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RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo principal desenvolver uma nova metodologia 

para medir a eficiência levando em consideração as preferências de um decisor estabelecidas 
a priori. Para tanto propõe-se a integração da modelagem de Análise Envoltória de Dados 
(DEA) e a metodologia multicritério Measuring Attractiveness by a Categorical Based 
Evaluation Technique (MACBETH) através de um problema de programação linear 
integrado. São propostas duas abordagens de integração. A primeira delas, denominada DEA-
MACBETH, agrega os outputs do modelo usando a lógica MACBETH. Nesta abordagem, 
quando se realiza a transformação característica de MACBETH nos pesos dos outputs, chega-
se aos mesmos pesos das trocas que o modelo multicritério sugeriria para uma mesma matriz 
de julgamentos. A segunda abordagem deriva da primeira, mas busca utilizar as restrições de 
MACBETH como restrições aos pesos em DEA, por esta razão é denominada DEA-
MACBETH-WR (WR – Weight Restrictions). É proposto um algoritmo que utiliza um 
parâmetro do modelo anterior para possibilitar uma flexibilização na razão dos pesos do 
modelo permitindo uma maior flexibilidade na atribuição aos pesos do que o modelo DEA-
MACBETH. Por fim, é apresentado um estudo de caso em que se busca avaliar o portfólio de 
investimentos em projetos por distribuidora no âmbito do Programa de Eficiência Energética 
(PEE) da ANEEL. Os resultados evidenciam como diferentes matrizes de julgamento 
conduzem a rankings diferentes de distribuidoras para ambas as abordagens desenvolvidas. 

 
Palavras-chave: MACBETH, DEA, Restrição aos pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
  

  

ABSTRACT 
This study aims to develop a new methodology to measure the efficiency taking into 

account the preferences of a decision maker. It is proposed the integration of Data 
Envlopment Analysis (DEA) and the multicriteria methodology Measuring Attractiveness by 
a Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH) through an integrated linear 
programming problem. Two approaches to this integration are proposed. The first, called 
DEA-MACBETH, aggregates the outputs of the model using MACBETH logic. This fact is 
proven when performing the transformation, characteristic of MACBETH, in the weights of 
outputs and comes up to same swing weights that the multi-criteria model would suggest to 
the same judgments matrix. The second approach is derived from the first but uses 
MACBETH restrictions such as restrictions on weights in DEA. For this reason this second 
approach is referred DEA-MACBETH-WR (WR - Weight Restrictions). It is proposed an 
algorithm which uses a previous model parameter to allow flexibility in the weights in 
comparison to the DEA-MACBETH model. Finally, it is presented a case study in which the 
objective is to evaluate the portfolio of investments for brazilians distributors in Energy 
Efficiency Program Project (EEP). The results show how different judgment matrix can lead 
to different rankings of distributors for the developed approaches. 

 
Keywords: MACBETH, DEA, Weight restrictions. 
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1 INTRODUÇÃO 
A Análise Envoltória de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis) é uma técnica 

não paramétrica para medir a eficiência relativa de unidades produtivas (ou Decision Making 
Units – DMUs), desenvolvida por Charnes et al. (1978), a partir do conceito de eficiência de 
Farrell (1957). A aplicação desta técnica é feita associando-se à cada DMU um problema de 
programação linear (PPL) que irá atribuir pesos para outputs (produtos) e inputs (insumos) de 
forma a maximizar a eficiência da unidade avaliada.  

Conforme Angulo-Meza e Lins (2002) a abordagem benevolente na atribuição dos 
pesos de DEA pode apresentar inconvenientes como baixa discriminação de DMUs eficientes, 
esquemas de pesos incoerentes (incluindo atribuição de pesos zeros) e múltiplas soluções 
ótimas para o esquema de pesos das unidades extremo eficientes. Também para Allen et al. 
(1997) há situações em que a atribuição dos pesos pode ser incoerente caso se considere 
conhecimento prévio ou visões aceitas sobre os valores relativos dos inputs ou outputs.  

Assim, em inúmeras aplicações pode ser necessário que o modelo DEA considere a 
priori julgamentos de valor do decisor de forma que o esquema de pesos utilizado faça 
sentido prático. Este tipo de modelagem pode ser feita através da incorporação de restrições 
adicionais ao PPL de DEA.  

O presente estudo tem como objetivo principal desenvolver uma nova metodologia 
para calcular a eficiência levando em consideração as preferências de um decisor 
estabelecidas a priori. Para tanto é proposta a integração da modelagem DEA e a metodologia 
multicritério MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 
Technique) (BANA E COSTA; VANSNICK, 1994).  

A integração entre modelos proposta agrega os outputs de um modelo DEA, levando 
em consideração julgamentos de valor de um decisor em relação à atratividade desses outputs. 
Para tanto, utiliza-se o arcabouço conceitual desenvolvido no método multicritério de forma a 
extrair julgamentos qualitativos do decisor para agregar os outputs do modelo DEA segundo a 
lógica multicritério. Assim, é possível medir a eficiência de uma DMU considerando a 
agregação dos outputs derivada da metodologia multicritério. 

Destaca-se ainda que serão apresentadas duas abordagens de integração. A primeira 
delas, denominada DEA-MACBETH, agrega os outputs do modelo usando a lógica 
MACBETH. Nesta abordagem, quando se realiza a transformação característica de 
MACBETH nos pesos dos outputs, chega-se aos mesmos pesos das trocas que o modelo 
multicritério sugeriria para uma mesma matriz de julgamentos. 
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A segunda abordagem deriva da primeira, mas busca utilizar as restrições de 
MACBETH como restrições aos pesos em DEA, por esta razão é denominada DEA-
MACBETH-WR (WR é a sigla restrições aos pesos em inglês). É proposto um algoritmo que 
utiliza um parâmetro do modelo anterior para possibilitar uma flexibilização na razão dos 
pesos do modelo permitindo uma maior liberdade na atribuição aos pesos do que o modelo 
DEA-MACBETH. 

É importante notar que o caráter inovador do presente estudo também está associado à 
proposição das integrações dos modelos DEA e MACBETH através de programação 
matemática de um PPL único por DMU capaz de simultaneamente agregar os outputs do 
modelo tal qual o método multicritério e medir a eficiência conforme a metodologia DEA.  

Um fato importante é que esta integração permite estimar a eficiência em modelos 
DEA com retornos constantes de escala (CRS). Isto porque uma abordagem alternativa em 
que se faça a agregação dos outputs pelo modelo multicritério isoladamente para 
posteriormente inseri-lo em uma abordagem DEA-CRS não é adequada. Este tipo de 
abordagem violaria o axioma do raio ilimitado (característica fundamental do retorno 
constante de escala) uma vez que a agregação do output ficaria limitada entre 0 e 1. Assim 
seria violada a característica básica destes modelos em que um aumento nos níveis dos inputs 
deve gerar um aumento proporcional nos outputs.   

Em Soares de Mello et al., (2002), Vieria Júnior (2008) e Oliveira et al. (2008)  foi 
utilizado MACBETH como uma ferramenta para restringir os pesos em DEA. No entanto, 
ambas as abordagens utilizam os intervalos de pesos obtidos a partir do software do modelo 
multicritério para, em um segundo, momento inserir os intervalos de pesos obtidos nas 
restrições da modelagem DEA. Ambas as abordagens são passíveis de crítica uma vez que os 
intervalos gerados pelo software M-MACBETH só serão válidos se os pesos de todas as 
outras trocas entre os critérios se mantiverem fixos.  

Por fim, destaca-se que em Naciff de Andrade e Soares de Mello (2015) foram 
apresentados resultados preliminares deste estudo, sendo que o presente apresenta 
significativas melhorias em relação à referida publicação.  

Este trabalho está dividido em 7 capítulos. O capítulo 2 apresenta uma revisão sobre 
DEA com retorno constante de escala bem como sobre restrições aos pesos. O capítulo 3 
apresenta o arcabouço conceitual do método multicritério MACBETH. O capítulo 4 apresenta 
a integração denominada DEA-MACBETH que agrega os outputs de um modelos DEA 
utilizando o arcabouço conceitual do método MACBETH.  O capítulo 5 apresenta a 
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integração DEA-MACBETH-WR que flexibiliza a abordagem anterior de forma a utilizar as 
restrições do MACBETH como restrições aos pesos em DEA. No capítulo 6 é apresentado 
um estudo de caso que avalia o uso dos recursos por distribuidora no âmbito do Programa de 
Eficiência energética da ANEEL segundo os julgamentos de dois decisores especialistas em 
eficiência energética. Por fim, no capítulo 7 são apresentadas as conclusões da pesquisa.  
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2  ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 
2.1 INTRODUÇÃO 

Um processo produtivo pode ser definido como o conjunto de operações necessárias 
para transformar insumos (ou inputs) em produtos (ou outputs). A produtividade destes 
processos é a relação entre o que foi produzido e as quantidades de insumos utilizadas, 
podendo ser matematicamente representada como o quociente entre os produtos e os insumos. 

Medidas de produtividade são importantes fatores de controle do processo produtivo 
uma vez que a análise temporal de tais medidas permite acompanhar a evolução da relação 
produto/insumo da unidade produtiva avaliada. No entanto é possível enriquecer a avaliação 
de desempenho através da comparação com outras unidades que também efetuam a mesma 
atividade e deste tipo de comparação surge o conceito de eficiência.  

É importante notar que eficiência é um conceito relativo que visa comparar diferentes 
unidades levando em consideração a relação entre os insumos utilizados e os produtos 
produzidos. Ou seja, leva-se em consideração não apenas o processo da unidade produtiva em 
questão, como também os processos de outras unidades que possuem atividades homogêneas. 

Koopmans (1951) definiu um produtor como tecnicamente eficiente aquele que só 
aumentará sua produção de determinado output se reduzir a quantidade de outro output ou 
aumentar o consumo de seus inputs. Já um produtor ineficiente pode aumentar sua produção 
sem precisar de incrementos de input, ou redução de outros outputs. A partir de conceitos 
sobre eficiência desenvolvidos por Debreu (1951) e Koopmans (1951), Farrel (1957) propôs 
medir a eficiência produtiva levando em consideração múltiplos inputs e outputs.  

O conceito de eficiência, ao possibilitar a analise integrada e comparativa das unidades 
produtivas, permite evidenciar porque algumas unidades são mais eficientes do que outras e o 
que deve ser feito para otimizar o desempenho das não eficientes. Muitas são as metodologias 
de análise de desempenho, com destaque os métodos baseados na ideia de fronteira de 
produção. Lins e Angulo Meza (2000) definem fronteira de produção como a máxima 
quantidade de outputs (produtos) que pode ser obtida a partir dos inputs (insumos ou recursos) 
utilizados. 

Nestes métodos, a fronteira de eficiência é o benchmarking a partir do qual se 
estabelecem as eficiências comparativas das unidades analisadas. A abordagem para estimar a 
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fronteira pode ser não paramétrica (ou de programação matemática) como DEA, ou 
paramétrica (econométrica) como Stochastic Frontier Analysis (SFA). 

Na avaliação de eficiência em DEA, as DMUs têm como características processos 
produtivos homogêneos, que utilizam distintos níveis de insumos (inputs) para produzir 
diferentes quantidades de produtos (outputs). As DMUs são unidades com autonomia para 
tomada de decisão (LINS e ANGULO MEZA (2000)), podendo ser diversos tipos de 
organizações (empresas, hospitais e universidades entre outros). 

Cada DMU é avaliada a partir de um PPL através da atribuição de pesos para os 
outputs e inputs de forma a maximizar a eficiência da unidade avaliada. Ou seja, a atribuição 
dos referidos pesos é feita da forma mais benevolente possível: atribui-se pesos elevados para 
inputs e outputs em que o desempenho comparativo da DMU avaliada é bom e pesos menores 
(ou nulos) para os casos em que o desempenho comparativo é modesto. 

Dentre as vantagens da utilização de DEA está o fato desta necessitar apenas de 
informações sobre quantidades utilizadas dos inputs e outputs, não sendo necessárias 
informações sobre preços dos mesmos. Além disso, ao construir uma fronteira a partir da 
análise das variáveis da amostra, a abordagem DEA dispensa a definição a priori de uma 
função de produção como é o caso nas abordagens paramétricas. 

Outra vantagem é o estabelecimento de alvos para as unidades não eficientes. Tais 
alvos podem funcionar como modelos a partir dos quais DMUs ineficientes podem 
desenvolver meios de atingir a fronteira de eficiência. Desta forma, DEA é uma ferramenta de 
implementação de programas de mudanças organizacionais. 

Lins e Angulo Meza (2000) destacam que, devido as suas características, DEA é um 
método de apoio à decisão de natureza multicritério com objetivo de modelar problemas 
complexos do mundo real. De fato, uma vez que a eficiência é medida a partir da comparação 
entre todas as DMUs, DEA pode ser utilizado como um método multicritério no problema das 
ordenações. 

Embora haja diversas formas de se determinar as fronteiras em DEA, existem duas que 
são consideradas clássicas: CCR ou Constant Returns to Scale – CRS (CHARNES; 
COOPER; RHODES, 1978) e BCC ou Variable Returns to Scale –VRS (BANKER; 
CHARNES; COOPER, 1984). 
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2.2 MODELO CCR 
O modelo CCR, desenvolvido em Charnes et al. (1978) é o marco inicial da 

modelagem DEA e tido como o modelo mais básico. Nele é construída uma superfície linear 
por partes que envolve os dados das unidades produtivas. O que caracteriza este modelo é 
assumir retornos constantes de escala, ou seja, supõe que variações no nível das entradas têm 
como efeito variações proporcionais na saída. Isto significa que um aumento (ou diminuição) 
na utilização dos inputs irá acarretar aumento (ou diminuição) proporcional dos outputs. 

Assim, considerando que serão avaliadas n DMUs, assume-se que cada DMU 
consome diferentes níveis dos r diferentes inputs para produzir s tipos de outputs. É ainda 
necessário que para cada unidade avaliada os valores de inputs e outputs sejam maior ou igual 
a zero e que pelo menos um dos inputs e um dos outputs seja maior que zero.  

A eficiência em DEA é calculada como o valor máximo do quociente entre soma 
ponderada dos outputs (chamado de output virtual) e soma ponderada dos inputs (chamado de 
input virtual). Desta forma, as variáveis de decisão são os pesos ótimos do modelo que são 
resultado do PPL de cada DMU avaliada, com a condição dos pesos aplicados aos dados das 
outras DMUs não resultarem em uma razão superior a 1.  

Além disso, é necessário definir a orientação nos modelos DEA. Os modelos quando 
orientados a input, mantêm constantes os níveis de outputs reduzindo a quantidade de inputs 
de forma a atingir a fronteira. Já no modelo orientado a output o PPL busca maximizar os 
níveis de outputs mantendo os níveis de inputs inalterados. No caso de retornos constantes de 
escala as duas orientações conduzem ao mesmo valor de eficiência, o que não ocorre quando 
são assumidos retornos variáveis de escala. 

O Gráfico 1 representa graficamente um caso hipotético onde são avaliadas oito 
DMUs que possuem apenas um output e input. Observa-se que duas DMUs (B e E) estão 
sobre a fronteira de eficiência já que possuem a maior relação output/input na amostra. A seta 
em cor vermelha mostra a projeção na fronteira das DMUs não eficientes caso o modelo seja 
orientado a input, ou seja, mantendo o nível de output inalterado e reduzindo o input. 
Analogamente a seta de cor azul representa a projeção na fronteira de eficiência caso o 
modelo seja orientado a output. 
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Gráfico 1 - Exemplo gráfico de avaliação com 1 input e 1 output 

Na orientação a input para o caso do modelo bidimensional apresentado no Gráfico 1 a 
eficiência da DMU A é dada geometricamente por  . 

2.2.1 Modelo CCR orientado a input 
O primal do PPL na modelagem DEA é também conhecido como modelo dos 

multiplicadores e determina o conjunto ótimo dos pesos (tradeoffs). O número de restrições 
do modelo primal é igual ao número de DMUs acrescido de uma unidade e o número de 
variáveis é a soma da quantidade de inputs e outputs. Este modelo pode ser descrito pelo PPL 
apresentado em (1). 
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Onde:  é a eficiência da DMU analisada; ,  são os pesos dos inputs e outputs 
com i=1,...,r e j=1...,s;  e  são os inputs i e outputs j da DMU k, com k variando de 1 até 
n;   e  representam os inputs i e outputs j da DMU0. 

A expressão acima traduz a forma fracionária do modelo dos multiplicadores que pode 
ser convertido em PPL. Conforme Charnes e Cooper (1962) basta determinar que o 
denominador seja igual a uma constante qualquer. Tipicamente em DEA, utiliza-se a 
normalização do chamado input virtual igual a 1 (∑ =1), no entanto é possível utilizar 
outras formas como, por exemplo, a apresentada em Bana e Costa et al. (2016). Não obstante, 
a formulação de um modelo CCR  conforme tradicionalmente apresentado na literatura é 
apresentada em (2). 

 =  

Sujeito a 
= 1 

− ≤ 0, ∀  

, ≥ 0 ∀ ,  

(2) 

 
O modelo do envelope é o dual do PPL (2) e permite determinar quais as unidades 

eficientes que servem de referência para as ineficientes (mix). Ele pode ser deduzido a partir 
da definição de algumas propriedades do conjunto de possibilidades de produção. 

O conjunto de possibilidades de produção é definido como um conjunto que contém 
todas as correspondências de vetores de inputs e outputs que são viáveis para aquele conjunto 
de dados. De acordo com Thanassoulis et al. (2008), para uma tecnologia de produção que 
transforma inputs ( = ( , … , ) ∈  ℜ ) em outputs ( = ( , … , ) ∈  ℜ ) é possível 
representar um conjunto de possibilidades de produção como: 

: ( , ) ∈  ℜ  | ≥ 0     ≥ 0  
T pode ainda também ser representado de duas diferentes perspectivas: conjunto de 

possibilidades de inputs e conjunto de possibilidades de outputs. O conjunto de inputs L(y) é 
o subconjunto de todos os vetores de inputs que produzem y. Já o conjunto de outputs P(x) é o 
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subconjunto de todos os vetores de outputs produzidos a partir de x. Em termos algébricos é 
possível representar:  

( ) = |( , ) ∈   ou ( ) = |( , ) ∈  ( )  
( ) = |( , ) ∈   ou ( ) = |( , ) ∈  ( )  

Em análise envoltória de dados o conjunto de possibilidade de produção é definido a 
partir das DMUs que estão sendo avaliadas.  Portanto, a eficiência relativa de cada DMU está 
relacionada ao posicionamento de cada DMU comparativamente ao conjunto de 
possibilidades de produção.  

