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RESUMO 

 

A baixa discriminação e o esquema de multiplicadores pouco realistas são frequentemente 

apontadas como limitações da Análise Envoltória de Dados (DEA, de Data Envelopment 

Analysis). Com o propósito de amenizá-las, o modelo MCDEA (Multiple Criteria DEA) foi 

desenvolvido sob uma perspectiva multiobjetivo. Como na maioria dos problemas 

multiobjetivo, o modelo MCDEA não costuma gerar uma solução ótima única, mas um 

conjunto de soluções não dominadas. Buscando obter uma solução, que, tanto quanto possível, 

otimize conjuntamente as funções objetivo do modelo MCDEA, foram propostas abordagens 

baseadas na metodologia de programação por metas (GP, de Goal Programming). Dentre elas, 

destacam-se os modelos GPDEA, que usam programação por metas do tipo soma ponderada. 

Contudo, recentemente, os modelos GPDEA foram considerados inválidos, sem que nenhuma 

formulação alternativa baseada em programação por metas fosse proposta. Visando preencher 

tal lacuna, esta tese tem o objetivo de desenvolver formulações que solucionem, 

apropriadamente, o modelo MCDEA, para o caso de retornos constantes e variáveis de escala, 

mediante o uso de programação por metas do tipo soma ponderada. Essas formulações foram 

denominadas modelos WGP-MCDEA (Weighted GP-MCDEA), e englobam tanto a orientação 

a inputs como a outputs. Os modelos propostos geram as soluções básicas não dominadas dos 

modelos MCDEA correspondentes, quando os níveis de aspiração para as metas são 

precisamente definidos com este fim. Quando esses níveis são relaxados, em geral, os modelos 

WGP-MCDEA geram as soluções não dominadas dos modelos MCDEA correspondentes que 

cobrem a maior área na região de indiferença dos pesos. 

 

Palavras-chave: Análise Envoltória de Dados (DEA). Apoio multicritério à decisão. 

Programação por metas. Programação linear. 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Low discrimination and unrealistic multipliers schemes are often cited as limitations of DEA. 

To mitigate those limitations, the MCDEA model was developed under a multi-objective 

perspective. As in most multiple objective problems, MCDEA model does not usually result in 

a unique optimal solution, but in a set of non-dominated solutions. In an attempt to obtain a 

satisfactory solution, which, as far as possible, jointly optimizes MCDEA´s objective functions, 

some goal-programming-based approaches were proposed. Among those proposals, we 

highlight the GPDEA models, which use weighted goal programming. However, recently, 

GPDEA models were considered invalid, without any alternative goal-programming-based 

formulation being proposed. Seeking to fill this gap, the objective of this dissertation is to 

develop formulations that appropriately solve MCDEA model for the cases of constant and 

variable returns-to-scale, by means of weighted goal programming. These formulations were 

called WGP-MCDEA models, and include both input and output orientations. The proposed 

models generate the basic non-dominated solutions of the corresponding MCDEA models when 

the goals´ aspiration levels are specifically defined for this purpose. When those aspiration 

levels are smoothened, the WP-MCDEA models generally produce the non-dominated solution 

of the corresponding MCDEA models that cover the largest area in the indifference region. 

 

Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA). Multiple criteria decision support. Goal 

programming. Linear programming. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Baseando-se nos preceitos de Tomada de Decisão Multicritério (MCDM, de Multiple 

Criteria Decision-Making), Li e Reeves (1999) desenvolveram um modelo que combina 

Análise Envoltória de Dados (DEA, de Data Envelopment Analysis) e Programação Linear 

Multiobjetivo (MOLP, de Multiple Objective Linear Programming), ao qual denominaram 

MCDEA (de Multiple Criteria DEA).  

O modelo MCDEA foi desenvolvido com o propósito de melhorar a discriminação 

entre as unidades produtivas (conhecidas na terminologia DEA como DMUs, de Decision-

Making Units) e a distribuição dos multiplicadores usados na ponderação dos inputs e outputs 

para o cálculo da eficiência das DMUs.  

A ocasional baixa capacidade de discriminação entre as DMUs e os esquemas de 

multiplicadores pouco realistas são frequentemente apontados como umas das principais 

limitações dos modelos DEA tradicionais, como, por exemplo, o modelo DEA original (CCR: 

CHARNES et al., 1978) e sua extensão para retornos varáveis de escala (BCC: BANKER et 

al., 1984). 

A baixa discriminação ocorre quando o número de DMUs no conjunto de análise é 

significativamente menor que o total de inputs e outputs usados na avaliação (SEXTON et al., 

1986), ocasionando empates em um grande número de DMUs eficientes. 

Os esquemas de multiplicadores pouco realistas, por sua vez, em geral, surgem quando 

uma DMU prioriza poucos inputs e/ou outputs no esquema de ponderação, atribuindo-lhes 

multiplicadores positivos, e valores nulos a todos os demais (ANGULO-MEZA; LINS, 2002; 

LI; REEVES, 1999). Na verdade, tal questão é motivo de controvérsia entre pesquisadores. Isso 

porque, enquanto alguns acreditam que todos os inputs e outputs deveriam ser considerados no 

cálculo da eficiência (e.g., GHASEMI et al., 2014); outros (e.g., ANGULO-MEZA; LINS, 

2002; SOARES DE MELLO et al., 2004) entendem que a flexibilidade dos multiplicadores 

permite a identificação de DMUs pouco eficientes mesmo com um esquema de multiplicadores 

que mais lhes favoreça (ANGULO-MEZA; LINS, 2002), devendo ser preservada em maior ou 

menor grau (SOARES DE MELLO et al., 2004).  

A baixa discriminação e a presença de multiplicadores nulos estão interligadas, uma 

vez que o problema de otimização resolvido pelo método DEA na formulação dos 

multiplicadores (apresentado no Capítulo 2), permite que cada DMU, buscando maximizar sua 
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própria eficiência, aloque multiplicadores positivos a alguns poucos inputs e/ou outputs, 

enquanto descarta todos os demais, atribuindo-lhes multiplicadores nulos.  

A literatura DEA contempla vários desenvolvimentos teóricos destinados a amenizar 

as citadas limitações (vide Capítulo 3). Dentre as propostas que buscam aumentar a 

discriminação entre as DMUs e melhorar a distribuição dos multiplicadores, destaca-se o 

modelo MCDEA desenvolvido por Li e Reeves (1999). Isso porque o modelo MCDEA foi dos 

pioneiros a buscar uma alocação de multiplicadores mais restrita, sem depender de juízos de 

valor subjetivos (MECIT; ALP, 2013). 

Na formulação do modelo MCDEA, Li e Reeves (1999) recorreram à programação 

linear multiobjetivo, incorporando duas funções objetivo adicionais ao modelo DEA original 

(CCR: CHARNES et al., 1978). No entanto, a análise do modelo MCDEA, conduzida à época 

por Li e Reeves (1999), se restringiu à otimização individual de cada objetivo, sem que 

nenhuma ordem de prioridade fosse estabelecida entre eles.  

É fato que a dificuldade de um problema multiobjetivo não está em obter a solução 

que otimize cada função objetivo individualmente, mas sim em encontrar uma solução de 

compromisso ou satisfatória que atenda na medida do possível as prioridades ou preferências 

estabelecidas pelo decisor. Isso porque, na maioria dos casos, não há solução viável que 

satisfaça a todos os objetivos simultaneamente (GHASEMI et al., 2014). 

Dentro desse contexto, Bal e Örkcü (2007) e Bal et al. (2010) incorporaram alguns 

desenvolvimentos teóricos ao modelo MCDEA, buscando otimizar, na medida do possível, as 

três funções objetivo conjuntamente. Primeiro, Bal e Örkcü (2007) propuseram o uso de uma 

abordagem de programação por metas (GP, de Goal Programming) do tipo lexicográfica para 

solucionar o modelo MCDEA e atribuir prioridades às funções objetivo, a qual denominaram 

GPMCDEA. A seguir, Bal et al. (2010) propuseram abordagens de programação por metas que 

usam o método da soma ponderada na otimização simultânea dos objetivos MCDEA, tanto sob 

retornos constantes (CCR) como variáveis de escala (BCC), as quais representam os modelos 

GPDEA-CCR e GPDEA-BCC, respectivamente.  

Contudo, recentemente, Ghasemi et al. (2014) conduziram uma análise crítica 

preliminar dos modelos GPDEA, indicando duas de suas falhas metodológicas (i.e., permitem 

multiplicadores nulos para todas as DMUs e geram soluções que englobam um único objetivo 

MCDEA), que por si já invalidam os modelos GPDEA.  

Nesse sentido, a tese aqui desenvolvida estende o trabalho de Ghasemi et al. (2014), 

na medida em apresenta outras inconsistências teóricas na formulação dos modelos GPDEA, 
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as quais ainda não foram abordadas na literatura. Tais inconsistências são decorrentes do 

emprego inadequado da metodologia de programação por metas, o que resulta em uma 

formulação cujas soluções não são equivalentes às obtidas a partir do modelo MCDEA. A 

análise dessas inconsistências permitirá a retificação dos modelos GPDEA nos pontos em que 

foram mal formulados.  

Portanto, com base no acima exposto, a presente tese tem o objetivo de desenvolver 

formulações que solucionem adequadamente o modelo MCDEA para os casos de retornos 

constantes e variáveis de escala, usando programação por metas do tipo soma ponderada, uma 

vez que os modelos GPDEA, notadamente, não atingem tal propósito.  

A motivação para tal reside no fato de que, até o presente momento, não foi 

identificada na literatura proposta de aprimoramento desenvolvida com a finalidade de 

substituir os modelos GPDEA, de modo a resolver corretamente os modelos MCDEA, por meio 

de programação por metas do tipo soma ponderada. Cabe ressaltar que, embora os modelos 

GPDEA tenham se baseado na orientação a inputs, as formulações aqui propostas também 

englobarão a orientação a outputs.  

Esta tese está estruturada em seis capítulos. Neste primeiro capítulo, foi feita uma 

introdução geral acerca do tema a ser tratado, assim como do objetivo a que o presente trabalho 

se propõe.  

O segundo capítulo apresenta a base teórica a ser utilizada. Nele, são revistos os 

fundamentos básicos da metodologia DEA, e apresentadas as formulações dos modelos CCR e 

BCC tradicionais; também são abordados o problema multiobjetivo, seus principais métodos 

de resolução, enfatizando, em particular, a programação por metas.  

No terceiro capítulo, são revistos alguns dos principais desenvolvimentos teóricos que 

visam aumentar a capacidade de discriminação dos modelos DEA tradicionais, bem como 

descritos o modelo MCDEA de Li e Reeves (1999) e os modelos GPDEA de Bal et al. (2010). 

No quarto capítulo, são enumeradas e discutidas as falhas metodológicas na 

formulação dos modelos GPDEA, algumas das quais são ilustradas por meio de um conjunto 

de dados hipotéticos, originalmente analisado por Bal et al. (2010).  

O quinto capítulo apresenta uma proposta para resolução do modelo MCDEA usando 

programação por metas do tipo soma ponderada. A validade das formulações apresentadas é 

ilustrada por meio de três conjuntos de dados distintos. O primeiro refere-se aos mesmos dados 

hipotéticos mencionados no parágrafo anterior. O segundo e terceiro representam dados reais 

relativos aos setores de transporte aéreo e portuário brasileiros, respectivamente. 
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Finalmente, o sexto capítulo apresenta as conclusões, as contribuições e as 

perspectivas futuras desta tese.   
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 

 

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

metodologia de programação linear, que tem por objetivo avaliar a eficiência de um conjunto 

de unidades produtivas, denominadas DMUs. Tais DMUs podem ser qualquer tipo de 

organização, desde que atuem sob as mesmas condições, realizem tarefas similares e tenham 

autonomia na tomada de decisões (LINS;  ANGULO-MEZA, 2000). As DMUs convertem, em 

quantidades variadas, o mesmo conjunto de recursos ou insumos (inputs) em múltiplos produtos 

ou serviços (outputs), também idênticos. 

No processo de produção de uma determinada organização, a avaliação da eficiência 

é um problema complexo, principalmente se considerados múltiplos inputs e múltiplos outputs. 

Na literatura econômica, encontram-se alguns trabalhos que buscam solucionar tal questão, 

dentre os quais destaca-se o de Farrell (1957). 

Baseando-se no trabalho de Farrel (1957), o método DEA, foi originalmente 

introduzido por Charnes, Cooper e Rhodes (CCR: CHARNES et al., 1978) e considera como 

medida de eficiência a razão entre a soma ponderada dos múltiplos outputs e a soma ponderada 

dos múltiplos inputs, em uma escala de proporção limitada. 

Subsequentemente, várias extensões do método original, conhecido como modelo 

CCR foram desenvolvidas, as quais podem ser encontradas em Cooper et al. (2007). Além do 

modelo CCR, uma das extensões aqui abordadas será o modelo desenvolvido por Banker et al. 

