenvolvida e expandida em trabalhos posteriores por Dias et al. (1997), Costa (2003), 

Camacho (2005) e Burghetti (2010). Os principais modelos são: a) monopólio 

verticalmente integrado; b) competição na produção; c) competição no mercado 

atacadista com livre acesso à infra-estrutura de transporte; d) competição no mercado 

varejista com desempacotamento (unbundling). 

 

 5.3.1 Estrutura de Monopólio Verticalmente Integrado 

 

 É a forma mais tradicional de constituição da indústria de gás natural e muito 

comum em mercados de gás não maduros com uma infra-estrutura de transporte e de 

distribuição incipiente ou em desenvolvimento. Nesse tipo de mercado, todas as 

atividades da cadeia produtiva de gás natural (produção, transporte, distribuição e 
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comercialização) são desempenhadas por uma única empresa, quase sempre estatal, em 

regime de monopólio. 

 

 Esse modelo de organização industrial proporciona ganhos de escala e 

coordenação e a redução de custos de transação. Contudo, ele está associado a não 

transparência nos custos das diferentes atividades da cadeia, num ambiente que impacta 

sobremaneira o consumidor final. Além disso, a verticalização das atividades possibilita 

a utilização da prática de subsídios cruzados, na qual o agente pode subsidiar uma 

atividade menos rentável através dos ganhos obtidos nas atividades mais rentáveis. 

Esses subsídios agem como barreiras de entrada em atividades potencialmente 

competitivas (ANP, 2004). 

 

 A forte rigidez entre os elos da cadeia traz as seguintes conseqüências: 

inexistência de relações comerciais entre os agentes (exceto com os consumidores 

finais), ou seja, ausência de um mercado atacadista de gás natural2; não distinção entre o 

produto gás natural (commodity) e o serviço de logística do gás, que são negociados e 

vendidos como se fossem um único produto (“em pacote” ou bundled).  

 

 Nessa estrutura, uma das formas de a empresa monopolista exercer o seu poder 

de mercado é através da celebração de contratos de longo prazo, oferecendo nenhuma 

ou muito pouca flexibilidade para os consumidores finais do mercado varejista que, sem 

maiores atrativos, é pouco competitivo. Isso ocorre porque a empresa verticalizada 

enxerga os contratos como uma forma de garantir o retorno de todos os investimentos e 

gastos incorridos ao longo da cadeia (produção, transporte, distribuição e 

comercialização). 

 

 Por essa razão, é bastante comum que os contratos possuam cláusulas que 

garantem a remuneração diante de riscos de demanda (ausência ou forte sazonalidade) – 

take or pay (ToP) – e que remunerem os custos logísticos – ship or pay (SoP). Quanto 

maior o percentual de ToP, menor será a flexibilidade do contrato e maior o grau de 

repasse do risco do investimento ao consumidor final. 

                                                 
2 Há casos em que o gás natural é vendido diretamente para grandes consumidores industriais ou para 
usinas termoelétricas. Nessas ocasiões, a empresa de gás, numa estratégia de crescente integração, quase 
sempre acaba incorporando essas unidades ao seu portfólio de ativos. 
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 Essa necessidade de remuneração define o patamar mínimo de preço a ser 

cobrado pelo monopolista. O preço máximo a ser praticado será o valor a que o 

consumidor estará disposto a pagar pelo gás. Num mercado em expansão, esse valor 

está estreitamente relacionado ao preço dos energéticos substitutos (óleo combustível, 

gás liquefeito de petróleo, etc.). O monopolista, com forte poder de mercado, tende a 

adotar o preço máximo. O resultado disso são condições de preço pouco transparentes, 

bem desfavoráveis ao consumidor final, que se vê incapaz, dado o poder de barganha da 

empresa vendedora, de reivindicar um possível repasse da redução de custos (pass-

through). 

 

 Por existir apenas uma empresa na cadeia, não há incentivo nem para 

minimização de custos nem para maximização da eficiência e produtividade nem para 

redução dos preços para o consumidor final (Camacho, 2005). Esse tipo de estrutura, 

sendo um monopólio, não garante o bem-estar social porque as indústrias, ao produzir, 

não se preocupam com a eficiência econômica e repassam automaticamente os seus 

custos aos preços, prejudicando o consumidor final (Costa, 2003). 

 

 Apesar das desvantagens relacionadas à verticalização apontadas, é muito difícil 

imaginar que essa estrutura não seja a que vingue numa indústria de rede que se inicia. 

Que empresa faria vultosos investimentos sem a certeza de retornos à altura? No início 

de uma indústria de gás natural, os possíveis agentes, em quaisquer das atividades 

(produção, transporte e distribuição), se deparam com a seguinte situação: se decidem 

por entrar no mercado, eles terão que arcar com altos investimentos apostando em uma 

remuneração compatível no futuro, que nem sempre vem (risco). 

 

 Com efeito, a indústria de gás necessita de apoio estatal importante para dar os 

primeiros passos até porque, quase sempre, o gás natural irá competir com outros 

energéticos cujos mercados já estão consolidados.  

 

 Nesse sentido, a principal vantagem desse modelo é a redução dos custos de 

transação e a obtenção de ganhos de escala. O problema é que, como foi visto, não há 

estímulo para repassar essas vantagens aos consumidores finais. Siqueira (2008) resume 

bem esse caráter duplo que a estrutura verticalizada possui com o transcorrer do longo 

do tempo: 
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“. . .a questão referente à verticalização das empresas na indústria petrolífera 

se divide em duas facetas; uma referente à importância que tal integração 

possui para a indústria, compensando os investimentos inicialmente feitos no 

desenvolvimento de suas atividades, e outra concernente ao potencial lesivo que 

tais concentrações possuem para o mercado, argüindo a necessidade de se 

submeter as atividades da cadeia petrolífera a um sistema concorrencial 

satisfatório”. 

  

 Por isso, muitos países têm adotado mecanismos que procuram impedir a 

verticalização e reduzir o poder de mercado da firma monopolista e seus efeitos danosos 

à indústria e economias domésticas. A experiência internacional mostra que o processo 

de desverticalização das indústrias de gás natural segue caminhos diversificados, não 

necessariamente excludentes: a) exigência de separação contábil e /ou jurídica entre as 

atividades da cadeia; b) estímulo à competição nas diferentes atividades da cadeia; c) 

restrição efetiva à participação cruzada.  

 

 5.3.2 Estrutura de Competição na Produção de Gás 

 

 A grande diferença desta estrutura para o modelo anterior é a existência de um 

ambiente competitivo na atividade de exploração e produção de gás natural. Lembra-se 

que é a atividade de produção é passível de mecanismos de incentivo à concorrência e 

que não se configura como um monopólio natural.  É uma forma de organização da 

indústria comum em mercados emergentes que já transitam para um ambiente mais 

competitivo que normalmente já conta, inclusive, com a participação de agentes 

privados.  

 

 Como conseqüência, tem-se a separação da atividade de produção das demais, 

porque há uma diversificação de agentes na produção que vendem o gás natural para 

uma única empresa transportadora que, por sua vez, o vende aos consumidores finais. 

Essa intermediação leva ao surgimento de um mercado atacadista – ainda pouco 

competitivo - em que o gás é negociado para uma revenda posterior.  
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 Por conceito, nesta estrutura não existe mais o monopólio na produção. Contudo, 

o serviço de transporte e distribuição continua monopolizado e a verticalização 

permanece nos demais elos da cadeia de suprimento, já que este modelo não implica, 

necessariamente, nenhuma alteração substantiva na estrutura organizacional das 

empresas situadas a jusante da cadeia de produção (Dias et al., 1997). Além disso, fica 

caracterizado o monopsônio na aquisição do gás pela empresa transportadora que, quase 

sempre, é remanescente da empresa que atuava em monopólio verticalmente integrado. 