No caso da modelagem com retorno constante de escala, as propriedades do conjunto 
de possibilidades de produção devem respeitar as seguintes propriedades: (Charnes et al. 
(1978) apud Thanassoulis et al. (2008))  

I. Convexidade: 
Se (x, y)  ∈  e (x′, y′)  ∈  então ( (x, y) + (1 − )( ´, ) ∈  para todo  ∈
[0,1]. 

II. Monotonicidade: 
Se (x, y)  ∈  e x ≥ x então (x′, y) ∈  
Se (x, y)  ∈  e ≤ y então (x, y′) ∈  

III. Inclusão de observações 
Todas as DMUs observadas ( , ) ∈  

IV. Nenhum output pode ser produzido sem algum input 
Se ≥ 0 e ≠ 0 então (0, ) ∉  

V. Raio ilimitado (ou retorno constante de escala) 
Se (x, y)  ∈  então( x,  y) ∈  para qualquer ≥ 0 

VI. Extrapolação mínima 
T é a interseção de todos os conjuntos que satisfazem as propriedades (I) – (V) 

A propriedade do raio ilimitado é a propriedade fundamental do modelo com retornos 
constantes de escala. De acordo com a mesma espera-se que o aumento nos níveis dos inputs 
aumente de forma proporcional os outputs.  Esta propriedade não permite, por exemplo, que 
se faça a agregação dos outputs por um modelo multicritério isoladamente para 
posteriormente inseri-lo em uma abordagem DEA-CRS. Isto porque a agregação do output 
ficaria limitada entre 0 e 1 e desta forma seria violada a característica básica destes modelos 
em que um aumento nos níveis dos inputs deve gerar um aumento proporcional nos outputs.   
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De acordo com Thanassoulis et al. (2008), a partir das referidas propriedades é 
possível concluir que um conjunto de possibilidades de produção pode ser construído a partir 
das relações input-output de n DMUs observadas da seguinte maneira: 

( , ) = ( , )| ≥ ,       ≥ ,    ≥ 0,    = 1, … ,  

Este é o conjunto de restrições que irá compor o modelo do envelope ou o dual do PPL 
apresentado em (2). Por fim é necessário definir a função objetivo do modelo. Isto feito de 
forma a encontrar a máxima redução equiproporcional (o mínimo h) tal que seja possível 
garantir que esta nova combinação de insumos para a DMU pertença ao conjunto de 
possibilidade de produção (T).  Assim, é possível definir o modelo do envelope através da 
seguinte formulação: 

 
 ℎ  

Sujeito a 
 ℎ −  ≥ 0, ∀  

− +  ≥ 0, ∀  
 ≥ 0, ∀j 

 

(3) 

Onde: ℎ  é a eficiência e   representa a  k-ésima coordenada da DMU 0 em uma base 
formada pelas DMUs de referência. Assim o cálculo dos   no modelo serve para identificar 
quais DMUs servem de benchmarking para a unidade analisada.  
2.2.2 Modelo CCR orientado a output 

Alternativamente a orientação do modelo pode ser a output. Neste caso, deve-se 
considerar a relação input virtual/output virtual, o que altera a função objetivo de 
maximização para minimização. Assim, a forma fracionária do problema é definida por (4). 
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 ∑
∑  

sujeito a  
∑
∑ ≥ 1∀  

, ≥ 0 ∀ ,  
 

(4) 

Aplicando novamente a transformação linear proposta por Charnes e Cooper (1962) 
chega-se ao PPL descrito em (5). 

 ℎ =  
Sujeito a 

= 1 

− ≥ 0, ∀  
≥ 0, ≥ 0, ∀ ,   

 

(5) 

Onde h  é o inverso da eficiência da DMU0 analisada; u , v  são os pesos dos inputs e 
outputs com i=1,..., r e j=1...,s; y  e x  são os inputs e outputs j da DMU k, respectivamente, 
com k variando de 1 a n;  x  e y  representam os inputs e outputs da  DMU o. 

Continuam sendo válidas as mesmas propriedades descritas na seção anterior para o 
conjunto de possibilidade de produção. O modelo do envelope neste caso apresenta a a 
formulação (6). 

 ℎ  
Sujeito a 

−  ≥ 0, ∀  

−ℎ +  ≥ 0, ∀  
 ≥ 0, ∀j 

(6) 
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Ressalta-se que o modelo CCR é invariante a orientação em relação à eficiência, ou 
seja, tanto a orientação a output quanto a input conduz à mesma eficiência para cada DMU. 
No entanto, deve-se fazer a ressalva de que tal afirmação só verdadeira caso se considere a 
eficiência do modelo orientado a output como = . Alguns autores consideram o próprio 
ℎ  como a eficiência nos modelos orientados a outputs. Desta forma, para estes autores a 
eficiência de uma DMU em uma análise orientada a input é igual ao inverso da eficiência no 
mesmo problema orientado a output. 
2.3 RESTRIÇÃO AOS PESOS EM DEA 

Do problema de programação linear apresentado na seção anterior é possível observar 
que DEA, em sua formulação clássica, permite total flexibilidade na atribuição dos pesos 
( , ). Embora esta flexibilidade seja em muitos casos reconhecida como um dos pontos 
fortes de DEA, Angulo-Meza e Lins (2002) destacam que em alguns casos tal fato pode 
conduzir a situações indesejadas, tais como: atribuição de pesos não coerentes com 
expectativas prévias (por exemplo, atribuição de peso zero a variáveis consideradas 
importantes, ou mesmo não respeitando conhecimentos prévios dos decisores), baixo poder de 
discriminação entre as DMUs e, no caso de unidades extremo-eficientes, a existência de 
múltiplas soluções ótimas.  

Para evitar a atribuição de esquemas de pesos incoerentes com expectativas prévias de 
um decisor é necessário introduzir modelagem capaz de incorporar juízos de valor ao 
problema original. Allen et al. (1997) definem julgamentos de valor no contexto de DEA 
como construções lógicas, incorporadas dentro de um estudo de avaliação da eficiência que 
refletem as preferências de um decisor no processo de avaliação de eficiência.   

O julgamento de valor neste contexto irá impactar diretamente a definição dos pesos 
ótimos no problema de avaliação de eficiência de DMUs. Thanassoulis et al. (2004) elencam 
algumas razões pelas quais pode ser desejável embutir julgamentos de valor na modelagem: 

 Utilizar visões prévias sobre taxas marginais de substituição e/ou 
transformação entre os fatores de produção. 

 Estabelecer interdependências entre inputs e outputs do processo modelado. 
 Chegar a uma noção de eficiência geral (que inclui eficiência econômica) em 

situações onde não há informações disponíveis sobre preços.  
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 Aumentar a discriminação entre as eficiências das DMUs analisadas. 
 Assegurar que pesos muitos diversos não sejam atribuídos aos mesmos fatores 

para DMUs distintas. 
 Estabelecer preferências do decisor sobre o potencial de ajustes dos inputs e 

outputs (estabelecimento de alvos de acordo com as preferências do decisor). 
Conforme Allen et al. (1997), existe uma série de métodos que incorporam 

julgamentos de valor à modelagem DEA, sendo a restrição aos pesos um dos mais usuais.  
Segundo Angulo-Meza e Lins (2002) o principal objetivo dos métodos de restrição aos 

pesos é estabelecer limites pelos quais os pesos podem variar preservando alguma 
flexibilidade e alguma incerteza sobre o real valor dos pesos. Para Pedraja-Chaparro et al. 
(1997) a imposição de restrições aos pesos implica a formulação de juízos de valor entre os 
diferentes outputs e sobre os custos de oportunidade dos inputs que produzem os referidos 
outputs. 

A seguir serão apresentados três tipos de restrições ao peso em DEA: restrição direta 
ao peso, regiões de segurança (tipos I e II) e restrição ao input/output virtual.  
2.3.1 Restrição direta aos pesos 

A restrição direta aos pesos foi originalmente desenvolvida por Dyson e Thanassoulis 
(1988) e impõe limites entre os quais os pesos de alguns ou todos inputs ou outputs podem 
variar. Assim, evita-se que determinado input ou output seja demasiadamente valorizado e/ou 
ignorado no cômputo da eficiência. Este tipo de abordagem acrescenta à modelagem original 
de DEA restrições do tipo (7) e (8). 

≤ ≤  
≤ ≤  

(7) 
(8) 

O decisor é chamado a estabelecer valores de , ,   . No entanto, conforme 
reconhecem Dyson e Thanassoulis (1988), este tipo de abordagem é de difícil aplicação já que 
os limites numéricos são de difícil determinação.  

Allen et al. (1997) destacam que o estabelecimento de limites é dependente da 
normalização de escala dos pesos (restrição 1 do PPL dos multiplicadores da secção 2.2.1). 
Ainda segundo os autores, há também forte dependência entre os limites dos diferentes pesos, 
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já que o estabelecimento de um limite superior no peso de um dos inputs impõe a redução do 
input virtual e, consequentemente, impacta os limites a serem aplicados para os demais inputs. 

Dada a complexidade e a interdependência dos limites, este tipo abordagem em muitos 
casos conduz à inviabilidade do PPL. Alguns estudos propõem formas de tentar minimizar 
este problema. Dyson e Thanassoulis (1988), por exemplo, sugerem a utilização de regressão 
no caso de um input e múltiplos outputs para estabelecimento de limites baseados em nível 
médio de input por unidade de output.   

Outra alternativa para auxiliar o decisor na escolha dos limites da restrição é 
incialmente resolver o modelo DEA clássico para determinar as dimensões dos pesos de cada 
variável e em uma segunda etapa estabelecer limites. 

As restrições diretas aos pesos também podem ser utilizadas para desempate entre 
DMUs eficientes. Este tipo de abordagem foi desenvolvida em Soares de Mello et al. (2008) 
para avaliar a eficiência operacional de tornos mecânicos.  
2.3.2 Método da região de segurança 

Este tipo de restrição foi inicialmente utilizada por Thompson et al. (1986) na 
avaliação de seis possíveis localizações para construção de um laboratório de física avançada. 
A utilização da modelagem DEA tradicional avaliou cinco das seis localizações como 
eficientes. Desta forma, na ausência de informações sobre preços, os autores utilizaram dados 
e opinião de especialistas de forma a estabelecer limites aos multiplicadores através de 
inequações adicionais ao PPL original. 

Thompson et al. (1990) definem região de segurança estrita como um subconjunto de 
W tal que os vetores w excluídos da região de segurança não são multiplicadores de inputs e 
outputs aceitáveis. Conforme reconhecem os autores, os limites das regiões de segurança 
devem ser estabelecidos com base nos dados do problema e na opinião de um especialista.  

Ao contrário da restrição direta aos pesos que impõe limites para cada multiplicador 
individualmente, no método de região de segurança busca-se adicionar restrições que 
estabelecem relações entre os multiplicadores. No entanto, tal qual o modelo de restrição 
direta aos pesos, os valores dos limites são dependentes da escala dos inputs e dos outputs. 

Em Thompson et al. (1990) é proposta a classificação de dois tipos regiões de 
segurança. Na região de segurança de tipo I, onde está classificado o método Cone Ratio 
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desenvolvido por Charnes et al. (1990), as restrições buscam adicionar ordenação relativa ou 
valores relativos de inputs ou outputs, mas não relações entre inputs e outputs.  

A relação entre os multiplicadores pode ser estabelecida de diferentes formas. Em 
Thompson et al. (1986), por exemplo, relacionou-se o multiplicador de mais de um input para 
estabelecer regiões de segurança. As restrições utilizadas são do tipo descrito em (9). 

+ ≤  (9) 
Onde  representa constantes definidas a partir do julgamento de valor da 

importância relativa dos inputs e  é o multiplicador relativo ao input n.  
No entanto, Allen et al. (1997) destacam que a forma mais usual é aquela na qual as 

restrições refletem taxas marginais de substituição dos inputs ou outputs envolvidos, que 
podem ser representadas por (10). 

, ≤ ≤ ,  (10) 

Onde ,  e ,  são os limites inferiores e superiores para os índices / , que são 
respectivamente os pesos dos inputs 1 e 2. Segundo Lins e Angulo-Meza  (2000) em muitas 
aplicações é usual a omissão do limite inferior ( , ) ou, alternativamente, do superior ( , ). 

Assim um modelo DEA com região de segurança pode ser representado por (11).  

 =  

Sujeito a 
= 1 

− ≤ 0, ∀  

+ ≤  
, ≥ 0 ∀ ,  

(11) 
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Thompson et al. (1990) definem ainda a região de segurança tipo II que estabelece 
relações entre os pesos de inputs e outputs. No entanto as restrições impostas pela região de 
segurança tipo II não podem ser decompostas como um cone-ratio, havendo grandes chances 
de conduzir à inviabilidade do PPL. Restrições típicas deste tipo de abordagem podem ser 
representadas por: 

≤  (12) 
Este tipo de restrição é de difícil interpretação para um decisor sendo, portanto, difícil 

o estabelecimento dos limites. Um exemplo de utilização pode ser encontrado em 
Thanassoulis et al. (1995) que avalia a eficiência em maternidades na Inglaterra. A 
modelagem é feita de forma a estabelecer relações entre o input número de bebês com risco e 
o output quantidade de bebês com risco que sobreviveram. 
2.3.3 Restrição nos inputs e outputs virtuais 

Wong e Beasley (1990) propuseram restringir não os multiplicadores, mas a proporção 
que o output k representa na composição do output virtual (o mesmo raciocínio pode ser 
aplicado a inputs). Este tipo de restrição pode ser representado por (13) 

≤ ≤  (13) 

Onde  representa o output virtual da DMU k. 
Para Wong e Beasley (1990) esta razão representa a importância associada ao output i 

para a DMU k, e, consequentemente, quanto maior o valor da razão, maior a importância 
deste output para o computo da eficiência da DMU analisada. Assim,  e  são os limites 
inferior e superior, respectivamente, atribuídos pelos julgamentos de valor de um decisor. 

Sarrico e Dyson (2004), ao defender a utilização de restrições aos inputs/outputs 
virtuais em oposição as restrições diretas aos pesos, atentam para o fato de que restringir os 
pesos diretamente pode ser problemático uma vez que estes são dependentes das unidades de 
medida dos inputs e outputs. Tal fato dificultaria ao decisor expressar sua preferência. No 
caso das restrições aos inputs/outputs virtuais, a contribuição de um input ou output para o 
input ou output virtual é uma medida adimensional, portanto independente de unidades de 
medida e mais intuitivas para o decisor. 
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Wong e Beasley (1990) sugerem a seguinte forma de questionar o decisor para 
estabelecimento dos limites a serem aplicados nas restrições: “Você acredita que a 
importância do output i para avaliar as DMUs deve ser maior (ou menor) do que z%?” De 
acordo com os autores deve-se repetir a pergunta para vários valores de z de forma a obter os 
limites que reflitam os julgamentos de valor do decisor. No referido estudo foram propostas 
três formas distintas de inserir restrições do tipo (13) na modelagem DEA: 

a) Adicionar a restrição (13) apenas à DMU em avaliação. Assim, seriam 
acrescido ao PPL original de DEA duas restrições ( ≥   e ≤  ). 
Um problema deste tipo de abordagem é a possibilidade que uma DMU tenha 
uma DMU ineficiente como benchmarking. 

b) Estabelecer que este tipo de restrição seja respeitado por todas as N DMUs da 
amostra. Neste caso seriam acrescentadas 2N restrições, o que torna essa 
abordagem intensa computacionalmente, além de conduzir a inviabilidade em 
grande parte dos casos. 

c) Adicionar além das duas restrições apresentadas no item a, mais duas restrições 
que representam uma restrição na proporção do output virtual de uma DMU 
“média” (formula (14)). Este tipo de abordagem é utilizado de forma a superar 
as dificuldades computacionais derivadas da abordagem b. 

≤ (∑ / )
∑ ∑ / ≤  (14) 

Onde ∑ /  representa o nível do k-ésimo output da DMU média. 
  Sarrico e Dyson (2004) propuseram duas novas formas de restrições que utilizam o 

conceito de região de segurança desenvolvido por Thompson et al. (1990). Assim, os autores 
propuseram a classificação das restrições que envolvem inputs/outputs virtuais em três 
grupos: restrições aos pesos virtuais simples (conforme desenvolvido por  Wong e Beasley 
(1990)), regiões virtuais de segurança do tipo I e regiões virtuais de segurança do tipo II. 
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3  MACBETH 
3.1 INTRODUÇÃO 

O MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 
Technique) é uma abordagem multicritério de apoio à decisão para medir a atratividade ou o 
valor de alternativas através da comparação não numérica par a par. Para tanto, o método 
utiliza sete categorias qualitativas para captar a preferência do decisor. Assim, sejam duas 
alternativas do modelo, o decisor deve comparar as opções e informar se é indiferente ou se a 
diferença é muito fraca, fraca, moderada, forte, muito forte ou extrema. 

A formulação original do método foi apresentada por Bana e Costa e Vansnick, (1994) 
e sua versão mais atual pode ser encontrada em Bana e Costa et al. (2012). A conceitualização 
teórica apresentada a seguir está fundamentalmente baseada em tais trabalhos. 

Em termos práticos, para medir ordinalmente a atratividade das opções x de um 
conjunto finito X, associa-se a cada x um número real ( ), tal que satisfaça as condições: de 
preferência estrita (15) e de indiferença (16).  

∀ , ∈ : ⟺ ( ) > ( )     
∀ , ∈ : ⟺ ( ) = ( )  

(15) 
(16) 

É possível construir uma escala numérica : → ℜ ∶  → ( ) através de 
questionamentos sobre o valor ordinal das opções. Este procedimento  é o equivalente a 
solicitar ao decisor o ranqueamento das opções de acordo com a sua atratividade para o 
mesmo.  

Com o intuito de evitar arbitrariedades típicas de agregação de ordenações feitas 
separadamente de cada critério (ARROW, (1951)), é possível obter informações cardinais do 
decisor, de tal modo que também se atenda à seguinte condição adicional: 

∀ , , , ∈  com  mais atrativo que  e  mais atrativo que : então o quociente 
( ) ( )
( ) ( )    mede a diferença de atratividade  entre  e  quando a diferença de 

atratividade entre  e  é a unidade de medida. 
Respeitando essas três condições é possível construir uma escala numérica : → ℜ ∶

 → ( ) posicionando os elementos de  em um eixo vertical, tal que: 
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1. ∀  , ∈ :  é posicionado acima de , se e somente se,  é mais atrativo que 
. (informação de valor ordinal) 

2. As distâncias relativas entre os elementos de  no eixo vertical refletem as 
diferenças relativas de atratividade entre esses elementos. (informação de valor 
cardinal) 

Existem diversas possibilidades de questionar o decisor de forma a obter informações 
de valor cardinal. De acordo com Bana e Costa et al. (2012), é possível, por exemplo, solicitar 
ao decisor uma estimativa numérica direta do quociente da diferença de atratividade de quatro 
opções. Para tanto, seria necessário fazer o seguinte tipo de questionamento ao decisor: “Quão 
maior/menor é a diferença de atratividade entre x e y em relação a diferença de atratividade 
entre  e ?”. Este tipo de pergunta além de altamente complexo do ponto de vista do decisor, 
demandaria um grande número de questionamentos, o que dificulta a consistência entre os 
julgamentos. 

Outro procedimento possível é tomar a diferença de atratividade entre duas opções 
como unidade de referência e solicitar ao decisor que compare a diferença de atratividade das 
demais opções em relação à referência. Embora tal procedimento reduza o número de 
questionamentos necessários, ainda permanece a questão da complexidade, o que pode acabar 
por conduzir a julgamentos inconsistentes. 