(1984), conhecido como BCC, no qual a suposição de retornos constantes de escala do modelo 

CCR é expandida para retornos variáveis de escala. Os modelos CCR e BCC serão detalhados 

na Subseção 2.1.1. 

 Diferentemente de grande parte dos trabalhos em economia, que usa modelos de 

regressão e suas variantes - como, por exemplo, a fronteira estocástica (AIGNER et al., 1977) 

- e assumem uma relação funcional pré-definida entre inputs e outputs (métodos paramétricos), 

a metodologia DEA (não paramétrica) não faz nenhuma suposição funcional para determinar a 

eficiência. No caso de modelos de regressão e variantes, busca-se o melhor ajuste dos dados, 

estimando-se funções de média ou máxima verossimilhança para obter a eficiência das unidades 

produtivas. Por outro lado, a metodologia DEA, considera que o máximo que poderia ter sido 
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produzido é obtido por meio da observação das unidades mais produtivas, gerando, assim, uma 

fronteira de “melhores práticas” e não necessariamente uma fronteira de produção (COOK et 

al., 2014). 

Na metodologia DEA, a eficiência de cada DMU é otimizada individualmente, por 

meio de um problema de programação linear mono-objetivo, no qual se compara os recursos 

consumidos (inputs) e as quantidades produzidas (outputs) aos níveis das demais unidades 

produtivas. A maioria dos modelos DEA possui duas formulações equivalentes (envelope e 

multiplicadores), as quais fornecem resultados de eficiência idênticos para cada DMU, uma vez 

que representam problemas duais.  

De forma simplificada, pode-se dizer que a formulação do envelope define uma região 

viável de produção e trabalha com uma distância de cada DMU à fronteira desta região. Já a 

formulação dos multiplicadores trabalha com a razão de somas ponderadas de inputs e outputs, 

sendo a ponderação escolhida de forma mais favorável a cada DMU, respeitando-se 

determinadas condições (GOMES et al., 2009). 

A formulação do envelope fornece alvos e um conjunto de referência para as DMUs 

ineficientes, enquanto a formulação dos multiplicadores fornece os multiplicadores ótimos 

usados no esquema de ponderação dos inputs e outputs para o cálculo da eficiência.  

Para o cálculo de medidas radiais de eficiência, os modelos DEA tradicionalmente 

permitem duas orientações. Na orientação a inputs, busca-se minimizar os recursos 

consumidos, enquanto os níveis de produção permanecem inalterados. Alternativamente, a 

orientação a outputs implica na maximização da produção, mantendo-se inalterados os recursos 

consumidos (GOMES et al., 2009). 

O resultado da análise DEA é a construção de uma fronteira, tal que as DMUs nela 

situadas são eficientes (pontuação igual a 100%), e as demais (i.e., aquelas posicionadas abaixo 

da fronteira) são ineficientes (pontuação inferior a 100%). 

As DMUs eficientes (mais propriamente, as extremo-eficientes, que formam os 

vértices da fronteira) têm algumas particularidades. Nesse caso, na formulação dos 

multiplicadores, o problema de otimização resultará em uma infinidade de esquemas de 

multiplicadores ótimos (ANGULO-MEZA; LINS, 2002; SOARES DE MELLO et al., 2002; 

PEREIRA; SOARES DE MELLO, 2015; BRANDÃO; SOARES DE MELLO, 2016), todos 

gerando um resultado de 100% de eficiência para essas DMUs. 
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2.1.1 PRINCIPAIS MODELOS 

Os modelos DEA considerados ao longo deste trabalho são o CCR (CHARNES et al., 

1978) e o BCC (BANKER et al., 1984). Como mencionado na seção anterior, o modelo CCR 

é o primeiro modelo DEA introduzido na literatura. O modelo leva esse nome em alusão a seus 

autores, Charnes, Cooper e Rhodes, tendo sido publicado, originalmente, em 1978. 

Considerando que todas as DMUs do conjunto de análise operam em escala ótima, o modelo 

CCR assume retornos constantes de escala, ou seja, qualquer variação nos inputs produz uma 

variação proporcional nos outputs e que essa proporção é constante para todas as DMUs do 

conjunto de análise. 

Considerando um processo produtivo em que cada DMUk (k = 1, … , n) consome r 

inputs xik (i = 1, …, r) na produção de s outputs yjk (j = 1, … , s), os problemas mono-objetivo 

de programação fracionária dados em (1a) e (1b) denotam a formulação dos multiplicadores 

para o modelo CCR, no caso de orientação a inputs e a outputs, respectivamente. 

 

Orientação a inputs: Orientação a outputs: 

Max 𝐸𝑜 =
∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜

𝑠
𝑗=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1

 

s. a. 
∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘

𝑠
𝑗=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘
𝑟
𝑖=1

≤ 1, ∀𝑘 

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖  

(1a) 

Min ℎ𝑜 =
∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜

𝑟
𝑖=1

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1

 

s. a. 
∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑟
𝑖=1

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘
𝑠
𝑗=1

≥ 1, ∀𝑘 

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖  

(1b) 

 

Em (1a) e (1b), yjk e xik são os valores do output j e input i para DMUk, respectivamente; 

uj e vi  são as variáveis de decisão que denotam os multiplicadores atribuídos aos output j e 

input i, respectivamente; Eo e ho são, respectivamente, eficiência e inverso da eficiência (1 𝐸𝑜⁄ ) 

da DMUo, a DMU em avaliação.  

Os problemas de programação fracionária em (1a) e (1b) devem ser resolvidos para 

cada DMU e podem ser transformados em Problemas de Programação Linear (PPL), igualando-

se o denominador de cada função objetivo a uma constante. O procedimento de 

tradicionalmente adotado para linearização dos modelos DEA usa o valor unitário como 

constante, embora a utilização de outros valores seja possível. 

Sendo assim, as formulações linearizadas para os modelos CCR na formulação dos 

multiplicadores apresentados em (1a) e (1b) são dadas pelos PPL descritos em (2a) e (2b), 

respectivamente. A equivalência entre as formas fracionárias e linearizadas encontram-se 

demonstradas em Charnes et al. (2013). Resolvendo-se esses PPL para cada uma das DMUs, 
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podem-se identificar as DMUs eficientes, ou seja, aquelas cujos planos de produção, dados os 

multiplicadores ótimos determinados para suas quantidades de inputs e outputs, não podem ser 

superados pelo de nenhuma outra DMU. 

 

Orientação a inputs: Orientação a outputs: 

Max 𝐸𝑜 = ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1  

s. a. ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑟
𝑖=1 = 1 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘
𝑠
𝑗=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑟
𝑖=1 ≤ 0, ∀𝑘  

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖  

(2a) 

Min ℎ𝑜 = ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1  

s. a. ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗0
𝑠
𝑗=1 = 1 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘
𝑠
𝑗=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑟
𝑖=1 ≤ 0, ∀𝑘  

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖  

(2b) 

 

As formulações duais, conhecidas como do envelope, derivadas para os modelos CCR 

descritos em (2a) e (2b), são dadas por (3a) e (3b). 

 

Orientação a inputs: Orientação a outputs: 

Min ho 

s. a. ℎ𝑜𝑥𝑖𝑜 − ∑ 𝑥𝑖𝑘𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑖𝑛
𝑘=1  

−𝑦𝑗𝑜 + ∑ 𝑦𝑗𝑘𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑗𝑛
𝑘=1   

𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑘   

(3a) 

Max ℎ𝑜 

s. a. 𝑥𝑖𝑜 − ∑ 𝑥𝑖𝑘𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑖𝑛
𝑘=1  

−ℎ𝑜𝑦𝑗𝑜 + ∑ 𝑦𝑗𝑘𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑗𝑛
𝑘=1   

𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑘   

(3b) 

 

Em (3a), ℎ𝑜 denota a eficiência da DMUo; ao passo que, em (3b), ℎ𝑜 representa o 

inverso da eficiência (1 𝐸𝑜⁄ ) da DMUo; e {𝜆𝑘} é a intensidade da contribuição individual de 

cada DMU na formação do alvo da  DMUo. Em (3a) e (3b), as variáveis de decisão são ℎ𝑜 e os 

{𝜆𝑘}. No caso de uma DMU eficiente (ou mais propriamente extremo-eficiente), ℎ𝑜 = 1 e o 

único 𝜆 não nulo (mais precisamente igual a um) é o que se refere a ela própria. Sendo assim, 

a DMU extremo-eficiente tem como referência de boas práticas apenas a si mesma, não 

havendo, portanto, possibilidade de melhora em nenhum aspecto. 

Como já mencionado, o outro modelo DEA considerado neste trabalho é o BCC 

(BANKER et al., 1984), cuja sigla também faz menção aos nomes dos autores (Banker, Charnes 

e Cooper). O modelo BCC representa uma extensão do modelo CCR, na medida em que assume 

a hipótese de retornos variáveis de escala, substituindo o axioma da proporcionalidade entre 

inputs e outputs pelo axioma da convexidade. Dessa forma, o modelo BCC admite que a 

produtividade máxima varie em função da escala de produção da DMU. 
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De fato, ao obrigar que a fronteira seja convexa, o modelo BCC permite que DMUs 

que operam com baixos valores de inputs tenham retornos crescentes de escala e as que operam 

com altos valores tenham retornos decrescentes de escala. Em outras palavras, um aumento 

equiproporcional nos inputs pode gerar um aumento nos outputs proporcionalmente menor; 

neste caso, a DMU estaria em uma região de retornos decrescentes de escala. Caso o acréscimo 

nos outputs seja proporcionalmente maior que o aumento nos inputs, diz-se que a unidade 

avaliada está em região de retornos crescentes de escala. 

Matematicamente, a convexidade da fronteira é representada pela incorporação de uma 

variável de decisão adicional nas formulações dos multiplicadores (u* e v*, para as orientações 

a inputs e a outputs, respectivamente). Essas variáveis são interpretadas como fatores de escala. 

No modelo orientado a inputs, quando positivas, indicam retornos decrescentes de escala; e 

quando negativas, indicam retornos crescentes de escala. Já no modelo orientado a outputs, 

quando positivas, indicam retornos decrescentes de escala; e quando negativas, retornos 

crescentes. Em ambas orientações, caso sejam nulas, a situação é de retornos constantes de 

escala. 

Portanto, o modelo BCC na formulação dos multiplicadores, para os casos de 

orientação a inputs e a outputs, é dado pelos PPL descritos em (4a) e (4b), respectivamente.  

 

Orientação a inputs: Orientação a outputs: 

Max 𝐸𝑜 = ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1 + 𝑢∗ 

s. a. ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1 = 1 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘
𝑠
𝑗=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑟
𝑖=1 +  𝑢∗ ≤ 0, ∀𝑘  

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖  

 𝑢∗ ∈ ℛ  

(4a) 

Min ℎ𝑜 = ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1 + 𝑣∗ 

s. a. ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1 = 1 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘
𝑠
𝑗=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑟
𝑖=1 +  𝑣∗ ≤ 0, ∀𝑘  

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖  

 𝑣∗ ∈ ℛ  

(4b) 

 

Nas formulações duais, as variáveis de decisão adicionais se convertem na restrição 

adicional de convexidade dada por ∑ 𝜆𝑘
𝑛
𝑘=1 =1. Desse modo, o modelo BCC na formulação do 

envelope, para os casos de orientação a inputs e a outputs, é dado pelos PPL apresentados em 

(5a) e (5b), respectivamente. 
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Orientação a inputs: Orientação a outputs: 

Min ho 

s. a. ℎ𝑜𝑥𝑖𝑜 − ∑ 𝑥𝑖𝑘𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑖𝑛
𝑘=1  

−𝑦𝑗𝑜 + ∑ 𝑦𝑗𝑘𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑗𝑛
𝑘=1   

∑ 𝜆𝑘 = 1𝑛
𝑘=1   

𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑘   

(5a) 

 Max ℎ𝑜 

s. a. 𝑥𝑖𝑜 − ∑ 𝑥𝑖𝑘𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑖𝑛
𝑘=1  

−ℎ𝑜𝑦𝑗𝑜 + ∑ 𝑦𝑗𝑘𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑗𝑛
𝑘=1   

∑ 𝜆𝑘 = 1𝑛
𝑘=1   

𝜆𝑘 ≥ 0, ∀𝑘   

(5b) 

 

No modelo CCR, as duas orientações fornecem o mesmo resultado de eficiência, 

diferindo apenas no que se refere à contribuição de cada DMU na formação dos alvos (i.e., os 

{𝜆𝑘}). Já no modelo BCC, todos os resultados da análise dependem da orientação usada 

(COOPER et al., 2007). 

Apesar de terem sido aqui apresentadas as formulações dos multiplicadores e do 

envelope para os modelos CCR e BCC, este trabalho restringir-se-á à formulação dos 

multiplicadores. Isso porque os modelos MCDEA que serão abordados mais adiante no 

Capítulo 3, e cuja correta resolução via programação por metas é o objeto desta tese, limitam-

se à formulação dos multiplicadores, uma vez que, até o momento, não há registro na literatura 

da dedução de seus duais completos (formulação do envelope). 