 

 Outra novidade dessa estrutura é que a maior competição na produção pode 

favorecer os mercados atacadistas de gás, na medida em que grandes consumidores e 

produtores insatisfeitos poderão estabelecer negociações diretas e instituir o by-pass 

físico e/ou comercial. 

 

 Por outro lado, nesse modo de organização da indústria, os contratos continuam 

oferecendo pouca flexibilidade para os consumidores (longo prazo e cláusulas de 

garantia) e a sistemática de precificação segue pouco transparente, embora já possam 

surgir pressões por revisões na estrutura de preços que ainda não separa o custo da 

molécula das parcelas referentes ao serviço de transporte e distribuição (Burghetti, 

2010).  

 

 O monopólio no transporte e na distribuição também produz o reflexo de não 

transferir, para o consumidor final, as possíveis reduções de preços ou os possíveis 

ganhos nas condições de compra junto aos produtores (pass-through). Ora, a companhia 

operadora dos gasodutos, monopsônica que é, tem alto poder de barganha junto aos 

produtores e, fatalmente, adquire gás em condições de preço não piores do que o faria 

no modelo totalmente verticalizado. Ocorre que, se a firma é monopsônica na compra, 

ela é monopolista na venda e, como tal, não há nenhum estímulo em repassar uma 

possível redução de preço aos consumidores finais.  

 

 Portanto, na prática, o consumidor final pouco sente o efeito da maior 

concorrência na produção. Essa situação é ainda pior quando a empresa que detém o 

controle sobre o sistema logístico de transporte e distribuição de gás é a empresa 

produtora dominante. Em outras palavras, não é muito difícil de esse modelo regredir à 

situação da estrutura anterior de uma única empresa totalmente verticalizada (Burghetti, 
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2010). O caso brasileiro se aproxima bastante dessa situação. Devido a isso, os 

governos buscam alternativas de abrir o transporte por gasodutos e promover a 

competição na distribuição de gás. 

 

 5.3.3 Estrutura de Livre Acesso à Infra-Estrutura e Competição no 

Mercado Atacadista 

 

 O fato novo desta estrutura é o livre acesso ao transporte por gasodutos. O 

instituto do livre acesso foi primeiramente adotado nos EUA, país cuja malha dutoviária 

já estava de tal forma desenvolvida que não havia mais viabilidade física e econômica 

para a construção de novos dutos paralelos aos já existentes. A solução encontrada, 

então, foi a maximização do uso dos dutos existentes mediante a disponibilização de 

suas capacidades ociosas e disponíveis aos terceiros que se mostrassem interessados e 

aptos a utilizá-las e dispostos a pagar uma remuneração aos proprietários dos gasodutos. 

 

 O regime de livre acesso promove uma maior concorrência no mercado 

atacadista de gás, beneficiando os participantes do mercado e gerando maior eficiência 

econômica (Camacho, 2005). Além disso, a maior complexidade do mercado atacadista 

faz aumentar os custos de transação da indústria de gás a ponto de tornar a 

intermediação economicamente inviável para pequenos participantes. Abre-se caminho 

para o surgimento de uma figura nova no mercado de gás: os comercializadores (ou 

traders). Inexistentes nos modelos anteriores, pela ausência ou incipiência do mercado 

atacadista, eles possuem o importante papel de minimizar os custos, porque atuam na 

oferta e na demanda negociando grandes quantidades de gás e serviços de transporte. 

 

 A atuação dos comercializadores diversifica os arranjos comerciais e contribui 

para tornar o mercado atacadista cada vez mais competitivo, já que elimina 

gradualmente os problemas de monopsônio e monopólio herdados dos modelos 

anteriores. Como resultado, têm-se termos contratuais mais flexíveis, reflexo de uma 

indústria mais madura, que distribui melhor o risco do negócio pela cadeia produtiva. 

 

 A partir do livre acesso ocorre a separação entre o mercado de gás e o mercado 

de transporte. No mercado de gás, o gás é negociado como commodity. Já no mercado 

de transporte ocorre a negociação dos serviços de transporte que pode incluir tanto a 
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alocação de capacidades nos gasodutos quanto o transporte de gás para entrega em 

locação desejada (Camacho, 2005).  Como resultado desse desmembramento, as 

fórmulas de preço ficam mais transparentes e o consumidor – diferente do que ocorria 

nas estruturas vistas até aqui - distingue melhor o custo da molécula do custo logístico. 

 

 Ademais, os preços do gás passam a ser determinados pela interação entre as 

curvas de oferta e demanda de gás e não mais tomam as cotações dos energéticos 

substitutos como referências únicas. Isso ocorre porque a maturidade do próprio 

mercado de gás já possibilita que os produtores, com seus excedentes, e os 

consumidores/distribuidores, com demandas em aberto, negociem livremente 

quantidades e condições de preço. Surge, ainda que pouco desenvolvido, o mercado 

spot (Dias et al., 1997), que funciona como um mercado de ajuste. 

 

 É importante ressaltar que esse modelo não se ajusta bem em mercados que 

apresentam uma malha de transporte e/ou distribuição com persistentes restrições para o 

escoamento de gás, como é o caso do Brasil cuja malha ainda está em expansão. 

Quando isso ocorre, forma-se um mercado específico naquela região de gargalo cujo 

balanço de oferta e demanda não influencia nem é influenciado pelas demais regiões da 

malha de gás. Com isso, as detentoras do direito de transporte (transportadoras ou 

distribuidoras) podem elevar os preços praticados ou fornecer serviços de venda casada 

(gás e transporte). Em outras palavras, observa-se um retrocesso no caminho em direção 

à competição no mercado de gás. 

 

 De acordo com Camacho (2005), é possível apontar três atribuições principais 

dos órgãos reguladores neste modelo de organização da indústria de gás: proteger os 

consumidores finais do poder monopolista das transportadoras e distribuidoras; b) 

promover a competição no mercado atacadista; c) restringir o poder de mercado das 

companhias de gasoduto em relação aos usuários de sua rede de transporte; d) impedir a 

prática discriminatória de acesso aos terceiros. 
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5.3.4 Estrutura com Competição no Mercado Varejista e 

Desempacotamento (Unbundling) 

 

 Se no modelo anterior, o grande advento foi a abertura do acesso à infra-

estrutura de gás a terceiros, esta quarta estrutura introduz o instituto de 

desempacotamento (unbundling) - separação das atividades de produção, transporte e 

distribuição – e a total desregulamentação dos mercados de gás natural (Camacho, 

2005).  

 

 Ainda segundo Camacho (2005), o desempacotamento se apresenta como uma 

medida fundamental para impedir que as companhias de gasoduto restrinjam a 

competição no mercado atacadista de gás através, por exemplo, da oferta de serviços de 

transporte de baixa qualidade. Além disso, o unbundling facilita o desenvolvimento de 

um grande número de empresas que adquirem o gás natural no mercado atacadista, 

revendem no varejista e utilizam os serviços de transporte das companhias de gasodutos 

e distribuidoras. 

 

 Outro efeito benéfico do unbundling é a prática bem sucedida do pass-through e 

a maior preocupação dos agentes com a eficiência, o que acaba se refletindo numa 

maior eficiência de toda a cadeia. Passa a ser salutar para as empresas - da produção à 

comercialização - o decréscimo dos custos para a manutenção do seu posicionamento 

competitivo, com o adequado repasse aos agentes localizados a jusante da cadeia.  

 

 Esse novo ambiente requer flexibilidade e agilidade dos agentes de mercado. 