Além de tais possibilidades existem inúmeras outras para lidar com a obtenção de 
informações cardinais do decisor. No entanto, grande parte delas impõe dificuldades 
semelhantes ao decisor: grande número de questionamentos necessários e, principalmente, 
exigir quantificações numéricas de grande dificuldade para o decisor. 

O método MACBETH busca superar tais dificuldades e faz a transição da informação 
ordinal para a cardinal através da comparação das opções aos pares de forma qualitativa 
(BANA E COSTA et al.( 2013))  
3.2 MACBETH: OBTENDO INFORMAÇÕES DO DECISOR 

A obtenção de informação ordinal é feita solicitando ao decisor que elabore um 
ranking das opções em ordem decrescente de atratividade. Em casos onde este ranking não é 
de fácil elaboração é possível obtê-lo a partir da comparação par a par das opções, com 
perguntas do tipo: “Alguma das duas opções é mais atrativa que a outra? Se sim, qual?”. A 
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estruturação do problema desta forma deve levar em consideração que alguns julgamentos 
podem ser incoerentes.  

Após a obtenção de informação ordinal do decisor é necessário obter as informações 
pré cardinais. Ou seja, dado que o decisor prefere a opção j à opção k (jPk), ele deve 
responder o quão mais atrativa é opção j em relação à opção k utilizando uma das seis 
categorias de julgamento qualitativo do método. As categorias utilizadas pelo método são: 
“muito fraca” ( ), “fraca” ( ), “moderada” ( ), “forte” ( ), “muito forte” ( ) e 
“extrema” ( ).  Caso o decisor seja indiferente entre duas opções há ainda a categoria “nula” 
( ). 

A medida em que o decisor vai emitindo os julgamentos é possível preencher uma 
matriz de julgamentos conforme Figura 1. 

 
Figura 1- Matriz de julgamentos no software M-MACBETH 

Na matriz tanto linhas quanto colunas estão classificadas em ordem decrescente de 
atratividade de modo que a parte superior da matriz triangular será preenchida com as 
diferenças de atratividades do decisor. Desta forma para a matriz ser completamente 
preenchida é necessário que o decisor emita ( )  julgamentos.  

Quanto maior o número de julgamentos emitido pelo decisor, melhor, uma vez que é 
possível fazer testes de consistência sobre os julgamentos. No entanto, não é necessário 
preencher toda a matriz. O número mínimo aceitável de julgamento seria ( − 1) 
julgamentos: após ordenar as opções o decisor julga apenas as diferenças de atratividade de 
opções consecutivas ou compara apenas uma opção com todas as outras. 

No software M-MACBETH, que implementa o método, a cada novo julgamento 
emitido pelo decisor são realizados testes de consistência dos julgamentos de forma a garantir 
a compatibilidade com informação cardinal (BANA E COSTA et al. (2012)).  

 
 
 



29 
 
  

  

 
3.3 INCOMPATIBILIDADE DE JULGAMENTOS 

Bana e Costa e Vansnick (1999) listam dois grupos de incompatibilidades nas quais 
não é possível construir uma escala cardinal a partir dos julgamentos do decisor: situação de 
incoerência (conflito entre julgamentos comparativos e semânticos) e situação de 
inconsistência semântica (conflito entre julgamentos semânticos). 

Um exemplo de situação de incoerência é apresentado na matriz de julgamentos 
apresentada na Figura 2 extraída de Bana e Costa e Vansnick (1999). 

 
Figura 2- Exemplo matriz de julgamentos incoerente no software M-MACBETH 

Esta matriz de julgamentos é inconsistente já que que não existe uma escala que 
respeite simultaneamente as condições ordinais e semânticas. Isto porque se a opção 1 é mais 
atrativa que 2, logo como condição ordinal tem-se v(1)>v(2). Por outro lado, a partir da 
condição semântica a diferença de atratividade entre 2 e 4 é forte e a diferença de atratividade 
entre 1 e 4 é moderada. Dadas estas condições v(2)-v(4)>v(1)-v(4), ou seja, v(2)>v(1) o que 
não é compatível com a condição ordinal estabelecida pelo decisor. Tal fato caracteriza um 
caso de conflito entre julgamentos comparativos e semânticos. 

Bana e Costa e Vansnick (1999) identificam quatro tipos de conflitos entre 
julgamentos comparativos e semânticos que tornam os julgamentos inconsistentes: 

1. Dadas três opções x, y e z, onde x e y são mais atrativas do que z e x é mais 
atrativa do que y (xPyPz), o julgamento será inconsistente se a diferença de 
atratividade entre y e z for maior do que a diferença de atratividade entre x e z. 

2. Dadas três opções x, y e z, onde x e y são mais atrativas do que z e x é mais 
atrativa do que y (xPyPz), o julgamento será inconsistente se a diferença de 
atratividade entre x e y for maior do que a diferença de atratividade entre x e z. 
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3. Dadas três opções x, y e z, onde x e y são mais atrativas do que z e não há 
diferença de atratividade entre x e y (xIyPz), o julgamento será inconsistente se 
a diferença de atratividade entre x e z for diferente da diferença de atratividade 
entre y e z. 

4. Dadas três opções x, y e z, onde z é mais atrativa do que x e y e não há 
diferença de atratividade entre x e y (zPxIy), o julgamento será inconsistente se 
a diferença de atratividade entre z e x for diferente da diferença de atratividade 
entre z e y. 

O outro tipo de incompatibilidade deriva de conflitos diretos entre os julgamentos 
semânticos. Em Bana e Costa e Vansnick, (1999) é apresentado como exemplo de tal situação 
a matriz de julgamento da Figura 3. 

 
Figura 3- Exemplo matriz de julgamentos semanticamente incoerente no software M-MACBETH 

Há incoerência semântica derivada dos julgamentos para a diferença de atratividade 
emitida pelo decisor para as opções 2, 3, 4 e 5. Para facilitar a compreensão Bana e Costa e 
Vansnick (1999) apresentam o grafo apresentado na Figura 4.  

 
Figura 4- Grafo da situação de julgamentos semanticamente incoerente 

A análise do grafo apresentado na Figura 4 à luz da condição semântica estabelecida 
anteriormente conduziria as seguintes inequações: v(2)-v(4)>v(3)-v(5) e v(4)-v(5)>v(2)-v(3). 
A soma de tais inequações conduziria ao seguinte resultado: v(2)-v(5)> v(2)-v(5), o que 
caracteriza uma inconsistência. 

2
4

3
5

forte

muito fraca moderada

fraca
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No caso de modelagem do problema via o software M-MACBETH, quando ocorrem 
tais incompatibilidades o programa imediatamente sugere as possíveis alterações para 
contornar tal situação. 
3.4 ESCALAS MACBETH 

A partir das informações pré-cardinais obtidas do decisor é possível obter uma escala 
também pré-cardinal. A escala básica do modelo MACBETH é construída a partir do 
problema de programação linear descrito em (17).  

[ ( ) − ( )] 
Sujeito a: 

( ) = 0  (pontuação arbitrária) 
∀( , ) ∈ : ( ) − ( ) = 0. 

∀( , ) ∈   ∈ 1,2,3,4,5,6 : ( ) − ( ) ≥  
∀( , ) ∈  ∪ … ∪   ∀( , ) ∈  ∪ … ∪   , ,  

∈ 1,2,3,4,5,6  , ≤ , ´ ≤ ´,  > ′ 
∶  [ ( ) − ( )] − [ ( ) − ( )] ≥ − ´ 

(17) 
 

r1 

r2 
r3 
r4 

 
Onde é ( ) é a pontuação do elemento x de X, e  e  são dois elementos de X, tal 

que  é no mínimo tão atrativo quanto qualquer outro elemento de X e  é no máximo tão 
atrativa quanto qualquer outro elemento de X. 

Segundo Bana e Costa et al. (2012), as restrições r2 até r4 são condições de 
preservação da ordem (conditions of order preservation - COP). Enquanto as restrições r2 e r3 
garantem a ordem do ranking elaborado pelo decisor, r4 garante a ordem entre as diferenças 
de atratividade expressa pelo decisor.  

A solução ótima do referido problema de programação linear não necessariamente é 
única, razão pela qual Bana e Costa et al. (2005) desenvolveram programa adicional para 
garantir essa unicidade.   

Além disso, segundo De Corte (2002), a abordagem MACBETH constrói uma escala 
de base numérica que busca simultaneamente: 
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 Minimizar os comprimentos dos intervalos que representam numericamente as 
categorias , , , , , . 

 Estabelecer que a diferença entre os limites de categorias consecutivas (I e C1; 
C2 e C1; C2 e C3; C4 e C3; C4 e C5; e C5 e C6) sejam iguais à unidade. Estas 
escalas recebem o nome de escala MACBETH de base. 

Assim, por convenção, o método define que os valores limites dos intervalos são 
iguais aos índices da categoria (por exemplo, para  onde i=1,  onde j=2 e assim 
sucessivamente). Desta forma, a diferença entre os limites categorias consecutivas é sempre 
igual a unidade (j-i=1, para o exemplo acima). Tal fato é uma convenção do método, mas é 
possível construir escalas nas quais a diferença entre os limites de classes consecutivas sejam 
iguais, sem que contudo sejam iguais à unidade. Por exemplo, é possível construir uma escala 
na qual para  i=0,5, para  i=1, para  i=1,5 e assim sucessivamente. Este fato será 
posteriormente importante para a integração dos modelos DEA e MACBETH. 

Por fim, para obter uma escala de pontuação que seja uma escala numérica de 
intervalos, o avaliador é chamado a validar as pontuações de base (obtida a partir da escala 
MACBETH de base). Para isto é mostrado ao decisor um gráfico com o tamanho dos 
intervalos entre pontuações e solicitado ao mesmo que valide tais intervalos. 

Para impossibilitar que o decisor proponha ajustes que tornariam o problema 
inconsistente com os julgamentos de valor por ele emitido, o software M-MACBETH mostra 
o intervalo dentro do qual a pontuação de cada opção pode ser modificada, mantendo-se fixas 
as pontuações das outras opções. É possível ilustrar tal situação a partir da Figura 5 extraída 
de Bana e Costa et al. (2013). 
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Figura 5- Limites de variação de uma pontuação no software M-MACBETH 

Assim, do exemplo apresentado na Figura 5 o decisor pode ajustar a pontuação da 
opção 3 que foi definido como 5 pela escala de base. O intervalo que o decisor pode ajustar 
essa opção sem violar as relações estabelecidas pelos julgamentos emitidos para o exemplo é 
qualquer valor entre 5,99 e 4,01, no caso da manutenção das outras pontuações como estão. 
3.5 MODELAGEM INTERCRITÉRIOS EM MACBETH 

Após a obtenção dos julgamentos de valor do decisor em cada critério é necessário o 
estabelecimento de informações de natureza intercritérios para que seja possível avaliar as 
alternativas de forma global. O MACBETH utiliza uma função de valor aditiva para tal 
finalidade. Os modelos de agregação por função aditivas podem ser representados por (18). 

( ) = ( ) (18) 

Onde n são os critérios avaliados,  é a constante de escala (usualmente denominado 
peso) que possibilita a conversão da escala do critério ( ) em uma escala de valor global. 
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No MACBETH os pesos são atribuídos aos swings (ou trocas) entre os critérios. 
Assim, para iniciar o estabelecimento das relações de preferências através das comparações 
par a par dos critérios é necessário primeiramente definir os elementos de referência em cada 
critério.  

De acordo com Labreuche et al. (2015), as funções utilidades correspondem a escalas 
de intervalo construídas a partir de transformações com dois graus de liberdade. Desta forma, 
para que seja possível determinar a escala é necessário fixar a utilidade de dois elementos nos 
atributos. Esses dois elementos são conhecidos como elementos de referência. Ainda 
Labreuche et al. (2015) destacam quatro possíveis elementos de referências: 

 Pior possível:  é um elemento em  que é completamente insatisfatório 
para o decisor relativamente ao  critério i; 

 Neutro:  é um elemento em , chamado nível neutro, de tal forma que 
melhores elementos são considerados como bom, enquanto elementos piores 
são considerados como ruim para o decisor. 

 Satisfatório:   é um elemento em , que o decisor considera como bom e 
completamente satisfatório se ele puder obtê-lo no critério i, mesmo se existir 
elementos mais atraentes. A existência de um nível tal tem sido o principal 
argumento de Simon (1956) em sua teoria da racionalidade limitada. 

 Melhor possível:  é um elemento em que  é considerado como 
perfeitamente satisfatório. 

Para que seja possível construir uma escala de intervalos é necessário utilizar dois 
desses quatro elementos de referência. Definidos os elementos de referência em cada um dos 
“n” critérios, o passo seguinte para determinar os pesos dos swings entre os critérios é definir 
alternativas hipotéticas [Crj] de tal forma que cada alternativa j possua um desempenho 
superior no critério j e inferior em todos os demais critérios. Além disso, cria-se uma 
alternativa com o desempenho inferior em todos os critérios (elemento de referência inferior). 

A partir destas alternativas hipotéticas, o decisor é chamado a emitir julgamentos 
qualitativos levando em consideração a atratividade desses swings (preenchendo-se a última 
coluna da matriz de julgamentos) e, posteriormente, a diferença de atratividade entre cada 
dois swings.  
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Em Bana e Costa et al. (2012) é apresentado o exemplo de uma licitação realizada pela 
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) de Portugal. O objetivo era avaliar as 
propostas para a contratação de sistemas de informação e deveria levar em consideração 3 
critérios: adequabilidade, execução e preço. Definiu-se incialmente para cada critério quais 
seriam as referências tidas como neutra e bom. 

Para proceder com o estabelecimento dos swings supõe-se três propostas hipotéticas 
[Crj] (com j=1,2,3), cada uma delas com desempenho bom no critério j e neutro nos demais. 
Além da proposta neutra com performance neutra em todos os critérios. As quatros propostas 
fictícias podem ser descritas como segue:     

[Cr1]=[bom1, neutro2, neutro 3] 
[Cr2]=[ neutro 1, bom2, neutro3] 
[Cr3]=[ neutro1, neutro 2, bom3] 
[inferior]= [ neutro1, neutro2, neutro 3] 
A partir das 4 alternativas hipotéticas são solicitadas informações cardinais (aos 

moldes do descrito na seção 3.2) ao decisor para que seja possível atribuir pesos aos swings 
entre os critérios par a par. Note que a inclusão da alternativa [neutra] evita que seja atribuído 
peso nulo a algum swing de critério, o que violaria o axioma da exaustão de Roy (ROY e 
BOUYSSOU, 1993). 

Ainda em Bana e Costa et al. (2012) é apresentado o esquema de pergunta e resposta 
entre um facilitador (F) e um decisor (D) para extrair deste julgamentos sobre os swings entre 
os três critérios (adequabilidade, execução e preço) que será reproduzido a seguir: 

 F: Suponha que haja uma alternativa com desempenho neutro em todos critérios 
([neutro]). Se a sua performance pudesse ser aprimorada para um desempenho bom 
em um critério, em qual critério este aprimoramento seria mais atrativo? 

 D: O aprimoramento mais atrativo de desempenho neutro para bom seria em 
adequabilidade 

 F: Quão atrativo seria esse aprimoramento de neutro para bom em adequabilidade? 
 D: O aprimoramento de desempenho neutro para bom seria muito atrativo. 
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 F: Qual seria o próximo aprimoramento de neutro para bom mais atrativo, execução 
ou prazo? 

 D: Execução 
 F: Quão atrativo seria esse aprimoramento de neutro para bom em execução? 
 D: Moderado 
 F: Quão mais atrativo é o aprimoramento de neutro para bom em adequabilidade do 

que em execução? 
 D: O aprimoramento em adequabilidade seria fortemente mais atrativo do que a 

melhora na execução 
 F: Quão atrativo seria esse aprimoramento de neutro para bom em preço? 
 D: Moderado 
 F: O aprimoramento de neutro para bom em execução e em preço seriam igualmente 

atrativos? 
 D: Não, a melhora no prazo seria mais atrativa. 
 F: Quão mais atrativo? 
 D: Muito fraca 
 F: Por fim, a melhora de neutro para bom em adequabilidade é mais atrativa de forma 

forte ou muito forte  comparativamente a mesma mudança no preço? 
 D: Forte 

Ao final desta interação entre decisor e facilitador é possível construir uma matriz de 
julgamentos conforme apresentado na Figura 6. A cada novo julgamento o software M-
MACBETH avalia a consistência dos julgamentos e, em casos de inconsistência, indica 
alternativas para que os julgamentos sejam consistentes. 
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Figura 6- Matriz de preferências no software M-MACBETH 

A partir da matriz de preferências (Figura 6) e do PPL descrito em (17) é construída a escala 
de base para os swings entre os critérios (coluna “escala actual” na Figura 6).   
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4  UTILIZAÇÃO DO MACBETH PARA AGREGAR OS OUTPUTS EM ANÁLISE 
ENVOLTÓRIA DE DADOS 

A proposta deste capítulo é integrar os métodos DEA e MACBETH através de um 
PPL único capaz de calcular a eficiência, respeitando o julgamento do decisor realizado a 
priori. O decisor irá emitir julgamentos sobre os outputs como se estes fossem critérios do 
modelo multicritério. As restrições que refletem o julgamento de valor do decisor são 
derivadas do MACBETH e utiliza-se o procedimento de questionamento do método. Desta 
forma espera-se garantir a aplicação de um esquema de pesos coerentes, aumentando a 
discriminação das eficiências e exigindo apenas informações qualitativas do decisor. 

Alguns estudos anteriores propuseram a integração do método MACBETH com outras 
ferramentas de apoio a decisão. Rangel et al. (2003) propuseram a utilização conjunta de 
MACBETH e UTA para avaliar a interiorização dos cursos da Universidade Federal 
Fluminense.  Os autores utilizam a metodologia MACBETH para transformar a avaliação 
qualitativa de cada critério em quantitativa, além de utilizar as faixas de variação para os 
pesos dos critérios como restrições adicionais para o método UTA, com o objetivo de reduzir 
o número de soluções ótimas. 

Já em Chaves et al. (2010) foi proposto o uso conjugado do MACBETH com o 
método VIP Analysis. Os autores utilizaram a matriz de decisão gerada, bem como o intervalo 
dos pesos intercritérios do MACBETH como insumos a serem utilizados no VIP Analysis, de 
forma a proceder à análise. 

Já a integração entre MACBETH e DEA é a que mais interessa ao presente estudo. A 
utilização de MACBETH conjuntamente com DEA foi estudada anteriormente em Soares de 
Mello et al. (2002), Oliveira et al. (2008) e Vieira Junior (2008). O objetivo de tais estudos era 
utilizar o método multicritério para restringir os pesos em DEA e, portanto diferem da 
proposta desse capítulo, que é agregar os outputs usando a metodologia MACBETH a partir 
da integração dos métodos. No capítulo 5 será proposta uma metodologia para utilizar as 
restrições de MACBETH como restrições em DEA, e que se aproxima mais do objetivo dos 
três estudos acima citados. 

