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RESUMO 

 

Este trabalho propõe a utilização da Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliação da 

eficiência das bases da região Centro-Oeste de uma empresa brasileira de distribuição e 

comercialização de combustíveis derivados do petróleo e biocombustíveis, quanto ao uso de 

recursos financeiros e operacionais. Seu objetivo é identificar as bases de distribuição 

eficientes, isto é, com as melhores práticas, através do modelo CCR orientado a output e com 

a análise de fronteira invertida. Foram empregados como inputs do modelo a capacidade de 

armazenagem de gasolina tipo A, custos operacionais, não conformidades (output indesejável) 

e o tempo médio de permanência dos veículos dentro das bases. O output do problema foi o 

volume de gasolina A expedido. As bases foram analisadas ao longo do tempo de forma a 

observar o impacto das não conformidades em períodos posteriores.  Os resultados obtidos 

foram discutidos de forma a analisar os benchmarks e alvos das unidades ineficientes. Por 

conta da limitação física da capacidade de armazenagem, foi aplicada a modelagem de 

variável não controlável para obter benchmarks e alvos próximos do real. Em sequência foi 

aplicada novamente a análise de fronteira invertida, que trouxe as bases 1,4 e 5 entre as 10 

primeiras colocadas. Os alvos e benchmarks obtidos poderão servir de auxílio para gestores 

no estabelecimento de metas e na gestão de melhoria dos processos. 

 

Palavras-chave: Análise Envoltória de Dados, Distribuição, Combustível, Avaliação da 

eficiência, Fronteira Invertida, Variável não Controlável. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSCTRACT 

 

This work proposes the use of Data Envelopment Analysis (DEA) to evaluate the efficiency of 

the bases in the Midwest region of a Brazilian company that distributes and trades oil and 

biofuels dividends, regarding the use of financial and operational resources. Its objective is to 

identify as efficient distribution, that is, bases with the best practices, through the CCR model, 

oriented for outputs and with an inverted frontier analysis. Type A gasoline storage capacity, 

operating costs, non-conformities (undesirable output) and the average time the vehicles remain 

within the bases were used as model inputs. The output to the problem was the volume of 

gasoline A shipped. The bases were analyzed over time in order to observe the impact of non-

conformities in later periods. The results obtained were discussed in order to analyze the 

weights of the variables, the benchmarks and the targets of the inefficient units. Due to the 

physical limitation of storage capacity, non-controllable variable modeling will be applied to 

obtain benchmarks and targets close to real. In sequence, the inverted frontier analysis was 

applied again, which brought bases 1, 4 e 5 among the first 10 placed. The targets and 

benchmarks obtained may serve as an aid for managers in the establishment of goals and in the 

management of process improvement. 

 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Distribution, Fuels, Efficiency Evaluation, 

Inverted Frontier, Non-Controllable Variable. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A distribuição de combustíveis derivados do petróleo no Brasil, regulamentada pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, possui fundamental 

papel na economia e desenvolvimento do país (ANP, 2020). As bases de distribuição são 

responsáveis pela distribuição de uma das maiores fontes de energia utilizadas por empresas, 

pessoas, máquinas, carros e até mesmo cidades. Elas recebem os derivados do petróleo e 

bicombustíveis das unidades produtivas, armazenam os produtos adequadamente e os 

distribuem para seus clientes. Um país extenso em território, como o Brasil, precisa de bases 

estrategicamente alocadas e eficientes de forma a permitir que todas as áreas que dependam 

dessa fonte de energia possam se desenvolver. 

Este trabalho irá abordar o estudo da avaliação da eficiência das bases da região 

Centro-Oeste de uma empresa brasileira de distribuição e comercialização de combustíveis 

derivados do petróleo e biocombustíveis, através da Análise envoltória de dados (DEA), uma 

ferramenta de programação linear que estuda as melhores práticas adotadas de um determinado 

grupo. A escolha dessa metodologia se baseia na importância de se trabalhar a eficiência das 

bases, uma vez que são unidades de produção de empresas com fins lucrativos, que buscam 

melhorar suas práticas, de forma a aumentarem seus lucros e margem de mercado. A 

organização de onde foram coletados os dados é uma das maiores do mercado nacional, 

contendo vasta rede de postos e bases de distribuição estrategicamente lotados pelo território 

brasileiro. As bases que serão referência para este estudo recebem derivados do petróleo das 

refinarias através de oleodutos e distribuem os combustíveis na modalidade rodoviária.  

O objetivo principal na utilização da ferramenta supracitada é definir quais bases são 

eficientes e quais possuem as melhores práticas, a partir da análise de variáveis de entradas e 

saídas em comum que possuem, de forma a obter referência de eficiência para as demais. Nessa 

metodologia, uma fronteira de eficiência será estipulada e as bases de distribuição que forem 

determinadas como eficientes servirão de benchmark para as demais. Para as bases ineficientes, 

DEA determina “alvos” e seus respectivos benchmarks. Esses alvos possuem a informação 

quantitativa do quanto as Unidades Tomadoras de Decisão (Decision maker units – DMU) 

ineficientes devem reduzir ou aumentar de insumo, ou em produtos, para que seja atingida a 

eficiência desejada de DMU. As bases de distribuição serão as unidades tomadoras de decisão 
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do problema. Essas DMUs fazem referência a um conjunto de unidade de produção com inputs 

e outputs em comum. Por isso a necessidade de as bases possuírem as mesmas variáveis, 

recursos (entradas) e produtos (saídas). 

A busca pela eficiência se faz constante uma vez que, num país de extensão territorial 

como o Brasil, a distribuição deve ocorrer de forma ininterrupta e acessível a todos. Além dos 

desafios logísticos e econômicos, a recente pandemia ocasionada pelo vírus da Covid 19 vem 

ampliando as restrições de circulação e produção, ampliando o número de variáveis do processo 

de distribuição e desafios. Portanto, melhorar a produtividade se torna atividade obrigatória 

para garantir que as necessidades e expectativas dos clientes sejam atendidas e superadas, além 

da questão da competição de mercado a ser considerada. O estudo das bases através de DEA se 

faz relevante, pois, uma vez definidas quais bases são eficientes, elas passam a ser Benchmark 

das demais. Dessa forma, espera-se que a ferramenta possa auxiliar gestores na identificação 

das áreas que precisam de atuação e no estabelecimento de metas para as bases ineficientes, 

buscando aumentar a produtividade, e, portanto, a eficiência, e entregar mais aos seus clientes, 

sem aumentar a quantidade de insumos.  

Para tal avaliação, serão consideradas como input a capacidade de armazenagem e de 

volume expedido de Gasolina A, por ser um produto no qual todas as bases recebem e 

distribuem, tempo de permanência dos veículos de distribuição nas bases (TMPV), o custo 

operacional de movimentação/m³ e a quantidade de manifestações de não conformidade. Para 

a modelagem desse trabalho, serão utilizados o modelo DEA CCR orientado a output, visando 

o aumento do volume expedido de gasolina A, com o uso do índice de eficiência invertida 

composta, de forma a classificar as DMU’s que possuírem as melhores práticas. Dessa forma, 

o resultado esperado é um ranking das DMU’s por eficiência composta, que englobem fatores 

econômicos e de performance operacional das bases. Também será utilizado o modelo para 

variáveis não controláveis por conta da restrição física da capacidade de armazenagem de 

gasolina A. 

Este trabalho será dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo é a Introdução, onde 

são apresentados os primeiros dados do estudo de caso, assim como o objetivo do trabalho, a 

metodologia que será aplicada e a estruturação dos capítulos, com breve resumo de cada. 

Em seguida, será apresentado o segundo capítulo, Embasamento teórico, onde serão 

abordados os conceitos e definições que são relevantes para a compreensão do estudo de caso 
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e o conceito de DEA. Serão apresentados os modelos clássicos de DEA, os tipos de orientação 

possíveis, etapas a serem seguidas para a escolha das DMU’s e das variáveis do problema e 

outros modelos de DEA utilizados neste estudo. 

O terceiro capítulo, Estudo de Caso, irá trazer as informações da empresa escolhida e 

do problema. Será abordado inicialmente um breve histórico acerca do Petróleo e seus 

derivados, o conceito das bases de distribuição, objetivo de negócio e principais atividades e a 

venda de combustíveis na região centro-oeste. Em seguida, será apresentado a empresa e o 

problema foco deste trabalho.  

No quarto capítulo, será definida a modelagem inicial do problema. Nesta parte, serão 

discutidos a escolha das variáveis e das DMU’s, a classificação das variáveis e os dados do 

problema, além do modelo definido para o estudo de caso. 

O quinto capítulo será composto pelos resultados obtidos a partir da modelagem 

definida no capítulo quatro. Serão apresentados as análises e desenvolvimentos a partir dos 

resultados obtidos até que se alcance o objetivo deste estudo.  

Para a conclusão, o sexto capítulo irá sumarizar todo o desenvolvimento do estudo de 

caso, e ressaltar seus principais resultados obtidos, bem como a análise final do trabalho e 

abordar os trabalhos futuros a serem desenvolvidos. 

Em seguida serão apresentadas as referências utilizadas na elaboração deste trabalho 

e o apêndice, composto pelas tabelas e gráficos criados para a auxiliar a análise desse estudo. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Este capítulo irá abordar conceitos importantes para a compreensão do estudo de caso 

e relevância do trabalho. 

 

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

Para obter maior compreensão acerca da metodologia da Análise Envoltória de Dados 

(DEA) é importante apresentar à discussão os conceitos de produtividade, eficácia, eficiência e 

efetividade, pois estão diretamente relacionados à ferramenta e, apesar de serem ambos 

utilizados como medida de desempenho, possuem diferenças relevantes para este estudo 

(CHARNES, COOPER, & RHODES, 1978). Dessa forma, serão apresentados a seguir os 

conceitos referentes às modelagens de DEA.  

 

2.1.1 Produtividade 

 

Segundo Slack, Brandon-Jones e Johnston (2015), produtividade é a medida utilizada 

como índice resultante referente a divisão entre aquilo que foi produzido por aquilo que a 

operação exige para ser feita, conforme pode ser visto em (1). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
  çã

   çã
                                     (1) 

 

Frequentemente utilizada entre as empresas para mensurar o sucesso das operações, 

ela é dividida pelos autores mencionados em produtividade de fator único e produtividade 

multifatorial. 

A produtividade de fator único é o índice referente a divisão do produto da Operação 

por um input da operação, conforme apresentado em (2). A comparação de índices referentes a 

diferentes inputs é frequentemente utilizada para análises de diferentes operações, tendo a 
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opção de excluir os efeitos dos custos dos inputs (SLACK, BRANDON-JONE, & JOHNSTON, 

2015).  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 ú𝑛𝑖𝑐𝑜 =
  çã

   çã
                        (2) 

 

Na produtividade multifatorial, ou produtividade de fator total, temos a divisão do 

produto para a Operação por todos os inputs necessários à operação, conforme apresentado em 

(3). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 =
  çã

    çã
                             (3) 

 

A boa compreensão desse conceito é fundamental para as próximas abordagens deste 

trabalho, que são os conceitos de eficiência e eficácia. 

 

2.1.2 Eficiência 

           

 Farrell (1957) dividiu a eficiência em alocativa e técnica, sendo essa última a abordagem 

utilizada para este trabalho. Em sua definição, o autor retrata a eficiência produtiva técnica 

como o sucesso em obter o máximo possível de um sistema produtivo a partir de um 

determinado conjunto de insumos. Dessa forma, um elevado índice de eficiência produtiva 

técnica representaria o maior aproveitamento ou melhor qualidade de insumos utilizados. 

Diferente da produtividade onde os resultados e insumos são relacionados para 

obtenção de índices, a eficiência é um conceito relativo. Segundo ANGULO-MEZA, BIONDI 

NETO, SOARES DE MELLO, GOMES, & COELHO (2005), a distinção se baseia na 

comparação do que foi produzido e os insumos utilizados com a maior produtividade do 

sistema. 
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2.2 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS  

 

A Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) é uma ferramenta 

baseada em programação linear que foi inicialmente desenvolvida por Charner, Cooper e 

Rhodes em 1978, para medir a performance de um conjunto de unidades produtivas que 

possuem fins semelhantes, denominadas de Unidades Tomadoras de Decisão (Decision Maker 

Units – DMUs (ZHU, 2014). As DMUs utilizadas nesse tipo de análise devem possuir recursos 

de entrada (input) e produtos (outputs) comuns que permitam a comparação dos valores de 

variáveis iguais, baseado no conceito de eficiência definido por Farrel em 1957.  

Conforme mencionado por Zhu (2014), DEA vem sendo utilizado com sucesso ao 

longo dos anos em diferentes áreas de estudo devido a sua simplicidade de aplicação e 

flexibilidade.  A ferramenta é classificada como excelente para análise de dados em 

benchmarking, uma vez que ela determina uma fronteira de eficiência, com bases nas 

informações de inputs e outputs observadas de cada DMU, ou seja, relativa. Dessa forma, os 

modelos da metodologia identificam as DMUs eficientes, as DMUs ineficientes, os alvos a 

serem atingidos e os pesos das variáveis, diferente de outros modelos que comparam os 

indicadores de produtividade real a valores teóricos. 

Para dar início a descrição do modelo, é necessário voltar as definições de 

produtividade multifatorial (3), onde temos o quociente entre produto gerado e insumos gastos. 