Agora, eles precisam equilibrar oferta e demanda no curto prazo, o que só é possível se 

o contrato de suprimento de gás natural estiver em acordo com o contrato de transporte 

e/ou distribuição sobre as condicionantes de tempo e confiabilidade de serviço, local de 

entrega, volume e qualidade do gás natural, entre outras. Essa situação é um estímulo 

para contratos de prazo cada vez mais curtos. 

 

 Outro resultado dessa estrutura é o amadurecimento do mercado spot, cuja 

função é gerar sinais de preços eficientes com relação ao valor de mercado do gás 

natural. À medida que o mercado spot fica mais competitivo, os preços convergem ao 

custo marginal de curto prazo do gás no mercado local e os participantes do mercado 
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passam a utilizar os preços spot como referência na avaliação de portfólios de contratos 

de gás e na precificação de contratos bilaterais de oferta. 

 

 Segundo Pilipovic apud Camacho (2005), os preços spot tendem a ser voláteis 

devido à dependência de fatores determinantes da oferta e demanda. Pelo lado da oferta, 

há os fatores relacionados à produção, estocagem e capacidade disponível de gasodutos. 

Já a demanda responde a padrões de consumo e sazonalidade. Assim, os agentes ficam 

expostos aos riscos de preço, pois são incapazes de prever os preços futuros do gás 

natural.  

 

 Para minimizar os riscos de preços, desenvolve-se um nicho de mercado no qual 

os contratos financeiros de gás são negociados não necessariamente para entrega física 

da commodity, mas utilizados para proteção, especulação e arbitragem (forward, futuro, 

hedge, opções e swaps). O mercado financeiro de gás tende a se desenvolver a partir da 

situação em que o mercado físico de gás atinge um nível de maturidade de modo que a 

maior parte do gás natural é negociada em contratos de curto prazo (Camacho, 2005). 

 

 Importante frisar que para este modelo ser bem-sucedido é necessário que a 

indústria de gás natural seja bem desenvolvida e que os investimentos em infra-estrutura 

- em gasodutos de transporte e de distribuição - estejam amortizados. Outro requisito 

importante, igual ao que já ocorria no modelo anterior, é a separação contábil e/ou 

societária das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização 

(Burghetti, 2010). Nesse ambiente, as transportadoras e distribuidoras estão limitadas a 

oferecer apenas os serviços de transporte de gás e a transação do energético ficam a 

cargo das carregadoras e das comercializadoras, respectivamente. 

 

 A tabela 5.3 faz um resumo do que foi discutido a cerca dos modelos estruturais 

da indústria de gás natural. 
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     Tabela 5.3: Modelos Estruturais da Indústria de Gás Natural (elaboração própria).
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5.4 A Indústria de Gás Natural no Brasil 

 

 Os primeiros registros da utilização do gás no Brasil datam de 1854 na segunda 

metade do século XIX para iluminação pública (lampiões a gás) na cidade do Rio de 

Janeiro. Na época, tratava-se de um gás manufaturado a partir do carvão mineral cujo 

emprego, em 1930,chegou ao ponto de dez cidades brasileiras possuírem um sistema de 

gás canalizado. 

 

 Contudo, a primeira metade do século XX não assistiu a um crescimento no uso 

dessa fonte energética. Progressivamente, ele foi sendo substituído pela eletricidade na 

iluminação pública e pelo gás liquefeito de petróleo (GLP) – um derivado do petróleo - 

como fonte de energia para cocção. Foi um decréscimo tamanho que apenas Rio de 

Janeiro e São Paulo mantiveram as suas empresas de distribuição até os anos 80. 

 

 Na década de 1980, as descobertas de gás natural associado na Bacia de Campos 

significaram novos rumos para a indústria de gás natural brasileira, porque sinalizaram 

novas perspectivas com relação à expansão da oferta (Pinto Junior et al., 2007). Além 

disso, o avanço das negociações para importação de até 30 milhões de m3/dia de gás 

boliviano, a partir de 1994, e o início das operações do gasoduto Brasil-Bolívia 

(GASBOL) em 1999 também foram determinantes. Pelo lado da oferta, esses fatos 

conferiam as bases necessárias para a expansão da indústria de gás natural. 

 

 Todavia, a ausência de uma política estruturada de energia e os conflitos entre as 

ações empreendidas pelos diferentes agentes econômicos tornavam cada vez mais claros 

os problemas e os riscos dessa expansão. O país carecia de um arcabouço regulatório e 

de uma estrutura organizacional que pudessem mudar esse cenário. 

 

 O atual arcabouço regulatório da indústria de gás brasileira foi ditado a partir da 

promulgação da Constituição Federal 1988, que flexibilizou o monopólio da 

PETROBRAS no setor de petróleo e gás, e da Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo), que 

instituiu a Agência Nacional do Petróleo (ANP).  

 

 A CF/88 foi importante porque dirimiu os conflitos de competências entre os 

agentes, sobretudo quando determinou que o segmento de distribuição de gás ficariam a 
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cargo dos estados da federação. Ademais, a Emenda Constitucional nº 09/95 permitiu a 

participação de empresas privadas e públicas nas atividades ao longo da cadeia de gás 

natural. A Figura 5.2 mostra os principais fatos da indústria brasileira de petróleo e gás 

a partir de 1988.  

 

 

Figura 5.2: Marcos da Indústria Brasileira de Petróleo e Gás desde 1988 (Fonte: 

Curso de Regulação em Petróleo, 2011). 

  

 A Lei do Petróleo é o instituto que dispõe sobre a política energética nacional. 

Em relação à política energética, interessa salientar para esta dissertação, os seguintes 

objetivos: incrementar a utilização do gás natural, promover a livre concorrência e 

proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta de serviços. À 

ANP cabe implementar a política promovendo a regulação, a contratação e a 

fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo e gás 

natural.  

 

 Dentre as medidas previstas pela Lei do Petróleo para promover a competição, 

destacam-se (Pinto Junior et al., 2007): i) a separação das atividades de produção, 

transporte e distribuição de gás natural (unbundling); ii) o livre acesso de terceiros à 

infra-estrutura de transporte. 
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 Apesar de bastante abrangente para tratar de objetos afeitos à indústria do 

petróleo, a Lei do Petróleo não atendia satisfatoriamente a algumas demandas dos 

agentes da indústria de gás natural. Via-se a necessidade de um marco regulatório mais 

específico para a indústria de gás, reivindicação que só foi atendida em 2009, com a 

promulgação da Lei do Gás (Lei 11.909/2009).  

 

 A Lei do Gás não dispõe sobre a produção de gás natural, permanecendo a 

regulamentação dessa atividade sob a égide da Lei do Petróleo. Contudo, ela traz 

importantes novidades sobre a atividade de transporte e para a atividade de 

comercialização de gás natural.  

 

 A partir da Lei do Gás, ficou estabelecido: a) regime de concessão, precedida de 

licitação, para todos os gasodutos de transporte considerados de interesse geral 

(gasodutos de transporte) e regime de autorização para os gasodutos internacionais, para 

os de transferência (de interesse específico) e para os de transporte que já tivessem 

obtido licença ambiental na época da promulgação da lei; b) regime de autorização para 

a comercialização de gás natural dentro da esfera de competência da União. 

 

 Além disso, ela elenca à ANP a atribuição de regular as movimentações de gás 

nos gasodutos, monitorando as entradas e saídas de gás das redes de transporte. A 

instrumentalização dessa medida, que representa um avanço em relação à Lei do 

Petróleo, passa pela obrigação, por parte da(s) empresa(s) transportadora(s), de manter a 

agência atualizada sobre, por exemplo, as capacidades de movimentação existentes que 

não estejam sendo utilizadas. 