Soares de Mello et al. (2002) comparam a eficiência de turmas da disciplina de cálculo 
na Universidade Federal Fluminense. Para reduzir a arbitrariedade na escolha dos pesos é 
proposto a utilização de MACBETH como forma de restringir os pesos no modelo DEA. O 
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estudo utiliza o intervalo de escala gerado pelo método multicritério para limitar os pesos 
virtuais do problema DEA. 

Em Vieira Junior (2008) é apresentada abordagem semelhante, utilizando MACBETH 
para definir os limites pelos quais os pesos virtuais podem variar. O estudo de caso é realizado 
para um problema de seleção de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos conforme 
apresentado em Hokkanen e Salminen (1997). Ao final, o resultado obtido a partir da 
integração entre DEA e MACBETH é comparado ainda com o ranking obtido, utilizando 
outros métodos multicritério (Electre III, SMART, e PROMETHEE I e II).  

Já em Oliveira et al. (2008) é proposto a utilização dos intervalos de escala gerados a 
partir do método MACBETH para restringir os pesos, utilizando regiões de segurança do tipo 
I, sendo portanto metodologicamente diferente dos dois estudos anteriores. O estudo apresenta 
um estudo de caso com objetivo de escolha de um imóvel para compra a partir de informações 
obtidas em classificados. 

Assim, nas abordagens anteriores enquanto em Soares de Mello et al. (2002) e Vieira 
Junior (2008) utilizaram os intervalos gerados pelo software para restringir os inputs e outputs 
virtuais, Oliveira et al. (2008) utilizaram os intervalos gerados para limitar os pesos através de 
região de segurança. Embora metodologicamente diferentes, ambas as abordagens apresentam 
a mesma inconsistência: os intervalos gerados pelo método só são válidos para um 
determinado peso caso todos os outros sejam mantidos constantes. Conforme destaca  Bana e 
Costa et al. (2012) “ajustes na posição [da escala] podem ser feitos para qualquer elemento, 
cada vez mantendo a posição dos demais fixos, para que o intervalo entre os elementos 
reflitam as diferenças de atratividade dos elementos para o decisor.”.   

A abordagem aqui desenvolvida, ao contrário das anteriores, não utiliza o software M-
MACBETH para gerar intervalos, mas adapta as restrições do MACBETH no PPL de DEA. 
Com isto pretende-se agregar os outputs do modelo através das relações entre os pesos 
obtidos a partir dos julgamentos do decisor em relação à atratividade desses outputs para o 
cômputo da eficiência da DMU. Para tanto, utiliza-se modelagem de forma que os outputs do 
modelo DEA serão avaliados qualitativamente, par a par, como se fossem critérios do método 
multicritério em questão. 

Destaca-se ainda que esta integração permite estimar a eficiência em modelos DEA 
com retornos constantes de escala (CRS). Isto porque, conforme já apresentado anteriormente, 
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uma abordagem alternativa em que se faça a agregação dos outputs pelo modelo multicritério 
isoladamente para posteriormente inseri-lo em uma abordagem DEA-CRS não é adequada. 
Este tipo de abordagem violaria o axioma do raio ilimitado (característica fundamental do 
retorno constante de escala). 

A proposição de um modelo capaz de avaliar a eficiência de DMUs respeitando os 
julgamentos de um decisor emitidos a priori requer dois tipos de grupos de adaptações. O 
primeiro grupo está relacionado com a programação matemática da integração proposta e o 
segundo é relativo à adaptação conceitual dos métodos de forma a possibilitar a integração. 

Assim, dividiu-se este capítulo em 4 seções. Na primeira é proposta a formulação 
matemática capaz de integrar os modelos DEA e MACBETH. A segunda seção discute 
aspectos conceituais de estruturação do modelo de integração. Alguns aspectos discutidos 
também acabam por determinar a necessidade de adaptações adicionais à formulação 
proposta. 

A terceira seção apresenta a formulação final da integração, já considerando as 
adaptações sugeridas nas seções antecessoras. Por fim, a quarta seção apresenta um exemplo 
numérico no qual são evidenciados os aspectos discutidos.  
4.1 PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA PARA AGREGAR OS OUTPUTS DO MODELO 
DEA ATRAVÉS DO MACBETH  

Esta seção objetiva explicar a formulação matemática proposta para a integração entre 
os métodos. O objetivo desta integração é, utilizando os julgamentos do decisor, desenvolver 
um modelo capaz de agregar os outputs de um modelo DEA, utilizando a metodologia 
MACBETH.  

Para tanto, a seção se inicia com uma abordagem bastante simplista: a pura adição das 
restrições MACBETH ao modelo DEA orientado a output. Conforme será discutido, essa 
abordagem apresenta inviabilidade em grande parte dos casos, razão pela qual propõe-se 
adaptações adicionais ao modelo. Ao final da seção apresenta-se a formulação que faz com 
que a agregação dos outputs seja consistente com o modelo MACBETH. 
4.1.1 Abordagem falsamente simplista: adição das restrições MACBETH a DEA 

A partir dos PPLs de DEA orientado a output e do PPL MACBETH descritos em (5) e 
(17), seria possível propor a integração dos PPLs conforme será descrito em (19). As 
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restrições R1, R2 e R7 são originárias do PPL de DEA e as restrições R3, R4, R5 e R6 são 
oriundas do PPL do MACBETH.  

Assim, seja um modelo onde deseja-se avaliar k DMUs. Da modelagem DEA tem-se 
que  e  são os pesos atribuídos aos inputs i (i=1, ..., r) e outputs j (j=1,...,s) 
respectivamente;   e  são os inputs i e os outputs j da DMU k (k=1,...,n). Por fim,  e 

 são os inputs i e outputs j da DMU 0, que está sendo avaliada.  
Adicionalmente, os julgamentos de valor do decisor com relação à atratividade entre 

os critérios (no caso da presente modelagem os outputs) irá restringir a relação entre os 
mesmos, conforme proposto na metodologia MACBETH (grupo de restrições de R3 até R6). 

 ℎ =  (19) 

Sujeito a: 

= 1 R1 

− ≤ 0, ∀  R2 

( ) = 0  (pontuação arbitrária) R3 
∀( , ) ∈ : ( ) − ( ) = 0. R4 

∀( , ) ∈    ∈ 1,2,3,4,5,6 : ( ) − ( ) ≥  R5 
∀( , ) ∈  ∪ … ∪   ∀( , )

∈  ∪ … ∪   , ,  ∈ 1,2,3,4,5,6  , ≤ , ´
≤ ´,  > ′ ∶  [( ) − ( )] − [( ) − ( )] ≥ − ´ 

R6 

≥ 0, ≥ 0, ∀ ,  R7 
No entanto esta modelagem conduziria à inviabilidade em grande parte dos problemas. 

Isto porque a restrição R1, derivada do PPL de DEA, arbitra que o output virtual (somatório 
dos produtos entre pesos e os valores dos outputs) é igual à unidade. Já as restrições R5 e R6 
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estabelecem que a diferença entre os pesos devem ser maior ou igual a m e z´ (variáveis cujo 
valor é um número inteiro compreendido entre 0 e 6).  

Desta forma o PPL como o proposto em (19) só seria viável para os casos em que os 
valores de outputs fossem suficientemente pequenos de forma a possibilitar que os pesos 
fossem tais que pudessem atender as restrições impostas em R5 e R6, além da R1. Assim, 
para que seja possível aplicar este método são necessárias outras adaptações de modo a 
possibilitar este tipo de modelagem. 
4.1.2 Agregando os outputs do modelo DEA através do MACBETH 

Para contornar os problemas de viabilidade apresentado na seção anterior são 
propostas algumas alterações de forma a implementar em único PPL uma forma de agregar os 
outputs de um modelo DEA, levando em consideração as preferências do decisor. A primeira 
adaptação é a proposição de que os valores de  e ´ das restrições R5 e R6 sejam 
multiplicados por uma variável ( ) a ser estimada para cada DMU.  

O objetivo de inserir a constante  é assegurar que as categorias possam ser adaptadas 
para os diferentes PPLs. Neste caso, altera-se a premissa da escala MACBETH de base em 
que a diferença entre os limites de categorias consecutivas seja igual à unidade. No entanto, 
mantem-se o fato de que o valor atribuído a categorias consecutivas possui o mesmo valor 
(que passa a ser  ao invés de 1).  

Assim as restrições R5 e R6 passam à seguinte formulação: 
∀( , ) ∈    ∈ 1,2,3,4,5,6 : ( ) − ( ) ≥  R8 
∀( , ) ∈  ∪ … ∪   ∀( , )

∈  ∪ … ∪   , ,  ∈ 1,2,3,4,5,6  ,
≤ , ´ ≤ ´,  > ′ ∶  [( ) − ( )] − [( ) − ( )]
≥ − ´  

R9 

No entanto a resolução do PPL descrito em (19) já considerando a substituição das 
restrições R5 e R6 pelas descritas em R8 e R9, sempre conduziria a valores de = 0. Tal fato 
ocorre, pois a maior eficiência será obtida através do problema mais relaxado possível.  
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O valor de  = 0 apenas faz com que seja respeitada a preservação da ordem de 
preferência emitida pelo decisor (condição ordinal), mas não preserva a ordem de intensidade 
de preferências (condição cardinal). 

Além disso, observa-se que o parâmetro  pode crescer até um limite a partir do qual 
torna o PPL inviável. Para encontrar o maior valor de  que torna o PPL viável, é possível 
recorrer ao artificio de multiplicar  por um valor suficientemente grande (M) e inseri-lo na 
função objetivo como uma subtração. Esta abordagem é conhecida na literatura como método 
Big M. 

Assim, o modelo estimará a eficiência dado o maior valor de  que torna o problema 
viável para cada DMU. Desta forma a função objetivo passa à formulação descrita em (20) 

 −  (20) 
Considerando as alterações propostas, o problema de programação linear pode ser 

descrito por (21). 
 ℎ −  

(21) 
Sujeito a: 

= 1 R1 

− ≤ 0, ∀  R2 

( ) = 0  (pontuação arbitrária) R3 
∀( , ) ∈ : ( ) − ( ) = 0. R4 

∀( , ) ∈    ∈ 1,2,3,4,5,6 : ( ) − ( ) ≥  R8 
∀( , ) ∈  ∪ … ∪   ∀( , )

∈  ∪ … ∪   , ,  ∈ 1,2,3,4,5,6  , ≤ , ´
≤ ´,  > ′ ∶  [( ) − ( )] − [( ) − ( )] ≥ − ´  

R9 
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≥ 0, ≥ 0, ∀ ,  R7 
Onde ℎ = ∑ , sendo a eficiência de cada DMU pode ser calculada por: 

= 1
ℎ  (22) 

A aplicação da formulação (21) busca o maior valor da variável  para o qual o 
problema ainda é viável. É possível observar que caso seja aplicada sobre os pesos dos 
outputs obtidos pela formulação (21), a mesma transformação que é feita pelo método 
MACBETH, obtém-se o mesmo valor da escala inicial apresentada pelo software M-
MACBETH para uma mesma matriz de julgamentos. 

O software M-MACBETH realiza uma transformação para a obtenção de uma escala 
ancorada que irá agregar os critérios a partir do PPL original do modelo multicritério. A 
referida transformação consiste em dividir o valor atribuído pelo PPL (descrito em (17)) ao 
swing de um determinado critério pelo somatório dos valores atribuído a todos os swings. 

= ∑  (23) 

Onde   é o valor atribuído pelo PPL do método MACBETH ao swing do critério i, n 
é o total de critérios avaliados e  é o valor da escala após transformação para o 
critério i. 

Assim, a experimentação mostrou que caso seja realizado o mesmo tipo de 
transformação descrita em (23) nos pesos dos outputs obtidos a partir de (21), a escala obtida 
seria idêntica à do modelo multicritério para uma mesma matriz de julgamentos para todas as 
DMUs avaliadas (embora os valores atribuídos a  variem para cada DMU). Na seção 4.4.2 
são apresentados exemplos numéricos para evidenciar esta situação. Tal fato evidencia que a 
formulação proposta é capaz de inserir a metodologia MACBETH na modelagem DEA.  
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4.2 ASPECTOS CONCEITUAIS PARA AGREGAR OS OUTPUTS DO MODELO DEA 
ATRAVÉS DO MACBETH 

No presente estudo, os outputs de um modelo DEA serão tratados como critérios do 
modelo multicritério MACBETH. Desta forma, o decisor irá emitir julgamentos sobre as 
diferenças de atratividade respeitando o arcabouço conceitual do modelo multicritério.  

Para tanto, faz-se necessário o estabelecimento de algumas premissas que garantam a 
consistência da integração entre o modelo DEA e MACBETH. A primeira adaptação é a 
normalização dos dados pelo valor máximo de cada input e output. Este procedimento é o 
mais adequado uma vez que as informações emitidas pelo decisor serão transformadas em 
uma função de utilidade e refletem as trocas (ou swings) entre alternativas avaliadas refletindo 
trade-offs. 

Outro ponto relevante para o estabelecimento das relações de preferências através das 
comparações intercritérios (outputs) é a definição dos elementos de referência em cada 
critério.  Isto porque, assim como na avaliação intercritérios de MACBETH, os julgamentos 
do decisor servem para atribuir pesos aos swings (ou trocas) entre os critérios. Assim, para 
iniciar o estabelecimento das relações de preferências através das comparações par a par dos 
critérios é necessário primeiramente definir os elementos de referência. 

No presente estudo serão utilizados os elementos de referências classificados como o 
pior e o melhor. Mais especificamente para cada critério a ser avaliado (outputs do modelo 
DEA), o elemento de referência de melhor desempenho será aquele que apresentar maior 
valor na amostra. Já o pior desempenho será considerado como o menor observado naquele 
critério. A Figura 7 ilustra para o caso de um problema com 3 critérios (ou outputs). Os 
valores a, b e c são os menores observados para a amostra que está sendo avaliada. 
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Figura 7- Elementos de referência 

Para proceder com o estabelecimento dos swings supõem-se três alternativas 
hipotéticas [Crj] (com j=1,2,3), cada uma delas com desempenho melhor no critério j e pior 
nos demais. Além da alternativa tudo inferior com performance pior em todos os critérios. As 
quatros alternativas fictícias podem ser descritas como segue:     

[Cr1]=[melhor1, pior2, pior 3] 
[Cr2]=[ pior 1, melhor 2, pior 3] 
[Cr3]=[ pior 1, pior 2, melhor 3] 
[inferior]= [ pior 1, pior 2, pior 3] 
A partir das 4 alternativas hipotéticas são solicitadas informações cardinais  ao decisor 

levando em consideração a atratividade desses swings (preenchendo a última coluna da matriz 
de julgamentos) e, posteriormente, a diferença de atratividade entre cada dois swings. Note 
que a inclusão da alternativa [inferior] evita que seja atribuído peso nulo a algum swing de 
critério. 

Conforme é possível observar na Figura 7, tem-se em cada critério valores 
compreendidos entre 1 (definido como a referência melhor possível no critério em questão) e 
o menor valor observado na amostra naquele critério (definido como o desempenho pior 
possível). As restrições de MACBETH são originalmente desenvolvidas para intervalos de 
escala de mesmo comprimento. 

Critério 1 Critério 2

Menor valor=a

Maior valor= 1 Maior valor=1

Menor valor=b

Critério 3
Maior valor=1

Menor valor=c

1

0
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Algumas abordagens poderiam ser desenvolvidas para lidar com este tipo de 
problema. A primeira delas seria considerar uma DMU artificial com valor zero em todos os 
critérios. No entanto, esta abordagem dificultaria o decisor a responder os questionamentos, 
haja vista que os questionamentos deveriam ser realizados levando em consideração o pior 
desempenho em cada critério, que neste caso seria um hipotético zero.  

Assim, do ponto de vista de arguição ao decisor é desejável manter a referência pior 
possível em cada critério como sendo o menor valor observado no mesmo. Esta abordagem 
facilita o processo de comparação do decisor. Isto porque, como já destacado anteriormente, 
as diferenças de atratividade para os swings entre os critérios são constituídos através de 
questionamentos que levam em consideração os níveis de referência adotados. 

Para manter a referência pior possível como o menor valor observado na amostra é 
possível recorrer a duas abordagens: a primeira delas seria fazer uma transformação nos dados 
de entrada de tal forma que estes ficassem compreendidos entre 0 e 100 para cada critério 
(output). No entanto, esta abordagem implicaria a não possibilidade de utilização do modelo 
DEA CRS, uma vez que este tipo de aplicação violaria o axioma do raio ilimitado.   

Assim, para que seja possível utilizar o modelo DEA CRS propõe-se adaptar as 
restrições do modelo MACBETH a fim de garantir a correta aplicação. A abordagem a ser 
adotada consiste em alterar os coeficientes dos pesos nas restrições derivada do MACBETH 
(grupo de restrições R3 a R6).  

Considere um exemplo no qual o primeiro critério apresente valores entre 500 e 100 e 
o segundo possui valores entre 20 e 10. A normalização destes dados implicaria que as 
referências para o critério 1 estariam compreendidas entre 1 e 0,2 e para o critério 2 estariam 
entre 1 e 0,5.  

Em termos práticos, os julgamentos do decisor estariam sendo feitos com relação a 
intervalos diferentes. Na Figura 8 é possível constatar que os julgamentos do decisor para o 
primeiro critério corresponderia a 0,8 do intervalo possível enquanto para o segundo critério 
corresponderia a 0,5.   
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Figura 8- Impacto da normalização sobre as restrições 

Assim, como fica evidente, se a intenção é re-escalar dividindo pela maior pontuação 
em cada critério j então intervalo entre 0 e 1 ficaria incompleto. Para corrigir esta situação, e 
poder fazer os questionamentos em termos da melhor e a pior opção da amostra, é possível 
recorrer ao artificio de multiplicar cada valor do peso (uj) pelo coeficiente expresso por: 

= ℎ  −  
ℎ   (24) 

Onde  é o coeficiente associado ao peso do critério  e  ℎ   e   
são respectivamente o melhor e o pior valor observado na amostra para o output j.  
4.3 DEA-MACBETH: INTEGRAÇÃO DOS ASPECTOS CONCEITUAIS E DA 
PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA 

Considerando a formulação de integração proposta em (21) e levando em consideração 
a adaptação proposta em (24) chega-se a uma formulação final para a integração DEA-
MACBETH. Assim, para garantir a correta adaptação da modelagem é necessário adaptar a 
equação (21) para a seguinte formulação. 

Compatibilização
500 = 1500

100 = 0,2500

Critério 1
20=120

10 = 0,520

Critério 2

0,2

1

0,8u1u1

Critério 1
1

0,5u2

0,5u2

Critério 2
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 ℎ −  
(25) 

Sujeito a: 

= 1 R1 

− ≤ 0, ∀  R2 

( ) = 0  (pontuação arbitrária) R3 
∀( , ) ∈ : − = 0. R4 

∀( , ) ∈    ∈ 1,2,3,4,5,6 : −
≥  

R5 

∀( , ) ∈  ∪ … ∪   ∀( , )
∈  ∪ … ∪   , ,  ∈ 1,2,3,4,5,6  , ≤ , ´
≤ ´,  > ′ 
∶  − − −
≥ − ´  

R6 

≥ 0, ≥ 0, ∀ ,  R7 
Destaca-se que no âmbito deste estudo serão utilizadas apenas matrizes de 

preferências consistentes. Para garantir esta consistência utilizou-se o software M-
MACBETH. Por fim, feitas as referidas adaptações é possível partir para os questionamentos 
ao decisor de forma a obter a matriz de julgamentos do mesmo.  