Segundo Charnes, Cooper e Rhodes (1978), o índice de eficiência relativa de uma DMUk, será 

o quociente entre a sua produtividade pela maior produtividade apresentada por qualquer outra 

DMU do conjunto. Ou seja, a eficiência relativa é o quociente entre a soma ponderada dos 

outputs (∑ 𝑢 𝑦 ),  pela soma ponderada dos inputs (∑ 𝑣 𝑥 )  de uma DMUk, onde 𝑣  e 𝑢  

são os pesos dos inputs e outputs respectivamente, 𝑥  são os inputs i da DMUk e 𝑦  são os 

outputs j da DMUk, conforme representado em (4). Os somatórios também são definidos como 

outputs e inputs virtuais, respectivamente. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
∑

∑
                                  (4) 
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Zhu (2014) cita Charner, Cooper e Rhodes (1978) ao definir que uma DMU é 

considerada eficiente, ou seja, ter indicador de valor igual a 1, quando ficar constatado que 

nenhuma de suas outras métricas podem ser melhoradas, sem que outras piorem. Soares de 

Mello, Angulo-Meza e Gomes (2005) complementam esse conceito ao atrelar a denominação 

de unidade Pareto Eficiente para as DMUs eficientes, compositoras da fronteira de eficiência 

teórica, conforme pode ser visto na figura 1, adaptada de Soares de Mello, Angulo-Meza e 

Gomes (2005). Neste contexto, as DMUs eficientes não necessariamente fazem parte de uma 

fronteira de produção, mas formam uma fronteira de melhores práticas adotadas (COOK, 

KAROU, & ZHU, 2013).  A curva f (x) representada na figura 1 é um exemplo de curva teórica 

de referência. A região abaixo da curva faz referência ao Conjunto Viável de Produção, no qual 

pertencem as DMUs ineficientes, ou seja, que possuem resultados abaixo do esperado, 

considerando a quantidade de recursos que são consumidos. 

 

 

Figura 1 – Fronteira de Eficiência teórica. 

 

As DMU’s dentro da fronteira teórica são classificadas como ineficientes, ou não 

pareto eficientes. Para torná-las eficiente, elas devem se aproximar da DMU eficiente mais 

próxima, localizadas na fronteira teórica 𝑓(x). A DMU E, por exemplo, é ineficiente. Segundo 

Soares de Mello, Angulo-Meza e Gomes (2005), ela pode tornar-se eficiente de duas formas, 

dependendo do contexto praticado. Na primeira, a DMU E pode buscar como parâmetro a DMU 

A, ao reduzir seu input. Na segunda forma, a DMU E pode aumentar seu output de forma a 

buscar os valores praticados pela DMU B. Assim, tem-se a definição de eficiência orientada. 
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Ela pode ser orientada a input ou orientada a output, conforme discutido. No primeiro tipo de 

orientação, a eficiência da DMU E é, por exemplo, obtida através do quociente PA/PE. No 

segundo, a eficiência da DMU E é, por sua vez, obtida através do quociente QE/QB. Ambos 

fazem referência a um número entre 0 e 1. As DMU’s eficientes, denominadas de benchmark, 

são as referências dos problemas de DEA. 

 Para atingir a eficiência máxima do problema, as DMU’s ineficientes são projetadas 

na fronteira de eficiência. As projeções eficientes serão os alvos das DMU’s ineficientes e 

quantificarão os níveis de input e output que deverão ser atingidos para que a eficiência seja 

alcançada. A figura 2 ilustra uma fronteira definida por DEA para um determinado processo 

produtivo onde busca-se reduzir os recursos utilizados, composto de 1 input e 1 output. 

Graficamente, a reta que compõe a fronteira deverá passar pela DMU eficiente. Os novos pontos 

A’, C’, D, E’ e F’ são os alvos das DMU’s A, C, B, E e F, respectivamente. A DMU eficiente 

B é o benchmark de todas as demais DMU’s. 

 

 

Figura 2 – Benchmark e Alvos de DMU’s em uma fronteira de eficiência. 

 

A figura 2 ilustra um modelo orientado a input, pois as DMUs buscam atingir a 

fronteira de eficiência reduzindo seus recursos disponíveis, mantendo sua produção, conforme 
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orientação da seta preta. De forma análoga, em um modelo orientado a output as DMUs buscam 

atingir a fronteira de eficiência ao aumentar seus produtos, mantendo o consumo de recursos, 

conforme orientação da seta laranja. Ambas orientações serão discutidos mais à frente. 

 

 

 

 

2.3 MODELOS CLÁSSICOS 

 

O enfoque DEA é composto por diversos modelos multidimensionais, aplicados 

conforme contexto do problema. Dois modelos clássicos da literatura são os modelos CCR e 

BCC, que serão apresentados na próxima seção. 

 

2.3.1 Modelo CCR 

 

O modelo CCR foi apresentado em 1978 por Charnes, Cooper e Rhodes, e tem seu 

nome composto pelas iniciais de seus autores, como forma de homenagem. Sua principal 

característica é a suposição de retornos constantes de escala, Constant Returns to Scale - CRS. 

Nessa configuração, quaisquer variações ocorridas nos insumos de entrada (inputs) acarretam 

variações proporcionais nos produtos do processo (outputs) (CHARNES, COOPER, & 

RHODES, 1978). Nesta seção, serão abordados os dois tipos de orientação para o modelo. 

 

 

2.3.1.1 Modelo DEA orientado a Input 

 

Conforme abordado na seção 2.2, modelos orientados a input trabalham a redução de 

insumos em DMU’s ineficientes de forma a atingir os mesmos resultados das DMU’s 

consideradas benchmark. No modelo CCR orientado a input, a eficiência é determinada através 

da otimização da equação (4). A programação linear do modelo traz à tona a benevolência da 
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ferramenta, discutida na seção 2.2, ao permitir que cada DMU adquira pesos em variáveis que 

sejam relevantes ao desenvolvimento do processo, desde que não sejam maiores do que 1. 

Segue abaixo as formulações matemáticas do modelo não linearizado na primeira coluna e 

linearizados na segunda coluna, em (5), onde 𝐸𝑓𝑓  é a eficiência da DMU o em estudo. 

 

 

 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓𝑓 =
∑ 𝑢 𝑦

∑ 𝑣 𝑥
                                                     𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓𝑓 = 𝑢 𝑦        (5) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎                                                                                𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 

∑

∑
≤ 1, ∀𝑘                                                             ∑ 𝑣 𝑥 = 1 

𝑣 , 𝑢 ≥ 0, ∀ , 𝑗                     ∑ 𝑢 𝑦 − ∑ 𝑣 𝑥 ≤ 0, ∀  

             𝑣 , 𝑢 ≥ 0, ∀ , 𝑗 

 

A função objetivo do modelo em (5) se baseia em maximizar a eficiência relativa. 

Assim como foi definido em (4), nas formulações apresentadas em (5), os inputs e outputs da 

DMU em análise são representados por 𝑥  e 𝑦 , respectivamente. As variáveis 𝑣  e 𝑢  são os 

pesos de inputs i, 𝑖 = 1, … , 𝑟, e outputs j, 𝑗 = 1, … , 𝑠, e as outras variáveis 𝑥  e 𝑦  são, 

respectivamente, os inputs i e outputs j da DMU k, 𝑘 = 1, … , 𝑛.  

O dual deste modelo dos multiplicadores corresponde ao modelo do envelope. Através 

dele, é possível visualizar o alcance da eficiência através da redução de recursos (SOARES DE 

MELLO J. C., ANGULO-MEZA, GOMES, & BIONDI NETO, 2005). A formulação 

matemática (6) apresenta o modelo e a inclusão da variável 𝜆 , responsável por quantificar a 

importância da DMU benchmark em relação a DMU ineficiente.  

 

𝑀𝑖𝑛 ℎ                                                                                                                                                         (6) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 
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ℎ 𝑥 ≥ 𝜆 𝑥 ,    ∀𝑖 

𝑦 ≤ 𝜆 𝑦 , ∀  

𝜆 ≥ 0, ∀k  

 

Na modelagem (6), ho, xo e yo fazem referência a eficiência, inputs e outputs da 

DMUo, respectivamente. No modelo do envelope, ho representa a redução máxima dos inputs 

necessária para trazê-los para a fronteira de eficiência. A primeira restrição garante que a 

redução proporcionada por ho na DMUo não ultrapasse a fronteira de eficiência criada pelas 

DMU’s eficientes. A segunda restrição garante que os outputs da DMUo não sejam alterados 

pela redução proporcionada nos inputs. Por fim, temos a restrição de não negatividade dos λ , 

para todas as k DMU’s do problema. 

Nos resultados obtidos através da simulação do modelo os alvos das DMUs eficientes 

são elas mesmas. Ao utilizar um modelo com mais de duas dimensões, como por exemplo dois 

inputs e um output, folgas podem aparecer nas DMUs ineficientes ou fracamente eficientes 

(SOARES DE MELLO J. C., ANGULO-MEZA, GOMES, & BIONDI NETO, 2005). Uma das 

formas de encontrar os alvos consiste na transformação das restrições em igualdades, com a 

inclusão das folgas, sendo 𝑆  e 𝑆 as folgas dos inputs i e outputs j, conforme pode ser visto em 

(7). 

 

𝜆 𝑥 + 𝜆 𝑥 + ⋯ + 𝜆 𝑥 + ⋯ + 𝜆 𝑥 = ℎ 𝑥 − 𝑆                                                         (7) 

𝜆 𝑦 + 𝜆 𝑦 + ⋯ + 𝜆 𝑦 + ⋯ + 𝜆 𝑦 = 𝑦 + 𝑆  

 

Em (7), do lado esquerdo da igualdade temos a combinação linear do que é eficiente e 

do lado direito do que deverá ser reduzido. Em sequência, os alvos 𝑥^  e 𝑦^  podem ser 

encontrados nas duas formas apresentadas em (8) e em (9), ao substituir os valores ótimos das 

variáveis 𝜆∗, ℎ∗ , 𝑆∗ 𝑒 𝑆∗ . 
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𝑥^ = ℎ 𝑥 − 𝑆∗      (𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒çã𝑜 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 + 𝑓𝑜𝑙𝑔𝑎)                                                                       (8) 

𝑦^ = 𝑦 + 𝑆∗                                                               

 

𝑥^ = 𝜆∗ 𝑥 + 𝜆∗ 𝑥 + ⋯ + 𝜆∗ 𝑥 + ⋯ + 𝜆∗ 𝑥 + ⋯ 𝜆∗ 𝑥                                                  (9) 

𝑦^ = 𝜆∗ 𝑦 + 𝜆∗ 𝑦 + ⋯ + 𝜆∗ 𝑦 + ⋯ + 𝜆∗ 𝑦 + ⋯ 𝜆∗ 𝑦  

 

2.3.1.2 Modelo DEA orientado a Output 

 

No modelo orientado a outputs, conforme discutido na seção 2.2, o objetivo se baseia 

em maximizar os produtos das unidades de decisão, sem que haja aumento dos inputs 

necessários ao processo. As variáveis desse modelo são a mesmas para o modelo orientado a 

input, apresentadas na seção 2.3.1.1. A diferença está na multiplicação de ℎ  aos produtos, de 

forma a manter os recursos e permitir que a DMUo atinja a fronteira de eficiência. Sendo a 

eficiência equivalente a 1 ℎ , ℎ  é, portanto, um número maior que 1, ou seja, ele aumenta os 

valores dos outputs. Quanto maior o seu valor, mais ineficiente será a DMUo (SOARES DE 

MELLO J. C., ANGULO-MEZA, GOMES, & BIONDI NETO, 2005). Dessa forma, temos o 

modelo (10), onde ℎ  é o fator de aumento e 𝜆  a importância quantificada da DMUk na 

formação do alvo da DMUo. 

 

𝑀𝑎𝑥 ℎ                                     (10) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 

𝑥 − 𝑥 𝜆 ≥ 0, ∀ 𝑖 

−ℎ 𝑦 + 𝑦 𝜆 ≥ 0, ∀𝑗 

𝜆 ≥ 0, ∀𝑘 
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A primeira restrição do modelo garante que o aumento proporcionado por ho nos 

outputs não consiga alterar os níveis dos inputs da DMU. A segunda restrição garante que o 

aumento proporcionado por ho nos outputs da DMUo não ultrapasse a fronteira de eficiência 

definida pelas DMU’s eficientes. 

São apresentados em (11) as equações do modelo dos multiplicadores na forma 

fracionária e linearizada, respectivamente. 

 

𝑀𝑖𝑛 ℎ =
∑ 𝑣 𝑥

∑ 𝑢 𝑦
                                                             𝑀𝑖𝑛 ℎ = 𝑣 𝑥                 (11) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎                                                                                                𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎         

∑ 𝑣 𝑥

∑ 𝑢 𝑦
≥ 1, ∀𝑘                                                                                𝑢 𝑦 = 1 

𝑢 , 𝑣 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖                                                                                     𝑢 𝑦 − 𝑣 𝑥 ≤ 0, ∀𝑘 

                                                                          𝑢 ,𝑣 ≥ 0, ∀ 𝑗, 𝑖 

 

Segue abaixo interpretação gráfica na figura 3 do modelo CCR orientado a output, com 

5 DMU’s, 2 outputs e 1 input. 

 

Figura 3 – Representação gráfica do modelo CCR orientado a output. 
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Neste modelo, a representação gráfica possui em seus eixos a razão de outputs por 

inputs. Até então, foram apresentadas neste trabalho as representações orientadas a inputs, que 

utilizam eixos com razão inversa. A fronteira de eficiência será formada pelas DMU’s 

eficientes, ou seja, aquelas que apresentarem os melhores resultados para seus outputs e, 

portanto, pode ser considerada como o inverso da fronteira orientada a inputs 

 

2.3.2 Modelo BCC 

 

Assim como no modelo CCR, o modelo BCC tem seu nome composto das iniciais de 

seus criadores, Banker, Charner e Cooper e foi desenvolvido pelos autores em 1984. A principal 

diferença entre os modelos é o retorno variável de escala, ou seja, o modelo BCC permite que 

que as DMU’s tenham valores de inputs e outputs não proporcionais. Ele é indicado em 

operações onde inputs e outputs tenham ordens de grandezas em escalas além da não 

proporcionalidade. Dessa forma, ele permite que DMU’s com valores baixos de inputs possam 

apresentar retornos crescentes e, em contra partida, que as que operam com valores altos possam 

apresentam retornos decrescentes. A convexidade da fronteira é obtida através da inclusão da 

restrição ao modelo do envelope, nos modelos orientados a input e output respectivamente, em 

(12) e em (13). 