 

 A capacidade ociosa – parcela não utilizada da capacidade máxima que foi 

contratada – e a capacidade disponível – parcela da capacidade máxima que não foi 

contratada – são os pontos-chave para a operacionalização do livre acesso não 

discriminatório e para o planejamento da expansão da malha de gasodutos, que serão 

feitos mediante o procedimento de chamada pública para contratação de capacidade de 

transporte. Os gasodutos existentes ou que estavam em licenciamento ambiental 

ganharam período de exclusividade de 10 anos. 
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 A Lei do Gás criou novos agentes à indústria brasileira do gás natural: 

consumidor livre (aquele que tem a opção de adquirir gás natural de qualquer agente 

produtor, importador ou comercializador); autoprodutor (produtor que utiliza parte ou 

toda a sua produção como matéria-prima ou combustível em suas instalações 

industriais); auto-importador (utiliza parte ou totalidade do gás que importa como 

matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais). A previsão legal dessas 

figuras é importante porque se trata de figuras bastante comuns em mercados de gás 

mais maduros. 

 

 A tabela 5.4 resume as principais diferenças existentes entre a Lei do Gás e a Lei 

do Petróleo, concernentes à indústria de gás natural. 

 

 

Tabela 5.4: Principais diferenças entre a Lei do Gás e a Lei do Petróleo (Fonte: 

Curso de Regulação em Petróleo, 2011). 

 

 Apesar de ter significado um avanço em relação à Lei do Petróleo, a Lei do Gás 

também não estabelece nenhuma restrição quanto à forma de concessão dos serviços de 

distribuição do gás natural, sendo a concessão de monopólios territoriais sobre todo o 

mercado a forma em vigor em todos os estados. Exceto o estado de São Paulo, todo o 
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serviço de distribuição ficou sob a operação de uma única empresa e não houve avanços 

maiores sobre o estabelecimento de um marco regulatório específico. 

 

 Os instrumentos (a) de licitação de blocos exploratórios, (b) de livre acesso aos 

gasodutos de transporte, (c) de separação das atividades de produção, transporte e 

distribuição de gás natural (desverticalização ou unbundling) e (d) de livre concorrência 

na comercialização (autorização), prescritos na Lei do Petróleo e na Lei do Gás, serão 

objetos de consideração e análise na modelagem da indústria de gás proposta neste 

trabalho para comparação da eficiência dos mercados de gás. A apresentação e 

discussão da modelagem seguem no Capítulo 6. 
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Capítulo 6 - A MODELAGEM DO PROBLEMA 

 

Esta dissertação busca resolver o problema de determinação da quantidade de 

agentes em cada atividade da cadeia de gás natural, uma das questões cruciais com que 

as agências reguladoras e os organismos de defesa da concorrência se defrontam quando 

empreendem um processo de liberalização. 

A solução desse problema virá a partir da comparação entre alguns mercados de 

gás natural. A primeira dúvida foi quanto ao método mais adequado para compará-los. 

Inicialmente pensou-se em aplicar algum método paramétrico. Contudo, algumas 

características dessas técnicas motivaram o descarte.  

Os métodos paramétricos avaliam o conjunto de dados pela média, ou seja, 

calculam uma função que relaciona duas ou mais variáveis e que reduz o somatório dos 

desvios dos dados em relação à média. Como resultado, eles tendem a desconsiderar 

qualquer ponto (mercado) que apresente uma prática destoante, seja para melhor seja 

para pior.  

Nessa avaliação, tudo o que não se deseja é desconsiderar os chamados outliers. 

Por um lado, os mercados com as melhores práticas devem ser identificados e avaliados, 

pois servirão de modelo para aquelas indústrias que ainda não dimensionaram seus 

mercados de forma satisfatória. Por outro lado, para os gestores das políticas 

energéticas, é inócuo saber que há mercados que atuam de forma mais eficiente. Essa 

informação não dá indicativos sobre o que fazer e que direção tomar para liberalizar 

seus mercados.  

As técnicas não paramétricas propostas nesta dissertação preenchem essa lacuna. 

Tanto DEA quanto FDH conseguem distinguir as unidades eficientes das ineficientes. 

Nesse processo, ambas avaliam todos os dados coletados e, buscando as melhores 

unidades (DMUs), as utilizam para o cálculo da eficiência relativa das demais. Outro 

ponto favorável é a identificação dos alvos e o estabelecimento das metas para as DMUs 

ineficientes, o que atende a uma necessidade dos tomadores de decisão. 

Na modelagem sugerida, as unidades tomadoras de decisão (DMUs) são os 

mercados de gás natural. O critério para a escolha dos mercados foi disponibilidade de 
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dados. Ao todo, são 29 mercados de gás natural: dois mercados da América do Sul 

(Brasil e Argentina); 24 países da União Européia, Suíça, Turquia e Estados Unidos. A 

presença de mercados como o japonês e o chinês e de outros mercados da América 

Latina seria enriquecedora. Contudo, esbarrou-se ora na pouca transparência dos dados 

(China, Bolívia e Venezuela) ora no pouco tempo para obtê-los. Todavia, a ausência 

deles, de forma alguma, desqualifica a proposição de DEA e FDH como ferramentas de 

auxílio nos processos de liberalização dos mercados. 

Os dados coletados refletem a situação dos mercados no ano de 2007 e foram 

obtidos através de consulta em órgãos oficiais e públicos. Além disso, em muitas 

ocasiões, a necessidade por maiores esclarecimentos sobre a situação regulatória dos 

mercados motivou várias mensagens eletrônicas e algumas conversas por telefone. 

- Brasil: ANP, ABEGÁS e BP; 

- Argentina: ENARGAS, BP e Secretaría de Energia; 

- União Européia: ERGEG, EUROGAS, EUROSTAT e BP; 

- Suíça: ERDGAS, EUROGAS e BP; 

- Turquia: EMRA, EUROGAS, EUROSTAT e BP; 

- Estados Unidos: EIA, BTS, FERC e BP. 

A modelagem possui cinco variáveis: um input e quatro outputs. A variável 

input é o consumo de gás natural observado nos mercados, medido em mtoe (milhões de 

toneladas de óleo equivalente), segundo o Statistical Review of World Energy Report 

2010 da British Petroleum (BP). Por sua vez, os outputs representam a quantidade 

observada de quatro das principais atividades da cadeia produtiva do gás natural, 

amplamente discutidas no Estudo de Caso: 

• Output 1: Quantidade de empresas produtoras e/ou importadoras de gás 

natural com participação maior ou igual a 5% na produção total do mercado; 
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• Output 2: Quantidade de transportadoras de gás natural unbundled, ou seja, 

empresas que não atuam em nenhuma outra atividade da cadeia que não seja 

a de transporte; 

• Output 3: Quantidade de distribuidoras de gás natural unbundled, ou seja, 

empresas que não atuam em nenhuma outra atividade da cadeia que não seja 

a de distribuição; 

• Output 4: Quantidade de empresas comercializadoras de gás natural, ou 

seja, empresas que não atuam em nenhuma outra atividade da cadeia que 

não seja a de comercialização. 

Para a análise, adotou-se a orientação a outputs dos modelos DEA e FDH. 

Assim, uma DMU será tão mais eficiente quanto maior for a quantidade de outputs para 

um dado input. Em outras palavras, mantido o consumo de gás natural nesses mercados, 

a eficiência de cada DMU será calculada observando-se a quantidade de produtoras, 

transportadoras, distribuidoras e comercializadoras que atuam nesse mercado. É o que 

mostra o esquema da tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1: Interpretação dos Resultados. 

A qualificação unbundled presente nos outputs 2 e 3 é um filtro importante 

porque atende ao requisito de desverticalização, bastante marcante em mercados 

competitivos. Ainda que os mercados apresentem graus de desverticalização diferentes, 

foi usada a informação segundo as exigências locais.  