Como visto acima, considerando a formulação dos multiplicadores, o problema de 

otimização nos modelos CCR e BCC permite total liberdade na seleção dos multiplicadores, 

com o objetivo de maximizar a eficiência da DMU sob análise. Essa liberdade, muitas vezes 

resulta em muitas DMUs eficientes, reduzindo, assim, a capacidade de discriminação desses 

modelos.  

Outro problema decorrente da flexibilidade na escolha dos multiplicadores ótimos 

(baseada nos PPL dos modelos CCR e BCC) refere-se aos esquemas de ponderação resultantes, 

por vezes considerados pouco realistas, no sentido de permitir que haja vários multiplicadores 

nulos, como mencionado em Ghasemi et al. (2014). 

Dentre as várias propostas existentes na literatura que buscam melhorar a capacidade 

de discriminação dos modelos DEA, bem como os esquemas de multiplicadores, destaca-se o 

modelo MCDEA (LI; REEVES, 1999). Como mencionado no capítulo anterior, o modelo 

MCDEA combina DEA e Programação Linear Multiobjetivo.  
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2.2 PROBLEMAS MULTIOBJETIVO 

 

Nos problemas denominados multiobjetivo existem múltiplos critérios subjacentes, em 

geral, conflitantes entre si. Portanto, em tais casos, o paradigma da otimalidade sofre uma 

mudança significativa, pois não se busca uma solução ótima no sentido tradicional 

(CABALLERO et al., 1997; CHAVES, 2010). 

O ramo da programação matemática que busca solucionar problemas multiobjetivo 

pertence a um campo mais abrangente denominado Tomada de Decisão Multicritério (MCDM, 

de Multiple Criteria Decision-Making), dentro do qual se distingue o caso discreto, denominado 

Tomada de Decisões Multiatributo, do caso contínuo, denominado Programação Multiobjetivo 

(CABALLERO et al., 1997). 

Este trabalho limitar-se-á a tratar de problemas de programação multiobjetivo, pois 

são neles que se enquadram os problemas resolvidos pelos modelos MCDEA e GPDEA que 

serão apresentados no Capítulo 3, e constituem os objetos desta tese. 

Um problema de programação multiobjetivo implica na otimização de um vetor 

composto por funções escalares, escolhidas para avaliar o impacto de decisões factíveis 

relacionadas ao problema em questão (CHAVES, 2010).  

Um problema geral de programação multiobjetivo pode ser formulado como em (6), 

onde z = (𝑧1, ⋯ , 𝑧𝑛) representa as variáveis de decisão; 𝑍 é a região viável do espaço das 

variáveis de decisão; 𝑓𝑖 (𝑖 = 1, ⋯ , 𝑝) denota cada um dos p objetivos; f = (𝑓1, ⋯ , 𝑓𝑝) é a função 

vetorial objetivo; e 𝑊 = f(𝑍) é o espaço dos objetivos. 

 

Opt (𝑓1(z), 𝑓2(z), ⋯ , 𝑓𝑝(z)) 
(6) 

s.a.  z ∈ 𝑍 

 

Na resolução dos problemas de programação multiobjetivo, busca-se encontrar o 

conjunto de soluções não dominadas (CLÍMACO et al., 2008). Cada solução não dominada 

representa um ótimo de Pareto, no sentido de que nenhuma melhoria pode ser alcançada em um 

componente da função vetorial, sem que haja piora em ao menos um dos demais componentes 

desta função.  

Ao longo desta tese, para evitar ambiguidade de terminologia, o uso do termo 

“eficiente” limitar-se-á a situações particulares no contexto DEA e MCDEA, enquanto na 
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resolução dos problemas de programação multiobjetivo as soluções ótimas de Pareto serão 

chamadas de não dominadas. 

Nos problemas de programação multiobjetivo, geralmente, há mais de uma solução 

não dominada, portanto, não comparáveis entre si. Desse modo, caberá ao decisor escolher 

aquela que julgue mais satisfatória para o problema em questão. Como os diversos pontos de 

vista a serem considerados na tomada de decisão são, em geral, conflitantes, o decisor ver-se-á 

obrigado a ponderar as divergências para encontrar uma solução de compromisso (i.e., balanço 

entre os objetivos). 

 

2.2.1 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO 

 

O fato de os problemas de programação multiobjetivo, frequentemente, resultarem em 

múltiplas soluções não dominadas conduz à necessidade de se estabelecer uma troca de 

informação entre os dois agentes-chave - o analista (responsável pela resolução técnica do 

problema) e o decisor -, buscando selecionar uma solução de compromisso (ou mesmo um 

conjunto de soluções para uma análise posterior mais detalhada).  

Tem-se, portanto, duas questões importantes: (i) como resolver tais problemas; e (ii) 

como realizar a seleção entre soluções não comparáveis. 

Nesse sentido, a literatura dispões de diversos métodos dedicados à resolução de 

problemas de programação multiobjetivo. Vários autores têm procurado classificar tais métodos 

(e.g, CABALLERO et al., 1997; CLÍMACO et al. 2003). 

O trabalho de Clímaco et al. (2003), por exemplo, apresenta uma revisão dessas 

classificações, e ressalta que as diferentes classificações, em geral, agrupam os métodos com 

base nos seguintes aspectos: (i) intervenção requerida ao decisor; (ii) modelagem de 

preferências do decisor; (iii) número de decisores; ou (iv) grau de incerteza (métodos 

determinísticos ou não determinísticos).  

A classificação detalhada a seguir é a apresentada por Caballero et al. (1997), a qual 

se baseia na forma como se dá a transmissão de informação entre o analista e o decisor, e foi 

escolhida por ser considerada a mais alinhada aos objetivos desta tese. 

Portanto, de acordo com Caballero et al. (1997), os métodos para a resolução de 

problemas de programação multiobjetivo podem ser divididos em: (i) geradores, quando o 

analista primeiro resolve o problema para só depois mostrar as soluções ao decisor, o qual pode 

ou não intervir a posteriori; (ii) programação por metas, quando, ao contrário, o decisor atua 
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primeiro, incorporando informações a priori ao processo, estabelecendo preferências e 

prioridades; e (iii) interativos, quando ocorre um fluxo contínuo de informações entre analista 

e decisor. 

Os métodos geradores compreendem processos de escalarização, os quais consistem 

na transformação do problema multiobjetivo em um problema unidimensional, expresso por 

uma função escalar substituta (CHAVES, 2010). As funções escalares substitutas são artifícios 

técnicos usados para agregar os múltiplos objetivos em uma única dimensão. A otimização da 

função escalar pode conduzir a uma solução não dominada do problema original (CHAVES, 

2010), mas isto nem sempre é assegurado, como será abordado mais adiante.  

Chaves et al. (2016) destacam três métodos básicos de escalarização: otimização de 

uma das funções objetivo, transformando as demais em restrições (método das restrições); 

otimização de uma soma ponderada das funções objetivo (método da soma ponderada ou das 

ponderações); e minimização da distância (segundo uma dada métrica) a um ponto de referência 

(método do ponto de referência). 

No método das restrições, uma das funções objetivo é escolhida como função escalar 

substituta (em geral, aquela que o decisor julga mais importante), enquanto as outras são 

tratadas como restrições, com valores mínimos que o decisor está disposto a aceitar. Esse 

método possibilita a obtenção de uma solução (aqui denotada por z*) para o problema 

multiobjetivo original, desde que as restrições estabelecidas não sejam muito severas, o que 

pode gerar uma região viável vazia (CABALLERO et al., 1997; CHAVES, 2010). Além disso, 

usando o método das restrições, não se tem garantia de que a solução z* seja não dominada, a 

menos que ela seja única (Caballero et al., 1997). Isso porque as soluções obtidas serão não 

dominadas em relação à nova região viável gerada pela introdução das restrições 

correspondentes. Mas, em relação à região viável original, tais soluções podem ser dominadas. 

No método da soma ponderada (ou das ponderações), a função escalar substituta é uma 

soma ponderada das funções objetivo do problema original. Nesse caso, a cada função objetivo 

é atribuído um peso (coeficiente de ponderação) 𝜆𝑖 , tal que ∑ 𝜆𝑖
𝑝
𝑖=1  seja igual a uma constante 

positiva. A otimização da função escalar do tipo soma ponderada resulta em uma solução não 

dominada do problema original quando, mesmo com algum 𝜆𝑖 = 0, a solução ótima do 

problema escalarizado é única (CABALLERO et al. 1997; CHAVES, 2010). Nesse método, o 

espaço definido pelos pesos 𝜆𝑖 é denominado de região de indiferença associada à solução z*, 

se todos os conjuntos de pesos deste espaço fornecem a mesma solução z*. Em outras palavras, 

a região de indiferença representa a região em que os pesos 𝜆𝑖 podem variar, sem que a solução 
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z* se altere (CLÍMACO et al., 2003). Uma característica desse método é que ele gera apenas os 

pontos extremos (ou vértices) da fronteira não dominada, mas não os pontos interiores que 

também são não dominados (LOBIANCO; ANGULO-MEZA, 2007). 

O método da distância a um ponto de referência visa obter soluções não dominadas, 

por meio da minimização de uma dada métrica de distância calculada a partir de um ponto 

qualquer do espaço dos objetivos (W) até a região viável. O ponto de referência (que pode ou 

não ser a solução ideal) denota uma solução que o decisor gostaria de atingir, mas que, 

geralmente, encontra-se fora da região viável. Como mostrado em Chaves (2010), apenas as 

métricas L1 ou L∞ (i.e., distâncias de Manhattan ou Tchebycheff, respectivamente) resultam em 

problemas escalares lineares. Contudo, o uso de tais métricas não assegura soluções não 

dominadas (CLÍMACO et al., 2003). Para tanto, é necessário introduzir uma perturbação, 

passando-se a ter uma métrica L1 ou L∞ (ponderada) aumentada (CHAVES, 2010). Tal problema 

pode ser interpretado como a minimização do “desconforto” de se obter uma solução não 

dominada de compromisso ao invés da solução ideal (i.e., aquela que otimizaria todos os 

objetivos simultaneamente). Com o método do ponto de referência, é possível obter todos os 

pontos da fronteira não dominada, sejam estes pontos extremos ou não da fronteira 

(LOBIANCO; ANGULO-MEZA, 2007). Esse método é a base de algumas abordagens, tais 

como o STEM (BENAYOUN et al., 1971), o método de Zionts e Wallenius (1976) e o Pareto 

Race (KORHONEN; WALLENIUS, 1988). 

Os inconvenientes associados aos métodos geradores, alguns dos quais acima citados, 

tornam o emprego dos métodos de programação por metas bastante atraente. Um dos principais 

atrativos é que seu emprego exige que o decisor declare suas preferências/prioridades a priori, 

ou seja, antes de o analista iniciar a resolução do problema, de tal forma que as soluções obtidas 

já as satisfarão tanto quanto possível. Não obstante, o uso de programação por metas implica 

na renúncia à otimização em prol de uma solução que satisfaça as preferências/prioridades do 

decisor. A metodologia de programação por metas será detalhada na próxima seção, uma vez 

que é este o tipo de abordagem usada no desenvolvimento dos modelos GPDEA (BAL et al., 

2010), objetos desta tese. 
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2.2.2 PROGRAMAÇÃO POR METAS 

 

A programação por metas originou-se no trabalho de Charnes e Cooper (1961), com 

desenvolvimentos posteriores atribuídos a Lee (1972), Ignizio (1976), Tamiz et al. (1998), 

Romero (2001), dentre outros. Exemplos de aplicações de programação por metas em diversas 

áreas são reportados no trabalho de Jones e Tamiz (2002). 

A programação por metas é uma metodologia importante no contexto de tomada de 

decisão, pois permite ao decisor minimizar o desvio entre as metas e seus respectivos níveis de 

aspiração. Trata-se de um dos métodos de programação multiobjetivo mais utilizados, dada sua 

flexibilidade em lidar com problemas que envolvem objetivos conflitantes (ROMERO, 2004). 

Seja o problema geral de programação multiobjetivo dado em (6). Nele, como alguns 

dos objetivos podem ser de máximo e outros de mínimo, ao optar pelo uso de programação por 

metas, o decisor deverá atuar conforme detalhado a seguir. 