 

𝑀𝑖𝑛 ℎ                                                                                                                                                         (12) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎  

ℎ 𝑥 −  𝑥 𝜆 ≥ 0, ∀𝑖 

−𝑦 + 𝑦 𝜆 ≥ 0, ∀𝑗 

𝜆 = 1 
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𝜆 ≥ 0, ∀𝑘 

 

𝑀𝑎𝑥 ℎ                                                                                                                                                      (13) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎  

𝑥 − 𝑥 𝜆 ≥ 0, ∀𝑖 

−ℎ 𝑦 + 𝑦 𝜆 ≥ 0, ∀𝑗 

𝜆 = 1 

𝜆 ≥ 0, ∀𝑘 

 

Os modelos (14) e (15) apresentados abaixo são os duais dos modelos (12) e (13), 

respectivamente. As variáveis duais 𝑢∗ e 𝑣∗ são associadas à restrição ∑ 𝜆 = 1 e podem ser 

identificadas como fatores de escala (SOARES DE MELLO J. C., ANGULO-MEZA, GOMES, 

& BIONDI NETO, 2005). 

 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑓𝑓 = 𝑢 𝑦 + 𝑢∗                                                                                                               (14) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 

𝑣 𝑥 = 1 

− 𝑣 𝑥 + 𝑢 𝑦 + 𝑢∗ ≤ 0, ∀𝑘 

𝑣 , 𝑢 ≥ 0, 𝑢∗  ∈ ℜ 
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𝑀𝑖𝑛 𝐸𝑓𝑓 = 𝑣 𝑥 + 𝑣∗                                                                                                                 (15) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎  

𝑢 𝑦 = 1 

− 𝑣 𝑥 + 𝑢 𝑦 − 𝑣∗ ≤ 0, ∀𝑘 

𝑣 , 𝑢 ≥ 0, 𝑢∗  ∈ ℜ 

 

2.4 OUTRAS METODOLOGIAS E MODELOS EM DEA 

 

Será apresentado nesta seção outros modelos de DEA relevantes para este estudo de 

caso. 

2.4.1 Fronteira Invertida 

 

Por ser benevolente, DEA pode desconsiderar como relevantes variáveis que não são 

favoráveis para as unidades tomadoras de decisão (MACIEL, LIMA, ANGULO-MEZA, & 

GOMES JUNIOR, 2014). Isso acarreta a fraca discriminação entre as DMU’s e em um número 

elevado de unidades tomadoras de decisão eficientes. Entre os motivos para tal, Lins, Angulo-

Meza e Pereira (2002) destacam o pequeno número de DMU’s em relação ao total de variáveis 

do problema, ponderação irreal dos pesos, ocasionando em pontuações elevadas para variáveis 

de menor importância e vice versa, e a multiplicidade de soluções ótimas de DMU’s 

extremamente eficientes. 

Para aumentar a discriminação em DEA é utilizada a avaliação da fronteira invertida. 

Introduzida por Yamada em 1994, Soares de Mello et al. (2008) a descrevem como uma 

avaliação pessimista das DMU’s, onde ocorre a troca entre as variáveis de entrada pelas 

variáveis de saída do modelo original.  

Segundo Maciel et al. (2014), a inversão dos inputs pelos outputs resulta em uma 

fronteira composta pelas DMU’s com as piores práticas do modelo, chamada por Angulo-Meza, 
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Soares de Mello e Biondi Neto (2005) como fronteira ineficiente. Para solucionar a questão da 

discriminação, é adotado um índice de eficiência composto, a partir da média aritmética da 

eficiência clássica e a eficiência invertida. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 á − 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 + 1

2
                            (16) 

2.4.2 Variáveis Não controláveis 

 

Ao utilizar DEA, a escolha da orientação da modelagem é relevante para determinação 

de alvos e benchmarks que possibilitem atingir os objetivos do problema. Contudo, algumas 

variáveis não podem ser reduzidas ou aumentadas. São conhecidas como variáveis não 

controláveis ou não discricionárias. O modelo de Cooper e Seiford (2000) utiliza metodologia 

semelhante ao modelo de Banker e Morey (1986), ao separar as variáveis que são controláveis 

(C) das variáveis não controláveis (NC) aplicando a mesma restrição e ao multiplicar o fator de 

aumento ho da eficiência nos outputs (ANGULO-MEZA, SOARES DE MELLO, & GOMES 

JUNIOR, 2015). A diferença ocorre nos conjuntos de restrições que forem fixos, ou não 

controláveis, sejam inputs ou outputs, que utilizarão a igualdade pois não possuem folgas. Dessa 

forma, o modelo força que o valor atual seja o mesmo do valor final. Os modelos orientados a 

input e a output podem ser vistos em (17) e (18), respectivamente. 

Nos modelos a seguir, 𝑥  e 𝑦  são os inputs e outputs da DMU em análise, referentes 

as variáveis controláveis. As variáveis controláveis 𝑥  e 𝑦  são, respectivamente, os inputs i 

e outputs j da DMU k, 𝑘 = 1, … , 𝑛. 

Em sequência, 𝑥  e 𝑦  são os inputs e outputs da DMU em análise, referentes a 

variáveis não controláveis. As variáveis não controláveis 𝑥  e 𝑦  são, respectivamente, os 

inputs i e outputs j da DMU k, 𝑘 = 1, … , 𝑛. 

 
𝑀𝑖𝑛 ℎ                                                                                                                                                         (17) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 
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ℎ 𝑥 ≥ 𝜆 𝑥 ,    ∀𝑖 

𝑦 ≤ 𝜆 𝑦 , ∀  

𝑥 = 𝜆 𝑥 , ∀  

𝑦 = 𝜆 𝑦 , ∀  

L ≤ 𝜆 ≤ U 

𝜆 ≥ 0, ∀k  

 

 
𝑀𝑎𝑥 ℎ                                                                                                                                                         (18) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 

ℎ 𝑦 ≤ 𝜆 𝑦 ,    ∀𝑖 

𝑥 ≥ 𝜆 𝑥 , ∀  

𝑥 = 𝜆 𝑥 , ∀  

𝑦 = 𝜆 𝑦 , ∀  

L ≤ 𝜆 ≤ U 

𝜆 ≥ 0, ∀k  
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2.4.3 Variáveis Indesejáveis 

 

De forma geral, nos problemas relacionados à análise da eficiência de unidades 

produtivas, os inputs fazem referência as variáveis em que se deseja reduzir ou manter recursos, 

enquanto os outputs referem-se a variáveis em que se deseja manter ou expandir resultados. 

Processos produtivos, por sua vez, podem possuir variáveis que não seguem esse 

comportamento e que o desejado seja justamente o oposto ao padrão. Um exemplo que será 

explorado neste estudo é o número de não conformidades. Conforme será abordado mais a 

frente, não conformidades é uma variável de saída do processo estudado, no qual deseja-se 

manter ou reduzir.  

Scheel (2000) traz dois enfoques que podem ser utilizados nesses casos, dentre eles o 

Indireto, que será o enfoque utilizado neste estudo. 

O enfoque Indireto consta na transformação da variável indesejável antes da sua 

utilização no modelo. Ele pode ser obtido de quatro formas: considerando como input o que for 

no caso um output e um output, quando for um input (INP), utilizando o inverso aditivo (ADD), 

inverso multiplicativo (MLT) e através da Translação (TRβ).   

O primeiro dos 4 métodos, (INP), é o mais simples e de melhor compreensão. Ele é 

utilizado nesse estudo ao considerar como input uma variável originalmente output, como é o 

caso da variável de não conformidades. Dessa forma, o modelo entende que tal variável deverá 

ser mantida ou reduzida, conforme é o desejo. Demais métodos podem ser encontrados no artigo 

de Scheel (2000). 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo é dividido em duas seções. A primeira irá trazer um breve resumo acerca 

dos combustíveis derivados do petróleo, sua geração e distribuição para contextualizar o 

problema e permitir que o leitor possa se familiarizar com os termos que serão utilizados na 

descrição do caso. A partir desse ponto, serão descritos, em subtópicos, a função e o princípio 

básico de funcionamento das bases de distribuição de combustível e o cenário nacional de 

distribuição dos principais combustíveis comercializados, com um enfoque na região centro-

oeste, que será a estudada neste trabalho. 

A segunda seção irá abordar a descrição da empresa utilizada para estudo e a 

apresentação do problema tema desse trabalho. Serão apresentadas as variáveis e a sugestão do 

primeiro modelo DEA a ser escolhido para resolver o problema. 

 

3.1 COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO 

 

Os combustíveis derivados do petróleo surgem a partir do refino do óleo cru. Neste 

processo, o óleo é aquecido a temperaturas elevadas até atingir seu ponto de ebulição. A medida 

em que ocorre o resfriamento, os derivados são formados (ANEEL, 2008). O gráfico da figura 

4 ilustra os principais produtos derivados do petróleo após o refino. 

 

Figura 4 – Gráfico ilustrativo dos produtos derivados do Petróleo. 

Fonte: ANP, 2008. 
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3.1.1 Distribuição de Combustíveis Derivados do Petróleo 

 

As bases de distribuição de combustíveis, também conhecidas como bases 

secundárias, são locais que recebem os derivados do Petróleo e Biocombustíveis diretamente 

das Refinarias. Elas são responsáveis pelo armazenamento desses produtos, seguindo as normas 

adotadas pela ANP (ANP, 2020), respeitando as características químicas e físicas de forma a 

garantir a segurança e integridade de todos os colaboradores envolvidos e a qualidade do 

produto a ser distribuído. Tibes, Marinho, Alberton & Costa (2012), definem as bases como 

centros logísticos que visam reduzir a distância entre a produção e os centros consumidores.  

Até a década de 90 o setor era considerado sob controle do estado, isso por causa da 

legislação vigente, que permitia o controle de preços exercidos e também por causa do 

monopólio do mercado pela estatal Petrobrás em todos os ciclos do petróleo, que vinha desde 

a década de 70 (SOARES & SAES, 2015). A partir de 1997, uma mudança de governabilidade 

altera a legislação brasileira de forma a permitir maior competitividade no setor. Esteves e 

Bicalho (2008) relatam que após a implementação da Lei 9.478, de agosto de 1997, o setor de 

distribuição de derivados do petróleo expande e passa a buscar maior eficiência econômica. 

Hoje o mercado nacional é composto com cerca de 250 empresas, tendo a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) como órgão regulatório e fiscalizador das 

operações do setor. 

Vale ressaltar a importância dessas bases secundárias para o desenvolvimento do país. 

Elas são responsáveis pelo abastecimento tanto de grandes indústrias e termoelétricas como 

postos de combustível, pequenos clientes e agricultores, ou seja, elas devem garantir que todos 

tenham acesso a essa fonte de energia. Ao mesmo tempo, após a abertura de mercado, a entrada 

de novas distribuidoras tornou o segmento mais competitivo, o que exigiu que as empresas 

revisassem processos de forma a serem mais produtivos e eficientes. As distribuidoras vêm 

desde então adotando novas estratégias de forma a permitir maiores margens de lucro, redução 

de custos e melhores resultados (ESTEVES & BICALHO, 2008) 

Neste novo cenário, questões acerca da localização física das instalações, capacidade 

de fornecimento, gestão de estoque, produtividade e tempo de atendimento ao cliente se 

tornaram extremamente importantes (ESTEVES & BICALHO, 2008). Para que uma empresa 
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deste segmento permaneça no mercado, ela deve buscar continuamente a eficiência de seus 

processos. Por isso, este estudo se faz relevante para análise da eficiência das bases de 

distribuição. 

O recebimento desses combustíveis é feito através da modalidade marítima, rodoviária 

ou oleodutos. A distribuição pode ser feita através das modalidades marítima, rodoviária e 

ferroviária.  

Dados da ANP referentes ao ano de 2019 mostram que o Brasil contém 156 

distribuidoras de combustíveis líquidos (ANP; Superintendência de Distribuição e Logística, 

2019) espalhadas pelas cinco regiões. 

A organização objeto deste estudo é uma empresa de distribuição de combustíveis 

derivados do petróleo e biocombustíveis. Ela atua em todos os estados brasileiros, contendo 

uma das maiores redes de bases e postos espalhados pelo país. Suas principais operações 

consistem em receber esses derivados das refinarias, através de bombeamento via oleodutos, 

receber os biocombustíveis via rodoviário, armazenar os produtos em locais apropriados que 

garantam a integridade tanto do material quanto de seus funcionários e distribuir os 

combustíveis aos seus clientes, sejam eles empresas da área da indústria, termoelétricas, ou 

postos de combustível. A figura 5, adaptada de ZYLIZ Automação Industrial (2021), representa 

o fluxo da movimentação dos produtos recebidos e expedidos pelas bases. 