Cabe ressaltar também o critério adotado para definir a quantidade de empresas 

produtoras ou importadoras. Produzir ou importar um volume não inferior a 5% é o 

critério bastante utilizado pela EUROSTAT para classificar uma empresa entre as 

principais produtoras/importadoras de gás natural.  
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Para a presente análise, esse fator permite capturar melhor a informação sobre o 

poder de mercado das empresas produtoras, porque é mais aderente ao propósito de 

promover a concorrência na atividade de produção. Ora quanto maior o número de 

empresas com participação maior do que 5%, menor tende a ser o poder de mercado de 

cada uma dessas empresas. Portanto, utilizar esse critério é mais rigoroso do que, 

simplesmente, considerar a quantidade total de empresas produtoras, pois há casos em 

que muitas delas possuem uma participação irrisória. 

Uma vez que os dados já foram previamente tratados para refletirem, em certa 

medida, a condição do unbundling (nas atividades de transporte e de distribuição) e o 

conceito de poder de mercado (atividade de produção), a modelagem se ocupa em 

comparar a estrutura horizontal dos mercados de gás (quantidade de agentes numa 

mesma atividade) e inferir sobre as condições de livre acesso à infra-estrutura nos 

segmentos caracterizados como monopólios naturais (transporte e distribuição).  

A atividade de estocagem/armazenagem não foi considerada nessa análise, pois 

nem todos os mercados dispõem de capacidade para armazenamento, sobre tudo os 

menos maduros. Considerar essa atividade implicaria redução da quantidade de DMUs, 

acréscimo de mais uma variável em nossa avaliação e maiores dificuldades para 

discriminar as DMUs.  

A tabela 6.2 traz os dados considerados na modelagem (DMUs e os valores das 

variáveis – input e outputs). Para o Brasil, os valores das distribuidoras, se referem às 

companhias distribuidoras que não possuem participação da PETROBRAS: as três do 

estado de São Paulo (COMGAS, SPSUL e GAS BRASILIANO) e a do Rio de Janeiro 

(CEG/CEG-RIO). Sobre as comercializadoras, constam todas as que contribuíam com a 

comercialização em 2007 (são as mesmas distribuidoras de gás). 
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  Tabela 6.2: Dados da Modelagem (Variáveis e DMUs). 
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As condições tecnológicas que circunscrevem a indústria de gás natural a 

caracterizam como uma indústria de rede com a presença de economias de escala 

(rendimentos decrescentes). Isso significa que um aumento no consumo de gás não 

implica aumento proporcional no número de agentes em cada atividade. Dessa maneira, 

não vale a premissa de retornos constantes de escala, ou seja, o modelo CCR não é 

indicado. Por essa razão, adotou-se o modelo BCC, cuja envoltória considera a presença 

de retornos variáveis de escala. 

Existe uma recomendação empírica que sugere a relação 5:1 entre a quantidade 

de DMUs e a quantidade de variáveis para se obter uma boa discriminação entre as 

DMUs (Angulo Meza et al., 2003). Em princípio, a modelagem proposta atenderia a 

essa recomendação (29 DMUs e 5 variáveis). Porém, trata-se de uma recomendação 

geral, de modo que não se pode garantir que ela seja válida para esse estudo específico. 

Devido a isso, após as rodadas utilizando o modelo clássico DEA-BCC, foram 

feitas quatro rodadas adicionais aplicando o Método de Restrição aos Pesos, priorizando 

cada uma das variáveis outputs por vez. A priorização foi qualitativa, isto é, não se 

definiu o quanto a variável priorizada é mais importante que as demais, porque isso 

demandaria dos especialistas um julgamento relativo entre as atividades, para o qual não 

há consenso. Os resultados dessa rodada serão comparados aos obtidos pela rodada do 

BCC clássico. 

Em seguida, foram realizadas mais cinco rodadas, desta vez, utilizando o modelo 

FDH-BCC: uma rodada sem restrição aos pesos e outras quatro priorizando 

isoladamente cada atividade da cadeia de gás. Por fim, aplicou-se FDH em camadas a 

cada uma das cinco rodadas (FDH-BCC priorização e FDH-BCC com restrição aos 

pesos). 

Para a rodada do DEA-BCC clássico e as do DEA-BCC com restrição aos pesos, 

utilizou-se o software SIAD (Sistema Integrado de Apoio à Decisão) (Angulo Meza et 

al., 2005). É um programa de interface amigável, que permite manipular problemas com 

até 100 DMUs e 20 variáveis. Além disso, é bastante ágil na obtenção dos resultados de 

DEA (eficiência, pesos, alvos, benchmarks e folgas). Todas as rodadas de FDH foram 

feitas no LINDO. Ao todo, para o FDH, foram realizadas 252 rodadas.  
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Capítulo 7 - ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo os resultados apresentados servirão para verificar a validade da 

hipótese deste trabalho expressa na Introdução: 

“Análise Envoltória de Dados (DEA) e Free Disposal Hull (FDH) podem ser 

utilizadas para auxiliar o planejamento energético de países que desejam implementar 

um processo de liberalização nos seus mercados de gás natural.” 

Ainda no capítulo introdutório, a proposta foi de que a validação seria feita na 

medida em que essas duas técnicas se mostrassem capacitadas para responder a três 

questões-chave: 1ª) Que mercados de gás natural podem ser considerados mercados 

eficientes?; 2ª) Que mercados servem de referência aos mercados ineficientes?; 3ª) 

Como tornar eficientes os mercados considerados ineficientes? 

 

Tabela 7.1: Resultados do Modelo DEA-BCC (Eficiência-padrão). 
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A tabela 7.1 mostra os resultados do modelo DEA-BCC clássico. Por eles, oito 

dos 29 mercados de gás avaliados são eficientes (eficiência-padrão igual a 1): Estônia, 

Alemanha, Irlanda, Itália, Suécia, Reino Unido, Suíça e Estados Unidos. 

Comparativamente, são os mercados apresentam a melhor relação (soma ponderada dos 

outputs / soma ponderada dos inputs). Em outras palavras, são os mercados que 

possuem o maior número de agentes nas atividades da cadeia, dado o consumo de gás 

respectivo.  

O quadro “Análise Comparativa das Reformas Estruturais, Regulatórias e 

Formas de Comercialização de Gás” (Pinto Junior et al., 2007) é um bom indicador de 

que a modelagem proposta – e seus resultados - atende ao propósito de verificar o status 

de liberalização dos mercados. Por esse quadro comparativo, Itália e Reino Unido 

aparecem como mercados com total liberalização do mercado final (output 4) e 

regulação do livre acesso ao transporte (output 2).  

O resultado da modelagem DEA-BCC também indicou o mercado alemão como 

eficiente. Segundo o relatório Status Review of Liberalisation and Implementation of the 

Energy Regulatory Framework da ERGEG (2008), o mercado alemão, segundo maior 

consumidor de gás na União Européia em 2007, apresentava o menor grau de 

concentração no mercado retalhista (output 4) e na atividade de produção de gás (output 

1).  

De acordo com o mesmo relatório da ERGEG, os mercados romeno e espanhol 

acompanham de perto o padrão alemão em relação aos graus de concentração citados no 

parágrafo anterior (mercados mais concentrados). Em particular, a Romênia possui um 

mercado relativamente maduro e uma infra-estrutura de transmissão desenvolvida 

(Tambone et al., 2005).  

Pelos resultados da modelagem, esses dois mercados são ineficientes, com 

índices de eficiência-padrão ligeiramente acima de 80%. Os dados da tabela 6.2 para os 

outputs 3 e 4 já sugeriam a possibilidade de não-eficiência, ainda que esses mercados 

possuam níveis de consumo (input) bastante inferior ao alemão (20%, e 41%, 

respectivamente). 