Primeiro, o decisor atribuirá a cada um dos objetivos um valor 𝑔𝑖 que irá representar 

seu nível de aspiração, ou seja, o valor que ele deseja alcançar como mínimo ou não deseja 

superar, ou, ainda, em alguns casos, o valor exato que deseja atingir para o objetivo 

correspondente. Em seguida, combinando o objetivo e o nível de aspiração, obtém-se a meta 

propriamente dita, cuja formulação, segundo Caballero et al. (1997), deve respeitar as seguintes 

condições: 

 

• para um objetivo 𝑓𝑖(z) de maximização, ao se estabelecer um nível de aspiração 𝑔𝑖, 

desejar-se-á que 𝑓𝑖(z) ≥ 𝑔𝑖; 

• para um objetivo de minimização, ao se definir um nível de aspiração, desejar-se-á 

que 𝑓𝑖 (z) ≤ 𝑔𝑖; e 

• em caso de igualdade, ou seja, quando o decisor desejar que determinado objetivo se 

iguale ao nível de aspiração, isto é, 𝑓𝑖(z) = 𝑔𝑖, este objetivo pode ser originalmente 

de maximização ou minimização. 

 

Após a definição das metas, atribuem-se os níveis de prioridade entre os objetivos, isto 

é, ordenam-se os objetivos segundo as prioridades manifestadas a priori pelo decisor. Essa 

atribuição de prioridades pode ser uma a uma, ou seja, a cada nível corresponderá um único 

objetivo. Em tais casos, o problema de programação por metas é resolvido sob um enfoque 

lexicográfico, como ocorre, por exemplo, nos modelos GPMCDEA (BAL; ÖRKCÜ, 2007). O 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X07002272#bib2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X07002272#bib3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X07002272#bib4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X07002272#bib5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X07002272#bib6
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uso desse enfoque implica em admitir que a minimização dos desvios de uma meta associada a 

um objetivo com nível de prioridade superior tem importância infinitamente maior que 

quaisquer outros desvios de metas associados a objetivos com nível de prioridade inferior 

(BAL; ÖRKCÜ, 2007). 

De forma alternativa, o decisor pode preferir que vários objetivos compartilhem um 

mesmo nível de prioridade, o que demandará a definição de um esquema de ponderação para 

os objetivos que se encontram no mesmo nível, segundo a importância relativa de cada objetivo, 

definida a critério do decisor. 

O número de níveis de prioridade será, portanto, 𝑚 ≤ 𝑝. No caso dos modelos GPDEA 

(BAL et al., 2010) - objetos desta tese -, a abordagem usada na resolução dos problemas 

MCDEA considera um único nível de prioridade (i.e., 𝑚 = 1). 

A resolução do problema multiobjetivo por meio de programação por metas atenderá, 

portanto, as metas impostas e os níveis de prioridade estabelecidos pelo decisor. As soluções 

assim obtidas são denominadas satisfatórias, no sentido de que verificam as restrições originais 

do problema, bem como as metas estabelecidas pelo decisor. 

  

Definição 1: 

Um ponto z* é uma solução satisfatória se é admissível e atende as p metas 

estabelecidas, isto é: 

z∗ ∈ 𝑍 

{

max 𝑓𝑖(z∗) ≥ 𝑔𝑖

min 𝑓𝑖 (z∗) ≤ 𝑔𝑖

max min 𝑓𝑖(z∗) = 𝑔𝑖

 

 

Uma vez manifestos os níveis de aspiração do decisor, construídas as metas e 

priorizados os objetivos, para a resolução e aplicação do método de programação por metas, é 

necessário introduzir variáveis positivas de desvio nas metas do problema. Essas variáveis 

representam as diferenças existentes entre os níveis de aspiração impostos pelo decisor e o 

resultado alcançado em cada objetivo, e, portanto, deverão ser minimizadas. De acordo com 

Caballero et al. (1997), a introdução das variáveis de desvio deve ocorrer da seguinte forma: 

 

• se o objetivo 𝑓𝑖(z) for de maximização, então a meta a ele associada deverá ser maior 

ou igual o nível de aspiração, ou seja, 𝑓𝑖 (z) ≥ 𝑔𝑖. Isso implica que o desvio 
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indesejável associado a essa meta deve reduzir o nível de aspiração. Nesse caso, o 

desvio indesejável será denotado por 𝑑𝑖
−. 

• se o objetivo 𝑓𝑖(z) for de minimização, então a meta associada deverá ser menor ou 

igual o nível de aspiração, ou seja, 𝑓𝑖(z) ≤ 𝑔𝑖. Isso implica que o desvio indesejável 

associado a essa meta deve aumentar o nível de aspiração. Nesse caso, o desvio 

indesejável será denotado por 𝑑𝑖
+. 

• no caso em que a meta deva se igualar ao objetivo, ou seja, 𝑓𝑖 (z) = 𝑔𝑖, então a soma 

dos desvios 𝑑𝑖
− e 𝑑𝑖

+ deve ser tratada como indesejável. Portanto, nesse caso, o 

desvio indesejável será denotado por  𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+. 

 

A função que procede a minimização dos desvios indesejáveis, buscando torná-los 

nulos, é denominada função de realização, e será aqui denotada por 𝑎(d−, d+), onde d− =

( 𝑑1
−, ⋯ ,  𝑑𝑝

−) e d+ = ( 𝑑1
+, ⋯ ,  𝑑𝑝

+) . Um dos tipos de função de realização mais utilizados é o 

da soma ponderada, que pode ser representado como em (7), para o caso específico em que se 

estabeleça que todas as p metas devam se igualar aos objetivos originais do problema 

multiobjetivo. 

Min 𝑎(𝐝−, 𝐝+
) = ∑ 𝛿𝑖(𝑑𝑖

− + 𝑑𝑖
+)

𝑝

𝑖=1

 (7) 

 

Os modelos GPDEA descritos no Capítulo 3 se baseiam neste tipo particular de função 

de realização, embora neles as metas não sejam sempre de igualdade.  Além disso, nos modelos 

GPDEA, os pesos atribuídos aos desvios indesejáveis associados às diferentes metas são sempre 

iguais (i.e., 𝛿𝑖 = 1,∀𝑖). Nesse sentido, nenhuma meta é priorizada em detrimento das outras no 

esquema de ponderação. 

Dando continuidade à formulação do problema de programação por metas, em geral, 

o primeiro conjunto de restrições é formado pelas restrições originais do problema de 

programação multiobjetivo, as quais são denominadas duras ou técnicas, por serem de 

cumprimento obrigatório. Já o segundo conjunto de restrições é formado por aquelas que 

resultam da construção das metas, as quais são denominadas restrições brandas, uma vez que 

seu cumprimento não é obrigatório.  

Sendo assim, dadas as metas, e considerando a função de realização em (7), o problema 

de programação por metas pode ser escrito como em (8). 
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Min ∑ 𝛿𝑖(𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+)𝑝
𝑖=1    

s.a. z ∈ 𝑍 
(8) 

𝑓𝑖(z) + 𝑑𝑖
− − 𝑑𝑖

+ = 𝑔𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑝 

𝑑𝑖
−, 𝑑𝑖

+ ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑝  

 

Não obstante, antes de se proceder à resolução do problema em si, deve-se sempre 

verificar a existência de pontos viáveis, ou seja, se o conjunto de restrições duras (i.e.,  z ∈ 𝑍) 

gera uma região não vazia no espaço dos objetivos (i.e., se 𝑊 = f(𝑍) ≠ ∅). 

É importante ressaltar, ainda, que, embora as variantes de programação por metas 

lexicográfica e da soma ponderada, descritas nesta subseção, sejam as mais referenciadas na 

literatura, existem outras, como, por exemplo, a Minimax (ROMERO, 2004) e a multimetas 

(ZELENY, 1982; ROMERO, 1993). 

No Capítulo 4, a metodologia apresentada nesta subseção será utilizada para 

fundamentar a análise crítica da formulação dos modelos GPDEA, originalmente desenvolvidos 

como uma forma alternativa de resolver os problemas MCDEA (BAL et al., 2010, p. 101). 
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3 AUMENTO DA DISCRIMINAÇÃO EM DEA 

 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Com vistas a aumentar a discriminação dos modelos DEA tradicionais (tais como o 

CCR e o BCC, descritos na Subseção 2.1.1) - em alguns casos, buscando também melhorar o 

esquema de multiplicadores obtidos por estes modelos - vários autores se dedicaram à 

proposição de avanços teóricos subsequentes. Algumas dessas propostas são revisadas, por 

exemplo, em Adler et al. (2002), Angulo-Meza e Lins (2002) e, mais recentemente, 

Hosseinzadeh-Lotfi et al. (2013). Dentre elas, destacam-se os métodos de restrição aos 

multiplicadores, supereficiência, avaliação cruzada, bem como o modelo MCDEA, descritos a 

seguir. 

Thompson et al. (1986) foram os primeiros a incorporar o uso de restrições para os 

inputs e outputs na formulação dos multiplicadores (primal) dos modelos DEA tradicionais, 

dando origem a uma série de métodos baseados em restrições aos multiplicadores. Dentre eles, 

destacam-se as restrições diretas aos multiplicadores (DYSON; THANASSOULIS, 1988); as 

restrições aos inputs e outputs virtuais (WONG; BEASLEY, 1990); as regiões de segurança 

(Thompson et al., 1990); e os métodos do tipo cone ratio (CHARNES et al., 1990; 

THANASSOULIS; ALLEN, 1998; THOMPSON et al., 1995). Em que pesem alguns 

desenvolvimentos mais recentes (veja, e.g., KHALILI et al., 2010; MECIT; ALP, 2013), os 

métodos de restrições aos multiplicadores, em geral, apresentam algumas limitações. Por 

exemplo, eles são altamente influenciados pela escala de variação dos inputs e outputs (i.e., são 

sensíveis às unidades de medida), e, além disto, a inclusão de restrições adicionais pode levar 

à inviabilidade do PPL. 

De modo alternativo, Sexton et al. (1986) introduziram a avaliação cruzada, 

posteriormente detalhada por Doyle e Green (1994). A ideia principal desse método consiste 

em escolher não apenas os multiplicadores que maximizam a eficiência da DMU em análise, 

mas aqueles que também maximizam ou mimimizam simultaneamente a eficiência média de 

todas as outras DMUs, no caso de formulação benevolente ou agressiva, respectivamente. 

Embora a avaliação cruzada reduza a flexibilidade na obtenção dos multiplicadores, sem 

depender de juízo de valor de um eventual decisor como ocorre nas restrições aos 

multiplicadores, ela apresenta como principal desvantagem a não unicidade das eficiências 
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cruzadas (COOK; ZHU, 2014), devido à possibilidade de multiplicadores ótimos alternativos 

nos modelos DEA tradicionais. Além disso, o uso da avaliação cruzada combinado ao modelo 

BCC orientado a inputs pode resultar em eficiências negativas, como discutido por Soares de 

Mello et al. (2013).  

Não obstante, Liang et al. (2008) propuseram um método alternativo baseado em 

eficiência cruzada e no equilíbrio de Nash, em que a ordenação final das DMUs não é afetada 

pela não unicidade dos multiplicadores ótimos. Tal método é aplicável quando as unidades em 

análise não cooperam entre si. 

Usando uma abordagem diferente baseada na formulação do envelope (dual), 

Andersen e Petersen (1993), desenvolveram o modelo de supereficiência, cuja ideia principal é 

comparar cada DMU com a combinação linear de todas as outras, excluindo da análise os dados 

da própria DMU que está sendo avaliada. Esse procedimento afeta somente as eficiências das 

DMUs extremo-eficientes, cujos valores podem se tornar superiores a um. Tal como a avaliação 

cruzada, os modelos de supereficiência independem de juízos de valor subjetivos. Entretanto, 

esses modelos podem resultar em soluções inviáveis para as DMUs eficientes, especialmente, 

quando baseados no BCC. Contudo, recentemente, Chen et al. (2013) afirmam terem resolvido 

o problema da inviabilidade sob retornos variáveis de escala, usando funções de distância 

direcional. Além da possível inviabilidade, as ordenações obtidas usando modelos de 

supereficiência não são confiáveis, como mostrado nos trabalhos de Banker e Chang (2006) e 

Soares de Mello et al. (2008). 