Esta formulação permite agregar os outputs de um modelo DEA CCR utilizando o 
MACBETH e respeitando o arcabouço teórico de ambos os métodos. Para esta formulação, os 
outputs são agregados de forma que para todas as DMUs a razão entre os pesos é a mesma 
(embora os valores dos pesos variem para cada DMU).  
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4.4 EXEMPLO NUMÉRICO 
Para ilustrar o funcionamento da modelagem proposta será apresentado um exemplo 

de implementação. Os dados do modelo DEA com oito DMUs, um input e quatro outputs são 
apresentados na Tabela 1. Como o foco é validar o funcionamento da modelagem proposta, 
serão utilizados os dados apresentados sem discutir o significado de cada variável.  

Tabela 1 - Dados de entrada do modelo DEA 

DMU Inputs Outputs 
Input1 Output1 Output2 Output3 Output4 

1 12,63 11,08 41,59 16,42 5,65 
2 12,60 6,68 30,28 9,09 19,45 
3 15,32 15,34 55,42 16,36 12,53 
4 9,50 8,67 23,54 8,99 3,66 
5 11,24 16,62 36,82 27,55 9,52 
6 9,72 7,71 5,90 14,60 9,25 
7 13,60 8,30 23,27 35,97 8,63 
8 5,65 1,78 0,16 1,31 39,01 

 
A partir de um modelo DEA com retorno constante e orientação a outputs, apresenta-

se os pesos atribuídos e a eficiência estimada para cada uma das 10 DMUs na Tabela 2. 
 Tabela 2 - Resultados Modelo DEA CCR orientado à output 

DMU      Eff 
1   1,303  -  1,214   0,195    - 0,931 
2   1,504  -  1,327    -  0,551  0,808 
3   1,000  -  1,000    -   - 1,000 
4   2,232   0,400   1,863    -   - 0,723 
5   1,363  -  1,270   0,204    - 1,000 
6   2,371   0,110  -  1,874   0,794  0,665 
7   1,126  - -  1,000    - 1,000 
8   2,712  - -   -  1,000  1,000 

 
Dos resultados apresentados na Tabela 2 é possível constatar dois fatos importantes. 

Primeiramente, todas as DMUs atribuíram valor zero a pelo menos um dos outputs. Embora 
na modelagem DEA a flexibilidade total dos pesos permita tal situação, conforme argumenta 
Pedraja-Chaparro et al.(1997), julgamentos de valor são feitos na escolha dos inputs e outputs 
do modelo DEA. Tal fato implica que se os inputs e outputs foram escolhidos para compor a 
modelagem, estes são importantes para estimar a eficiência e, consequentemente, não faria 
sentido atribuir-lhes peso zero, justificando, assim, a adoção de restrição aos pesos. 
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Outro fato relevante dos dados da Tabela 2 é o baixo nível de discriminação 
observado, dada a sua flexibilidade total dos pesos (quatro das oito DMUs foram consideradas 
eficientes). Conforme argumentado em Angulo-Meza e Lins (2002) este tipo de inconveniente 
é comum quando o número de DMU é pequeno em comparação com a quantidade de 
variáveis analisadas. No entanto, pode haver situações em que mesmo na presença de poucas 
DMUs deseja-se avaliar eficiência das mesmas. A modelagem aqui proposta, ao demandar 
julgamentos de valor para estabelecer restrições aos pesos, possibilita uma maior 
discriminação das eficiências. 

Para lidar com estes problemas será utilizada a modelagem proposta considerando 
uma matriz de julgamentos de um decisor. Assim, para o caso em questão, solicita-se ao 
decisor que avalie a atratividade dos outputs e mais o elemento de referência (pior 
desempenho em todos) como critérios de um problema multicritério seguindo procedimentos 
da modelagem MACBETH. Ressalta-se aqui que a matriz de julgamentos deve respeitar os 
testes de consistência propostos pelo método, o que garante julgamentos consistentes por 
parte do decisor. 

A Figura 9 ilustra a matriz de julgamentos do decisor que será utilizada no exemplo 
em questão. Conforme destacado no capítulo 3, a matriz deve ser constituída a partir de 
comparações qualitativas par a par. Foi utilizado o software M-MACBETH para garantir que 
a matriz estava composta por julgamentos consistentes.  

 
Figura 9 - Matriz de preferências 

Conforme discutido na seção 4.3 para aplicar a metodologia procedeu-se com a 
normalização dos dados pelo valor máximo de cada input e output da Tabela 1. Este 
procedimento é o mais adequado uma vez que as informações emitidas pelo decisor são 
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transformadas em uma função de utilidade e refletem as trocas (ou swings) entre os critérios 
avaliados. Os dados normalizados são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Dados de entrada do modelo DEA normalizado 

DMU Inputs Outputs 
Input1 Output1 Output2 Output3 Output4 

1 0,824 0,667 0,750 0,457 0,145 
2 0,822 0,402 0,546 0,253 0,499 
3 1,000 0,923 1,000 0,455 0,321 
4 0,620 0,522 0,425 0,250 0,094 
5 0,734 1,000 0,664 0,766 0,244 
6 0,634 0,464 0,106 0,406 0,237 
7 0,888 0,499 0,420 1,000 0,221 
8 0,369 0,107 0,003 0,037 1,000 

 
Assim, a partir dos dados apresentados na Tabela 3 e na Figura 1 é possível avaliar a 

modelagem proposta. Neste sentido, a apresentação seguirá a ordem das seções anteriores, ou 
seja, inicialmente será demonstrado porque a simples integração das restrições MACBETH 
conduzirá a inviabilidades.  

A seguir será apresentada a modelagem proposta em (21). A importância de se 
demonstrar os resultados obtidos a partir da referida formulação está no fato de que quando 
são realizadas as mesmas transformações que o método multicritério faz sobre os swings dos 
critérios são obtidos resultados idênticos. Tal fato evidencia a coerência da integração 
proposta como uma forma de agregar os outputs do modelo DEA utilizando o MACBETH. 

Por fim, será apresentada a formulação final do modelo DEA-MACBETH, 
representada pela formulação (25). Os resultados desta formulação são aqueles que 
efetivamente importam uma vez que já internaliza o arcabouço conceitual da integração 
proposta. 
4.4.1 Abordagem falsamente simplista: evidenciando a inviabilidade 

Conforme destacado no item 4.1 a aplicação de um PPL que apenas agregue as 
restrições de MACBETH ao PPL original de DEA conduzirá muitas vezes à inviabilidade do 
problema. De fato, para o exemplo aqui apresentado a utilização da formulação proposta pelo 
PPL (19) conduziria a inviabilidade de todos os PPLs para avaliar a eficiência de cada uma 
das DMUs. 
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Como já destacado anteriormente a inviabilidade pode ser evidenciada pelos conflitos 
entre as restrições de DEA (R1), e as de MACBETH (R5 e R6), descritas em (27). 

= 1 (27) 
R1 

∀( , ) ∈    ∈ 1,2,3,4,5,6 : ( ) − ( ) ≥  R5 
∀( , ) ∈  ∪ … ∪   ∀( , )

∈  ∪ … ∪   , ,  ∈ 1,2,3,4,5,6  , ≤ , ´
≤ ´,  > ′ ∶  [( ) − ( )] − [( ) − ( )] ≥ − ´ 

R6 

É possível compreender a questão da inviabilidade analisando a restrição R1 e um 
conjunto de restrições derivadas do tipo R5 para o exemplo numérico apresentado. 

Assim, tomando como referência a DMU 1, a restrição R1 (output virtual igual a um) 
e o conjunto de restrições derivadas de R5 onde além dos 4 critérios-outputs aparece também 
a referência tudo inferior ( ) tem-se as restrições descritas em (28). 

 (28) 
0,67 + 0,75 + 0,46 + 0,14 = 1 R1 

− ≥  4     →       − 0 ≥  4      →      ≥  4 
− ≥  5     →       − 0 ≥  5      →      ≥  5 
− ≥  5     →       − 0 ≥  5      →      ≥  5 
− ≥  6     →       − 0 ≥  6      →      ≥  6 

R5 

≥ 0  ;   ≥ 0  ;   ≥ 0  ;   ≥ 0 R7 
 
O conjunto de restrições do tipo R7 estabelece que os pesos devem ser maiores ou 

iguais a zero. Desta forma é possível testar o limite máximo que cada variável pode assumir 
respeitando a restrição R1. Para tanto, basta considerar como zero o valor de todas as 
variáveis com exceção da que se deseja testar o limite. 
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Assim, para a DMU 1 do exemplo numérico apresentado acima, os limites máximos 
para cada peso do output que respeitaria a restrição R1 estão descritos em (29) 

     →      0,67 = 1      →      = 1,49 
     →      0,75 = 1      →      = 1,33 
     →      0,46 = 1      →      = 2,17 
     →      0,14 = 1      →      = 1,40 

(29) 

Comparando os limites máximos derivados da restrição R1 (apresentados em (29)) e 
os valores derivados da restrição R5 (apresentados em (28)) evidencia-se a inviabilidade para 
o exemplo apresentado. Por exemplo, a restrição R5 em (28) estabelece que ≥  6. Já o 
limite máximo para a mesma variável explicitado em (29) é = 1,49. O mesmo tipo de 
análise para os outros pesos também conduz a resultados semelhantes. Desta forma, 
evidencia-se a inviabilidade do problema.  

Cabe ressaltar que este tipo de inviabilidade deriva tanto da escala de normalização 
adotada na restrição R1 (iguala o output virtual a um), quanto das categorias derivadas do 
método MACBETH (para = 1, = 2, … , = 6), quanto dos próprios valores de outputs 
produzidos pela DMU.  
4.4.2 DEA-MACBETH: formulação preliminar  

Apresentar os resultados da formulação preliminar (sem a correção sugerida no item 
4.2) é importante para comprovar que a formulação proposta é capaz de agregar os outputs do 
modelo através do MACBETH levando em consideração os julgamentos do decisor. 

Conforme destacado anteriormente, a constante  assegura que as categorias possam 
ser adaptadas para os diferentes PPLs. Assim, adapta-se a premissa original de MACBETH na 
qual a diferença entre os limites de categorias consecutivas (I e C1; C2 e C1; C2 e C3; C4 e 
C3; C4 e C5; e C5 e C6) é igual a unidade para ser igual a constante .  

Nesta formulação busca-se encontrar o maior valor de  que torna o problema de 
programação linear viável para cada DMU analisada. Ressalta-se que o maior valor da 
constante ( ) que torna o PPL viável é também aquele que aferirá menor eficiência a DMU 
avaliada dada as restrições.  
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Adotar este tipo de abordagem é aproximar ao máximo o problema da modelagem 
MACBETH em detrimento de uma maior liberdade aos pesos como sugere DEA. 
Posteriormente, no capítulo 5, será relaxada esta constante de forma a possibilitar uma maior 
flexibilidade na escolha dos pesos, respeitando-se, contudo, as preferências do decisor. 

Feitas tais considerações e a partir da implementação dos dados apresentados na 
Tabela 3 e na Figura 1 ao problema de programação linear descrito em (21) não há 
inviabilidades e chega-se aos resultados apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Resultados Modelo preliminar DEA-MACBETH CCR orientado a output 

DMU       
Eff 

DEA-
Macbeth 

preliminar 
Eff 

DEA 
1 1,775 0,652 0,501 0,351 0,201 0,050 0,683 0,931 
2 2,451 0,900 0,692 0,484 0,277 0,069 0,496 0,808 
3 1,338 0,491 0,378 0,264 0,151 0,038 0,747 1,000 
4 2,691 0,988 0,760 0,532 0,304 0,076 0,599 0,723 
5 1,363 0,500 0,385 0,269 0,154 0,038 1,000 1,000 
6 3,253 1,194 0,919 0,643 0,367 0,092 0,485 0,665 
7 1,906 0,700 0,538 0,377 0,215 0,054 0,591 1,000 
8 6,242 2,291 1,762 1,234 0,705 0,176 0,434 1,000 

 
Observa-se que os valores do parâmetro  variaram entre 0,176 e 0,038 a depender da 

DMU avaliada.  A definição de tal parâmetro como o maior valor possível que torna o PPL de 
cada DMU viável, além de aumentar o poder de discriminação do modelo, faz com que sejam 
mantidas as mesmas relações entre os pesos dos outputs para todas DMUs. Assim, caso sejam 
aplicadas sobre os pesos de cada DMU a mesma transformação de escala que o método 
MACBETH faz, serão obtidos valores idênticos conforme será demonstrado a seguir. A 
referida transformação consiste em dividir o valor atribuído pelo PPL ao swing de um 
determinado critério pelo somatório dos valores atribuído a todos os swings. 

= ∑  (30) 

Onde   é o valor atribuído pelo PPL do método MACBETH ao swing do critério i, n 
é o total de critérios avaliados e  é o valor da escala após transformação para o 
critério i. 
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Para a matriz de julgamentos descrita na Figura 9, o software M-MACBETH atribui a 
seguinte escala ancorada de valores para cada critério avaliado. (Figura 10) 

 
Figura 10 - Escala ancorada para a matriz de julgamentos considerada 

Assim, caso se realizem as transformações descritas em (30) aos pesos dos outputs de 
todas as DMUs chega-se ao mesmo valor da escala ancorada obtido através do software M-
MACBETH. Para demonstrar tal situação é possível verificar a transformação para a DMU 1: 

DMU 1:  = 0,0175; = 0,0135; = 0,0094; = 0,0054 
 

. = + + + = 0,652
0,652 + 0,501 + 0,351 + 0,201 = 38,24% 

 
. = + + + = 0,501

0,652 + 0,501 + 0,351 + 0,201 = 29,41% 

. = + + + = 0,351
0,652 + 0,501 + 0,351 + 0,201 = 20,59% 

. = + + + = 0,201
0,652 + 0,501 + 0,351 + 0,201 = 11,76% 

 
Caso o mesmo tipo de transformação seja realizado para todas as DMUs chega-se ao 

mesmo resultado. 
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Tabela 5 – Transformação dos pesos dos outputs 

DMU Pesos dos outputs Pesos dos outputs transformados 
    . . . . 

1 0,652 0,501 0,351 0,201 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
2 0,900 0,692 0,484 0,277 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
3 0,491 0,378 0,264 0,151 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
4 0,988 0,760 0,532 0,304 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
5 0,500 0,385 0,269 0,154 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
6 1,194 0,919 0,643 0,367 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
7 0,700 0,538 0,377 0,215 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
8 2,291 1,762 1,234 0,705 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 

 
Desta forma é possível afirmar que a modelagem proposta define as razões entre os 

pesos dos outputs e cada DMU escolhe o conjunto de pesos que respeite a preservação da 
ordem de intensidade de preferência emitida pelo decisor, conforme o método multicritério 
MACBETH. 

A definição das razões entre os pesos igual a escala base do MACBETH foi observada 
para diversas matrizes de julgamentos analisadas ao longo do desenvolvimento do estudo. 
Para evidenciar além do exemplo já apresentado, a Tabela 6 apresenta outras duas matrizes de 
julgamentos e os resultados obtidos a partir da aplicação da formulação (21). 

A primeira coluna da Tabela 6 apresenta figura extraída do software M-MACBETH, e 
mostra além da matriz de julgamento a escala inicial sugerida pelo software para a matriz em 
questão. Nota-se que para todos os casos os valores dos pesos transformados são idênticos ao 
apresentado pela escala inicial do software. 
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Tabela 6 – Resultados obtidos para diferentes matrizes de julgamento 

Matriz de julgamentos DMU 
Peso 
input Pesos dos outputs alfa Eff Pesos dos outputs transformados 

     . . . . 

 

1 1,78 0,65 0,50 0,35 0,20 0,05 0,68 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
2 2,45 0,90 0,69 0,48 0,28 0,07 0,50 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
3 1,34 0,49 0,38 0,26 0,15 0,04 0,75 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
4 2,69 0,99 0,76 0,53 0,30 0,08 0,60 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
5 1,36 0,50 0,38 0,27 0,15 0,04 1,00 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
6 3,25 1,19 0,92 0,64 0,37 0,09 0,48 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
7 1,91 0,70 0,54 0,38 0,22 0,05 0,59 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 
8 6,24 2,29 1,76 1,23 0,70 0,18 0,43 38,24% 29,41% 20,59% 11,76% 

 

 

1 1,86  0,88  0,35  0,26    0,18  0,09  0,65 52,63% 21,05% 15,79% 10,53% 
2 2,64  1,26  0,50  0,38    0,25  0,13  0,46 52,63% 21,05% 15,79% 10,53% 
3 1,38  0,66  0,26  0,20    0,13  0,07  0,72 52,63% 21,05% 15,79% 10,53% 
4 2,68  1,27  0,51  0,38    0,25  0,13  0,60 52,63% 21,05% 15,79% 10,53% 
5 1,36  0,65  0,26  0,19    0,13  0,06  1,00 52,63% 21,05% 15,79% 10,53% 
6 3,11  1,48  0,59  0,44    0,30  0,15  0,51 52,63% 21,05% 15,79% 10,53% 
7 2,08  0,99  0,40  0,30    0,20  0,10  0,54 52,63% 21,05% 15,79% 10,53% 
8 6,60 3,13  1,25  0,94    0,63  0,31  0,41 52,63% 21,05% 15,79% 10,53% 

 

 

1 1,78 0,57 0,51 0,40 0,34 0,06 0,68 31,25% 28,13% 21,88% 18,75% 
2 2,27 0,73 0,66 0,51 0,44 0,07 0,54 31,25% 28,13% 21,88% 18,75% 
3 1,33 0,43 0,39 0,30 0,26 0,04 0,75 31,25% 28,13% 21,88% 18,75% 
4 2,74 0,88 0,79 0,62 0,53 0,09 0,59 31,25% 28,13% 21,88% 18,75% 
5 1,36 0,44 0,39 0,31 0,26 0,04 1,00 31,25% 28,13% 21,88% 18,75% 
6 3,15 1,01 0,91 0,71 0,61 0,10 0,50 31,25% 28,13% 21,88% 18,75% 
7 1,82 0,58 0,53 0,41 0,35 0,06 0,62 31,25% 28,13% 21,88% 18,75% 
8 4,23 1,36 1,22 0,95 0,82 0,14 0,64 31,25% 28,13% 21,88% 18,75% 
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4.4.3 DEA-MACBETH: formulação final 
Conforme descrito no item 4.2 para que seja possível fazer questionamentos utilizando 

melhor e pior desempenho observados como referências de cada critério é necessário adaptar 
os coeficientes nas restrições originais do MACBETH para que estas reflitam adequadamente 
os julgamentos do decisor. Assim, foram inseridos os coeficientes definidos como a razão 
entre a subtração do melhor e pior desempenho observado e o melhor desempenho observado, 
conforme apresentado na equação (24). 