A presença dos EUA como eficiente não é surpresa dada a filosofia liberal que 

norteia a política econômica norte-americana (práticas antitruste de fomento e garantia 
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da livre concorrência). Suas experiências de liberalização sempre foram balizadoras 

para os demais mercados. É o maior e mais desenvolvido mercado de gás natural do 

mundo com uma quantidade de agentes que destoa dos demais e um mercado spot 

amplo.  

Há um segundo conjunto de DMUs eficientes que possuem um consumo de gás 

pequeno em relação aos outros mercados “referência”: Estônia, Irlanda, Suécia e Suíça. 

O índice de eficiência-padrão igual à unidade é explicado pela quantidade de agentes 

em uma ou mais atividades – não necessariamente as mesmas - que matematicamente 

conferem a eles, comparados aos outros mercados, uma boa relação outputs/input. São 

mercados com trajetórias de liberalização dessemelhantes entre si. 

A Irlanda, por exemplo, tem a seu favor a quantidade de empresas produtoras de 

gás natural com participação acima de 5% da produção total: 6. Um número maior que a 

maioria dos mercados e igual ao da Alemanha, por exemplo, mas para atender a um 

consumo quase 16 vezes menor. O mercado suíço, por sua vez, é o mercado que possui 

o quinto maior número de comercializadoras de gás (80) para um consumo de gás 

pequeno.  

Na América Latina, os mercados argentino e brasileiro merecem destaque, por 

possuírem índices de eficiência díspares. Na Argentina, a Lei nº 24.076/1992 é 

considerada o grande marco do processo de reforma do setor de gás. Além da 

anterioridade, frente aos de mercados europeus como o espanhol e o francês, a reforma 

argentina se apoiou em dois aspectos fundamentais: tornou obrigatório o livre acesso 

não discriminatório de terceiros à infra-estrutura de transporte e de distribuição e 

instituiu o unbundling (Bondorevsky et al., 2001). 

  Institucionalmente, o Ente Regulador del Gas (ENARGAS – órgão regulador 

independente) foi criado e a empresa Gas del Estado (GdE), que controlava as 

atividades de transporte e de distribuição, foi privatizada e fragmentada em 2 empresas 

de transporte e 8 empresas de distribuição de gás (Almeida et al., 2002). Entre 2004 e 

2007, mais uma empresa de distribuição foi constituída. 

Tais mudanças foram tão estruturais que nem a crise em seu mercado de gás a 

partir de 2004 - marcada pela volta da interferência do Estado no mercado, pelo 

congelamento de preços e tarifas e pela retração dos investimentos – foi capaz de 
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desfazer os efeitos do processo de liberalização argentino. Seus efeitos estão, em parte, 

capturados pelo índice obtido. 

Por sua vez, a liberalização no Brasil não só se iniciou mais tarde como de modo 

menos contundente que o argentino. Mesmo com a Lei do Petróleo, de 1997, o país se 

ressentia de um marco regulatório específico para o gás e de maior poder para a ANP, o 

que só veio doze anos depois, com a Lei do Gás. Em 2007, a estatal brasileira 

PETROBRAS respondia por quase 100% da produção nacional (não havia importação), 

100% do transporte e tem participação em 20 das 27 companhias distribuidoras de gás. 

Por essa configuração, o mercado brasileiro obteve índice de 17%, bastante baixo. 

Confrontando-se os resultados obtidos com os registros dos órgãos reguladores 

sobre a estrutura dos mercados de alguns, percebe-se a aderência do índice calculado 

com a realidade dos mercados avaliados. Para alguns mercados, os resultados são 

intuitivos e apenas confirmam as expectativas; para outros, a inicial surpresa dos índices 

calculados se desfaz após análise comparativa dos dados.  

Além dos índices de eficiência, a definição dos benchmarks (conjunto 

referência) para as DMUs ineficientes é outra importante contribuição de DEA para o 

planejamento dos processos de liberalização. A tabela 7.2 mostra os conjuntos de 

referência de todas as 29 DMUs analisadas. As DMUs das colunas são os mercados 

eficientes da tabela 6.2 e os valores indicam a contribuição de cada DMU eficiente para 

a composição dos alvos das DMUs ineficientes (λ). 

Normalmente, a DMU eficiente é benchmark para si própria. Eventualmente, 

pode acontecer de uma DMU, apesar de eficiente, possuir como benchmark outra DMU 

eficiente. Neste caso, diz-se que essa DMU é fracamente eficiente. Na presente análise, 

todos os mercados eficientes se enquadram no primeiro caso (em azul).  

Para o Brasil, os resultados sugerem que seu processo de liberalização deve 

observar os seguintes mercados (em ordem de contribuição – λ decrescente): Irlanda, 

Alemanha e Reino Unido. Com efeito, desses três, o mercado irlandês pode ser 

considerado aquele de perfil (variáveis) mais semelhante ao mercado brasileiro (ver 

tabela 6.2). 
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Tabela 7.2: Resultados do Modelo DEA-BCC (Benchmarks). 
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A definição das metas para as DMUs ineficientes é uma conseqüência do cálculo 

dos λ´s e responde à terceira questão-chave do nosso problema. Na orientação da 

modelagem utilizada, os alvos - outra denominação para as metas – significam as 

quantidades dos outputs que os mercados considerados ineficientes devem (ou deveriam) 

possuir para que fossem eficientes, dado o conjunto de mercados analisados.  

O mercado brasileiro, por exemplo, deveria possuir: 6,03 produtoras de gás; 0,21 

transportadoras de gás; 25,63 distribuidoras e 126,67 comercializadoras de gás. Por sua 

vez, o mercado francês, para ser eficiente segundo a modelagem, deveria tomar medidas 

para elevar o número de agentes em todas as atividades do mercado (outputs): 6,27; 0,41; 

22 e 106,61. A tabela 7.3 compara os outputs observados em 2007 dos mercados 

ineficientes com os seus alvos para alcançar a eficiência. 

Na tentativa de conseguir uma maior discriminação das DMUs, aplicou-se o Método 

de Restrição aos Pesos ao modelo DEA-BCC clássico. Em relação à situação clássica, o 

resultado mostrou-se satisfatório quando os outputs 1 e 4 foram priorizados, porque houve 

redução da quantidade de mercados eficientes para 6 e 5, respectivamente. Nesse 

exercício de priorização, pode-se notar que algumas DMUs foram consideradas eficientes 

em todas as cinco rodadas: Estônia, Alemanha, Irlanda, Suíça e Estados Unidos.  

Os alvos apresentados na tabela 7.3 são valores virtuais, frutos da resolução do 

problema de programação linear do modelo DEA-BCC. São resultados difíceis de serem 

aplicados na prática, pois não se referem a nenhum mercado observado. Ao contrário, são 

uma combinação linear de alguns deles. Afinal, a política energética argentina deverá ser 

uma combinação das medidas adotadas na Alemanha, Irlanda, Reino Unido e Estados 

Unidos? É possível fornecer dados mais reais aos gestores do processo de liberalização? 
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 Tabela 7.3: Alvos das DMUs ineficientes pelo Modelo DEA-BCC. 
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No modelo FDH-BCC, os benchmarks são mercados observados. Conforme já 

explicado no capítulo 2, o acréscimo da condição de integralidade dos λ´s no 

modelo DEA-BCC faz com que cada mercado ineficiente tenha apenas um mercado 

em seu conjunto de referência. Naturalmente, os valores dos outputs do mercado 

benchmark são os alvos para esse mercado ineficiente. Com isso, escapa-se da 

situação esdrúxula de se ter 1,22 empresas transportadoras como meta para o 

mercado espanhol. 