A literatura dispõe, ainda, de uma série de propostas alternativas que se beneficiam da 

sinergia entre programação linear multiobjetivo e DEA, algumas das quais são abordadas, por 

exemplo, no trabalho de Clímaco et al. (2008). Contudo, na maioria dessas propostas (e.g., 

GOLANY, 1988; THANASSOULIS; DYSON, 1992; KORHONEN et al., 2003; SOARES DE 

MELLO et al., 2003; LINS et al., 2004; QUARIGUASI FROTA NETO; ANGULO-MEZA, 

2007; HOSSEINZADEH-LOTFI et al., 2010; HINOJOSA; MÁRMOL, 2011), o foco está na 

incorporação de estrutura de preferências do decisor ao modelo DEA, visando a determinação 

de alvos alternativos, e não o aumento do poder de discriminação em si. Por essa razão, tais 

propostas, em geral, baseiam-se na formulação do envelope para os modelos DEA. Alguns 

desenvolvimentos mais recentes, além da determinação de alvos alternativos, permitem, ainda, 

o cálculo de medidas de eficiências não radiais (e.g., GOMES JÚNIOR et al., 2013; GOMES 

JÚNIOR et al., 2016). Nesses casos, em particular, o aumento da discriminação acaba se 

tornando um efeito secundário.  
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Outra proposta que usa a sinergia entre programação linear multiobjetivo e DEA é 

apresentada no trabalho de Halme et al. (1999), sendo denominada Value Efficiency Analysis 

(VEA). Sua ideia principal é, com base na formulação do envelope, medir a eficiência de cada 

DMU como uma distância a uma curva de indiferença aproximada que representa a função de 

valor do decisor. O processo começa auxiliando o decisor na identificação da solução preferida 

(MPS, de Most Preferred Solution) na fronteira eficiente. Em seguida, assumindo que esta 

solução maximiza a função de valor do decisor (desconhecida), uma aproximação linear da 

curva de indiferença do decisor é usada. Por fim, as eficiências VEA são calculadas para cada 

DMU, comparando as unidades ineficientes com aquelas que apresentam o mesmo valor para 

a solução MPS, o que, ocasionalmente, pode propiciar uma melhor discriminação entre as 

DMUs. Desenvolvimentos posteriores em VEA podem ser vistos nos trabalhos de Halme e 

Korhonen (2000), Korhonen et al. (2002), Joro et al. (2003) e Halme et al. (2014). 

O elo entre programação multiobjetivo e DEA tem sido usado para outros propósitos, 

além da incorporação de estrutura de preferência do decisor aos modelos DEA. Dentro desse 

contexto, algumas propostas buscam calcular multiplicadores comuns a todas as DMUs, por 

meio da otimização simultânea das eficiências de todas as unidades do conjunto de análise, 

atribuindo uma função objetivo a cada DMU (veja, e.g., CHEN et al., 2009b; CHIANG; 

TZENG, 2000). Outras propostas incorporam funções objetivo adicionais ao problema de 

programação linear mono-objetivo dos modelos DEA tradicionais, buscando aumentar a 

discriminação entre as DMUs e melhorar o esquema de multiplicadores, sem recorrer a 

julgamentos de valor subjetivos. De modo geral, esses dois tipos de abordagem se baseiam na 

formulação dos multiplicadores. 

O modelo MCDEA proposto por Li e Reeves (1999) enquadra-se na segunda 

categoria, sendo considerado o trabalho pioneiro a adotar tal linha de ação. Dada sua relevância 

para a presente tese, o modelo MCDEA será detalhado na próxima seção. Desde a introdução 

do modelo MCDEA, vários desenvolvimentos teóricos subsequentes foram propostos na 

literatura, alguns dos quais são mencionados a seguir.  

De modo geral, o modelo MCDEA não permite uma ordenação completa das DMUs, 

mas apenas que o decisor possa usar as três funções objetivo de forma interativa, estabelecendo 

uma ordem de prioridade ou preferência entre elas, segundo julgamentos subjetivos por ele 

definidos. Exemplos de propostas alternativas que buscam a otimização dos três objetivos, sem 

recorrer a juízos de valor subjetivos do decisor, podem ser vistos nos trabalhos de Clímaco et 
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al. (2008), Soares de Mello et al. (2006, 2009), Silveira et al. (2012), Pereira et al. (2013) e 

Rubem et al. (2015a, 2015b).  

Entretanto, como, em geral, não há solução ótima que satisfaça a todos os objetivos 

MCDEA simultaneamente, é necessário que se recorra a soluções não dominadas. Como 

explicado na Seção 2.2, as soluções não dominadas denotam um conjunto de soluções viáveis 

tais que não exista outra solução viável que forneça uma melhora em uma das funções objetivo 

sem produzir uma piora em alguma outra (CLÍMACO et al., 2003). 

Dentro desse contexto, nos trabalhos supracitados, os autores fizeram uso da 

ferramenta computacional TRIMAP (CLÍMACO; ANTUNES, 1987, 1989), que se destina a 

auxiliar o decisor na busca interativa por soluções não dominadas para problemas de 

programação linear de até três objetivos. 

Soares de Mello et al. (2006, 2009) propuseram, uma medida de avaliação alternativa, 

denominada índice de eficiência MCDEA-TRIMAP, que permite a ordenação completa das 

DMUs. O índice proposto é obtido pela integração da primeira função objetivo MCDEA ao 

longo do espaço de pesos das três funções objetivo, considerando o método da soma ponderada 

na resolução do problema tri-objetivo. Já Silveira et al. (2012) estenderam a formulação 

MCDEA original para o caso de retornos variáveis de escala.   

Os trabalhos de Rubem et al. (2015a, 2015b) e Rubem e Brandão (2015) adaptaram os 

modelos MCDEA sob retornos constantes e variáveis de escala, respectivamente, para o caso 

de orientação a outputs. Além disso, em Rubem et al. (2015a, 2015b), o índice de eficiência 

MCDEA-TRIMAP (SOARES DE MELLO et al., 2006, 2009) é adaptado para o caso de 

orientação a outputs. 

Já Rubem e Brandão (2015) propõem uma forma alternativa, baseada na estabilidade 

da região de indiferença dos pesos (coeficientes de ponderação das funções objetivo), para a 

escolha de uma única solução dentre as soluções não dominadas do modelo MCDEA, sem 

recorrer a juízos de valor subjetivos. 

Focando no esquema de multiplicadores, cuja não nulidade nem sempre é assegurada 

pela simples aplicação do modelo MCDEA, Soares de Mello et al. (2006) propuseram um 

processo de cálculo para os multiplicadores, em que se resolve um problema de programação 

linear originado no modelo DEA tradicional, igualando-se a eficiência ao valor apurado para o 

índice MCDEA-TRIMAP. Alternativamente, Rubem et al. (2015a, 2015b, 2015c) propuseram 

um processo para o cálculo de multiplicadores não nulos que recorre ao uso de programação 

por metas. 
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Chaves (2010) e Chaves et al. (2016) desenvolveram uma abordagem para a obtenção 

dos duais (formulação do envelope) parciais do modelo MCDEA, buscando superar o fato de o 

modelo MCDEA não fornecer benchmarks ou alvos para as DMUs ineficientes, por ter sido 

formulado apenas na forma dos multiplicadores. Nessa proposta, são consideradas somente 

duas funções objetivo de cada vez (i.e., a DEA tradicional e uma das duas adicionais do modelo 

MCDEA). 

Na busca por uma ordenação completa baseada no modelo MCDEA, Zhao et al. (2006) 

propuseram uma abordagem de dois estágios, na qual inicialmente se aplica um método 

qualitativo objetivo (livre de subjetividade) para comparar o desempenho qualitativo das 

alternativas, e, a seguir, se utiliza o modelo MCDEA para ordenar as alternativas usando o grau 

de pertinência relativa dos fatores qualitativos como um dos dados quantitativos. 

A despeito dos diversos métodos para a resolução de problemas multiobjetivo (vide 

Subseção 2.2.1), Li e Reeves (1999), em sua análise, não propuseram um método de solução 

para a otimização simultânea dos três objetivos MCDEA. Ao invés disso, apresentaram uma 

abordagem interativa, na qual os objetivos foram analisados separadamente, sem que uma 

ordem de preferência fosse estabelecida entre eles. 

É dentro desse contexto que se inserem os trabalhos de Bal e Örkcü (2007), Bal et al. 

(2010) e Ghasemi et al. (2014), que incorporaram alguns desenvolvimentos teóricos ao modelo 

MCDEA, buscando a otimização simultânea de suas três funções objetivo. Primeiro, Bal e 

Örkcü (2007) desenvolveram o modelo GPMCDEA (de Goal Programming MCDEA) que usa 

programação por metas do tipo lexicográfico para resolver o modelo MCDEA, atribuindo 

prioridades às funções objetivo. Em seguida, Bal et al. (2010) propuseram modelos baseados 

em programação por metas do tipo soma ponderada, denominados modelos GPDEA (de Goal 

Programming DEA).  

Posteriormente, Ghasemi et al. (2014) realizaram uma análise crítica dos modelos 

GPDEA, destacando algumas das falhas básicas de formulação. De fato, a raiz do problema nos 

modelos GPDEA está no mau uso da metodologia de programação por metas. Isso conduz a 

uma formulação que não resolve o modelo MCDEA por meio de programação por metas 

ponderada, tal como os modelos GPDEA originalmente se propunham - veja Bal et al. (2010, 

p. 101). Embora não abordado por Ghasemi et al. (2014), o mesmo mau uso (porém, neste caso, 

referente à programação por metas lexicográfica) ocorre na formulação do modelo GPMCDEA. 

Alternativamente, Ghasemi et al. (2014) propuseram um modelo biobjetivo, solucionado por 
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meio do método da soma ponderada aplicado às duas funções objetivo adicionais do modelo 

MCDEA, ao qual denominaram BiO-MCDEA (de Bi-Objective MCDEA). 

Por fim, a proposta contida no trabalho de Yadav et al. (2014) representa outro 

desenvolvimento teórico recente baseado na combinação dos multiplicadores obtidos pelo 

modelo MCDEA com o método de avaliação de eficiência cruzada tradicional. 

Tendo em vista tratarem-se de objeto de análise nesta tese, os modelos GPDEA, para 

os casos CCR e BCC, tal como originalmente propostos por Bal et al. (2010), serão detalhados 

na Seção 3.3. 

 

3.2 MODELOS MCDEA 

 

Li e Reeves (1999) desenvolveram o modelo MCDEA na tentativa de melhorar tanto 

a discriminação entre as DMUs como o esquema de multiplicadores ótimos resultantes dos 

modelos DEA tradicionais. Para tanto, recorrendo a uma abordagem de programação linear 

multiobjetivo, os autores incorporaram duas funções objetivo adicionais ao modelo CCR, 

orientado a inputs, na formulação dos multiplicadores.  

Como os modelos GPDEA, a serem analisados a seguir, foram desenvolvidos para os 

casos CCR e BCC, nesta tese, além do modelo MCDEA original baseado no modelo CCR 

descrito em (2a), será utilizada a formulação MCDEA baseada no modelo BCC dos 

multiplicadores, também orientado a inputs, dada em (4a). Essa formulação foi originalmente 

descrita em Silveira et al. (2012). 

Adicionalmente, embora os modelos GPDEA tenham se baseado na orientação a 

inputs, para os casos CCR e BCC, os modelos WGP-MCDEA (de Weighted Goal Programming 

MCDEA) propostos na Seção 5.1 englobarão, ainda, a orientação a outputs. Portanto, nesta tese, 

também serão utilizadas as formulações MCDEA para o modelo CCR orientado a outputs 

descrito em (2b) e para o modelo BCC orientado a outputs dado em (4b). As formulações dos 

modelos MCDEA orientados a outputs, para os casos CCR e BCC, foram originalmente 

descritas em Rubem et al. (2015a, 2015b) e Rubem e Brandão (2015), respectivamente. 

Diz-se que a DMUo é eficiente se Eo = 1 nas formulações CCR e BCC orientadas a 

inputs dadas em (2a) e (4a), respectivamente; ou se ho = 1 nas formulações CCR e BCC 

orientadas a outputs dadas em (2b) e (4b), respectivamente.  

Sendo assim, no caso de orientação a inputs, é possível definir uma variável de desvio 

do= (1 - Eo) e usá-la, alternativamente, como uma medida de ineficiência, no lugar de Eo, tal 
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que a DMUo seja eficiente se, e somente se, do = 0. Caso contrário, quão o menor for do, menos 

ineficiente é a DMU. Desse modo, os modelos CCR e BCC, em suas formulações habituais 

orientadas a inputs, dadas por (2a) e (4a) podem ser reformulados como em (9a) e (9b), 

respectivamente. 

 

CCR multiplicadores orientado a inputs 

(formulação alternativa): 

BCC multiplicadores orientado a inputs 

(formulação alternativa): 

Min 𝑑𝑜 

s. a. ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑠
𝑗=1 = 1                          

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘 𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑑𝑘 =

0, ∀𝑘   

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 , 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖, 𝑘  

 

(9a) 

Min 𝑑𝑜 

s. a. ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑠
𝑗=1 = 1                          

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘 𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑑𝑘 +  𝑢∗ =

0, ∀𝑘  

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 , 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖, 𝑘 

 𝑢∗ ∈ ℛ 

(9b) 

 

Analogamente, no caso de orientação a outputs, é possível definir uma variável de 

desvio do= (ho - 1) e usá-la no lugar de ho = 1 Eo⁄ , de forma que a DMUo seja eficiente se, e 

somente se, do = 0. Caso contrário, quão o menor for do, menos ineficiente é a DMU. Desse 

modo, os modelos CCR e BCC, em suas formulações habituais orientadas a outputs, dadas por 

(2b) e (4b) podem ser reformulados como em (10a) e (10b), respectivamente. 