A partir da Tabela 3 e da equação (24) é possível definir os coeficientes a serem 
aplicados nas restrições relativas ao método multicritério. Tais coeficientes serão aplicados ao 
grupo de restrições R4 até R7 do PPL descrito em (25). O coeficiente aplicado a cada um dos 
critérios é descrito a seguir: 

= ℎ  −  
ℎ  = 1 − 0,107

1 = 0,89 

= ℎ  −  
ℎ  = 1 − 0,002

1 = 0,998 

= ℎ  −  
ℎ  = 1 − 0,04

1 = 0,96 

= ℎ  −  
ℎ  = 1 − 0,14

1 = 0,91 

Os resultados para o mesmo conjunto de dados são apresentados na tabela a seguir. 
Tabela 7 – Resultados da modelagem DEA-MACBETH 

DMU       
Eff 

DEA-
Macbeth 

Eff 
DEA-Macbeth 

preliminar 
Eff 

DEA 
1 1,792 0,687 0,473 0,343 0,208 0,047 0,677 0,683 0,931 
2 2,471 0,947 0,653 0,473 0,287 0,065 0,492 0,496 0,808 
3 1,347 0,516 0,356 0,258 0,157 0,035 0,742 0,747 1,000 
4 2,696 1,033 0,712 0,516 0,313 0,071 0,598 0,599 0,723 
5 1,363 0,522 0,360 0,261 0,158 0,036 1,000 1,000 1,000 
6 3,213 1,232 0,849 0,615 0,374 0,085 0,490 0,485 0,665 
7 1,925 0,738 0,508 0,368 0,224 0,051 0,585 0,591 1,000 
8 6,062 2,324 1,601 1,160 0,705 0,160 0,447 0,434 1,000 
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A seguir serão comparados os resultados do modelo DEA tradicional com o modelo 
DEA-MACBETH em sua formulação final. Uma vez que o modelo DEA-MACBETH impôs 
restrições adicionais ao modelo original, observa-se que as eficiências estimadas a partir deste 
apresentam valores menor ou igual às do modelo DEA clássico. Um modelo com mais 
restrições deve sempre apresentar eficiências menores, podendo apresentar eficiências iguais 
nos casos em que as restrições adicionais não forem ativas no PPL. Desta forma, a abordagem 
proposta apresentou apenas uma DMU eficiente, o que representa um maior poder de 
discriminação em relação ao modelo clássico DEA. 

O Gráfico 2 apresenta as diferenças nas eficiências estimadas pelos modelos DEA 
clássico e DEA-MACBETH. Algumas DMUs tiveram suas eficiências significativamente 
reduzidas na formulação proposta. A DMU 8, por exemplo, teve sua eficiência reduzida em 
0,553 apresentando o pior desempenho a partir do momento em que se considere as opiniões 
do decisor. 

 
Gráfico 2 - Diferença nas eficiências calculadas: DEA clássico x DEA-MACBETH 

Além disso, contrariamente ao observado para o modelo DEA clássico, é possível 
constatar que todos os outputs tiveram atribuídos pesos maiores do que zero e que foi 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DMU8 DMU7 DMU2 DMU3 DMU1 DMU6 DMU4 DMU5
DEA-MACBETH Diferença em relação ao DEA original
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respeitada a ordem de preferência do decisor já que para todas as DMUs os pesos atribuídos 
aos outputs respeitam a condição > > > . 

Tabela 8 – Transformação dos pesos dos outputs DEA-MACBETH 

DMU Pesos dos outputs Pesos dos outputs transformados 
    . . . . 

1 0,687 0,473 0,343 0,208 40,14% 27,65% 20,03% 12,17% 
2 0,947 0,653 0,473 0,287 40,14% 27,65% 20,03% 12,17% 
3 0,516 0,356 0,258 0,157 40,14% 27,65% 20,03% 12,17% 
4 1,033 0,712 0,516 0,313 40,14% 27,65% 20,03% 12,17% 
5 0,522 0,360 0,261 0,158 40,14% 27,65% 20,03% 12,17% 
6 1,232 0,849 0,615 0,374 40,14% 27,65% 20,03% 12,17% 
7 0,738 0,508 0,368 0,224 40,14% 27,65% 20,03% 12,17% 
8 2,324 1,601 1,160 0,705 40,14% 27,65% 20,03% 12,17% 

 
Por fim, o Gráfico 3 ilustra o impacto que o ajuste proposto nas restrições MACBETH 

por (24) (que permite fazer os questionamentos em termos da melhor e da pior opção da 
amostra), teve sobre as razões dos pesos. 

 
Gráfico 3 - Pesos transformados com e sem correção 

Assim, observa-se que a razão entre as transformações dos pesos se mantém constante, 
mas diferente da originalmente calculada sem a correção das restrições MACBETH. Por fim, 
destaca-se que esta é a formulação que é capaz de agregar os outputs de um modelo DEA com 
retornos constantes de escala de forma consistente. Isto porque somente através desta 
abordagem é possível fazer os questionamentos levando em consideração a questão do 
intervalo incompleto de valores em cada critério.  

40,1%

27,7%
20,0%

12,2%

38,2%
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20,6%
11,8%
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5  INTEGRAÇÃO DEA-MACBETH COMO REAIS RESTRIÇÕES AOS PESOS 
Conforme visto no capítulo anterior, a formulação final do modelo DEA-MACBETH 

(como apresentado em (25)) irá conduzir a razões entre os pesos constantes para os pesos dos 
swings dos outputs de todas as DMUs analisadas. Assim, a referida formulação agrega os 
outputs segundo a metodologia MACBETH, e para tanto restringe a liberdade aos pesos. 

A liberdade na atribuição aos pesos é uma característica importante dos modelos DEA. 
Por esta razão, além do desenvolvimento do modelo DEA-MACBETH será proposto um 
segundo modelo (mais similar a DEA) que utilizará as restrições de MACBETH como forma 
de restringir os pesos do modelo DEA. 

Para tanto será proposto um algoritmo para relaxar as restrições do MACBETH de 
forma a possibilitar alguma flexibilidade na atribuição dos pesos dos outputs. Este modelo 
que utilizará as restrições de MACBETH para restringir os pesos do modelo DEA, será de 
agora em diante referenciado como DEA-MACBETH-WR (WR – do inglês Weight 
Restrictions em português restrições aos pesos).   
5.1 DEA-MACBETH-WR: ALGORITIMO PARA UTILIZAR MACBETH COMO 
RESTRIÇÕES AO PESO EM DEA 

O modelo DEA-MACBETH apresentado no capítulo anterior encontra o maior valor 
do parâmetro alfa que torna o PPL que avalia cada DMU viável. O valor de alfa é, portanto, 
aquele que restringe ao máximo o PPL, de forma que os outputs do modelo sejam agregados 
segundo as razões entre os pesos sugeridas pelo MACBETH. 

O que se deseja com a abordagem DEA-MACBETH-WR é possibilitar alguma 
flexibilidade na atribuição aos pesos mantendo a coerência com os julgamentos extraídos do 
decisor. Para que seja possível realizar este tipo de abordagem é necessário flexibilizar o valor 
da variável alfa de forma a possibilitar que cada DMU seja avaliada de forma mais 
benevolente (característica típica das avaliações em DEA) do que no modelo proposto (25). 

Do ponto de vista teórico, este procedimento pode ser interpretado como análogo a 
etapa de validação das pontuações de base originária do modelo MACBETH, contudo sobre 
uma ótica em que o decisor deseje aumentar a eficiência da DMU que se está sendo avaliada. 



63 
 
  

  

A proposta de flexibilização feita no presente estudo deriva da seguinte lógica: dada a 
integração DEA-MACBETH do capítulo anterior, em um primeiro momento deve-se resolver 
os n PPLs com a formulação DEA-MACBETH. Após esta rodada inicial, é possível  
determinar para cada DMU j qual o maior valor de α   que torna o PPL viável. Assim, ao 
final desta rodada de avaliações das n DMUs existe um total de n valores α . 

Assim a flexibilização será realizada escolhendo-se o menor entre todos os n α , 
que será denominado α , e utilizando-o em uma nova rodada de avaliação para todas as 
DMUs, como uma constante do problema ao invés de uma variável.  

Assim, o valor de alfa deve ser retirado da função objetivo não sendo mais necessário 
recorrer ao Big-M. Desta forma, para que seja possível flexibilizar as razões entre os pesos 
propõe-se o modelo DEA-MACBETH-WR é definido por (26). 

 ℎ  
(26) 

Sujeito a: 

= 1 R1 

− ≤ 0, ∀  R2 

( ) = 0  (pontuação arbitrária) R3 
∀( , ) ∈ : − = 0. R4 

∀( , ) ∈    ∈ 1,2,3,4,5,6 : −
≥ α  

R5 

∀( , ) ∈  ∪ … ∪   ∀( , )
∈  ∪ … ∪   , ,  ∈ 1,2,3,4,5,6  , ≤ , ´
≤ ´,  > ′ 
∶  − − −
≥ α − ´α  

R6 
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≥ 0, ≥ 0, ∀ ,  R7 
Assim, nesta abordagem objetiva-se respeitar a preservação da ordem de intensidade 

de preferência, possibilitando, contudo uma maior liberdade na atribuição dos pesos 
(característica dos modelos DEA).  A Figura 11 apresenta a situação esquematicamente. 

 
Figura 11- Algoritmo para flexibilização do valor de alfa 

Na prática, a redução do valor de alfa para uma determinada DMU irá possibilitar que 
esta altere as razões entre os pesos de maneira que a eficiência da DMU aumente 
comparativamente ao modelo DEA-MACBETH. Assim, na nova rodada de avaliação as 
únicas DMUs que não terão suas eficiências alteradas são aquelas para a qual o  α =α , 
além das DMUs já eficientes antes da flexibilização dos pesos. 
5.2 EXEMPLO NUMÉRICO 

O exemplo numérico apresentado nesta seção é o mesmo do capítulo anterior cujos 
dados normalizados encontram-se na Tabela 3 e o resultado do modelo DEA-MACBETH na 
Tabela 7. 

Conforme proposto, a flexibilização será feita a partir de uma nova rodada de 
avaliação utilizando a formulação descrita em (26), na qual o valor escolhido como dado de 
entrada para o valor de alfa (α ) é o menor valor encontrado após uma rodada de avaliações 
de todas as DMUs levando em consideração abordagem DEA-MACBETH (formulação (25)).  

Desta forma, para o exemplo numérico apresentado, este valor de alfa seria o 
α =0,035 observado para a DMU 3, conforme é possível observar da Tabela 7. A Figura 
12 apresenta os principais passos do algoritmo proposto para o exemplo apresentado. 
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Figura 12- Exemplo do algoritmo para flexibilização do valor de alfa 

O resultado do modelo DEA-MACBETH-WR é apresentado na Tabela 9, onde 
também é possível observar a eficiência obtida pelo modelo DEA-MACBETH para fins de 
comparação.  

Tabela 9 – Resultados da modelagem DEA-MACBETH-WR 

DMU       
Eff 

DEA-
Macbeth-

WR 

Eff 
DEA-

Macbeth  
1 1,779 0,670 0,493 0,329 0,232 0,035 0,682 0,677 
2 2,344 0,833 0,639 0,478 0,391 0,035 0,519 0,492 
3 1,347 0,516 0,356 0,258 0,157 0,035 0,742 0,742 
4 2,673 0,986 0,777 0,476 0,388 0,035 0,603 0,598 
5 1,363 0,522 0,359 0,261 0,159 0,035 1,000 1,000 
6 3,094 1,118 0,760 0,676 0,531 0,035 0,509 0,490 
7 1,863 0,665 0,489 0,396 0,303 0,035 0,605 0,585 
8 4,400 1,643 1,112 0,853 0,790 0,035 0,616 0,447 

 
Observa-se que com o modelo DEA-MACBETH-WR a utilização do menor valor de 

alfa como um dado de entrada do PPL relaxa o problema e faz com que as razões entre os 
pesos não sejam mais constantes para todas DMUs.  

É possível evidenciar tal fato apresentando para a DMU 1 do exemplo numérico, como 
funcionaria a flexibilização proposta. Do modelo DEA-MACBETH observa-se que o valor de 
alfa obtido para esta DMU foi α =0,047 (Tabela 7). Observa-se ainda que o menor valor 
de alfa encontrado naquela rodada de avaliação foi α =0,035 para a DMU 3. Assim, caso 
seja utilizado este valor de α   em uma nova rodada de avaliação, como proposto no modelo 
DEA-MACBETH-WR, serão obtidos os pesos transformados como demonstrado no Gráfico 4.    
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Gráfico 4 – Faixa de variação dos pesos a partir da flexibilização dos pesos. 

Assim, caso seja realizada a mesma transformação realizada pela escala MACBETH 
para todas as DMUs verifica-se-se que houve alteração nas razões entre os pesos. Essa 
variação foi feita de forma mais benevolente para cada DMU avaliada, o que aproxima a 
abordagem da modelagem DEA. A Tabela 10 apresenta os pesos transformados por DMU 
para o modelo DEA-MACBETH-WR. 

Tabela 10 – Transformação outputs DEA-MACBETH-WR (alfa=0,035) 

DMU Pesos dos outputs Pesos dos outputs transformados 
    . . . . 

1 0,670 0,493 0,329 0,232 38,9% 28,6% 19,1% 13,5% 
2 0,833 0,639 0,478 0,391 35,6% 27,3% 20,4% 16,7% 
3 0,516 0,356 0,258 0,157 40,1% 27,7% 20,0% 12,2% 
4 0,986 0,777 0,476 0,388 37,5% 29,6% 18,1% 14,8% 
5 0,522 0,359 0,261 0,159 40,1% 27,6% 20,1% 12,2% 
6 1,118 0,760 0,676 0,531 36,2% 24,6% 21,9% 17,2% 
7 0,665 0,489 0,396 0,303 35,9% 26,4% 21,4% 16,4% 
8 1,643 1,112 0,853 0,790 37,4% 25,3% 19,4% 18,0% 
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Portanto a razão entre os pesos foi flexibilizada de forma que as DMUs pudessem 
aumentar sua eficiência respeitando ainda os julgamentos emitidos pelo decisor. O Gráfico 5 
apresenta as faixas de variação permitida com o algoritmo. 

 
Gráfico 5 – Faixa de variação dos pesos a partir da flexibilização dos pesos. 

A utilização do menor valor de alfa possibilita flexibilizar às atribuições dos pesos e 
pode também acarretar trocas de posições em um ranking de eficiência. A partir da Tabela 9 é 
possível observar que a DMU 8 foi considerada a menos eficiente antes da flexibilização dos 
pesos, mas após a flexibilização foi considerada a quarta mais eficiente. 

O Gráfico 6 apresenta a comparação entre os rankings obtidos a partir da modelagem 
DEA-MACBETH e DEA-MACBETH-WR.  
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Gráfico 6 – Comparação rankings: DEA-MACBETH e DEA MACBETH-WR 

A flexibilização do valor de alfa como o menor entre os valores encontrados faz com 
que a eficiência na nova rodada seja maior para todas as DMUs com exceção da DMU cujo o 
alfa foi escolhido para a nova rodada, que fica com a mesma eficiência estimada na primeira 
rodada. A abordagem DEA-MACBETH-WR fez com que 4 DMUs tivessem seu ranking 
alterado comparativamente à DEA-MACBETH. 
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6 ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PEE) DA ANEEL 
6.1 MACBETH E DEA E O SETOR DE ENERGIA 

Conforme será demonstrado a seguir, a utilização de DEA e MACBETH 
separadamente é bastante usual no setor de energia. Será apresentada uma breve revisão de 
alguns estudos que envolvem MACBETH e DEA com energia. Ressalta-se que a intenção não 
é ser exaustivo nesta revisão, mas sim apresentar evidências de que as aplicações de ambos os 
modelos no setor de energia é usual.  

MACBETH, por exemplo, já foi utilizada diversas vezes para avaliar fontes de 
geração de energia elétrica. Burton e Hubacek (2007) comparou as energias renováveis 
distribuída e centralizada nos critérios sociais, econômicos e ambientais utilizando o 
MACBETH. Já em Naciff de Andrade et al. (2016) diferentes fontes de geração centralizada 
são avaliadas utilizando os julgamentos do decisor.  

A aplicação do método MACBETH relacionada especificamente ao segmento de 
distribuição de energia elétrica pode ser encontrada em Villela (2009). No referido estudo é 
proposto a definição de um Índice de Qualidade de Fornecimento de Energia Elétrica a partir 
da utilização do método multicritério. 

A utilização de DEA no setor de energia também é bastante usual. A Agência 
Nacional de Energia Elétrica, órgão que regula o setor de energia elétrica no Brasil, utiliza 
DEA para calcular a eficiência nos custos operacionais das distribuidoras (ANEEL, 2015)  e 
também das transmissoras (ANEEL, 2013a).  

São diversos os estudos que utilizam DEA para avaliar distribuidoras de energia 
elétrica sobre diversos pontos. Tschaffon e Angulo Meza, (2014), por exemplo, analisam 
distribuidoras de energia elétrica brasileira com a utilização de indicadores de qualidade 
(DEC e FEC) como outputs indesejáveis, além de utilizarem fronteira invertida para aumentar 
a discriminação das eficiências das distribuidoras.  

Já em Naciff de Andrade et al. (2014) é proposta a clusterização, utilizando Self-
Organizing Map (SOM), das distribuidoras pelas variáveis ambientais das áreas de concessão 
para em um segundo avaliar a eficiência usando DEA. O modelo DEA neste caso é utilizado 
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para grupos de distribuidoras com área de concessão semelhantes, o que garante a 
comparabilidade dos grupos de distribuidoras. 
6.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO CASO 

A Lei no 9.991/2000 (BRASIL, 2000) determina que as empresas concessionárias ou 
permissionárias de distribuição de energia elétrica devem aplicar um percentual mínimo da 
receita operacional líquida (ROL) em Programas de Eficiência Energética, segundo 
regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

O Programa de Eficiência Energética (PEE) tem como objetivo “promover o uso 
eficiente e racional de energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos 
que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de ações de combate ao desperdício 
e de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia.” 
(ANEEL, 2013b) 

A ANEEL publica regularmente os Procedimentos do Programa de Eficiência 
Energética (PROPEE), que é um guia determinativo de procedimentos dirigido às 
distribuidoras, para elaboração e execução de projetos de eficiência energética regulados pela 
ANEEL. De acordo com o ANEEL (2013c), a seleção de projetos do PEE deverá ser realizada 
por meio de Chamada Pública, uma vez por ano. Caso não haja ofertas qualificadas de 
projetos suficientes para atender ao recurso disponibilizado, a distribuidora deverá elaborar 
projetos diretamente com os consumidores. 

Como regra geral para os setores privados da economia, entende-se que o aporte feito 
pelo PEE deva ser reembolsado pelo consumidor, já que este será beneficiado pelos custos 
evitados de energia e demanda. No entanto, é previsto alguns mecanismos de estimulo entre 
eles a recuperação de no mínimo 80% dos recursos para micro e pequenas empresas, 
pagamento da parte reembolsável apenas com correção monetária e reembolso apenas da 
parte relativa a implantação. Já para o setor público o retorno do investimento ao PEE não é 
obrigatório. 