 

 

Figura 5 – Fluxo de movimentação dos combustíveis comercializados pelas bases. 

Fonte: ZYLIX Automação Industrial (2021). 
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Figura 6 – Processo de carregamento e expedição de produtos. 

Fonte: CORREA (2016). 

 

 A figura 6, adaptada de CORREA (2016), representa o fluxo da operação de 

carregamento dos veículos dentro das bases. Os caminhões fazem o check in ao se apresentar 

na base e partir desse momento possuem todos os tempos e movimentos registrados no sistema. 

Finalizadas as conferências de documentação e de segurança, o veículo é chamado as 

plataformas de carregamento para carregarem os produtos armazenados nos tanques, conforme 

documentação. Em sequência há a conferência final, faturamento e expedição. Por fim, os 

veículos saem da base ao realizar check out, finalizando seu ciclo dentro da base. 
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4. A MODELAGEM 

 

A seguir serão apresentados a descrição das DMU’s, a seleção das variáveis, 

apresentação do problema, definição do modelo a da orientação a ser utilizada.  

 

4.1 DESCRIÇÃO DAS DMUS E ESCOLHA DAS VARIÁVEIS 

 

Neste estudo serão avaliadas as bases da região Centro-Oeste, que totalizam em 9 bases 

de distribuição. A escolha da região se baseia na disponibilidade dos dados para o estudo. As 

bases armazenam e distribuem diversos derivados, dentre eles a Gasolina A. Esse produto foi o 

único comum a todas as bases, onde foram disponibilizados dados de recebimento, 

armazenagem e expedição. Dessa forma, duas variáveis deste problema serão a capacidade de 

armazenagem e o volume expedido da Gasolina A. As bases, também conhecidas como centro 

de distribuição, controlam o tempo médio (em minutos) de permanência dos veículos para a 

atividade de carregamento de combustível. Os caminhões-tanque chegam até a base, carregam 

o combustível e são liberados para realizar a distribuição. Os eventos dentro desse processo são 

registrados em ordem cronológica no sistema, conforme foi abordado na seção anterior. Sendo 

assim, o tempo médio de permanência dos veículos (TMPV) será outra variável a ser 

considerada na modelagem. Em adição, os centros de distribuição possuem um custo estimado 

médio de movimentação de produto por m³. Esse custo engloba diversos custos das bases, como 

custos operacionais, mão-de-obra, fretes e multas. Ele também será uma variável a ser discutida 

neste trabalho. Por fim, a última variável a ser apresentada é números de não conformidades. 

Essa variável é referente a não conformidades relatadas pelo cliente no canal de negócios da 

companhia. Outras variáveis relevantes para a avaliação da eficiência das bases, como por 

exemplo perdas por evaporação e registro de acidentes e ocorrências não puderam ser utilizadas 

devido a limitação de dados disponíveis. 

 

4.2 CONSTRUÇÃO DA MODELAGEM 
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Para uma avaliação DEA, Cook, Tone e Zhu (2013) reportam não haver uma regra 

acerca da quantidade de DMU’s que um problema deva ter. Mas sabe-se que não é ideal um 

número pequeno de DMU’s para uma grande quantidade de entradas e saídas, pois o estudo 

pode perder seu poder de discriminação. Dessa forma, os autores recomendam uma “regra-

prática” onde a quantidade utilizada de DMU’s seja pelo menos três vezes a quantidade de 

variáveis de entradas (inputs) e saídas (outputs). Seguindo a orientação dos autores, para este 

problema de 5 variáveis, o ideal seríamos utilizar pelo menos 15 DMU’s, ou seja, 15 bases de 

distribuição. A região de estudo possui apenas 9 bases, o que não é o ideal. Todavia, pode-se 

fazer uma análise das variáveis das bases a partir dos dados coletados por bimestre e, dessa 

forma, criar unidades tomadoras de decisão conforme o mês analisado. Como resultado, esse 

estudo passa a ter 18 DMU’s, atendendo os critérios da “regra-prática” desejada e pode-se fazer 

uma avaliação do problema ao longo do tempo. Segue abaixo tabela 1 com os dados das 

variáveis e DMU’s do problema. As bases foram nomeadas em ordem numérica, fazendo 

referência ao período analisado dos meses de março e abril do ano de 2020. A base 1 analisada 

em março de 2020, por exemplo, é representada por B1(03.2020) e assim sucessivamente. Os 

meses foram escolhidos conforme disponibilidade dos dados fornecidos para o estudo. 

 

DMU 
Capacidade de 

Armazenagem de 
Gasolina A (m³) 

Volume Expedido de 
Gasolina A (m³) 

MPV 
(Min) 

Custos de 
Movimentação/m³ 

Não 
conformidades 

B1(03.20) 7.593 26.206.359 05 R$ 10,11 19 

B1(04.20) 7.593 21.888.439 09 R$ 11,01 19 

B2(03.20) 6.026           17.293.239 6 R$ 21,33 19 

B2(04.20) 6.026           12.456.110 5 R$ 27,73 22 

B3(03.20)    915           14.472.924 3 R$ 6,68 7 

B3(04.20)    915           11.271.141 3 R$ 7,66 2 

B4(03.20) 4.110           18.825.108 2 R$ 7,88 12 

B4(04.20) 4.110           15.597.880 07 R$ 9,96 4 

B5(03.20) 3.319           11.846.614 03 R$ 9,89 7 

B5(04.20) 3.319           10.002.874 6 R$ 22,09 1 

B6(03.20)    394             3.273.361 6 R$ 13,60 1 
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B6(04.20)    394              2.864.898 5 R$13,58 0 

B7(03.20)    510              2.440.019 4 R$ 20,03 3 

B7(04.20)    510              2.140.354 8 R$ 23,29 1 

B8(03.20) 1.276              1.235.480 3 R$ 40,55 0 

B8(04.20) 1.276              1.002.194 3 R$ 50,70 0 

B9(03.20) 1.330              2.809.387 1 R$ 18,77 1 

B9(04.20) 1.330             2.632.297 6 R$ 19,48 2 
Tabela 1 – Dados das variáveis e DMU’S. 

 

4.2.1 Definição e descrição das Entradas e Saídas 

 

É importante definir em DEA quais são os inputs e outputs do problema e quais 

variáveis desejamos reduzir ou aumentar, para viabilizar a escolha do modelo a ser utilizado. 

Para este estudo, foi feita a classificação da tabela 2, onde constam os nomes que serão dados 

às variáveis identificadas nas seções anteriores, assim como a descrição e o objetivo de cada 

uma. 

 

Tipo de variável           Variável Descrição 

Input             CAP A 
Capacidade de Armazenagem de Gasolina 

A(m³). Variável de natureza fixa. 

Input          TMPV (Min) 
Tempo médio de permanência dos veículos. 

Quanto menor, melhor. 

Input               CM 
Custo de movimentação/ m³. Quanto 

menor, melhor. 

Output            VEG A Volume Expedido de Gasolina A (m³) 

Output (indesejável) NC 

Não conformidades. Número de 

Reclamação no canal de negócios da 

companhia. É um resultado da atividade 

que gostaríamos de reduzir 
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Tabela 2 – Variáveis de estudo. 

 

A variável CAP A faz referência a capacidade de armazenagem de gasolina A das 

bases de distribuição, em metros cúbicos. Por ter sua natureza fixa, é considerada um input para 

o modelo pois deseja-se manter seus valores.  

O segundo input, TMPV, faz referência ao tempo médio de permanência dos veículos 

dentro das bases. Para efeitos de produtividade, quanto menos tempo um veículo leva para 

realizar todas as etapas de carregamento de gasolina A, mais clientes a base conseguirá atender 

e, portanto, mais eficiente será. Os veículos precisam chegar nas bases com certificados de 

limpeza, de forma a otimizar o tempo de permanência. Após passarem nas etapas de verificação 

de documentação e vistoria, eles são carregados com gasolina, em seguida faturados e liberados. 

Sendo assim, a inclusão dessa variável é considerada em um primeiro momento como relevante 

para a análise de eficiência das bases do problema.  

O terceiro input, CM – custo de movimentação, trata-se de um dado adquirido a partir 

da soma de diversos custos das bases divido pelo volume total expedido, em metros cúbicos. 

Para uma análise de eficiência, conforme foi visto na seção 2.1.2, quanto melhor os recursos 

são utilizados melhor será o resultado da base. Dessa forma, quanto melhor forem utilizados os 

recursos em mão-de-obra, serviços, matéria-prima e processos, menor será os gastos com 

multas, horas extras e despesas adicionais, reduzindo os custos gerais das bases e, em 

consequência, os custos de movimentação. 

A variável NC – Não conformidades - contém dados de notificação de clientes acerca 

de entregas de gasolina A não conformes ou fora da especificação. Para uma análise de 

eficiência, não conformidades geram retrabalho e o não aproveitamento eficiente dos recursos 

disponíveis. Ela é um resultado indesejável ao modelo que, conforme abordado na seção 2.4.3, 

pode ser tratada como input, pois deseja-se reduzir sua ocorrência. 

Por fim, nesta modelagem, o objetivo está em obter o máximo de volume expedido 

com os recursos disponíveis. Dessa forma, a variável VEG A será tratada como output. 

Para a modelagem, serão consideradas todas as 18 DMU’s da tabela 3, bem como todas 

as 5 variáveis descritas na tabela 2.  
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Definidas variáveis, será utilizado o modelo CCR orientado a output, com o objetivo 

de analisar as 18 DMU’s e avaliar o desempenho das 9 bases de distribuição de combustíveis 

da região centro-oeste. A escolha desse modelo e dessa orientação se deu por conta do retorno 

constantes das variáveis, ou seja, as operações se encontram numa mesma escala de base, 

mesmo com tamanhos diferentes como pode ser visto através da tabela 1, e da decisão de 

considerar como eficiente as bases que utilizarem melhor seus recursos, sem que houvesse 

aumento deles, objetivando maximizar o volume de gasolina A expedido, atendendo a mais 

clientes e ganhando mercado.  
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5. RESULTADOS 

 

A seguir, serão reportados os resultados obtidos a partir da modelagem descrita na 

seção 4, contendo informações das eficiências de cada DMU, bem como seus alvos e 

benchmarks. Em seguida, dados serão analisados para avaliação de desempenho das bases de 

distribuição, no bimestre. 

Com base nos dados da tabela 1 e utilizando a formulação de um modelo DEA CCR 

orientado a output, foi possível obter os índices de eficiência das bases, através do SIAD 

(ANGULO-MEZA, BIONDI NETO, SOARES DE MELLO, GOMES, & COELHO, 2005). A 

tabela 3 traz as DMUs eficientes, destacadas em amarelo, e os benchmarks de todas as DMUs.   

 

DMU Eficiência λB1(03.20) λB3(03.20) λB3(04.20) λB4(04.20) λB5(04.20) λB6(04.20) 

B1(03.20) 100,00% 1,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 
B1(04.20) 82,21% 0,9821541 0,0339136 0,0000000 0,0254192 0,0000000 0,0000000 
B2(03.20) 91,17% 0,7238095 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 
B2(04.20) 76,78% 0,6190476 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 
B3(03.20) 100,00% 0,0000000 1,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 
B3(04.20) 100,00% 0,0000000 0,0000000 1,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 
B4(03.20) 99,57% 0,4684272 0,4255358 0,0000000 0,0302834 0,0000000 0,0000000 
B4(04.20) 100,00% 0,0000000 0,0000000 0,0000000 1,0000000 0,0000000 0,0000000 
B5(03.20) 71,17% 0,1164155 0,3958139 0,0000000 0,5043522 0,0000000 0,0000000 
B5(04.20) 100,00% 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 1,0000000 0,0000000 
B6(03.20) 66,23% 0,0000000 0,0277596 0,4028415 0,0000000 0,0000000 0,0000000 
B6(04.20) 100,00% 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 1,0000000 
B7(03.20) 32,5 % 0,0000000 0,3770492 0,1803279 0,0000000 0,0000000 0,0000000 
B7(04.20) 35,57% 0,0000000 0,0000000 0,4999999 0,0000000 0,0000000 0,1332489 
B8(03.20) 58,18% 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000003 0,7411762 
B8(04.20) 56,10% 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000004 0,6235290 
B9(03.20) 35,93% 0,0000000 0,0000000 0,3734390 0,0000000 0,2531216 0,3761235 

B9(04.20) 24,70% 0,0000000 0,0000000 0,7357521 0,1197132 0,0496432 0,0000000 
Tabela 3 - Eficiência e Benchmarks das DMU’s do modelo DEA CCR orientado a output. 

 

Conforme pode ser visto na tabela 3, foram encontradas 6 DMU’s eficientes, sendo 

B1(03.20) a base 1 em março de 2020, B3(03.20) a base 3 em março de 2020, B3(04.20) base 

3 em abril de 2020, B4(04.20) base 4 em abril de 2020, B5(04.20) base 5 em abril de 2020 e a 

B6(04.20) base 6 em abril de 2020. De forma geral, a base B3 foi considerada eficiente em 
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todos os períodos observados. Os benchmarks de cada DMU podem ser vistos na mesma tabela, 

contendo seus respectivos valores de contribuição para cada DMU ineficiente. Conforme 

esperado, o benchmark das DMU’s eficientes são elas mesmas.  

Objetivando obter um ranking das DMU’s praticantes das melhores práticas e uma 

maior discriminação entre as DMU’s, optou-se por fazer uma análise através do modelo de 

fronteira invertida, abordado na seção 2.4.1, e verificar o impacto das piores práticas. 