 

CCR multiplicadores orientado a outputs 

(formulação alternativa): 

BCC multiplicadores orientado a outputs 

(formulação alternativa): 

Min 𝑑𝑜 

s. a. ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1 = 1                          

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘  𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑑𝑘 = 0, ∀𝑘   

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 , 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖, 𝑘  

 

(10a) 

Min 𝑑𝑜 

s. a. ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1 = 1                          

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘  𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑑𝑘 + 𝑣∗ = 0, ∀𝑘  

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 , 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖, 𝑘 

𝑣∗ ∈ ℛ 

(10b) 

 

As formulações alternativas dadas em (9a), (9b), (10a) e (10b) servem de base para os 

modelos MCDEA a seguir apresentados. Nos modelos MCDEA, a primeira função objetivo é 

a mesma dos modelos DEA tradicionais. No caso de orientação a inputs, a minimização do 

desvio do equivale à maximização da eficiência Eo, enquanto que na orientação a outputs ela 

equivale à minimização de ho (inverso da eficiência).  
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Desse modo, a solução DEA pertence ao conjunto de soluções MCDEA. A segunda 

função objetivo do modelo MCDEA minimiza o maior dos desvios das DMUs do conjunto de 

análise, ou seja, min max dk (k=1, … , n), sendo chamada de minimax. A terceira função objetivo 

minimiza a soma dos desvios, ou seja, min ∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1 , sendo chamada de minisoma. As duas 

funções objetivo adicionais além de fornecer soluções eficientes mais restritivas, também 

restringem a flexibilidade dos multiplicadores. 

Li e Reeves (1999) observaram que a função objetivo minimax é geralmente mais 

restritiva que a minisoma, enquanto a primeira (dos modelos DEA tradicionais) é a menos 

restritiva das três. Como os objetivos minimax e minisoma tendem a gerar menos DMUs 

eficientes que o objetivo DEA tradicional, diz-se que o modelo MCDEA aumenta o poder de 

discriminação dos modelos DEA tradicionais. 

Portanto, considerando as formulações CCR e BCC orientadas a inputs, dadas por (9a) 

e (9b), respectivamente, as formulações dos modelos MCDEA correspondentes são 

apresentadas em (11a) e (11b), respectivamente. 

 

MCDEA-CCR orientado a inputs: MCDEA-BCC orientado a inputs: 

Min 𝑑𝑜 

Min 𝑀 

Min ∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1  

s. a. ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑠
𝑗=1 = 1                          

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘  𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑑𝑘 = 0, ∀𝑘   

𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑘  

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 , 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖, 𝑘  

 

(11a) 

Min 𝑑𝑜 

Min 𝑀 

Min ∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1  

s. a. ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑠
𝑗=1 = 1                          

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘  𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑑𝑘 + 𝑢∗ = 0, ∀𝑘  

𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑘  

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 , 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖, 𝑘 

 𝑢∗ ∈ ℛ 

(11b) 

 

Por outro lado, considerando as formulações CCR e BCC orientadas a outputs, dadas 

por (10a) e (10b), respectivamente, as formulações dos modelos MCDEA correspondentes são 

apresentadas em (12a) e (12b), respectivamente. 
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MCDEA-CCR orientado a outputs: MCDEA-BCC orientado a outputs: 

Min 𝑑𝑜 

Min 𝑀 

Min ∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1  

s. a. ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1 = 1                          

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘  𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑑𝑘 = 0, ∀𝑘   

𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑘  

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 , 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖, 𝑘  

 

(12a) 

Min 𝑑𝑜 

Min 𝑀 

Min ∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1  

s. a. ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1 = 1                          

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘  𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑑𝑘 + 𝑣∗ = 0, ∀𝑘  

𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑘  

𝑢𝑗 , 𝑣𝑖 , 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖, 𝑘 

𝑣∗ ∈ ℛ 

(12b) 

 

Em (11a), (11b), (12a) e (12b), a variável M na segunda função objetivo (minimax) 

denota o máximo de todos os desvios dk (𝑘 =  1,…, 𝑛), e a introdução da terceira restrição (i.e., 

𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑘) não altera a região viável de solução, só assegura que max 𝑑𝑘 ≥ 0. Cabe 

ressaltar, ainda, que o único desvio limitado ao intervalo [0, 1] é o da DMUo (i.e., do). Os 

desvios de todas as demais DMUs (i.e., dk≠o) podem ser maiores que um.  

Na avaliação dos resultados MCDEA, uma DMU é minimax eficiente se, e somente 

se, o valor do referente à solução que otimiza a segunda função objetivo do modelo é nulo. 

Analogamente, uma DMU é minisoma eficiente se, e somente se, o valor do correspondente à 

solução que otimiza a terceira função objetivo é nula. Portanto, quando uma DMU é minimax 

ou minisoma eficiente, também deve ser eficiente no sentido DEA tradicional, uma vez que, 

por definição, as eficiências minimax e minisoma requerem do = 0 (LI; REEVES, 1999).  

 

3.3 MODELOS GPDEA 

 

Como descrito na Subseção 2.2.2, a metodologia de programação por metas permite 

que o decisor estabeleça os níveis de aspiração para cada meta. Os desvios indesejáveis 

calculados a partir dos valores de aspiração são, então, minimizados em uma função de 

realização. Por representar uma forma de se buscar atingir múltiplos objetivos simultaneamente, 

a programação por metas pode ser considerada como uma progressão natural para escalarizar o 

problema triobjetivo do modelo MCDEA. 

Como visto na supracitada subseção, uma das abordagens básicas de programação por 

metas consiste em estabelecer uma meta numérica específica (nível de aspiração) para cada 

função objetivo, e, então, buscar a solução que minimiza a soma ponderada dos desvios 

indesejáveis destas funções objetivo em relação às metas correspondentes. 
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Dentro desse contexto, e como mencionado na seção anterior, Bal et al. (2010) 

desenvolveram os modelos GPDEA-CCR e GPDEA-BCC, que recorrem à programação por 

metas do tipo soma ponderada para resolver os modelos MCDEA orientados a inputs descritos 

em (11a) e (11b), para os casos CCR e BCC, respectivamente. As formulações dos modelos 

GPDEA-CCR e GPDEA-BCC, propostas por Bal et al. (2010), são apresentadas em (13a) e 

(13b), respectivamente. 

 

Modelo GPDEA-CCR: Modelo GPDEA-BCC: 

Min {𝑑1
− + 𝑑1

+ +  𝑑2
+ + ∑ 𝑑3𝑘

−𝑛
𝑘=1 +

∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1 }  

s. a. ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 +𝑟
𝑖=1 𝑑1

− − 𝑑1
+ = 1    

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜 + 𝑑2
− − 𝑑2

+ = 1   𝑠
𝑗=1                    

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘  𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑑𝑘 = 0, ∀𝑘  

 𝑀 − 𝑑𝑘 +  𝑑3𝑘
− − 𝑑3𝑘

+ = 0, ∀𝑘   

𝑢𝑗 ,  𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖 

𝑑𝑘 , 𝑑1
−, 𝑑1

+, 𝑑2
−, 𝑑2

+, 𝑑3𝑘
− , 𝑑3𝑘

+ ≥ 0,  ∀𝑘 

(13a) 

Min {𝑑1
− + 𝑑1

+ +  𝑑2
+ + ∑ 𝑑3𝑘

−𝑛
𝑘=1 + ∑ 𝑑𝑘

𝑛
𝑘=1 }  

s. a. ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 +𝑟
𝑖=1 𝑑1

− − 𝑑1
+ = 1    

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜 +  𝑢∗  +  𝑑2
− − 𝑑2

+ = 1   𝑠
𝑗=1         

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘  𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑢∗ + 𝑑𝑘 = 0, ∀𝑘  

𝑀 − 𝑑𝑘 + 𝑑3𝑘
− − 𝑑3𝑘

+ = 0, ∀𝑘 

𝑢𝑗 ,  𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖 

𝑑𝑘 , 𝑑1
−, 𝑑1

+, 𝑑2
−, 𝑑2

+, 𝑑3𝑘
− , 𝑑3𝑘

+ ≥ 0,  ∀𝑘 

𝑢∗ ∈ ℛ 

(13b) 

 

Em (13a) e (13b), considerando a DMUo, 𝑑1
− e 𝑑1

+ são os desvios indesejáveis da meta 

que restringe a soma ponderada dos inputs a um; 𝑑2
− e  𝑑2

+ são os desvios da meta que restringe 

a soma ponderada dos outputs a ser menor ou igual a um; 𝑑3𝑘
−   e  𝑑3𝑘

+   são os desvios da meta 

que transforma a variável M no desvio máximo, sendo as variáveis de desvio dk procedentes do 

modelo MCDEA também desvios indesejáveis no contexto de programação por metas. 

A função de realização {𝑑1
− + 𝑑1

+ +  𝑑2
+ + ∑ 𝑑3𝑘

−𝑛
𝑘=1 + ∑ 𝑑𝑘

𝑛
𝑘=1 } implica que pesos 

iguais são atribuídos a todos os desvios indesejáveis no esquema de ponderação. Em seu 

trabalho, Bal et al. (2010) afirmam que essa função de realização tem como propósito:  

 

(i) minimizar a soma dos desvios indesejáveis dada por 𝑑1
− + 𝑑1

+, na meta 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 + 𝑑1
− − 𝑑1

+ = 1,   𝑟
𝑖=1 tal que lim

𝑑1
−+𝑑1

+→0
∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 + 𝑑1

− − 𝑑1
+ → 1𝑟

𝑖=1 . 

(ii) minimizar o desvio indesejável 𝑑2
+ na meta  ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜 + 𝑑2

− − 𝑑2
+ = 1 𝑠

𝑗=1  (alegado 

pelos autores como sendo equivalente a minimizar do ou maximizar 𝐸𝑜 =

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1 , o que não é verdade, como será explicado no próximo capítulo); 
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(iii) minimizar a soma de desvios indesejáveis dada por ∑ 𝑑3𝑘
−𝑛

𝑘=1  na meta dada por 

 𝑀 − 𝑑𝑘 +  𝑑3𝑘
− − 𝑑3𝑘

+ = 0  (𝑘 = 1,…, 𝑛); e 

(iv) minimizar a soma dos desvios (∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1 ) – equivocadamente tratados pelos autores 

como indesejáveis, embora sejam variáveis de decisão MCDEA – também na meta 

dada por 𝑀 − 𝑑𝑘 +  𝑑3𝑘
− − 𝑑3𝑘

+ = 0  (𝑘 = 1, … , 𝑛).  

 

O próximo capítulo apresenta uma análise crítica sobre as falhas na formulação dos 

modelos GPDEA (BAL et al., 2010), as quais vão além das acima mencionadas em (ii) e (iv). 
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4 ANÁLISE CRÍTICA DOS MODELOS GPDEA  

 

 

 

4.1 ANÁLISE DA FORMULAÇÃO DOS MODELOS GPDEA  

 

O propósito desta seção é identificar os problemas na formulação dos modelos GPDEA 

(BAL et al., 2010). Isso contribuirá para o desenvolvimento de uma formulação que resolva 

apropriadamente os problemas MCDEA dados em (11a), (11b), (12a) e (12b), por meio de 

programação por metas. 

Na literatura, Ghasemi et al. (2014) já haviam destacado algumas das falhas no 

trabalho de Bal et al. (2010), que vão, desde a má aplicação da metodologia de programação 

por metas na formulação dos modelos GPDEA, até erros nos resultados de eficiência 

reportados.  

Dentre as falhas metodológicas dos modelos GPDEA, Ghasemi et al. (2014) 

ressaltaram o fato de os modelos GPDEA permitirem multiplicadores nulos para todas as 

DMUs do conjunto de análise, comprometendo, assim, um dos objetivos originais destes 

modelos, que era tornar o esquema de multiplicadores mais realista (BAL et al., 2010). Como 

será explicado na Subseção 4.1.1, essa falha se deve à primeira inconsistência relacionada mais 

adiante nesta seção. 

Outro aspecto discutido por Ghasemi et al. (2014) é o fato de os modelos GPDEA não 

reproduzirem uma análise MCDEA que englobe os três objetivos conjuntamente, mas apenas a 

otimização individual do objetivo minisoma. Contudo, Ghasemi et al. (2014) não exploraram 

as razões associadas a tal fato, as quais serão abordadas de forma mais aprofundada na Subseção 

4.1.5 e estão associadas à quinta inconsistência também relacionada mais adiante nesta seção. 