A tabela 7.4 mostra os índices de eficiência-padrão e os benchmarks obtidos 

pelo modelo FDH-BCC. Duas observações sobre esses resultados são importantes. 

A primeira é a condição inequívoca de ineficiência de alguns mercados de gás como 

o brasileiro, o francês, o grego e o búlgaro. O fato de serem ineficientes até mesmo 

num modelo considerado “mais benevolente” sugere uma estrutura de mercado, de 

fato, menos competitiva. Em contrapartida, tem-se uma quantidade maior de 

mercados eficientes: 20 dos 29 mercados. Está configurado um problema de pouca 

discriminação.  

 

Tabela 7.4: Resultados do Modelo FDH-BCC (Eficiência-padrão e Benchmarks). 
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A aplicação do Método de Restrição aos Pesos ao modelo FDH-BCC mostrou-

se bastante efetiva, tendo reduzido o número de DMUs eficientes em todas as 

priorizações: 8 (produtoras); 18 (transportadoras); 17 (distribuidoras) e 8 

(comercializadoras). Novamente, os mercados se mostraram mais suscetíveis aos 

outputs 1 e 4. Em ambas as priorizações, seis mercados sempre constaram na lista 

de eficientes: Estônia, Alemanha, Irlanda, Suíça, Estados Unidos e Itália. Exceto o 

italiano, é o mesmo conjunto de mercados eficientes obtido na modelagem DEA-

BCC que priorizou a variável “comercializadoras de gás”. 

Os resultados das dez rodadas realizadas até aqui – cinco de modelo DEA-

BCC e cinco do modelo FDH-BCC - impõem metas bastante ambiciosas para as 

DMUs ineficientes. Por exemplo, imaginar que a política energética brasileira irá, 

imediatamente, sextuplicar a quantidade de agentes na atividade de comercialização 

de gás foge à realidade do mercado.  

Mais do que isso, é recomendável que esse processo ocorra gradativamente a 

ponto de se verificar os seus efeitos no mercado. Na prática, ocorre que esses 

aumentos só se justificam sob o ponto de vista econômico se forem acompanhados 

de um crescimento no consumo de gás (input), o que demanda tempo. Por esse 

contexto, é interessante oferecer para o tomador de decisão resultados que indiquem 

avanços paulatinos nos outputs.  

Com esse objetivo, aplicou-se o FDH-BCC em camadas. Seus resultados 

permitem estabelecer uma trajetória de melhoria gradativa para as DMUs 

ineficientes até que elas alcancem a camada mais externa (superior), de maior 

eficiência. É o que mostra a figura 7.1. 
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Figura 7.1: Benchmarks e proposição de metas no Processo de Liberalização de Mercados de Gás Natural. 

BR FR 

BE BU  FI  GR  LE    LU  EV 

AU RC DI    ES  AL  HU  IR   IT  LI  PO  PT  RO     EL   EP  SU    RU   SI    TU   EU    AR 

Legenda: 
 
AU: Áustria; RC: República Checa; DI: Dinamarca; ES: Estônia; AL: Alemanha; HU: Hungria; IR: Irlanda; IT: Itália; LI: Lituânia; PO: Polônia; PT: Portugal; RO: Romênia; EL: 
Eslováquia; EP: Espanha; SU: Suécia; RU: Reino Unido; SI: Suíça; TU: Turquia; EU: Estados Unidos; AR: Argentina; BE: Bélgica; BU: Bulgária; FI: Finlândia; GR: Grécia; LE: 
Letônia; LU: Luxemburgo; EV: Eslovênia; BR: Brasil; FR: França. 



 

107 
 

Ademais, foi verificado o efeito de se aplicar conjuntamente a técnica em 

camadas e o Método de Restrição aos Pesos no modelo FDH-BCC. Não por 

coincidência, as variáveis cuja priorização implicou maior discriminação das DMUs 

(produtoras e comercializadoras de gás) são as mesmas em que se observou um 

maior desmembramento em camadas (quatro camadas). Naturalmente, quanto 

menor a quantidade de DMUs eficientes, mais camadas haverá até que se consiga 

acomodar todas as DMUs em alguma camada.  

Os mercados de Brasil e França pertencem à última camada (mais interna) em 

todas as rodadas FDH-BCC (clássico e com restrição aos pesos). Eventualmente, os 

mercados grego e checo aparecem nas camadas intermediárias, o que ratifica a 

ineficiência desses mercados já indicada pelo modelo DEA-BCC. Os índices de 

eficiência para todas as camadas FDH-BCC são apresentados nos ANEXOS I ao V.  

Nos resultados obtidos com o FDH-BCC, tanto no modelo “puro” quanto nos 

modelos com restrição aos pesos, é interessante notar a presença de DMUs 

fracamente eficientes. Isso ocorre, inclusive, quando o método de separação em 

camadas foi aplicado e não apenas na primeira (ou superior) camada.   

Por exemplo, o mercado lituano é eficiente pelo FDH-BCC clássico, mas tem 

como benchmark o mercado suíço. Pelas variáveis dessas DMUs, vê-se que são 

mercados bastante semelhantes, com o segundo se diferenciando de forma mais 

significativa apenas quanto à quantidade de comercializadoras (4 e 80 

respectivamente). Uma diferença suficiente para que o mercado lituano não seja 

referência para si mesmo, mas que não chega a comprometer a sua condição 

eficiente. 

Não surpreendentemente, o mercado de gás da Lituânia só deixa de ser 

eficiente quando a variável “comercializadoras de gás” é priorizada. Nesse caso, o 

mercado suíço também é o seu benchmark. A propósito, já na modelagem DEA-

BCC clássica, o mercado suíço já aparecia como o mercado benchmark de maior 

influência para tornar o mercado lituano eficiente (ver tabela 7.2). É um indicativo 

de que as duas técnicas não paramétricas utilizadas nesta dissertação, respeitadas as 

suas especificidades, não oferecem resultados conflitantes, mas complementares. O 

estudo de caso e o objetivo final é que nortearão a escolha de um em detrimento do 

outro. 
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Capítulo 8 - CONCLUSÃO E SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Nesta dissertação, testou-se a hipótese de se aplicar duas técnicas não 

paramétricas de análise de eficiência relativa (DEA e FDH) no processo de liberalização 

de mercados de gás natural, tornando-os eficientes.  

Através dessas técnicas, busca-se resolver um problema prático em processos de 

abertura de mercados: determinar a quantidade de agentes nas atividades da cadeia 

produtiva do gás natural. Adicionalmente, seus recursos permitem identificar quais 

mercados necessitam reformular sua estrutura horizontal (mercados ineficientes) e 

sugerem medidas para que os mercados se tornem eficientes. Além disso, a escolha por 

essas técnicas foi estimulada pelo fato de serem técnicas que dispensam o 

estabelecimento prévio de uma função de produção que correlaciona as variáveis.  

Não bastassem as razões práticas, o uso delas encontra respaldo conceitual. 

Assim como na Teoria Microeconômica, DEA e FDH miram o conceito de eficiência 

pela ótica de Pareto. A modelagem utilizada (variáveis e orientação a outputs) procura 

refletir o conceito de eficiência econômica de mercado conferindo um maior índice 

àqueles cujos dados observados indicam menor poder de mercado. Pelos resultados 

obtidos, é possível conferir essa aderência conceitual.  

Para alguns mercados, os registros acadêmicos sugerem que os resultados estão 

condizentes com a percepção de especialistas no assunto. É o que foi mostrado no 

Capítulo 7, quando eles foram confrontados com a tabela “Análise Comparativa das 

Reformas Estruturais, Regulatórias e Formas de Comercialização de Gás” (Pinto Junior 

et al., 2007). Para outros mercados, porém, os resultados parecem, inicialmente, contra-

intuitivos. Contudo, uma análise crítica dos dados observados desfaz essa primeira 

impressão indicando, novamente, adequação da modelagem. 