A Lei 13.203 de 2015, alterou o artigo 1 da a lei 9.991/2000, obrigando que até 31 de 
dezembro de 2022 as distribuidoras devem investir 0,50% de sua receita operacional liquida 
tanto para pesquisa e desenvolvimento quanto para programas de eficiência energética na 
oferta e no uso final da energia. 
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De acordo com dados da ANEEL (2016) entre 2008 e março de 2016 foram investidos 
em projetos de eficiência energética, com recursos do PEE, cerca de 4,2 bilhões de reais, o 
que representa uma média anual de aproximadamente 532 milhões. Se também forem 
considerado o investimento de empresas parceiras e cooperadas o investimento total é de 
quase 4,8 bilhões no mesmo período. O investimento por tipologia é apresentado na Figura 1. 

 
Gráfico 7 –Investimento por tipologia (%). Fonte: ANEEL, 2016 

Deste total de recursos investidos o inciso IV do artigo 1 da Lei 9.991/2000 estabelece 
que as distribuidoras deverão aplicar 60% dos recursos dos seus programas de eficiência para 
unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social. Além disso, o módulo 4 do PROPEE 
estabelece que as distribuidoras devem aplicar pelo menos 50% do investimento obrigatório 
não comprometido com outras obrigações legais em unidades consumidoras das duas classes 
de consumo com maior participação em seu mercado de energia elétrica. 
6.3 AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS DAS DISTRIBUIDORAS 

No que diz respeito ao critério de viabilidade dos projetos ANEEL (2013d) estabelece 
a Relação Custo-Benefício (RCB) como a métrica que determina se cada projeto será 
implementado. Neste sentido os benefícios são a energia economizada e a redução da 
demanda na ponta durante a vida útil do projeto para o sistema elétrico, valorados em termos 
econômicos. Já os custos são os aportes necessários para a sua implementação. Desta forma a 
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avaliação individual é realizada para cada projeto levando-se em consideração o cálculo da 
viabilidade econômica do mesmo.  

No entanto, pode ser importante estimar a eficiência de usos dos recursos do programa 
que compõem o portfólio de projetos de cada distribuidora levando em consideração os 
julgamentos de valor (que não necessariamente econômicos) de reguladores, planejadores ou 
outro decisor. Para tal fim, propõe-se avaliar a eficiência de usos dos recursos a partir de um 
modelo DEA que considera para cada distribuidora os custos associados ao portfólio de 
projetos (total de projetos) como input e como output a energia economizada, a demanda 
evitada pelos projetos executados além da quantidade de projetos. 

O papel da variável “quantidade de projetos” pode ter papel distinto a depender do que 
se deseja modelar. Se interpretada como uma variável que irá aumentar a economia de energia 
e retirar demanda da ponta deveria então ser modelada como input. No entanto, conforme 
conversa com especialistas, observou-se que a quantidade de projetos também pode ser 
interpretada como uma medida de capilaridade dos projetos, o que lhe conferiria uma 
característica de output. Isto porque neste tipo de intepretação o maior número de projetos 
coloca um maior número de pessoas em contato com projetos de eficiência energética, o que 
por sua vez, pode gerar ganhos sinérgicos através da difusão de práticas de eficiência. Esta 
difusão deve, portanto, ser um importante objetivo do PEE. 

O fato de variáveis possuírem diferentes dimensões a depender do que se objetiva 
representar é relativamente comum em DEA. Mais recentemente, alguns estudos têm utilizado 
modelos Network-DEA para modelar este tipo de variável como produto intermediário na 
rede, assumindo assim papel de input e output em momentos distintos da rede.  

Apenas para ilustrar tal situação com uma modelagem DEA para avaliar eficiência em 
custos operacionais de distribuidoras de energia elétrica, em Moreno et al. (2015) a variável 
extensão de rede é tratada como um produto intermediário pois pode representar um driver de 
custo operacional (característica de input), mas também o alcance da  distribuidora 
(característica de output).  

Assim, entende-se que a variável quantidade de projetos pode assumir diferentes 
dimensões a depender do que se objetiva modelar. Desta forma, o presente estudo optou por 
utiliza-la como output para representar uma dimensão associada à difusão dos conceitos de 
eficiência energética. 
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Figura 13 – Modelagem para avaliar portfólio de projetos PEE por distribuidora 

Feitas tais considerações, é possível a partir do modelo DEA-MACBETH utilizar os 
julgamentos de valor de especialistas em relação aos outputs e assim avaliar a eficiência. 
Assim, se estaria avaliando o portfólio de projetos implementado por cada distribuidora a luz 
da preferência do decisor.  

Destaca-se aqui que na avaliação individual de projetos já são levados em 
consideração tanto o custo, quanto a energia economizada e a demanda evitada. Contudo, 
neste caso, a avaliação é feita sobre a ótica econômica, que pode não refletir exatamente as 
preferências de um decisor sobre o problema.  

Levando-se em consideração os dados publicados pela ANEEL, são apresentados a 
seguir os valores agregados para as 20 distribuidoras que apresentaram maior volume de 
investimento em projetos do PEE para o período 2008-2016.  

Custos Distribuidora
Energia Economizada 
Demanda Retirada da Ponta
Quantidade de projetos

INPUTS OUTPUTS
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Tabela 11 – Dados PEE por distribuidora 
Distribuidora Custo (MM R$) Energia Economizada (MWh/ano) Demanda Retirada de Ponta (KW) Número de projetos CEMIG 652,5 535.753 149.724 84 ELETROPAULO 431,8 475.055 139.647 61 LIGHT 370,2 435.216 90.730 57 CPFL - Paulista 335,8 262.674 92.008 112 COPEL 335,7 245.101 91.935 151 COELBA 265,0 311.032 94.905 89 CELESC 256,4 183.613 59.264 24 AMPLA 206,5 317.257 89.792 123 COELCE 182,2 182.829 40.255 36 BANDEIRANTE 169,8 132.752 87.650 48 ELEKTRO 155,8 70.138 27.085 42 CELPE 131,0 121.808 33.610 47 RGE 129,2 102.800 26.731 30 CPFL - Piratininga 118,3 86.963 37.036 45 AES-SUL 100,0 130.682 33.998 96 ESCELSA 99,5 63.267 33.443 54 CEMAR 81,9 112.897 24.728 16 CEB 66,7 66.095 18.137 6 ENERGISA MT 66,4 34.704 9.279 44 ENERGISA MS 62,2 44.965 10.639 66 
 
Conforme destacado na seção 4.2, para estabelecer as relações de preferências através 

das comparações par a par dos critérios (outputs) é necessário primeiramente definir os 
elementos de referência em cada critério.  No presente estudo de caso serão utilizados os 
elementos de referências classificados como o pior e o melhor. Mais especificamente, para 
cada critério a ser avaliado (outputs do modelo DEA), o elemento de referência de melhor 
desempenho será aquele que apresentar maior valor na amostra avaliada. Já o pior 
desempenho será considerado como o menor naquele critério.  

Desta forma, as comparações par a par são realizadas para compor a matriz de 
preferências do decisor.  Destaca-se que no âmbito deste estudo serão utilizadas apenas 
matrizes de preferências consistentes. Para garantir esta consistência utilizou-se o software M-
MACBETH. Conforme descrito em Bana e Costa e Chagas (2004), o procedimento para 
comparação entre critérios no MACBETH será realizado como segue. 

Para proceder com o estabelecimento dos swings supõe-se três alternativas hipotéticas 
[Alt j] (com j=1,2,3), cada uma delas com desempenho “melhor” no critério j e “pior” nos 
demais. Além da referência tudo inferior com performance pior em todos os critérios. As 
quatros alternativas fictícias podem ser descritas pela Tabela 12. 
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Tabela 12 – Alternativas fictícias para avaliar swings intercritérios 

Alternativa Fictícia 
Energia 

Economizada 
(MWh/ano) 

Demanda Retirada 
de Ponta (KW) Número de projetos 

Alt 1 535.753 9.279 6 
Alt 2 34.704 149.724 6 
Alt 3 34.704 9.279 151 
Tudo inf 34.704 9.279 6 

 
A partir do estabelecimento destas alternativas e de comparações par a par o facilitador 

irá questionar o decisor de forma a extrair as preferências do decisor. No presente estudo de 
caso recorreu-se a dois profissionais com experiência no setor de energia.  
6.4 AVALIAÇÃO DO DECISOR 1 

O primeiro decisor é formado em Engenheira Civil, com mestrado em Conforto 
Ambiental e Eficiência Energética pela PROARQ/UFRJ, e possui 19 anos de experiência em 
eficiência energética. A seguir reproduz-se o questionamento realizado junto a este decisor 
para extrair as preferências do mesmo com relação ao modelo desenvolvido. 

 Facilitador (F): Suponha que exista uma distribuidora com a pior performance em 
todos os critérios (Alternativa tudo inferior). Se a performance em um critério pudesse 
ser aprimorada de pior para melhor, qual seria o critério que este aprimoramento seria 
o mais atrativo?  

 Decisor (D): O aprimoramento mais atrativo de desempenho pior para melhor seria 
em demanda retirada de ponta (Alternativa 2). 

 F: Quão atrativo seria esse aprimoramento de pior para melhor em demanda retirada 
de ponta? 

 D: O aprimoramento de desempenho pior para melhor seria forte. 
 F: Qual seria o próximo aprimoramento de pior para melhor mais atrativo, Energia 

economizada ou número de projetos? 
 D: Energia economizada (Alternativa 1). 
 F: Quão atrativo seria esse aprimoramento de pior para melhor em Energia 

economizada? 
 D: Forte. 
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 F: Quão atrativo seria o aprimoramento de uma alternativa tudo inferior para uma 
alternativa que possuísse o melhor desempenho em número de projetos e pior nos 
outros critérios (Alternativa 3)? 

 D: Este aprimoramento seria forte. 
 F: Quão mais atrativo é o aprimoramento de pior para melhor em Demanda retirada de 

Ponta do que em Energia economizada? 
 D: O aprimoramento em Demanda retirada de Ponta seria moderadamente mais 

atrativo do que a melhora em energia economizada. 
 F: Quão mais atrativo é o aprimoramento de pior para melhor em Demanda retirada de 

Ponta do que em Número de projetos? 
 D: O aprimoramento em Demanda retirada de Ponta seria fortemente mais atrativo do 

que a melhora em número de projetos. 
 F: Quão mais atrativo é o aprimoramento de pior para melhor em energia 

economizada do que em Número de projetos? 
 D: Também considero este aprimoramento fortemente mais atrativo. 

Assim, a matriz de preferência intercritérios consistente extraída do decisor a partir 
dos questionamentos acima pode ser resumido pela Tabela a seguir. 

Tabela 13 – Matriz de julgamentos do decisor 1 
 DP EE NP Tudo inf 
Demanda retirada de Ponta (DP)  Moderado Forte Forte 
Energia Economizada (EE)   Forte Forte 
Número de projetos (NP)    Forte 

 
Assim, a partir do Problema de Programação Linear descrito em (25) e da matriz de 

preferências extraída do especialista (Tabela 13), estimou-se a eficiência do portfólio de 
projetos das distribuidoras no âmbito do PEE. Os resultados são apresentados na Tabela 14, 
assim como o valor da eficiência estimado para um modelo DEA tradicional. 

É possível observar ao realizar as transformações típicas do MACBETH os pesos dos 
swings na formulação DEA-MACBETH seriam de 48% para o critério/output demanda 
retirada da ponta, 35% para energia economizada e 17% para número de projetos. 
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Tabela 14 – Resultados obtidos 

Distribuidora w(input1) DP 
w(output1) 

EE 
w(output2) 

NP 
w(output3) 

Eff DEA-
MACBETH 

DEA 
trad alfa 

CEMIG 2,166 0,519 0,379 0,184 0,462 0,534 0,044 
ELETROPAULO 2,422 0,580 0,423 0,206 0,624 0,736 0,049 
LIGHT 3,132 0,750 0,547 0,267 0,563 0,765 0,064 
CPFL - Paulista 3,378 0,809 0,590 0,287 0,575 0,612 0,069 
COPEL 3,203 0,767 0,560 0,273 0,607 0,663 0,065 
COELBA 3,295 0,789 0,576 0,280 0,747 0,807 0,067 
CELESC 5,943 1,424 1,039 0,506 0,428 0,514 0,121 
AMPLA 3,160 0,757 0,552 0,269 1,000 1,000 0,065 
COELCE 6,928 1,660 1,211 0,590 0,517 0,653 0,142 
BANDEIRANTE 4,748 1,138 0,830 0,404 0,809 1,000 0,097 
ELEKTRO 11,125 2,665 1,944 0,947 0,376 0,414 0,227 
CELPE 8,333 1,996 1,456 0,709 0,598 0,605 0,170 
RGE 10,728 2,570 1,875 0,913 0,471 0,518 0,219 
CPFL - Piratininga 8,850 2,120 1,547 0,753 0,623 0,698 0,181 
AES-SUL 6,617 1,585 1,156 0,563 0,986 1,000 0,135 
ESCELSA 9,562 2,291 1,671 0,814 0,686 0,809 0,195 
CEMAR 11,708 2,805 2,046 0,996 0,680 0,897 0,239 
CEB 18,531 4,440 3,239 1,577 0,528 0,645 0,379 
ENERGISA MT 19,621 4,701 3,429 1,670 0,501 0,642 0,401 
ENERGISA MS 14,516 3,478 2,537 1,235 0,722 1,000 0,297 

 
Conforme é possível verificar na Tabela 14 a eficiência estimada levando em conta os 

julgamentos de valor do especialista impacta significativamente os valores de eficiência 
estimados comparativamente ao modelo DEA tradicional. Enquanto no modelo DEA 
tradicional havia 4 DMUs eficientes (AMPLA, BANDEIRANTES, AES-SUL e ENERGISA 
MS) no modelo DEA-MACBETH apenas a AMPLA manteve esta condição. 

Comparando os rankings gerados pelo modelo DEA tradicional e o pelo modelo  
DEA-MACBETH observa-se que a introdução dos julgamentos de valor podem alterar 
significativamente a ordem das DMUs avaliadas. O Gráfico 8 permite observar que apenas 4 
DMUs mantiveram a mesma posição no ranking dos dois modelos. 



78 
 
  

  

 
Gráfico 8 – Comparação rankings: DEA puro e DEA-MACBETH 

Além disso, observa-se que os valores da variável alfa ficaram compreendidos entre 
0,044 e 0,401. Assim, o menor valor de alfa observado foi 0,044 e, portanto, este valor foi 
utilizado como dado de entrada para rodar o modelo DEA-MACBETH-WR em uma nova 
rodada de avaliação de todas as DMUs. Os resultados dessa nova rodada de avaliação são 
apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Resultados do modelo DEA-MACBETH-WR alfa para 0,044 

Distribuidora 
Peso 
input Pesos dos outputs Pesos dos outputs transformados Eficiência DEA-

MACBETH-WR 
(alfa =0,044) 

Eficiência DEA-
MACBETH 

Eficiência DEA 
puro 

    . . . 
CEMIG 2,166 0,519 0,379 0,184 48,0% 35,0% 17,0% 0,46 0,46 0,534 
ELETROPAULO 2,385 0,577 0,437 0,184 48,2% 36,5% 15,4% 0,63 0,62 0,736 
LIGHT 2,985 0,736 0,596 0,184 48,5% 39,3% 12,2% 0,59 0,56 0,765 
CPFL - Paulista 3,373 0,822 0,581 0,283 48,7% 34,5% 16,8% 0,58 0,58 0,612 
COPEL 3,187 0,743 0,547 0,293 46,9% 34,5% 18,5% 0,61 0,61 0,663 
COELBA 3,229 0,801 0,661 0,184 48,6% 40,2% 11,2% 0,76 0,75 0,807 
CELESC 5,407 1,378 1,240 0,184 49,2% 44,3% 6,6% 0,47 0,43 0,514 
AMPLA 3,160 0,782 0,643 0,184 48,6% 39,9% 11,5% 1,00 1,00 1,000 
COELCE 6,408 1,644 1,507 0,184 49,3% 45,2% 5,5% 0,56 0,52 0,653 
BANDEIRANTE 4,625 1,171 1,033 0,184 49,0% 43,2% 7,7% 0,83 0,81 1,000 
ELEKTRO 11,057 2,615 1,859 1,020 47,6% 33,8% 18,6% 0,38 0,38 0,414 
CELPE 8,322 1,763 1,626 0,754 42,5% 39,2% 18,2% 0,60 0,60 0,605 
RGE 10,280 2,670 2,536 0,184 49,5% 47,0% 3,4% 0,49 0,47 0,518 
CPFL - Piratininga 8,809 2,186 1,494 0,727 49,6% 33,9% 16,5% 0,63 0,62 0,698 
AES-SUL 6,521 1,396 1,258 0,592 43,0% 38,8% 18,2% 1,00 0,99 1,000 
ESCELSA 9,467 2,237 1,594 0,873 47,6% 33,9% 18,6% 0,69 0,69 0,809 
CEMAR 10,330 2,684 2,550 0,184 49,5% 47,1% 3,4% 0,77 0,68 0,897 
CEB 15,768 4,125 3,996 0,184 49,7% 48,1% 2,2% 0,62 0,53 0,645 
ENERGISA MT 17,538 2,680 2,546 2,296 35,6% 33,9% 30,5% 0,56 0,50 0,642 
ENERGISA MS 12,549 1,980 1,844 1,612 36,4% 33,9% 29,6% 0,84 0,72 1,000 
         
  Valor Máximo: 49,7% 48,1% 30,5%    
  Valor Médio: 46,8% 39,1% 14,1%    
  Valor Mínimo: 35,6% 33,8% 2,2%    
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Observa-se que os pesos transformados após a flexibilização de alfa não é mais a 

mesma razão para todas as empresas avaliadas. Para evidenciar tal fato, a Tabela 15 apresenta 
a transformação e o Gráfico 8 demostra os intervalos de valores  dentro dos quais os pesos 
transformados estão compreendidos. Observa-se que no modelo DEA-MACBETH-WR além 
da Ampla, a AES Sul também passou a ser considerada eficiente.  

Destaca-se que como forma de validar a coerência de tais pesos com o método 
multicritério, utilizou-se o software M-MACBETH para propor essas escalas em uma matriz 
de julgamentos igual à obtida junto ao decisor. A partir desta avaliação observou-se que todas 
as 20 combinações de pesos transformados foram validadas e consideradas consistentes com a 
matriz de julgamentos. Este fato reforça o fato de que embora as razões entre os pesos não 
sigam mais a escala de base de MACBETH eles continuam a representar o julgamento do 
decisor adequadamente. 

 
Gráfico 9 – Intervalo dos pesos modelo DEA-MACBETH-WR (alfa =0,044) 
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6.5 AVALIAÇÃO DO DECISOR 2 
O segundo decisor é formado em Engenheira Elétrica, com mestrado em Energia pelo 

Instituto de Energia e Ambiente da USP, e possui 4 anos de experiência em áreas como 
geração distribuída e energia solar. A seguir reproduz-se o questionamento realizado junto a 
este decisor para extrair as preferências do mesmo com relação ao modelo desenvolvido. 