Dentro desse contexto, a presente seção expande as discussões apresentadas por 

Ghasemi et al. (2014). Portanto, será conduzida aqui uma análise crítica na qual se busca 

enumerar, exaustivamente, toda e cada falha metodológica presente na formulação dos modelos 

GPDEA. De fato, ao se confrontar a formulação dos modelos GPDEA e a metodologia de 

programação por metas, é possível identificar cinco inconsistências básicas: 

  

(i) transformar a primeira restrição (i.e., ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1 = 1) dos modelos MCDEA dados 

por (11a) e (11b) em meta;  
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(ii) ao converter o primeiro objetivo dos modelos MCDEA (i.e., maximização da 

eficiência DEA tradicional) em meta, formular uma meta do tipo 𝑓𝑖 (z) ≤ 𝑔𝑖, 

adequada para um objetivo de minimização e não de maximização; 

(iii) não separar a terceira restrição  dos modelos MCDEA (i.e., 𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0) do nível 

de aspiração atribuído na conversão do objetivo minimax em meta; 

(iv) usar variáveis de desvios em excesso, ao transformar o objetivo minimax em meta; 

e 

(v) inserir a soma das variáveis de desvio (variáveis de decisão) do modelo MCDEA 

(i.e., ∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1 ), e que representa o objetivo minisoma em si, diretamente, na 

função de realização (que minimiza os desvios indesejáveis). 

 

Embora, Ghasemi et al. (2014) tenham mencionado a primeira inconsistência, aqui ela 

será analisada de forma mais aprofundada. Em relação às demais falhas metodológicas acima 

elencadas, não foram encontrados registro de identificação ou análise prévia na literatura, 

embora uma das consequências da quinta inconsistência tenha sido mencionada por Ghasemi 

et al. (2014). 

É importante ressaltar, ainda, que, apesar de não serem objeto de análise desta tese, os 

modelos GPMCDEA (BAL; ÖRKCÜ, 2007) apresentam as mesmas inconsistências. A única 

diferença é que, nos modelos GPMCDEA, o tipo de abordagem de programação por metas 

usado na resolução dos problemas MCDEA é o lexicográfico, ao invés da soma ponderada 

empregada nos modelos GPDEA aqui analisados. 

 

4.1.1 PRIMEIRA INCONSISTÊNCIA 

 

Inicialmente, cabe relembrar que o propósito principal da programação por metas é 

transformar múltiplos objetivos conflitantes (i.e., sem solução viável que os otimize 

simultaneamente) em metas numéricas específicas impostas pelo decisor (vide Subseção 2.2.2). 

Dentro desse contexto, a primeira inconsistência na formulação dos modelos GPDEA se refere 

à transformação da primeira restrição dos modelos MCDEA orientados a inputs descritos em 

(11a) e (11b), e dada por ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1 = 1, em metas. 

Como visto na Subseção 2.2.2, as restrições originais do problema multiobjetivo 

devem ser obrigatoriamente atendidas (restrições duras), e, portanto, não podem ser convertidas 

em metas (restrições brandas). No caso particular do problema MCDEA, a primeira restrição 
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(i.e., ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1 = 1) provém dos modelos DEA tradicionais e decorre da linearização do 

problema de programação fracionária original. Geralmente, para tal procedimento recorre-se à 

unidade como constante de linearização, embora o uso de outros valores seja possível (vide 

Subseção 2.1.1).  

Desse modo, a primeira restrição tem que ser obrigatoriamente satisfeita (restrição 

dura) para a correta resolução dos problemas MCDEA, pois, em um modelo orientado a inputs, 

tais como os descritos em (11a) e (11b), é absolutamente necessário restringir a soma ponderada 

dos inputs da DMU em análise (DMUo) a um valor constante, geralmente, igual à unidade (i.e., 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1 = 1), para, então, buscar atingir níveis de produção (outputs) tão altos quanto 

possível para esta mesma DMU.  

Tecnicamente, como afirmam Ghasemi et al. (2014), tal procedimento é um aspecto 

fundamental de dimensionamento e benchmarking, para os quais é imperativo fixar a soma 

ponderada dos inputs (como deveria ter sido feito na formulação GPDEA) da DMU cuja 

eficiência está sendo otimizada (ou a soma ponderada dos outputs, no caso de uma formulação 

orientada a outputs) como sendo igual a um, antes de determinar a outra soma ponderada. 

Apesar disso, nos modelos GPDEA, a soma ponderada dos inputs da DMUo (i.e., 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1 ) pode resultar nula (quando, 𝑑1

− = 1 e 𝑑1
+ = 0). Isso porque, a primeira meta, em 

(13a) e (13b), é dada por: 

 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 + 𝑑1
− − 𝑑1

+ = 1.   
𝑟

𝑖=1
 

 

Então, quando 𝑑1
− = 1 e 𝑑1

+ = 0, tem-se que: 

 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 + 1 − 0 = 1 ∴ ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 = 0.   
𝑟

𝑖=1

𝑟

𝑖=1
 

 

Tal condição se revela altamente problemática. Isso porque, segundo os fundamentos 

dos modelos DEA em sua forma fracionária, se a soma ponderada dos inputs da DMUo é nula, 

então sua eficiência (neste caso, dada pela razão entre a soma ponderada dos outputs e a soma 

ponderada dos inputs) será indeterminada. Por outro lado, nas formulações DEA já linearizadas, 

tal indeterminação torna-se inadmissível, graças à inclusão da restrição ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1 = 1. 

Não obstante, nos modelos GPDEA (como já mostrado nesta subseção), se os desvios 

indesejáveis 𝑑1
−e 𝑑1

+ forem, respectivamente, unitário e nulo, então, a soma ponderada dos 
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inputs da DMUo será nula. Contudo, tal fato por si só não conduz a eficiências indeterminadas 

nesses modelos. Isso ocorre, pois, a segunda meta do modelo GPDEA-CCR descrito em (13a), 

é dada por: 

 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜 + 𝑑2
− − 𝑑2

+ = 1 
𝑠

𝑗=1
 (14a) 

 

E, a segunda meta do modelo GPDEA-BCC descrito em (13b), é dada por: 

 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜 +  𝑢∗  + 𝑑2
− − 𝑑2

+ = 1   
𝑠

𝑗=1
 (14b) 

 

Em (14a), quando, além de 𝑑1
−e 𝑑1

+ serem, respectivamente, unitário e nulo, os desvios 

𝑑2
−e 𝑑2

+ também forem unitário e nulo, respectivamente, então, no modelo GPDEA-CCR, 

ambas somas ponderadas, dos inputs e dos outputs, para a DMUo serão nulas. Isso porque, em 

(14a), quando 𝑑2
− = 1 e 𝑑2

+ = 0, tem-se que: 

 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜 + 1 − 0 = 1 
𝑠

𝑗=1
∴ ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜 = 0.   

𝑠

𝑗=1
 

   

Já no modelo GPDEA-BCC, nota-se em (14b) que, para a soma dos outputs ser nula, 

faz-se necessário que, além dos desvios 𝑑2
−e 𝑑2

+ serem unitário e nulo, respectivamente, o fator 

de escala  𝑢∗ também seja nulo. Desse modo, tem-se que: 

 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜 + 0 +  1 − 0 = 1  ∴ ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜 = 0.
𝑠

𝑗=1
 

𝑠

𝑗=1
 

 

Observa-se, então, que nos modelos GPDEA-CCR e GPDEA-BCC é possível que: 

 

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜 = 
𝑟

𝑖=1
∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜  

𝑠

𝑗=1
= 0. 
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Embora, sob tais condições, a eficiência apurada devesse ser indeterminada (para 

haver consistência com os fundamentos de DEA na forma fracionária), considerando a terceira 

meta do modelo GPDEA-CCR, dada por: 

 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘 
𝑟

𝑖=1

𝑠

𝑗=1
+ 𝑑𝑘 = 0, ∀𝑘, 

 

e, a do GPDEA-BCC, dada por: 

 

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘 
𝑟

𝑖=1

𝑠

𝑗=1
+ 𝑢∗ + 𝑑𝑘 = 0, ∀𝑘, 

 

tem-se que, para a DMUo (i.e., quando k=o), o desvio do (ineficiência) será nulo. Logo, Eo 

(eficiência) será unitária. Lembrando que, como visto anteriormente nesta subseção, no modelo 

GPDEA-BCC, para a soma ponderada dos outputs ser nula, o fator de escala  𝑢∗ também deve 

ser nulo. 

Para ilustrar os reflexos da primeira inconsistência dos modelos GPDEA nos 

resultados de eficiência apurados, considerar-se-á o conjunto de dados hipotético, composto por 

dez DMUs, quatro inputs e quatro outputs, exibidos na Tabela 1, originalmente reportado em 

Bal et al. (2010, p. 102). Os resultados repostados nesta subseção foram obtidos usando o 

software iMOLPe (interactive Multi-Objective Linear Programming explorer) versão 2.1 

(disponível em http://www.uc.pt/en/org/inescc/products).  

Para evitar distorções decorrentes das diferenças nas unidades de medidas dos inputs 

e outputs, os dados brutos da Tabela 1 serão normalizados, dividindo cada input/output pelo 

seu respectivo valor máximo, tal como recomendado por Bal et al. (2010). 
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Tabela 1 – Dados hipotéticos 

DMU 
Inputs  Outputs 

x1 x2 x3 x4  y1 y2 y3 y4 

1 32 50 82 46  47 93 54 65 

2 61 56 68 37  88 56 92 80 

3 42 58 45 34  94 65 80 80 

4 73 39 88 81  50 53 93 97 

5 45 38 68 41  47 42 70 52 

6 86 62 44 32  86 45 100 47 

7 38 74 71 74  83 91 62 74 

8 61 54 70 62  79 60 72 98 

9 84 52 38 47  85 68 51 41 

10 87 47 31 52  78 95 70 92 

 

A Tabela 2 apresenta alguns dos resultados obtidos a partir da aplicação do modelo 

GPDEA-CCR descrito em (13a) aos dados da Tabela 1, após a mencionada normalização. A 

partir da Tabela 2, é possível observar que, para esse conjunto de dados, em particular, o modelo 

GPDEA-CCR inapropriadamente resulta em eficiências unitárias DMUs 1 e 5, a despeito de 

todos os multiplicadores ótimos encontrados serem nulos, o que, conforme anteriormente 

explicado nesta subseção, deveria resultar em eficiências indeterminadas. 

 

Tabela 2 – Resultados GPDEA-CCR para os dados hipotéticos normalizados 

DMU v1 v2 v3 v4 u1 u2 u3 u4 d1
- d1

+ d2
- d2

+ do Eo 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

2 0,350 0,997 0 0 0,298 0,412 0,464 0 0 0 0,052 0 0,052 0,948 

3 0,369 1 0 0 0,313 0,433 0,488 0 0 0 0 0 0 1 

4 0,293 0,875 0,052 0,241 0 0,464 0,797 0 0 0 0 0 0 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

6 0,296 0,844 0 0 0,252 0,349 0,392 0 0 0 0,212 0 0,212 0,788 

7 0,213 0,733 0 0,190 0,065 0,352 0,564 0 0 0 0,255 0 0,255 0,745 

8 0,257 0,883 0 0,229 0,079 0,424 0,679 0 0 0 0,177 0 0,177 0,823 

9 0,337 0,960 0 0 0,287 0,396 0,446 0 0 0 0,229 0 0,229 0,771 

10 0,356 1,014 0 0 0,303 0,419 0,471 0 0 0 0 0 0 1 

 

A Tabela 3 exibe alguns dos resultados derivados a partir da aplicação do modelo 

GPDEA-BCC descrito em (13b) aos dados da Tabela 1, após a normalização. Na Tabela 3, 

pode-se notar que o modelo GPDEA-BCC, para esse conjunto de dados, também resultou 

inadequadamente em eficiências unitárias, mas somente para a DMU 5.  
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Isso porque essa DMU foi a única em que, além de todos multiplicadores ótimos obtidos serem 

nulos, o fator de escala  𝑢∗ também resultou nulo. 

 

Tabela 3 – Resultados GPDEA-BCC para os dados hipotéticos normalizados 

DMU v1 v2 v3 v4 u1 u2 u3 u4 u* d1
- d1

+ d2
- d2

+ do Eo 

1 0,135 1,406 0 0 0,716 0 0,172 0 0,31 0 0 0,549 0 0,235 0,765 

2 0,320 1,025 0 0 0,319 0,312 0,307 0 0,18 0 0 0,235 0 0,055 0,945 

3 0,335 1,070 0 0 0,333 0,326 0,321 0 0,19 0 0 0,187 0 0 1 

4 0,293 0,875 0,052 0,241 0 0,464 0,797 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

6 0,273 0,872 0 0 0,272 0,265 0,261 0 0,15 0 0 0,364 0 0,212 0,788 

7 0,092 0,960 0 0 0,489 0 0,118 0 0,67 0 0 0 0,495 0,282 0,718 

8 0,330 1,054 0 0 0,328 0,321 0,316 0 0,18 0 0 0,294 0 0,110 0,890 

9 0,311 0,995 0 0 0,310 0,303 0,298 0 0,17 0 0 0,350  0,176 0,824 

10 0,330 1,055 0 0 0,329 0,321 0,316 0 0,18 0 0 0,185 0 0 1 

 

É importante ressaltar que os resultados de eficiência exibidos nas Tabelas 2 e 3 são 

iguais aos reportados por Ghasemi et al. (2014, p. 643) como “valores verdadeiros” (“true 

values”), mas não coincidem com os apresentados em Bal et al. (2010). Isso porque, além dos 

problemas na formulação dos modelos GPDEA, os valores de eficiência reportados em Bal et 

al. (2010) também estão incorretos. Por outro lado, os multiplicadores ótimos exibidos nas 

Tabelas 2 e 3 diferem dos apresentados por Ghasemi et al. (2014), pois aqui utilizou-se os dados 

normalizados, tal como sugerido em Bal et al. (2010), embora estes autores não apresentem os 

multiplicadores obtidos pelos seus modelos GPDEA. Ainda assim, os multiplicadores nulos 

contidos nas Tabelas 2 e 3 coincidem com os reportados por Ghasemi et al. (2014). 