 

5.1 APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE FRONTEIRA INVERTIDA 

 

Usando o SIAD (SOARES DE MELLO J. C., ANGULO-MEZA, GOMES, & 

BIONDI NETO, 2005), foram obtidos os valores da tabela 4, classificados conforme índice de 

eficiência composta normalizada. 

 

Ranking DMU Eficiência 
Clássica 

Eficiência 
Invertida 

Eficiência 
Composta 

Eficiência 
Composta* 

1º B3(04.20) 100,00% 20,64% 89,68% 100,00% 
2º B5(04.20) 100,00% 29,57% 85,22% 95,02% 
3º B4(04.20) 100,00% 29,69% 85,15% 94,95% 
4º B3(03.20) 100,00% 32,31% 83,84% 93,49% 
5º B4(03.20) 99,55% 40,85% 79,35% 88,48% 
6º B1(03.20) 100,00% 48,21% 75,90% 84,63% 
7º B6(04.20) 100,00% 56,09% 71,96% 80,23% 
8º B5(03.20) 71,17% 45,02% 63,07% 70,33% 
9º B2(03.20) 91,17% 65,94% 62,62% 69,82% 

10º B1(04.20) 82,21% 57,72% 62,24% 69,41% 
11º B6(03.20) 66,23% 58,35% 53,94% 60,14% 
12º B2(04.20) 76,78% 100,00% 38,39% 42,81% 
13º B9(03.20) 35,93% 71,36% 32,29% 36,00% 
14º B8(03.20) 58,16% 96,44% 30,86% 34,41% 
15º B8(04.20) 56,09% 100,00% 28,05% 31,27% 
16º B7(04.20) 35,56% 91,01% 22,28% 24,84% 
17º B9(04.20) 24,70% 86,61% 19,04% 21,24% 
18º B7(03.20) 32,58% 100,00% 16,29% 18,16% 

Tabela 4 – Ranking eficiência composta*. 
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5.1.1 Resultados 

 

Conforme pode ser visto na tabela 4, a base B3, eficiente nos dois períodos observados, 

atingiu o primeiro lugar do ranking em abril – B3(04.20) - e o quarto lugar no período observado 

para março – B3(03.20). Pode-se observar que a DMU B3(03.20) apresentou melhor resultados 

de volume expedido e custo de movimentação por m³ do que a B3(04.20). Contudo, a 

discrepância das duas na quantidade de não conformidades se mostrou relevante na análise do 

modelo, fazendo com que a DMU B3(04.20) fosse considerada a executora de melhores 

práticas. 

A DMU B4(03.20), ineficiente no modelo CCR, ocupou o quinto lugar no ranking. 

Apesar de contar com alto número de não conformidades, ela apresentou bons resultados no 

volume expedido, menor tempo médio de permanência dos veículos e menor custo de 

movimentação por m³, quando comparada a DMU eficiente B4(04.20). Isso demonstra que, no 

geral, a base quatro possui boas práticas e ratifica a relevância do número de não conformidades 

para análise do modelo de fronteira invertida. 

Em oitavo lugar, a tabela 4 traz a DMU B5(03.20), com eficiência composta 

normalizada de 70,33%. A base 5 estudada no mês de março, fica à frente das DMU’s B2(03.20) 

e B1(04.20), detentoras das maiores porcentagens de eficiência clássica, que foram de 91,17% 

e 82,21%, respectivamente. As duas últimas citadas apresentaram o maior número de não 

conformidades, que foi de 19, cada. O resultado da análise da fronteira invertida mostrou que 

mesmo apresentando índice de eficiência mais altos, as práticas ruins das DMUs ocasionaram 

na sua perda de colocação no ranking, dando oportunidade da base B5(03.20) se alocar melhor. 

A DMU B9(04.20) apresentou o menor valor de eficiência no modelo clássico, mas 

não chegou a ocupar o último lugar no ranking da fronteira invertida composta, que foi o da 

DMU B7(03.20). Essa, por sua vez, atingiu o índice de 100% na eficiência invertida. Conforme 

pode ser visto no ranking da tabela 4, a base 7, de modo geral, apresentou as piores práticas, 

dentre as demais DMU’s. A DMU B9(04.20) consegue o penúltimo lugar na eficiência 

composta normalizada ao não apresentar práticas tão ruins quanto a base 7 no mês de março. 

O gráfico ilustrado na figura 7 apresenta as eficiências clássica, invertida e composta 

das 18 DMUs estudadas, ordenadas conforme índice de eficiência composta. Ele ratifica a 
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informação trazida pela tabela 4 ao evidenciar a relação entre a eficiência clássica e a invertida 

na construção da eficiência composta. 

 

Figura 7 – Gráfico Eficiências clássica, invertida e composta das DMUs rodada 1. 

 

5.1.2 Discussão dos Resultados 

 

Os resultados apresentados na tabela 4 mostraram um ranking da eficiência bases de 

distribuição de combustíveis nos meses de março e abril. A base B3 se mostrou eficiente nos 

dois meses, mesmo apresentando não conformidades. Apesar do resultado, é importante 

pontuar que não conformidades tem origens em práticas ruins. Elas podem gerar paras as bases 

retrabalho, aumento dos custos operacionais e até mesmo multas. Contudo, como prática do 

mercado, essas ações podem acontecer em outro período posterior, prejudicando seu 

desempenho em um mês futuro. Sendo assim, análise de fronteira invertida é certeira em 

apontar que suas práticas ruins trazem a perda da eficiência para a unidade tomadora de decisão. 

Além desse ponto, pode-se observar que o volume expedido pela base nos dois meses 

correspondeu a um giro de produto bem maior que as demais, chegando a ser em março 5 vezes 

a mais do que o giro praticado no mesmo mês pela base B1. Como a média de giro é de 4,7, 
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esse resultado levanta dúvidas sobre a veracidade dos dados fornecidos para este estudo de caso. 

Relevando essa última observação, pode-se concluir que B3 é uma base eficiente que, mesmo 

apresentando práticas ruins no período observado, pôde maximizar os produtos das unidades 

de decisão, sem que houvesse o aumento dos inputs necessários ao processo produtivo. 

Em sequência, a base 5 se mostrou eficiente no modelo clássico e suas boas práticas 

foram reforçadas pela análise de fronteira invertida. Tal resultado confere com os dados 

apresentados na tabela 3 para as variáveis em estudo. E diferente da base 3, seu giro de produto 

para os períodos observados está condizente com os demais.  

 

5.2 CENÁRIO 2 

 

Conforme mencionado na seção anterior, não conformidades costumam impactar no 

resultado das bases nos meses posteriores. Buscando aprofundar a análise, entender o real 

impacto das práticas ineficientes ao longo do tempo e observar o delay entre ações e 

consequências, ampliamos o número de DMU’s para 36, de forma a analisar a performance das 

bases durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, no ano de 2020. Novamente, o 

período foi selecionado conforme disponibilidade dos dados, que ia de janeiro de 2019 a abril 

de 2020. Os meses foram escolhidos de forma a buscar dados mais recentes. 

A tabela 5 traz as novas DMU’s e seus respectivos valores para cada variável do 

modelo. 

 

DMU CAP A (m³) VEG A TMPV (Min) CM (m³) NC 

B1(01.20) 7593 28.821.850 100 R$ 10,58 56 
B1(02.20) 7593 28.821.840 102 R$ 13,25 17 
B1(03.20) 7593 26.206.359 105 R$ 10,11 19 
B1(04.20) 7593 21.888.439 109 R$ 11,01 19 
B2(01.20) 6026 20.811.922 74 R$ 18,97 35 
B2(02.20) 6026 20.356.216 81 R$ 17,74 35 
B2(03.20) 6026 17.293.239 76 R$ 21,33 19 
B2(04.20) 6026 12.456.110 65 R$ 27,73 22 
B3(01.20) 915 16.305.194 86 R$ 6,10 2 
B3(02.20) 915 17.257.509 91 R$ 6,15 13 
B3(03.20) 915 14.472.924 93 R$ 6,68 7 
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B3(04.20) 915 11.271.141 93 R$ 7,66 2 
B4(01.20) 4110 23.099.088 98 R$ 10,63 9 
B4(02.20) 4110 23.001.834 96 R$ 8,46 9 
B4(03.20) 4110 18.825.108 92 R$ 7,88 12 
B4(04.20) 4110 15.597.880 107 R$ 9,96 4 
B5(01.20) 3319 13.990.223 83 R$ 21,54 0 
B5(02.20) 3319 13.209.665 101 R$ 19,67 2 
B5(03.20) 3319 11.846.614 103 R$ 9,89 7 
B5(04.20) 3319 10.002.874 96 R$ 22,09 1 
B6(01.20) 394 4.159.675 86 R$ 14,67 0 
B6(02.20) 394 3.897.401 87 R$12,68 0 
B6(03.20) 394 3.273.361 86 R$ 13,60 1 
B6(04.20) 394 2.864.898 85 R$ 13,58 0 
B7(01.20) 510 2.535.643 88 R$ 20,71 3 
B7(02.20) 510 2.587.102 84 R$ 19,31 1 
B7(03.20) 510 2.440.019 84 R$ 20,03 3 
B7(04.20) 510 2.140.354 88 R$ 23,29 1 
B8(01.20) 1276 1.375.390 58 R$ 68,95 0 
B8(02.20) 1276 1.738.707 64 R$ 31,05 0 
B8(03.20) 1276 1.235.480 63 R$ 40,55 0 
B8(04.20) 1276 1.002.194 53 R$ 50,70 0 
B9(01.20) 1330 3.910.291 89 R$ 19,62 0 
B9(02.20) 1330 4.079.527 90 R$ 18,25 1 
B9(03.20) 1330 2.809.387 91 R$ 18,77 1 
B9(04.20) 1330 2.632.297 86 R$ 19,48 2 

Tabela 5 – Dados das variáveis e das DMU’s cenário 2. 

 

Com base nos dados da tabela 5 e utilizando novamente a formulação de um modelo 

DEA CCR orientado a output, através do SIAD (SOARES DE MELLO J. C., ANGULO-

MEZA, GOMES, & BIONDI NETO, 2005), foram obtidos os índices de eficiência das bases 

no novo período estudado e os benchmarks, apresentados na tabela 6. 

 

DMU Eficiência λB1(01.20) λB1(02.20) λB3(01.20) λB3(02.20) λB4(02.20) λB5(01.20) λB6(01.20) λB6(02.20) 

B1(01.20) 100% 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B1(02.20) 100% 0,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B1(03.20) 99% 0,17579 0,12908 0,00000 0,00000 0,77349 0,00000 0,00000 0,00000 

B1(04.20) 78% 0,14516 0,27068 0,00000 0,00000 0,69661 0,00000 0,00000 0,00000 

B2(01.20) 98% 0,57627 0,16052 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B2(02.20) 88% 0,55164 0,22668 0,00000 0,00000 0,02828 0,00000 0,00000 0,00000 

B2(03.20) 80% 0,16102 0,58724 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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B2(04.20) 67% 0,28390 0,35892 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B3(01.20) 100% 0,00000 0,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B3(02.20) 100% 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B3(03.20) 86% 0,00000 0,00000 0,54545 0,45455 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B3(04.20) 69% 0,00000 0,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B4(01.20) 99% 0,00000 0,00000 0,03094 0,00001 0,99311 0,00000 0,00000 0,00000 

B4(02.20) 100% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B4(03.20) 87% 0,05597 0,00000 0,00000 0,17126 0,73769 0,00000 0,00000 0,00000 

B4(04.20) 73% 0,00000 0,00000 0,99485 0,00000 0,22337 0,00000 0,00000 0,00000 

B5(01.20) 100% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 0,00000 0,00000 

B5(02.20) 70% 0,00000 0,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,18072 0,00000 0,00000 

B5(03.20) 52% 0,00000 0,00000 0,43814 0,00000 0,68041 0,00000 0,00000 0,00000 

B5(04.20) 59% 0,00000 0,00000 0,50000 0,00000 0,00000 0,63855 0,00000 0,00000 

B6(01.20) 100% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 0,00000 

B6(02.20) 100% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 

B6(03.20) 47% 0,00000 0,00000 0,41798 0,01262 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B6(04.20) 72% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00224 0,54634 0,43481 

B7(01.20) 27% 0,00000 0,00000 0,38599 0,17139 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B7(02.20) 30% 0,00000 0,00000 0,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,13325 0,00000 

B7(03.20) 26% 0,00000 0,00000 0,38599 0,17139 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

B7(04.20) 25% 0,00000 0,00000 0,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,13325 0,00000 

B8(01.20) 22% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,34378 0,34263 0,00000 

B8(02.20) 27% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,33443 0,42143 0,00000 

B8(03.20) 19% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,33598 0,40829 0,00000 

B8(04.20) 17% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,35157 0,27697 0,00000 

B9(01.20) 53% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,31383 0,73200 0,00000 

B9(02.20) 32% 0,00000 0,00000 0,50000 0,00000 0,00000 0,22362 0,33069 0,00000 

B9(03.20) 22% 0,00000 0,00000 0,50000 0,00000 0,00000 0,22207 0,34382 0,00000 

B9(04.20) 16% 0,00000 0,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,0000 0,00000 0,00000 

Tabela 6 - Eficiência e Benchmarks das DMU’s do modelo DEA CCR orientado a output cenário 2. 