 Facilitador (F): Suponha que exista uma distribuidora com a pior performance em 
todos os critérios (Alternativa tudo inferior). Se a performance em um critério pudesse 
ser aprimorada de pior para melhor, qual seria o critério que este aprimoramento seria 
o mais atrativo?  

 Decisor (D): O aprimoramento mais atrativo de desempenho pior para melhor seria 
em demanda retirada de ponta (Alternativa 2). 

 F: Quão atrativo seria esse aprimoramento de pior para melhor em demanda retirada 
de ponta? 

 D: O aprimoramento de desempenho pior para melhor seria extremo. 
 F: Qual seria o próximo aprimoramento mais atrativo de pior para melhor, Energia 

economizada ou número de projetos? 
 D: Energia economizada (Alternativa 1). 
 F: Quão atrativo seria esse aprimoramento de pior para melhor em Energia 

economizada? 
 D: Extremo. 
 F: Quão atrativo seria o aprimoramento de uma alternativa tudo inferior para uma 

alternativa que possuísse o melhor desempenho em número de projetos e pior nos 
outros critérios (Alternativa 3)? 

 D: Este aprimoramento seria muito fraco. 
 F: Quão mais atrativo é o aprimoramento de pior para melhor em Demanda retirada de 

Ponta do que em Energia economizada? 
 D: O aprimoramento em Demanda retirada de Ponta seria fortemente mais atrativo do 

que a melhora em energia economizada. 
 F: Quão mais atrativo é o aprimoramento de pior para melhor em Demanda retirada de 

Ponta do que em Número de projetos? 
 D: O aprimoramento em Demanda retirada de Ponta seria extremamente mais atrativo 

do que a melhora em número de projetos. 
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 F: Quão mais atrativo é o aprimoramento de pior para melhor em energia 
economizada do que em Número de projetos? 

 D: Também considero este aprimoramento muito fortemente mais atrativo. 
Assim, a matriz de preferência Inter critérios consistente extraída do decisor a partir 

dos questionamentos acima pode ser resumido pela Tabela a seguir. 
Tabela 16 – Matriz de julgamentos do decisor 2 

 DP EE NP Tudo inf 
Demanda retirada de Ponta (DP)  Forte Extremo Extremo 
Energia Economizada (EE)   Forte Extremo 
Número de projetos (NP)    Muito fraco 

 
Assim, a partir do Problema de Programação Linear descrito em (25) e da matriz de 

preferências extraída do especialista (Tabela 16), estimou-se a eficiência do portfólio de 
projetos das distribuidoras no âmbito do PEE. Os resultados são apresentados na Tabela 17, 
como o valor da eficiência estimado para um modelo DEA tradicional. 
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Tabela 17 – Resultados obtidos 

Distribuidora w(input1) DP 
w(output1) 

EE 
w(output2) 

NP 
w(output3) 

Eff DEA-
MACBETH 

DEA 
trad alfa 

CEMIG 1,976 0,604 0,363 0,059 0,506 0,534 0,057 
ELETROPAULO 2,173 0,664 0,400 0,065 0,695 0,736 0,062 
LIGHT 2,891 0,884 0,532 0,086 0,610 0,765 0,083 
CPFL - Paulista 3,332 1,018 0,613 0,099 0,583 0,612 0,096 
COPEL 3,315 1,013 0,610 0,099 0,586 0,663 0,095 
COELBA 3,144 0,961 0,578 0,094 0,783 0,807 0,090 
CELESC 5,298 1,619 0,974 0,158 0,480 0,514 0,152 
AMPLA 3,160 0,966 0,581 0,094 1,000 1,000 0,091 
COELCE 6,577 2,010 1,210 0,196 0,544 0,653 0,189 
BANDEIRANTE 4,274 1,306 0,786 0,128 0,899 1,000 0,123 
ELEKTRO 11,407 3,486 2,098 0,341 0,367 0,414 0,327 
CELPE 8,354 2,553 1,536 0,249 0,596 0,605 0,239 
RGE 10,441 3,191 1,920 0,312 0,484 0,518 0,299 
CPFL - Piratininga 8,746 2,673 1,608 0,261 0,630 0,698 0,251 
AES-SUL 7,506 2,294 1,380 0,224 0,869 1,000 0,215 
ESCELSA 9,935 3,036 1,827 0,297 0,660 0,809 0,285 
CEMAR 10,824 3,308 1,991 0,323 0,736 0,897 0,310 
CEB 16,422 5,019 3,020 0,490 0,595 0,645 0,471 
ENERGISA MT 25,284 7,727 4,650 0,755 0,389 0,642 0,725 
ENERGISA MS 19,921 6,088 3,664 0,595 0,526 1,000 0,571 
 

Assim como o observado para o decisor 1, o modelo DEA-MACBETH impacta 
diretamente o ranking de eficiência das DMUs. Das quatro distribuidoras consideradas 
eficientes no modelo DEA tradicional apenas a Ampla foi novamente considerada eficiente. A 
distribuidora Energisa MS que era considerada eficiente no modelo tradicional passou a 
ocupar a 15ª posição no ranking DEA-MACBETH. O Gráfico 15 permite evidenciar as trocas 
de posições nos rankings. 
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Gráfico 10 – Comparação rankings: DEA puro e DEA-MACBETH 

  Além disso, observa-se que os valores de alfa variaram entre 0,057 e 0,725. Assim, 
em um segundo momento procedeu-se a análise DEA-MACBETH-WR, utilizando o valor de 
alfa como 0,057 para uma nova rodada de avaliação, na qual alfa é um dado de entrada do 
problema. Os resultados dessa nova rodada de avaliação são apresentados na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Resultados do DEA-MACBETH-WR  (alfa=0,057) 

Distribuidora 
Peso 
input Pesos dos outputs Pesos dos outputs transformados Eficiência DEA-

MACBETH-WR 
(alfa =0,057) 

Eficiência DEA-
MACBETH 

Eficiência DEA 
puro 

    . . . 
CEMIG 1,976 0,604 0,363 0,059 59,5% 35,2% 5,2% 0,506 0,506 0,534 
ELETROPAULO 2,163 0,670 0,396 0,059 56,1% 39,9% 4,0% 0,699 0,695 0,736 
LIGHT 2,816 0,827 0,587 0,059 62,0% 34,6% 3,4% 0,626 0,610 0,765 
CPFL - Paulista 3,316 1,077 0,601 0,059 55,5% 34,7% 9,8% 0,586 0,583 0,612 
COPEL 3,268 0,928 0,580 0,165 61,7% 34,7% 3,6% 0,595 0,586 0,663 
COELBA 3,114 1,005 0,565 0,059 63,6% 34,2% 2,2% 0,791 0,783 0,807 
CELESC 5,105 1,708 0,917 0,059 61,8% 34,6% 3,6% 0,498 0,480 0,514 
AMPLA 3,160 1,022 0,573 0,059 52,7% 45,5% 1,8% 1,000 1,000 1,000 
COELCE 6,293 1,749 1,512 0,059 62,9% 34,4% 2,7% 0,569 0,544 0,653 
BANDEIRANTE 4,123 1,362 0,743 0,059 51,7% 33,9% 14,4% 0,932 0,899 1,000 
ELEKTRO 11,151 2,907 1,903 0,809 52,0% 46,7% 1,3% 0,376 0,367 0,414 
CELPE 8,339 2,291 2,056 0,059 51,6% 47,3% 1,1% 0,597 0,596 0,605 
RGE 10,218 2,789 2,555 0,059 64,9% 33,9% 1,3% 0,494 0,484 0,518 
CPFL - Piratininga 8,647 2,958 1,544 0,059 52,7% 34,1% 13,2% 0,638 0,630 0,698 
AES-SUL 6,891 1,838 1,188 0,461 52,0% 33,9% 14,1% 0,946 0,869 1,000 
ESCELSA 9,597 2,517 1,643 0,682 51,6% 47,3% 1,1% 0,683 0,660 0,809 
CEMAR 10,164 2,775 2,541 0,059 51,0% 48,2% 0,7% 0,783 0,736 0,897 
CEB 15,525 4,196 3,967 0,059 51,0% 33,7% 15,3% 0,630 0,595 0,645 
ENERGISA MT 20,324 5,209 3,443 1,559 51,3% 33,8% 14,9% 0,483 0,389 0,642 
ENERGISA MS 15,293 3,946 2,598 1,147 59,5% 35,2% 5,2% 0,685 0,526 1,000 
         
  Valor Máximo: 64,9% 48,2% 15,3%    
  Valor Médio: 56,1% 37,9% 6,0%    
  Valor Mínimo: 51,0% 33,7% 0,7%    
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Conforme já observado, com a utilização do modelo DEA-MACBETH-WR os pesos 
transformados não apresentam mais a mesma razão para todas as empresas avaliadas. Para 
evidenciar tal fato a Tabela 18 apresenta a transformação e o Gráfico 10 demostra os 
intervalos de valores  dentro dos quais os pesos transformados estão compreendidos. 

Destaca-se que, assim como o realizado para o decisor 1, para validar a coerência de 
tais pesos com o método multicritério, utilizou-se o software M-MACBETH para propor 
essas escalas em uma matriz de julgamentos igual a obtida junto ao decisor. A partir desta 
avaliação observou-se que todas as 20 combinações de pesos transformados foram validadas e 
consideradas consistentes com a matriz de julgamentos. 

 
Gráfico 11 – Intervalo dos pesos transformados DEA-MACBETH-WR (alfa =0,057) 

6.6 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 
Esta seção apresentará a consolidação e comparação dos resultados obtidos a partir dos 

julgamentos de cada decisor. Assim busca-se evidenciar a influência que as diferentes 
matrizes de julgamentos exercem sobre os resultados do modelo. Serão comparados o modelo 
com razão de pesos iguais a escala MACBETH (DEA-MACBETH) e posteriormente a 
abordagem que utiliza a abordagem como restrição aos pesos (DEA-MACBETH-WR). 
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6.6.1 DEA MACBETH 
No presente item serão comparados os resultados obtidos para os diferentes decisores. 

A primeira constatação a ser realizada é que do ponto de vista da ordenação ambos os 
decisores ordenaram os critérios segundo a mesma ordem.  

Os decisores entrevistados julgaram a troca de uma alternativa com desempenho tudo 
inferior por uma alternativa com melhor possível em demanda retirada da ponta (e pior nos 
outros critérios) como sendo a troca mais atrativa. Em seguida, optaram por uma alternativa 
com melhor desempenho em energia economizada e pior nas outras. E, por fim, a alternativa 
com melhor desempenho em número de projetos.  

Embora a ordenação entre essas alternativas hipotéticas tenham sido as mesmas para 
ambos os decisores, os julgamentos qualitativos que compuseram a matriz de julgamentos 
foram diferentes, de tal forma que há alterações nos rankings das empresas avaliadas, a 
depender do decisor escolhido. A Tabela 19 apresenta as matrizes de julgamentos de ambos 
de forma a facilitar comparações. 

Tabela 19 – Matriz de julgamentos: Decisor 1 e Decisor 2 
 Decisor 1  Decisor 2 
 DP EE NP Tudo inf  DP EE NP Tudo inf 

DP  Moderado Forte Forte   Forte Extremo Extremo 
EE   Forte Forte    Forte Extremo 
NP    Forte     Muito fraco 

Tudo inf          
Nota: DP= Demanda retirada da ponta; EE= Energia Economizada; NP=Número de projetos; Tudo 
inf= referência com tudo inferior 
 

A partir dos julgamentos emitidos na Tabela 19, chega-se aos resultados obtidos para 
os swings entre os critérios para cada um dos decisores. O Gráfico 12 apresenta os valores 
transformados para cada um dos decisores.  
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Gráfico 12 – Pesos transformados: Decisor 1 e Decisor 2 

Observa-se que alterações nos rankings obtidos a partir das diferentes matrizes de 
julgamentos. Um total de treze distribuidoras tiveram seu posicionamento alterado, sendo que 
essas trocas variam entre uma e quatro posições a depender do decisor. 

  

 
Gráfico 13 – Comparação entre rankings obtidos  
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Observa-se que apenas quatro distribuidoras mantiveram o mesmo ranking a partir dos 
julgamentos de ambos os decisores (Ampla, Coelba, RGE e Elektro).  A Ampla foi a única 
distribuidora considerada eficiente em ambos os casos. 

Já a distribuidora Energisa MS foi a empresa que teve a maior alteração em seu 
ranking: era a quinta classificada a partir dos julgamentos do decisor 1, e passou para décima 
quinta classificada a partir dos julgamentos do decisor 2. 
6.6.2 DEA-MACBETH-WR 

A segunda comparação será realizada para os resultados do modelo DEA-MACBETH-
WR que flexibilizaram os alfas. Esta abordagem buscou possibilitar uma maior liberdade na 
atribuição dos pesos, não mantendo as razões entre os pesos iguais a escala original de 
MACBETH. 

As matrizes de julgamentos estão descritas na Tabela 19. O Gráfico 13 apresenta o 
intervalo de variação dos pesos obtidos pela flexibilização do valor de alfa para os casos 
apresentados. 

 
Gráfico 14 – Intervalo de variação dos pesos transformados 

A flexibilização dos pesos faz com que cada distribuidora possa melhorar seu 
desempenho. Também nestes casos observa-se trocas de posições no ranking (13 no total), a 
depender do decisor considerado para a elaboração do ranking. Conforme é possível observar 
no Gráfico 15, as distribuidoras ENERGISA MS e ENERGISA MT são as que apresentam 
maior variação na posição do ranking (4 posições).  
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Gráfico 15 – Comparação entre rankings DEA-MACBETH-WR 

Neste caso, sete distribuidoras apresentaram o mesmo ranking para ambos os 
julgamentos dos decisores. Observa-se, assim, que os rankings obtidos a partir dos 
julgamentos dos decisores apresentam maior semelhança para o modelo DEA-MACBETH-
WR. Isto porque na abordagem DEA-MACBETH apenas quatro distribuidoras haviam 
apresentando mesmo ranking a partir das mesmas matrizes de preferências. 
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7 CONCLUSÃO 
O presente estudo utiliza o arcabouço teórico desenvolvido no modelo multicritério 

MACBETH para agregar os outputs de um modelo DEA. O estudo estabelece relações entre 
os pesos dos outputs de um modelo DEA, levando em consideração julgamentos de valor de 
um decisor em relação à atratividade desses outputs considerados como critérios.  

A abordagem é inovadora uma vez que a integração é feita a partir da proposição de 
um problema de programação linear que agrega e adapta as restrições do modelo multicritério 
à modelagem DEA. A  modelagem proposta, ao exigir apenas julgamentos qualitativos do 
decisor, permite superar dois problemas comuns nos métodos tradicionais de restrições aos 
pesos em DEA: dificuldade do decisor em fornecer valores numéricos como limites aos pesos 
e o fato destas abordagens conduzirem a inviabilidades em considerável número de vezes.  

Outro fato relevante é que esta integração permite calcular a eficiência em modelos 
DEA com retornos constantes de escala (CRS). Isto porque uma abordagem alternativa em 
que se faça a agregação dos outputs pelo modelo multicritério isoladamente para 
posteriormente inseri-lo em uma abordagem DEA-CRS não é adequada. Este tipo de 
abordagem violaria o axioma do raio ilimitado (característica fundamental do retorno 
constante de escala) uma vez que a agregação do output ficaria limitada entre 0 e 1. 

Do ponto de vista prático é proposto a normalização dos dados a serem utilizados no 
modelo e a definição dos elementos de referência em cada critério. A definição dos elementos 
de referência é importante uma vez que os questionamentos ao decisor são feitos em termos 
da diferença de atratividade para possíveis trocas entre alternativas ancoradas nestes níveis de 
referência. 

O presente estudo propõe a utilização dos níveis de referência melhor e pior possível. 
Para cada output (ou critério) o melhor possível é o maior valor da amostra para aquele 
output. Já o pior possível é o menor valor da amostra. Para que seja possível adotar essas 
referências é necessário fazer adaptações nas restrições originárias de MACBETH, garantindo 
que os questionamentos feitos ao decisor estarão corretamente implementados no modelo. 

Foram desenvolvidos duas abordagens denominadas DEA-MACBETH e DEA-
MACBETH-WR. O modelo DEA-MACBETH é mais restritivo (apresenta menores 
eficiências), pois aproxima ao máximo as razões entre os pesos dos outputs da escala de base 
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do método multicritério. A adaptação do problema inclui a utilização do método BIG M para 
calcular o maior valor do parâmetro alfa para cada DMU que torna o PPL viável, 
restringindo-o ao máximo. Quando são realizadas as transformações típicas do método 
multicritério sobre o conjunto de pesos dos outputs chega-se a valores iguais ao que o método 
multicritério sugeriria para a matriz de julgamentos considerada. Assim, observa-se que a 
razão entre os pesos transformados dos outputs é constante e equivalente a escala de base do 
MACBETH para todas DMUs avaliadas.  

Em uma segunda etapa foi ainda proposto um algoritmo para relaxar o problema de 
programação linear, utilizando o menor entre os maiores valores de alfa encontrados no 
modelo DEA-MACBETH como uma constante do problema em uma nova rodada de 
avaliação. Assim, passa-se a utilizar as restrições de MACBETH como uma forma de 
restringir os pesos em DEA. A este modelo denomina-se DEA-MACBETH-WR (restrição aos 
pesos). Esta abordagem possibilita maior liberdade na atribuição das razões dos pesos, 
aproximando a modelagem da característica benevolente na atribuição aos pesos de DEA. 
Destaca-se ainda que nesta abordagem a eficiência calculada será sempre maior ou igual do 
que as obtidas para o modelo sem a flexibilização. 

Por fim, foi apresentado um estudo de caso no qual se busca avaliar o portfólio de 
projetos implementados pelas distribuidoras de energia elétrica no âmbito do Programa de 
Eficiência Energética regulado pela ANEEL. Para tanto propõe-se um modelo que considera o 
custo de investimento por distribuidora como input, e a demanda retirada da ponta, a energia 
economizada e o número de projetos executados como outputs. A partir dos dados divulgados 
pela ANEEL e da opinião de dois decisores com experiência no mercado de energia elétrica e 
eficiência energética procedeu-se a avaliação. 

Como sugestões de estudos futuros, sugere-se que seja estudada a possibilidade de 
desenvolvimento de uma abordagem de integração que adapte as restrições de DEA e 
MACBETH através da restrição de normalização de DEA. O presente estudo fez a adaptação 
nas restrições do MACBETH (utilizando o alfa), mas é possível desenvolver uma abordagem 
que atue sobre a restrição de normalização de DEA. 

Outra possibilidade de estudos futuros é desenvolver uma abordagem de integração 
DEA e MACBETH para modelos DEA-CCR orientados a inputs. Este tipo de abordagem 
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deve levar em consideração inclusive quais seriam os questionamentos a serem feitos ao 
decisor. 

É possível ainda desenvolver estudos em que se deseje avaliar DMUs a partir das 
preferências de múltiplos decisores. Neste contexto é possível construir rankings 
considerando as preferências individuais e comparar com o ranking obtido em uma situação 
em que os múltiplos decisores convirjam para uma matriz de preferência única através de um 
processo de convergência.  
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