Em todas as rodadas realizadas – DEA ou FDH, com ou sem restrição aos pesos 

– os seguintes mercados resultaram eficientes: Estônia, Irlanda, Suíça, Alemanha e 

Estados Unidos. A corrente econômica dominante nos EUA e a replicação da sua 

experiência para outros mercados sinalizam a condição concorrencial do mercado de 

gás norte-americano (agentes e estrutura).  



 

109 
 

No caso dos mercados de baixo consumo de gás (baixa demanda), a eficiência 

pode ser explicada pela inexistência de outro mercado similar em consumo e com 

outputs significativamente melhores. O mercado suíço, por exemplo, possui outputs 

iguais ou maiores aos dos mercados da Letônia, Luxemburgo ou Eslovênia. É o 

suficiente para que esses três mercados tenham o mercado suíço como principal 

benchmark. É o perfil relativo das duas técnicas influenciando fortemente nos 

resultados. 

A eficiência em mercados menos desenvolvidos pode ser resultado apenas de 

uma conformação histórica da indústria naquele país e não exatamente de uma política 

antitruste estruturada. Nesses casos, não existiria de fato, uma experiência ou prática 

regulatória a ser seguida. Ademais, pela Teoria Microeconômica, no longo prazo, a 

presença de mais de uma empresa atuando em mercados muito pequenos é 

contraproducente no longo prazo e isso tende a ser mais forte para indústrias com altos 

custos fixos, como é a indústria de gás natural.  

Assim, a atuação de uma empresa privada só seria possível via subsídios. Por 

isso, o monopólio verticalizado e estatal marca o início da maioria das indústrias de gás 

natural. De tudo isso, pode-se deduzir que os mercados com baixa demanda só serão 

eficientes por força do perfil relativo das duas técnicas e serão poucos – mercado suíço 

e o estoniano, por exemplo.  

Pelos resultados da modelagem, a grande parte deles é ineficiente. Interessante 

observar que, nesses casos, a ineficiência dos resultados confirma a adequação da 

modelagem. Porém, a razoabilidade econômica não recomenda um processo de 

liberalização a não ser que esteja acompanhado de um aumento de mercado (consumo). 

Em outras palavras, os benchmarks e os alvos devem ser considerados com muita 

parcimônia.  

Além disso, os resultados do Estudo de Caso confirmam algumas diferenças 

teóricas entre as duas técnicas não paramétricas. A primeira delas é a condição mais 

“benevolente” dos modelos FDH em relação aos modelos DEA para qualificar DMUs 

como unidades eficientes. Como conseqüência, existe, no modelo FDH, a vantagem de 

identificar as DMUs inequivocadamente ineficientes e a desvantagem de agravar o 

problema da pouca discriminação. 
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No sentido de contornar esse problema, a utilização do Método de Restrição aos 

Pesos surtiu maior efeito no FDH. Desde já, deixa-se claro que a discriminação 

aumentou em ambas as técnicas. Porém, em alguns casos de priorização, reduziu-se a 

quantidade de DMUs eficientes em 60%: de vinte (FDH-BCC clássico) para oito (FDH-

BCC priorizando os produtores, por exemplo). Na modelagem DEA, a aplicação da 

restrição aos pesos fez reduzir a quantidade de DMUs eficientes de oito para, no 

máximo, cinco.  

A aplicação do Método de Restrição aos Pesos em DEA-BCC não incluiu 

nenhum novo mercado no conjunto de DMUs eficientes. Dependendo da variável 

priorizada, a quantidade de DMUs eficientes foi sempre igual ou menor do que a 

quantidade obtida pelo DEA-BCC clássico. Em cada modelagem com restrição, as 

DMUs eficientes já o tinham sido na modelagem clássica. É uma ocorrência específica, 

pois não há garantias de que isso se repita em outra modelagem (maior número de 

DMUs ou variáveis diferentes).  

Observou-se também a ocorrência de DMUs fracamente eficientes em quase 

todas as modelagens FDH realizadas. Esse fato, ausente em todas as modelagens DEA, 

pode ser específico do caso analisado e das observações ou pode ter origem, também, na 

condição mais “benevolente” dos modelos FDH. Essa ocorrência mostrou-se ainda mais 

marcante porque perdurou até quando se aplicou FDH em camadas associado à restrição 

aos pesos. Algumas DMUs, já em camadas mais internas, não tiveram si próprias como 

benchmarks. 

A aplicação de DEA e FDH neste Estudo de Caso permitiu notar que o recurso 

de estratificação em camadas é mais efetivo em DEA do que na técnica FDH. 

Certamente, é mais um efeito da integralidade no PPL que aumentando a quantidade de 

DMUs eficientes pela não-comparabilidade de algumas delas. 

Logo no início desta dissertação, foi dito que a comprovação do potencial das 

técnicas Análise Envoltória de Dados e Free Disposal Hull como ferramentas de apoio 

nos processos de liberalização passaria, obrigatoriamente, pela resposta a três questões 

chave. Os resultados obtidos, apresentados e discutidos no Capítulo 7 não só 

responderam às perguntas como também se mostraram aderentes à percepção de 
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especialistas e a registros de mercado. Portanto, a suposição enunciada no capítulo 

introdutório é válida. 

Ainda assim, seria um equívoco planejar um processo de reestruturação de um 

mercado tão específico e importante baseado apenas nos resultados obtidos aqui por 

DEA ou FDH. Não obstante o fato de se ter obtido resultados satisfatórios, é importante 

se ater também aos aspectos qualitativos e aos conhecimentos acumulados de experts 

que não são capturados por esses modelos matemáticos (objetivos estratégicos, histórico 

e situação atual do mercado e perspectivas de futuro). Enfim, os resultados finais não 

devem ser encarados como a única informação disponível ou a mais confiável, mas, 

sim, como uma informação adicional e complementar.  

Inegavelmente, o trabalho estaria bem mais enriquecido se houvesse 

informações sobre outros importantes mercados de gás pelo mundo como o mercado 

japonês, o chinês, outros mercados asiáticos e mercados da América Latina (boliviano, 

peruano, chileno, colombiano e venezuelano). A ausência deles se justifica pela 

inexistência, não transparência ou não homogeneidade dos dados (não havia dados para 

todas as variáveis da modelagem). Além de enriquecer a análise sob o ponto de vista 

material (mercados importantes), novas DMUs reduziriam o problema de pouca 

discriminação. 

Outra sugestão para trabalhos futuros é a incorporação do julgamento de 

especialistas do setor de gás natural sobre que atividade eles consideram o maior 

entrave para o estabelecimento de um mercado concorrencial de gás. Uma ordenação 

dos outputs poderia ser obtida através de um questionário. Com isso, o Método de 

Restrição aos Pesos seria utilizado não somente para aumentar a discriminação ou aferir 

a freqüência com que cada mercado constitui o conjunto eficiente, mas também para 

direcionar melhor a política de reforma do mercado de gás (que atividade deve ser 

focada?). 
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ANEXO I : Resultados do Modelo FDH-BCC clássico (por camadas) 
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ANEXO II : Resultados do Modelo FDH-BCC priorizando produtoras (por 

camadas) 
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ANEXO III : Resultados do Modelo FDH-BCC priorizando transportadoras 

(por camadas) 
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ANEXO IV : Resultados do Modelo FDH-BCC priorizando distribuidoras (por 

camadas) 
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ANEXO V : Resultados do Modelo FDH-BCC priorizando comercializadoras 

(por camadas) 
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