 

Conforme pode ser visto na tabela 6, foram encontradas 8 novas DMU’s eficientes, 

destacadas em amarelo, sendo B1(01.20) a base 1 em janeiro de 2020, B1(02.20) a base 1 em 

fevereiro de 2020,  B3(01.20) base 3 em janeiro de 2020, B3(02.20) base 3 em fevereiro de 

2020, B4(02.20) base 4 em fevereiro de 2020, B5(01.20) base 5 em janeiro de 2020, B6(01.20) 

a base 6 em janeiro de 2020 e B6(02.20), a base 6 em fevereiro de 2020. 

Nesta rodada, as DMU’s eficientes se restringiram aos meses de janeiro e fevereiro.  
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5.3 APLICAÇÃO DA FRONTEIRA INVERTIDA PARA CENÁRIO 2 

 

Seguindo a metodologia adotada na primeira análise feita em 5.1, de forma a obter um 

ranking das DMU’s com as melhores práticas dos novos dados amostrados que a tabela 5 ilustra, 

foi utilizada a técnica de fronteira invertida para analisar as novas DMUs e o impacto de suas 

piores práticas. 

Através do SIAD (SOARES DE MELLO J. C., ANGULO-MEZA, GOMES, & 

BIONDI NETO, 2005) , foram obtidos os valores da tabela 7, classificados conforme índice de 

eficiência composta normalizada. 

 

Ranking DMU Eficiência 
Clássica 

Eficiência 
Invertida 

Eficiência 
Composta 

Eficiência 
Composta* 

1º B3(01.20) 100,00% 13,46% 93,27% 100,00% 
2º B5(01.20) 100,00% 18,63% 90,69% 97,23% 
3º B4(02.20) 100,00% 27,82% 86,09% 92,30% 
4º B4(01.20) 98,93% 27,80% 85,57% 91,74% 
5º B6(01.20) 100,00% 39,08% 80,46% 86,26% 
6º B1(02.20) 100,00% 41,40% 79,30% 85,02% 
7º B6(02.20) 100,00% 42,21% 78,90% 84,59% 
8º B3(02.20) 100,00% 43,24% 78,38% 84,03% 
9º B3(03.20) 86,47% 31,23% 77,62% 83,22% 

10º B1(03.20) 98,60% 48,21% 75,20% 80,62% 
11º B3(04.20) 69,13% 20,64% 74,24% 79,60% 
12º B4(03.20) 87,41% 40,85% 73,28% 78,56% 
13º B5(02.20) 70,14% 25,05% 72,55% 77,78% 
14º B4(04.20) 73,03% 29,69% 71,67% 76,84% 
15º B5(04.20) 58,55% 29,57% 64,49% 69,14% 
16º B1(04.20) 78,15% 57,72% 60,21% 64,56% 
17º B6(04.20) 71,65% 56,09% 57,78% 61,95% 
18º B2(03.20) 80,19% 65,94% 57,12% 61,24% 
19º B9(01.20) 52,59% 43,03% 54,78% 58,73% 
20º B2(01.20) 98,00% 89,00% 54,50% 58,44% 
21º B5(03.20) 51,97% 45,02% 53,48% 57,33% 
22º B1(01.20) 100,00% 100,00% 50,00% 53,61% 
23º B2(02.20) 88,19% 91,25% 48,47% 51,96% 
24º B6(03.20) 46,54% 58,35% 44,09% 47,27% 
25º B9(02.20) 32,24% 48,66% 41,79% 44,80% 
26º B2(04.20) 67,23% 100,00% 33,62% 36,04% 
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27º B8(02.20) 27,04% 69,58% 28,73% 30,80% 
28º B7(02.20) 29,71% 72,36% 28,67% 30,74% 
29º B9(03.20) 22,14% 71,36% 25,39% 27,22% 
30º B7(04.20) 24,58% 91,01% 16,78% 17,99% 
31º B9(04.20) 16,14% 86,61% 14,77% 15,83% 
32º B7(01.20) 27,41% 99,20% 14,11% 15,13% 
33º B7(03.20) 26,37% 100,00% 13,19% 14,14% 
34º B8(01.20) 22,05% 99,11% 11,47% 12,30% 
35º B8(03.20) 19,30% 96,44% 11,43% 12,25% 
36º B8(04.20) 16,51% 100,00% 8,25% 8,85% 

Tabela 7 - Ranking eficiência composta* cenário 2. 

 

5.3.1 Análise dos Resultados 

 

Iniciando a análise dos resultados apresentados na tabela 7 pela DMU B1(01.20), fica 

evidente que o número não conformidades teve alto impacto na análise da eficiência composta, 

atingido o índice de 100% na eficiência invertida. Ou seja, mesmo sendo considerada eficiente, 

a DMU apresentou as piores práticas dentre as demais, o que ocasionou na sua colocação em 

22º lugar no ranking das eficiências compostas normalizadas. 

Ao comparamos o resultado da DMU B1(01.20) com o período seguinte, a DMU 

eficiente B1(02.20), observamos que a redução no número de não conformidades permitiu a 

DMU atingir o 6º lugar. Analisando as demais variáveis da DMU, é observado que o custo de 

movimentação por m³ sofre um pequeno aumento, quando comparado ao período anterior. 

Conforme discutido anteriormente, espera-se que não conformidades tragam resultados ruins 

para períodos posteriores pois geralmente são responsáveis por multas e retrabalhos, gerando 

maiores custos para o período. De fato, apesar da redução de custos nos períodos posteriores, é 

observado que as DMU’s B1(03.20) e B1(04.20) não apresentaram bons resultados em volume 

expedido e tempo de permanência nas bases. Contudo, ao observar as demais DMU’s, diferente 

do resultado da primeira rodada onde algumas bases eram eficientes nos dois meses analisados, 

observa-se que ao analisar o quadrimestre, nenhuma base se mostrou ser eficiente em todos os 

períodos analisados. Dessa forma, não há argumentos suficientes para confirmar que o número 

de não conformidades seria o principal fator de redução da eficiência das bases. Também não 

foram disponibilizados dados acerca da sazonalidade do mercado para os meses estudados, que 

pudessem servir de apoio nas análises. 
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Assim como na primeira rodada feita na seção 5.1.1, a figura 8 apresenta o gráfico das 

três eficiências estudadas no modelo, ratificando a informação da tabela 7 e ilustrando as 

análises anteriores.  

 

 

Figura 8 – Gráfico Eficiências clássica, investida e composta das DMUs rodada 2. 

 

Buscando aprofundar a análise das bases eficientes ao logo do período estudado, a partir 

de dados de eficiência da tabela 7, obteve-se as figuras 9,10,11,12 e 13 com os gráficos das 

eficiências das DMUs que apresentaram melhores resultados. Os gráficos de todas as bases 

podem ser encontrados no apêndice b. 
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Figura 9 – Eficiência da DMU B3 ao longo dos meses. 

A base 3, eficiente nos dois primeiros meses de 2020, apresentou em fevereiro maior 

TMPV, custos e não conformidades do que em janeiro. Dessa forma, mesmo tendo maior 

volume de expedição de Gasolina A, ela apresentou piores práticas e teve redução no índice de 

eficiência composta. Pode-se observar o impacto das más práticas na figura 8. Nos meses 

seguintes, é observado um segundo aumento no TMPV e nos custos, enquanto o volume de 

expedição também reduz. Contudo, o número de não conformidades segue em queda. Isso faz 

com que, apesar de perder eficiência, a retomada às boas práticas reduza o índice de eficiência 

invertida, mantendo constante o índice de eficiência composta. É observado que, assim como 

ocorreu no primeiro cenário, o giro do volume de gasolina A continua a ser mais elevado que 

as demais bases.  

A base 5 pode ser analisada a partir da figura 10. Eficiente no mês de janeiro, ela 

apresenta resultados não tão bons em fevereiro, com aumento de 21,68% no TMPV, aumento 

do número de não conformidades e redução de volume de gasolina expedido, quando 

comparada ao período anterior. Em março a base piora seus resultados ao trazer um segundo 

aumento no TMPV e no número de não conformidades, ao mesmo tempo em que reduz mais 

ainda o volume expedido. Com isso, pode-se observar que a gradual elevação das piores práticas 

ocasionou no decréscimo da eficiência composta. É interessante observar através da tabela 12, 

apêndice a, que o peso de V3 foi zerado pelo modelo, mesmo apresentando um melhor resultado 

em custos quando comparado aos meses anteriores. Esse resultado ratifica o conceito de DEA 

de que nem todos os pesos zeros significam um desempenho ruim. Mas que apenas não foram 

considerados relevantes para o modelo.  
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Em abril, quando temos uma melhora das práticas evidenciadas através dos melhores 

resultados de TMPV e não conformidades, observa-se a recuperação do índice de eficiência 

composta, bem como a clássica. 

 

Figura 10 – Eficiência da DMU B5 ao longo dos meses. 

 

Dando sequência nas análises das bases de melhor resultado, temos a base 4, ilustrada 

na figura 11. Os índices de eficiência composta e de eficiência invertida são os mesmos nos 

dois primeiros meses. Observa-se que a DMU B4(02.20), eficiente, apresenta melhores práticas 

ao entregar menor TMPV e menores custos que a DMU B4(01.20), para resultados próximos 

de não conformidades e volume expedido. Em março, apesar da redução do TMPV e dos custos, 

observa-se que a elevação do número de não conformidades em conjunto com a redução de 

volume expedido caracterizou a DMU como não praticante de boas práticas. Quando o mês de 

abril é analisado, percebe-se que, mesmo com aumento do TMPV e custos em relação ao 

período anterior, e expedindo um volume baixo, a redução do número de não conformidades 

faz com que a eficiência composta não reduza tanto, apesar de ter apresentado menor índice de 

eficiência clássica.  
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Figura 11 – Eficiência da DMU B4 ao longo dos meses. 

 

A figura 12 traz a análise quadrimestral da base 1. Conforme já discutindo 

anteriormente, B1(01.20) atingiu o maior índice na eficiência invertida devido as suas práticas 

e teve sua eficiência composta reduzida. No mês seguinte, ainda considerada como eficiente 

pelo modelo, a base eleva sua eficiência composta ao reduzir o número de não conformidades. 

É observado um aumento dos custos em relação ao período anterior que pode ser consequência 

do elevado número de não conformidades apresentados por B1(01.20). Para os meses seguintes, 

a base 1 deixa de ser considerada eficiente pelo modelo ao ir gradualmente aumentando o 

TMPV e reduzindo os volumes expedidos de gasolina. Sua eficiência composta acompanha o 

declínio, na medida em que o modelo entende uma piora dos resultados. 
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Figura 12 – Eficiência da DMU B1 ao longo dos meses. 

 

Pode-se observar na figura 13 que a base 6, considerada eficiente nos dois primeiros 

meses de 2020, sofre brusca redução dos índices de eficiência composta e clássica em março. 

É perceptível o aumento da eficiência invertida, contudo não tão elevado, como observamos 

em B1(01.20) por exemplo. Mesmo assim, a atribuição dos pesos na variável V4  indica que a 

ocorrência de 1 não conformidade foi relevante para a análise de eficiência composta do 

modelo. A medida em que as variáveis V2, V3 e V4 voltam a apresentar bons resultados 

observamos melhor distribuição dos pesos e, mesmo apresentando menor volume expedido, 

observa-se que o modelo entende uma melhora das práticas e uma melhora na eficiência como 

um todo.  

 

Figura 13 – Eficiência da DMU B6 ao longo dos meses. 

 

Os gráficos quadrimestrais das demais bases podem ser consultados no apêndice b, 

com análises análogas.  

Em todas as análises feitas acima, foi observado que, com exceção da base 6 que 

apresentou baixos números de não conformidades, todas as demais bases apresentaram no mês 

posterior ao mês em que foi registrado o pico de não conformidades a elevação nos custos de 

movimentação por m³. Com isso, observa-se que o modelo entende que o número de não 

conformidades influencia diretamente na eficiência composta no mês em que elas ocorreram e 

indiretamente nos meses posteriores.  
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A análise de fronteira invertida permitiu aprofundar o entendimento dos impactos das 

práticas ruins para a gestão de processos e pessoas se torna relevante por isso. 

5.4 ANÁLISE DOS BENCHMARKS 

 

A tabela 8 traz as DMUs ineficientes, seus benchmarks e respectivos alvos, obtidos 

através do SIAD (SOARES DE MELLO J. C., ANGULO-MEZA, GOMES, & BIONDI NETO, 

2005) com os dados da tabela 5. Em vermelho estão os valores dos alvos das variáveis que 

apresentaram folgas e os outputs desejáveis de cada DMU. 

 

  ALVOS 

DMU 
Ineficiente 

Benchmarks CAP A 
TMPV       
(Min) 

CM (m³) NC VEG A 

B1(03.20) B1(03.20), B1(02.20) e B4(02.20) 5.494 105 10,110623 19 26.579 

B1(04.20) B1(01.20), B1(02.20) e B4(02.20) 6.021 109 11,013129 19 28.009 

B2(01.20) B1(01.20) e B1(02.20) 5.594 74 8,224356 35 21.236 

B2(02.20) B2(02.20), B1(02.20) e B4(02.20) 6.026 81 9,079658 35 23.083 

B2(03.20) B1(01.20) e B1(02.20) 5.681 76 9,486104 19 21.566 

B2(04.20) B1(01.20), B1(02.20) 4.881 65 7,760409 22 18.527 

B3(03.20) B3(01.20) e B3(02.20) 915 88 6,120379 7 16.738 

B3(04.20) B3(01.20) 915 86 6,095435 2 16.305 

B4(01.20) B3(01.20), B3(02.20) e B4(02.20) 4.110 98 8,585694 9 23.348 

B4(03.20) B1(01.20), B3(02.20) e B4(02.20) 3.613 92 7,882886 12 21.537 

B4(04.20) B3(01.20) e B4(02.20) 1.828 107 7,95266 4 21.359 

B5(02.20) B3(01.20) e B5(01.20) 1.515 101 9,987953 2 18.833 

B5(03.20) B3(03.20) e B4(02.20) 3197 103 8,423783 7 22.795 

B5(04.20) B3(01.20) e B5(01.20) 2.577 96 16,801283 1 17.086 

B6(03.20) B3(01.20) e B3(02.20) 394 37 2,625393 1 7.033 

B6(04.20) 
B3(01.20), B5(01.20), B6(01.20) e 
B6(02.20) 

394 85 13,57687 0 3.999 

B7(01.20) B3(01.20) e B3(02.20) 510 49 3,406861 3 9.251 

B7(02.20) B3(01.20) e B6(01.20) 510 54 5,003078 1 8.707 

B7(03.20) B3(01.20) e B3(02.20) 510 49 3,406861 3 9.251 

B7(04.20) B3(01.20) e B6(01.20) 510 54 5,003078 1 8.707 

B8(01.20) B3(01.20), B5(01.20) e B6(01.20) 1.276 58 12,432469 0 6.235 

B8(02.20) B3(01.20), B5(01.20) e B6(01.20) 1.276 64 13,387279 0 6.432 

B8(03.20) B3(01.20), B5(01.20) e B6(01.60) 1.276 63 13,228144 0 6.399 

B8(04.20) B3(01.20), B5(01.20) e B6(01.20) 1.276 53 11,636794 0 6.071 

B9(01.20) B5(01.20) e B6(01.20) 1.330 89 17,501187 0 7.436 
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B9(02.20) B3(01.20), B5(01.20) e B6(02.20) 1.330 90 12,716958 1 12.657 

B9(03.20) B3(01.20), B5(01.20) e B6(01.20) 1.330 91 12,876093 1 12.689 

B9(04.20) B3(01.20) 915 86 6,095435 2 16.305 
Tabela 8 – Alvos e Benchmarks das DMUs ineficientes. 

É observado que nenhuma das DMUs tiveram alvo determinado pelo modelo para a 

variável V4, mesmo em casos onde a redução do número de não conformidades foi detectada 

numa mesma base para o período estudado. Para auxílio no estabelecimento de um limite 

número de não conformidades, a ferramenta não apresentou resultados satisfatórios. Apenas 

ressaltou que quanto menor, melhor. 

Para a variável de custos de movimentação por m³, observa-se por sua vez que o 

modelo encontra folgas e alvos, todos objetivando a redução dos custos, o que faz jus ao 

objetivo do problema em utilizar melhor os recursos disponíveis. De forma semelhante, ao 

analisar a variável TMPV, observa-se que os alvos das DMUs que apresentaram folgas também 

sugerem a prática de menores tempos, objetivando uma melhor utilização dos recursos 

operacionais disponíveis e maiores volumes de expedição de Gasolina A.  

Por fim, a tabela 8 traz os alvos de capacidade de armazenagem de Gasolina A. Neste 

ponto, o modelo perde funcionalidade ao sugerir mudanças de aumento de capacidade numa 

variável que não pode sofrer redução ou expansão, ou seja, fixa. Dessa forma, opta-se por 

utilizar o modelo para variáveis não controláveis de Cooper e Seiford (2000) em busca de 

resultados mais próximos da realidade. 

 

5.5 APLICAÇÃO DA MODELAGEM PARA VARIÁVEIS NÃO CONTROLÁVEIS  

 

Utilizando os dados da tabela 5 na modelagem apresentada em (15) para um modelo 

orientado a output, através do software Lindo, foram realizadas 36 rodadas, uma para cada 

DMU.  

Assim foram obtidos 12 DMUs eficientes, 4 a mais do que o modelo clássico. Isso já 

era esperado por conta da restrição aplicada na variável fixa de Capacidade de Armazenagem 

de Gasolina A – V1, que não permitiu aumentos ou reduções dessa variável. Dessa forma, o 

modelo entendeu que ao não conseguir otimizar V1, as DMUs B1(03.20), B2(01.20), B2(04.20) 

e B4(04.20) passaram a ser eficientes. 
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A tabela 9 traz os alvos e benchmarks das DMUs ineficientes da nova rodada. Pode-

se observar que na tabela 8, as DMUs que tiveram a variável V1 otimizada apresentaram maior 

volume expedido de gasolina e menor custo de movimentação por m³, do que na tabela 9, com 

a V1 fixada. Dentre elas, pode-se destacar B2(03.20), B5(02.20), B5(03.20), B5(04.20) e 

B9(04.20).  

 

  Alvos 

DMU 
ineficiente 

Benchmarks CAP A TMPV 
(Min) CM (m³) NC VEG A 

B1(04.20) 
B1(01.20), B1(02.20), B1(03.20) e 
B4(02.20) 7.593 109 11,013129 19 27.730 

B2(02.20) B1(01.20), B1(02.20) e B4(02.20) 6.026 81 9,079654 35 23.083 
B2(03.20) B1(02.20), B2(01.20), B2(04.20) 6.026 76 16,011384 19 20.040 
B3(03.20) B3(01.20), B3(02.20) 915 88 6,1203791 7 16.738 
B3(04.20) B3(01.20) 915 86 6,0954354 2 16.305 
B4(01.20) B3(01.20), B4(02.20) 4.110 98 8,5856967 9 23.348 
B4(03.20) B1(01.20), B1(03.20), B4(02.20) 4.110 88 7,8828865 12 21.401 
B5(02.20) B3(01.20), B4(02.20), B5(01.20) 3.319 101 18,759957 2 18.628 
B5(03.20) B3(01.20), B4(02.20), B5(01.20) 3.319 103 9,0150231 7 22.780 
B5(04.20) B3(01.20), B4(02.20), B5(01.20) 3.319 96 20,409586 1 17.001 
B6(03.20) B3(01.20), B3(02.20) 394 37 2,6253926 1 7.034 
B6(04.20) B5(01.30), B6(01.20), B6(02.20) 394 85 13,57687 0 3.998 
B7(01.20) B3(01.20), B3(02.20), 510 49 3,4068647 3 9.250 
B7(02.20) B3(01.20), B6(01.20), 510 54 5,0030761 1 8.707 
B7(03.20) B3(01.20), B3(02.20), 510 49 3,4068659 3 9.251 
B7(04.20) B3(01.20), B6(01.20) 510 54 5,003078 1 8.708 
B8(01.20) B5(01.20), B6(01.20) 1.276 58 12,43247 0 6.237 
B8(02.20) B5(01.20), B6(01.20) 1.276 64 13,387281 0 6.431 
B8(03.20) B5(01.20), B6(01.20) 1.276 63 13,228142 0 6.401 
B8(04.20) B5(01.20), B6(01.20) 1.276 53 11,671213 0 6.072 
B9(01.20) B5(01.20), B6(01.20) 1.330 89 17,501191 0 7.436 
B9(02.20) B3(01.20), B5(01.20), B6(01.20) 1.330 90 12,716957 1 12.655 
B9(03.20) B3(01.20), B5(01.20), B6(01.20) 1.330 91 12,876093 1 12.691 

B9(04.20) 
B3(01.20), B4(02.20), B5(01.20), 
B6(01.20) 

1.330 86 8,1131826 2 16.260 

Tabela 9 - Alvos e Benchmarks das DMUs ineficientes da Modelagem de variável fixa. 
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           Com Variável Fixa         Sem Variável Fixa 

BASE CAP A TMPV 
(Min) 

CM (m³) VEG A BASE CAP A 
TMPV 
(Min) 

CM (m³) VEG A 

B1 7.593 104 11,2392 27.895 B1 6.675 104 11,23917 28.058 
B2 6.026 74 17,9461 19.098 B2 4.376 77 8,11164 19.870 
B3 915 88 6,1154 16.652 B3 915 88 6,10791 16.651 

B4 4.110 97 8,7204 21.014 X B4 3.415 98 8,21914 22.311 
B5 3.319 96 17,4308 18.100 B5 2.652 96 14,18790 18.176 
B6 394 74 10,8880 4.772  B6 394 74 10,88800 4.772 
B7 510 52 4,2050 8.979 B7 510 52 4,20497 8.979 
B8 1.276 60 12,6798 6.285 B8 1.276 60 12,67117 6.284 
B9 1.330 89 12,8019 12.261 B9 1.226 89 12,29742 12.272 

Tabela 10 – Comparativo entre as médias dos alvos das variáveis de cada base. 

 

Conforme pode ser visto na tabela 10, ao utilizar a modelagem para variáveis não 

controláveis, a média dos alvos da variável TMPV das bases não sofreu alteração, com exceção 

de B4, que reduziu em 1 minuto. É observado que a média dos alvos da variável CM (m³) foi 

maior, mas nada muito discrepante, exceto na base 2 e na base 5. Na base 2, a média chegou a 

ser 121,4% maior do que na modelagem anterior. A base 5 apresentou a segunda maior 

discrepância na média dos alvos dos custos médios por m³, tendo aumento de 22,86%. Contudo, 

para o volume de expedição de gasolina, a mesma base apresentou redução de 0,42%. A maior 

redução na média dos alvos de VEG A foi identificada na base 4, com 5,82%. No geral, os 

custos aumentaram em média 17,17%, enquanto o volume expedido reduziu em 1,2%. 

Comparando agora a média dos alvos obtidos pela modelagem de variável não 

controlável (NC) com os valores médios originais (O) para V2, V3 e U1, temos os gráficos das 

figuras 14, 15 e 16, respectivamente. 
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Figura 14 – TMPV original x alvo TMPV após variável não controlada. 

   

Figura 15 – CM original x alvo CM após variável não controlada. 
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Figura 16 – VEG A original x alvo VEG A após variável não controlada. 

 

Na figura 14, pode-se observar que os maiores gaps de tempo estão localizados nas 

bases 6 e 7, essa última apresentando redução de 39,53%. Para a figura 15, as maiores diferenças 

podem ser encontradas nas bases 7, 8 e 9. Destaque para a base 8, que apresentou redução de 

73,48% na média dos custos médios por m³. Por fim, a figura 16 ilustra o aumento da expedição 

de gasolina A no modelo de variável não controlável, com destaques para as bases B5, B7, B8 

e B9.            

 Em resumo, todos os gráficos apresentados acima ressaltam a ineficiência das bases 7 e 

8. São as duas bases com maiores gaps entre os valores médios das variáveis originais versus 

os alvos das variáveis após fixar V1. 

No geral, o modelo utilizado com a variável CAP A fixa acarretou a redução em 6,5% 

no TMPV, 39,8% nos custos médios por m³ e elevou as expedições de gasolina em 32,3%. 

Apesar desses valores serem menores quando comparados ao modelo com variáveis 

controláveis, conforme ratificado pela tabela 10, os resultados obtidos atingem o objetivo do 

problema e são mais condizentes com a realidade da operação das bases de distribuição 

estudadas. Dessa forma, os alvos podem ser utilizados por gestores como parâmetros na 

construção de metas e elaboração de processos de melhoria. 
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5.6 ANÁLISE DE FRONTEIRA INVERTIDA PARA VARIÁVEL FIXA 

 

Conforme pode ser visto nas seções anteriores, a análise de variável não controlável 

proporcionou um aumento de 50% de DMUs eficientes. Buscando aumentar a discriminação 

das unidades tomadoras de decisão e observar o impacto das práticas ruins, utiliza-se novamente 

a análise de fronteira invertida. Dessa vez, pelo fato de a variável CAP A ser fixa, utilizou-se o 

software LINDO para a obtenção dos resultados. Conforme foi abordado na seção 2.4.1, a 

análise de fronteira invertida é obtida ao inverter os inputs pelos outputs e a orientação do 

modelo, de forma a encontrar uma fronteira composta pelas DMUs com as piores práticas. 

Dessa forma, para o modelo deste estudo CCR orientado a output, utilizou-se o modelo do 

envelope orientado a input para variáveis não controláveis apresentado em (14), abordado na 

seção 2.4.2. 

A tabela 11 traz a eficiência clássica adquirida através do modelo (15) usado na seção 

anterior, e as eficiências invertidas e normalizadas desenvolvidas nessa seção. Assim como foi 

feito ao longo desse estudo, a tabela foi classificada conforme ranking da eficiência composta 

normalizada. 

 

 

 

Ranking DMU Eficiência 
Clássica 

Eficiência 
Invertida 

Eficiência 
Composta* 

1º B5(01.20) 100,00% 18,63% 100,00% 
2º B4(02.20) 100,00% 27,82% 94,93% 
3º B4(01.20) 98,93% 27,80% 94,35% 
4º B4(04.20) 100,00% 29,69% 93,90% 
5º B1(02.20) 100,00% 41,40% 87,45% 
6º B1(03.20) 100,00% 48,21% 83,69% 
7º B4(03.20) 87,96% 40,85% 81,11% 
8º B5(02.20) 70,91% 25,05% 80,43% 
9º B5(04.20) 58,84% 29,57% 71,27% 

10º B1(04.20) 78,93% 57,72% 66,83% 
11º B2(03.20) 86,29% 65,94% 66,36% 
12º B2(01.20) 100,00% 89,00% 61,20% 
13º B5(03.20) 52,00% 45,02% 58,99% 



60 
 

 
 

14º B9(01.20) 52,59% 48,56% 57,35% 
15º B1(01.20) 100,00% 100,00% 55,14% 
16º B2(04.20) 100,00% 100,00% 55,14% 
17º B3(01.20) 100,00% 100,00% 55,14% 
18º B3(02.20) 100,00% 100,00% 55,14% 
19º B6(01.20) 100,00% 100,00% 55,14% 
20º B6(02.20) 100,00% 100,00% 55,14% 
21º B2(02.20) 88,19% 91,25% 53,45% 
22º B3(03.20) 86,47% 100,00% 47,67% 
23º B9(02.20) 32,24% 50,08% 45,30% 
24º B6(04.20) 71,65% 100,00% 39,51% 
25º B3(04.20) 69,13% 100,00% 38,11% 
26º B8(02.20) 27,04% 72,52% 30,06% 
27º B7(02.20) 29,71% 79,15% 27,88% 
28º B9(03.20) 22,14% 73,57% 26,78% 
29º B6(03.20) 46,54% 100,00% 25,66% 
30º B9(04.20) 16,19% 86,61% 16,31% 
31º B7(01.20) 27,41% 100,00% 15,11% 
32º B7(03.20) 26,37% 100,00% 14,54% 
33º B7(04.20) 24,58% 100,00% 13,55% 
34º B8(01.20) 22,05% 100,00% 12,16% 
35º B8(03.20) 19,30% 100,00% 10,64% 
36º B8(04.20) 16,51% 100,00% 9,10% 

Tabela 11 – Eficiências do modelo de variáveis não controláveis. 

 

 

5.6.1 Análise das Eficiências do Modelo de Variável Não Controlável 

 

A primeira análise de fronteira invertida feita para o cenário 2, localizada na tabela 7, 

mostrou a DMU B3(01.20) em primeiro lugar do ranking. Após fixada a variável CAP A é 

possível observar através da tabela 11 que a DMU perde posição, ficando em 17º lugar. Isso 

ocorre devido ao novo índice de eficiência invertida, que muda de 13,46% para 100%. No 

primeiro lugar do novo ranking segue a DMU B5(01.20), antes segundo lugar da tabela 7. Logo 

em sequência a tabela 11 traz a base 4 nos meses de fevereiro, janeiro e abril, ocupando as 2ª, 

3ª e 4ª posições do ranking. No modelo anterior, a base ocupava os 3º e 4º lugares para o mês 

de fevereiro e janeiro, respectivamente.  
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A DMU B4(04.20) ganhou posição em função do seu novo índice de eficiência 

clássica, que passou de 73,03% para 100%. No modelo anterior, a DMU pertencia ao 14º lugar. 

A DMU B4(03.20) apresentou valores próximos de eficiência clássica e invertida nos dois 

modelos, conforme pode ser visto nas tabelas 7 e 11. Todavia, o modelo de fronteira invertida 

para variável não controlável entende que para o novo cenário, a DMU deva possuir melhor 

classificação, passando da 12ª para a 7ª posição. Parte disso deve-se ao rebaixamento da base 

6, que apresentou nova eficiência invertida com índice de 100% em todos os meses observados. 

De modo geral, a base 4 obteve melhor colocação no novo modelo. 

Seguindo o ranking da tabela 11, a DMU B1(02.20) sobe uma posição e passa a ocupar 

o 5º lugar. Em sequência, a tabela traz a DMU B1(03.20), que ao se tornar eficiente no novo 

modelo, passa a apresentar maior índice de eficiência composta. A DMU B1(01.20) perde o 6º 

lugar no ranking da tabela 7 e passa a ocupar a 15ª posição ao apresentar piores práticas e 

aumentar seu índice de eficiência invertida, que passa de 41,40% para 100%. Por fim, a DMU 

B1(04.20) sobe da 16ª posição para a 10ª, apresentando valores próximos de eficiências nos 

dois modelos, de forma análoga ao que acontece com a DMU B4(03.20). A mesma análise pode 

ser feita em cima das DMUs B5(02.20), B5(04.20) e B5(03.20). 

Assim como ocorre com a base 6, a base 3 apresenta aumento no índice de eficiência 

invertida em todos os períodos observados, o que faz com que ela perca colocação no novo 

modelo. A DMU B3(02.20) sai da 8ª posição e passa a ocupar o 18º lugar. De forma análoga, 

as DMUs B3(03.20) e B3(04.20) saem do 9º e 11º lugar e passam a ocupar as 22ª e 25ª posições, 

respectivamente. 

Os últimos lugares foram ratificados no novo modelo, conforme apresentado na tabela 

11. São observadas as mesmas colocações para B8(01.20), B8(03.20) e B8(04.20). A 33ª 

posição passa a ser ocupada pela DMU B7(04.20) que apresenta piores práticas e tem seu índice 

de eficiência invertida elevado de 91,01% para 100%. 

Analisando os 10 primeiros lugares da tabela 11, pode-se observar que as quatro 

DMUs referentes a base 4 se encontram no intervalo, mesmo não sendo eficiente nos meses de 

janeiro e março. Em conjunto, encontram-se as bases 5 e 1, com 3 DMUs dentro do intervalo, 

cada, sendo a base 1 detentora de duas DMUs eficientes. Dessa forma, são definidas as 3 bases 

com as melhores práticas do modelo. 
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6. COMENTÁRIOS FINAIS  

 

Neste estudo foi utilizada a Análise Envoltória de Dados (DEA) como ferramenta para 

avaliação das Bases de Distribuição de Combustíveis e Derivados de uma empresa, localizadas 

na região Centro-Oeste do Brasil. O objetivo do estudo de avaliar as bases de distribuição e 

identificar as bases eficientes, bem como aquelas possuidoras das melhores práticas foi atingido 

através da aplicação dos modelos CCR orientado a output, em conjunto das aplicações de 

fronteira invertida e do modelo de variáveis não controláveis. 

O modelo CCR orientado a output permitiu a obtenção inicial das DMUs eficientes, 

tanto para a análise das DMUs ao longo dos meses de março e abril quanto para quadrimestre 

composto pelos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Através da aplicação do modelo de 

fronteira invertida, foi possível obter as DMUs possuidoras das melhores práticas, de forma a 

discriminar as DMUs eficientes. No primeiro período estudado, foram definidas como 

eficientes as DMUs B1(03.20), B3(03.20), B3(04.20), B4(04.20), B5(04.20) e B6(04.20), com 

destaque para a base 3, eficiente nos dois períodos observados. Através da análise de fronteira 

invertida, obteve-se um ranking de eficiência composta, no qual os três primeiros lugares foram 

ocupados pelas DMUs B3(04.20), B5(04.20) e B4(04.20), respectivamente. No segundo 

período estudado, foram definidas como eficientes 8 DMUs, pertencentes aos dois primeiros 

meses de janeiro e fevereiro apenas. Elas foram as DMUs B1(01.20), B1(02.20), B3(01.20), 

B3(02.20), B4(02.20), B5(01.20), B6(01.20) e B6(02.20).  

Após a análise dos benchmarks das 36 DMUs, ficou evidente a necessidade da 

aplicação do modelo de variáveis não controláveis, por conta da limitação física da variável 

referente a capacidade de armazenagem. Dessa forma, aplicou-se o modelo de variável não 

controlável, obtendo como resultado 12 DMUs eficientes, dos quais as DMUs B1(03.20), 

B2(01.20), B2(04.20) e B4(04.20) passaram a ser fazer parte, os alvos e os benchmarks das 

DMUs ineficientes. A partir desse resultado, aplicou-se novamente a análise de fronteira 

invertida para discriminar as DMUs eficientes. Como resultado, foram obtidos nos três 

primeiros lugares as DMUs B5(01.20), B4(02.20) e B4(01.20), sendo essa última não eficiente. 

O ranking também evidenciou a classificação das bases 4, 5 e 1 entre as 10 primeiras. 

O enfoque DEA, portanto, permitiu a obtenção das DMUs eficientes e das DMUs 

possuidoras das melhores práticas, bem como os alvos e benchmarks das DMUs ineficientes. 
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Os resultados obtidos podem ser utilizados para auxiliar os gestores das bases na tomada de 

decisão relacionadas ao planejamento de metas, melhorias de desempenho e atuação em 

atividades ineficientes. Por exemplo, a utilização dos alvos e bechmarks para o estabelecimento 

de metas de desempenho operacional. Por outro lado, podem ser levadas outras variáveis em 

questão, não utilizadas neste estudo. Num cenário para redução de TMPV, por exemplo, podem 

ser consideradas as limitações operacionais das bases, como vazão de bomba e tempo mínimo 

de viabilidade da operação. Além disso, é interessante observar se há aumento de ocorrências e 

não conformidades em função da redução do tempo da operação de carregamento e expedição 

dos veículos. Em adição, o ranking obtido através da aplicação da fronteira invertida pode 

permitir aos gestores uma melhor visualização das bases com práticas ruins e assim auxiliá-los 

nas variáveis que precisam ser trabalhadas. Por fim, a ferramenta é relevante para a melhoria 

contínua das práticas operacionais. 

Como limitações desse estudo, pode-se pontuar os dados disponibilizados, que 

continham informações apenas da região Centro-Oeste, no período de janeiro de 2019 a abril 

de 2020. Não foram disponibilizados dados acerca da sazonalidade de mercado, controle de 

qualidade dos produtos, perdas por evaporação, número de acidentes ou ocorrências. 

Cabe destacar que o final período estudado coincide com o início da pandemia no 

Brasil ocasionada pelo vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19. Para trabalhos futuros, é 

sugerida a análise da eficiência das bases em função do agravamento da pandemia e das 

restrições de circulação, bem como demanda e oferta de gasolina A no mercado interno, de 

forma a observar o volume e a série histórica de perda de eficiência. Para isso, é necessária à 

coleta de dados para maiores períodos, bem como estudo de novas variáveis. 
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APÊNDICE 

 

a) TABELAS 

 

DMU V1 V2 V3 V4 U1 

B1(01.20) 0,00005093 0,00613265 0,00000000 0,00000000 0,00000003 
B1(02.20) 0,00004639 0,00629702 0,00000000 0,00032293 0,00000003 
B1(03.20) 0,00000000 0,00585191 0,03452744 0,00266619 0,00000004 
B1(04.20) 0,00000000 0,00700631 0,04133865 0,00319214 0,00000005 
B2(01.20) 0,00000000 0,01346211 0,00000000 0,00069038 0,00000005 
B2(02.20) 0,00006568 0,00891579 0,00000000 0,00045723 0,00000005 
B2(03.20) 0,00000000 0,01620127 0,00000000 0,00083085 0,00000006 
B2(04.20) 0,00000000 0,02249277 0,00000000 0,00115350 0,00000008 
B3(01.20) 0,00000000 0,01061613 0,00000000 0,04350638 0,00000006 
B3(02.20) 0,00109290 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000006 
B3(03.20) 0,00121818 0,00000000 0,00000000 0,00598180 0,00000007 
B3(04.20) 0,00156423 0,00000000 0,00000000 0,00768104 0,00000009 
B4(01.20) 0,00006654 0,00749200 0,00000000 0,00034249 0,00000004 
B4(02.20) 0,00000000 0,00012295 0,11352888 0,00314152 0,00000004 
B4(03.20) 0,00000000 0,00114853 0,13086896 0,00056365 0,00000005 
B4(04.20) 0,00000000 0,01109754 0,00000000 0,04547925 0,00000006 
B5(01.20) 0,00000000 0,01204819 0,00000000 0,06466306 0,00000007 
B5(02.20) 0,00000000 0,01276012 0,00000000 0,06848399 0,00000008 
B5(03.20) 0,00000000 0,01461161 0,00000000 0,05988039 0,00000008 
B5(04.20) 0,00000000 0,01685085 0,00000000 0,09043907 0,00000010 
B6(01.20) 0,00253807 0,00000000 0,00000000 0,79874543 0,00000024 
B6(02.20) 0,00145521 0,00000000 0,03365969 1,32345820 0,00000026 
B6(03.20) 0,00538610 0,00000000 0,00000000 0,02644807 0,00000031 
B6(04.20) 0,00106509 0,00386054 0,04772155 2,04696000 0,00000035 
B7(01.20) 0,00695313 0,00000000 0,00000000 0,03414285 0,00000039 
B7(02.20) 0,00408084 0,00000000 0,00000000 1,28426380 0,00000039 
B7(03.20) 0,00722562 0,00000000 0,00000000 0,03548091 0,00000041 
B7(04.20) 0,00493262 0,00000000 0,00000000 1,55232330 0,00000047 
B8(01.20) 0,00246805 0,02385983 0,00000000 3,77237530 0,00000073 
B8(02.20) 0,00195233 0,01887413 0,00000000 2,98410670 0,00000058 
B8(03.20) 0,00274754 0,02656180 0,00000000 4,19957200 0,00000081 
B8(04.20) 0,00338710 0,03274473 0,00000000 5,17712860 0,00000100 
B9(01.20) 0,00086810 0,00839236 0,00000000 1,32688010 0,00000026 
B9(02.20) 0,00083209 0,00804421 0,00000000 1,27183550 0,00000025 
B9(03.20) 0,00120828 0,01168104 0,00000000 1,84683960 0,00000036 
B9(04.20) 0,00000000 0,06403415 0,00000000 0,34367346 0,00000038 

Tabela 12 – Pesos das variáveis do cenário 2. 
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b)  FIGURAS 

 

 

Figura 17 – Eficiência da DMU B2 ao longo dos meses. 

 

 

 

Figura 18 – Eficiência da DMU B7 ao longo dos meses. 
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Figura 19 – Eficiência da DMU B8 ao longo dos meses. 

 

 

 

Figura 20 – Eficiência da DMU B9 ao longo dos meses. 
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