 

4.1.2 SEGUNDA INCONSISTÊNCIA 

 

A segunda inconsistência está relacionada à conversão do primeiro objetivo (i.e., o 

objetivo DEA tradicional) dos modelos MCDEA orientados a inputs descritos em (11a) e (11b) 

em meta. Relembrando que esse objetivo consiste na maximização da eficiência (i.e., max 𝐸𝑜 =

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜,  𝑠
𝑗=1 no caso CCR; ou  max 𝐸𝑜 = ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜 + 𝑢∗, 𝑠

𝑗=1 no caso BCC) ou, de maneira 

alternativa, na minimização da ineficiência (i.e., min 𝑑𝑜 = 1 − 𝐸𝑜). 

Em seu trabalho, Bal et al. (2010) optaram pela primeira alternativa, ou seja, ao 

desenvolverem os modelos GPDEA, eles escolheram transformar o objetivo de maximização 

da eficiência em meta. Conforme a metodologia descrita na Subseção 2.2.2, como o objetivo 
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por eles selecionado foi o de maximização, a meta resultante deveria ser do tipo 𝑓𝑖(z) ≥ 𝑔𝑖, a 

qual, após a inclusão das variáveis de desvio, tornar-se-ia 𝑓𝑖 (z) + 𝑑𝑖
− − 𝑑𝑖

+ = 𝑔𝑖, com a 

subsequente minimização do desvio indesejável 𝑑𝑖
−. Como as eficiências estão limitadas ao 

intervalo [0,1], o natural seria, então, ao formular a meta correspondente à maximização da 

eficiência, fixar o nível de aspiração mínimo que se deseja igualar ou superar, denotado por 𝑔𝑖, 

em zero. Mas, dessa forma, a resolução do problema poderia gerar eficiências maiores que um. 

Essa situação poderia, no entanto, ser resolvida, com a posterior normalização das eficiências 

apuradas, por exemplo.  

Por outro lado, caso os autores tivessem optado por transformar o objetivo de 

minimização da ineficiência em meta, a meta resultante deveria ser do tipo 𝑓𝑖 (z) ≤ 𝑔𝑖, a qual, 

após a inclusão das variáveis de desvio, tornar-se-ia 𝑓𝑖 (z) + 𝑑𝑖
− − 𝑑𝑖

+ = 𝑔𝑖, com a subsequente 

minimização do desvio indesejável 𝑑𝑖
+. Mais uma vez, como a ineficiência da DMUo está 

limitada ao intervalo [0,1], o natural seria, então, ao formular a meta correspondente à 

minimização da ineficiência, fixar o nível de aspiração que não se deseja superar (i.e., 𝑔𝑖) em 

um. Dessa forma, assegurar-se-iam ineficiências positivas e limitadas à unidade.  

Observa-se, então, que Bal et al. (2010), mesmo tendo optado pela transformação da 

maximização da eficiência em meta, incorreram no equívoco de formular uma meta do tipo 

𝑓𝑖(z) ≤ 𝑔𝑖, apropriada para um objetivo de minimização e não de maximização.  

 

4.1.3 TERCEIRA INCONSISTÊNCIA 

 

A terceira inconsistência refere-se à conversão do segundo objetivo dos modelos 

MCDEA (minimax) em meta. Inicialmente, cabe lembrar que, como visto na Seção 3.2, a 

variável M (desvio máximo) introduzida na segunda função objetivo dos modelos MCDEA 

descritos em (11a) e (11b) tem como propósito tão-somente a linearização deste objetivo, ou 

seja: 

Min Max 𝑑𝑘 ∴ Min 𝑀 

 𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑘 

 

Portanto, a terceira inconsistência na formulação dos modelos GPDEA, descritos em 

(13a) e (13b), consiste em não separar a restrição que lineariza o objetivo minimax nos modelos 

MCDEA (i.e., 𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0), a qual deve ser obrigatoriamente satisfeita (restrição dura), do 

nível de aspiração mínimo a ser atribuído à meta que converte o objetivo minimax (denotado 
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pela variável M) em meta. A falha ocorre porque na formulação GPDEA as variáveis de desvio 

𝑑3𝑘
−  e 𝑑3𝑘

+  são inseridas direta e indevidamente na referida restrição dura. Na realidade, a meta 

referente ao objetivo minimax deveria incluir apenas a variável M e as respectivas variáveis de 

desvio em relação a um dado nível de aspiração máximo (𝑔𝑖) que não se deseja superar. 

 

4.1.4 QUARTA INCONSISTÊNCIA 

 

A quarta inconsistência está diretamente relacionada à terceira. Isso porque, ao se fixar 

um nível de aspiração máximo para a variável M, a fim de transformar o objetivo minimax em 

meta, não havia necessidade de utilizar n pares de desvios (𝑑3𝑘
−  e 𝑑3𝑘

+ , 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛). Esse 

equívoco decorre da incorreta transformação das n restrições duras 𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0 (𝑘 =

1, ⋯ , 𝑛) de linearização do objetivo minimax em meta (terceira inconsistência). 

Na verdade, bastava utilizar apenas um par de desvios, ou seja, 𝑑3
− e 𝑑3

+. Assim, 

baseando-se na metodologia descrita na Subseção 2.2.2, a meta correta (corrigindo as terceira 

e quarta inconsistências) poderia ser representada por 

 

𝑀 + 𝑑3
− − 𝑑3

+ ≤ 𝑔3, 

 

e a variável de desvio indesejável seria dada por 𝑑3
+. Fica claro, então, que a inclusão da soma 

de desvios indesejáveis ∑ 𝑑3𝑘
−𝑛

𝑘=1  na função de realização é inapropriada e deveria ser 

substituída tão-somente por 𝑑3
+.  

A inclusão desnecessária de variáveis de desvios no problema de programação por 

metas pode, eventualmente, dificultar o atingimento da meta correspondente. 

 

4.1.5 QUINTA INCONSISTÊNCIA 

 

A quinta inconsistência relaciona-se ao terceiro objetivo (minisoma) dos modelos 

MCDEA orientados a inputs descritos em (11a) e (11b). Isso porque a soma das variáveis de 

decisão que representam o desvio de eficiência de cada uma das n DMUs do conjunto de análise 

no modelo MCDEA (i.e., ∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1 ), e que denota o objetivo minisoma em si, é direta e 

inapropriadamente inserida na função de realização dos modelos GPDEA dados em (13a) e 

(13b).  
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Há dois problemas nesse procedimento. Primeiro, o objetivo minisoma deveria ter sido 

convertido em meta, com a inserção de duas variáveis de desvio, mas não o foi. Em segundo 

lugar, ao menos uma dessas variáveis de desvio deveria ter sido considerada indesejável e 

inserida na função de realização, no lugar das variáveis de decisão dos modelos MCDEA 

propriamente ditas. Dessa forma, com base na Subseção 2.2.2, a meta correspondente ao 

objetivo minisoma poderia ser corretamente (após corrigir a quinta inconsistência) representada 

por: 

 

∑ 𝑑𝑘

𝑛

𝑘=1
+ 𝑑4

− − 𝑑4
+ ≤ 𝑔4, 

 

Devido à quinta inconsistência, o que se observa nos modelos GPDEA é que as 

eficiências por eles apuradas se igualam aos resultados de eficiência obtidos a partir da 

otimização individual do objetivo minisoma nos modelos MCDEA correspondentes. Embora, 

tal condição já houvesse sido relatada por Ghasemi et al. (2014), os autores não discutiram as 

razões a ela associadas.  

A Tabela 4 exibe os resultados de eficiência obtidas pelos modelos MCDEA 

orientados a inputs dados em (11a) e (11b), a partir da otimização individual do objetivo 

minisoma para os dados hipotéticos normalizados, usando o software iMOLPe versão 2.1.   

Em alguns casos (DMUs 1, 2 e 3), as eficiências minisoma MCDEA-BCC/I reportadas 

na Tabela 4 são menores que as eficiências minisoma MCDEA-CCR/I correspondentes (valores 

em negrito). Essa é uma particularidade apresentada pelo modelo MCDEA ao ser combinado à 

hipótese de retornos variáveis de escala do modelo BCC tradicional. Tal condição contraria 

uma propriedade dos modelos DEA tradicionais, e, como será visto na Subseção 5.1.1, ela 

ocorre apenas quando se otimiza o objetivo minisoma. 
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Tabela 4 – Eficiências obtidas pelos modelos MCDEA orientados a inputs a partir da 

otimização individual do objetivo minisoma para os dados hipotéticos normalizados 

   

DMU 
MCDEA-CCR/I MCDEA-BCC/I 

do Eo do Eo 

1 0 1 0,235 0,765 

2 0,052 0,948 0,055 0,945 

3 0 1 0 1 

4 0 1 0 1 

5 0 1 0 1 

6 0,212 0,788 0,212 0,788 

7 0,255 0,745 0,282 0,718 

8 0,177 0,823 0,110 0,890 

9 0,229 0,771 0,176 0,824 

10 0 1 0 1 

 

Comparando os resultados de eficiência MCDEA apresentados na Tabela 4, com os 

resultados correspondentes apurados pelos modelos GPDEA contidos nas Tabelas 2 e 3, nota-

se que as eficiências apuradas pelos modelos GPDEA terminam por reproduzir uma análise 

MCDEA restrita ao objetivo minisoma, em que pesem todos os equívocos metodológicos 

reportados. Cabe ressaltar, ainda, que para as DMUs 1 e 5 no modelo GPDEA-CCR e DMU 5 

no GPDEA-BCC, embora as eficiências sejam equivalentes às apuradas pelos respectivos 

modelos MCDEA-minisoma, os multiplicadores dos inputs e outputs obtidos na otimização 

MCDEA minisoma não são todos nulos como nos modelos GPDEA. 

Fica, portanto, evidente que a alegação de Bal et al. (2010) de que os modelos GPDEA 

resolveriam os modelos MCDEA correspondentes, por meio de programação por metas do tipo 

soma ponderada, considerando simultaneamente seus três objetivos, não se confirma. Primeiro, 

porque a metodologia de programação por metas foi mal-empregada, como evidenciam as 

inconsistências de formulação discutidas ao longo desta seção. Além disso, porque os 

resultados dos modelos GPDEA se restringem à otimização do objetivo minisoma. E isso ocorre 

não por ser propósito inicial de tais modelos, mas sim em consequência da inclusão de variáveis 

de decisão MCDEA na função de realização GPDEA (quinta inconsistência).   
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5 RESOLUÇÃO DO MODELO MCDEA USANDO PROGRAMAÇÃO POR METAS 

 

 

5.1 FORMULAÇÕES PROPOSTAS 

 

Como destacado na Seção 2.2, o problema de programação por metas p-dimensional 

do tipo soma ponderada pode ser representado como em (8), sendo esta a forma funcional na 

qual Bal et al. (2010) basearam os modelos GPDEA, considerando o caso particular em que 

δ1=δ2= δ3=1.  

Entretanto, como discutido ao longo do Capítulo 4, as várias inconsistências teóricas 

de formulação presentes nos modelos GPDEA, tal como foram propostos por Bal et al. (2010), 

impedem que o propósito original destes modelos, isto é, a resolução dos modelos MCDEA 

orientados a inputs, para os casos CCR e BCC, por meio de programação por metas do tipo 

soma ponderada, seja atingido. 

Dentro desse contexto, o objetivo deste Capítulo é propor uma formulação correta, 

também baseada na forma funcional dada em (8), que de fato atinja os objetivos originais de 

Bal et al. (2010). Essa formulação será chamada de WGP-MCDEA-CCR ou WGP-MCDEA-

BCC, conforme o problema MCDEA que busca resolver.  

Cabe ressaltar que, embora o uso de pesos iguais (i.e., δ1=δ2=δ3=1) seja consistente 

com a concepção original de Li e Reeves (1999) para o modelo MCDEA, no sentido de não 

estabelecer uma ordem de preferência entre os três objetivos (aqui transformados em metas), 

mais adiante, na Subseção 5.1.1, aborda-se a limitação associada a este procedimento. 

Considerando os fundamentos teóricos apresentados na Seção 2.2, a Tabela 5 sintetiza 

a estrutura para a aplicação da metodologia de programação por metas aos problemas MCDEA 

orientados a inputs, para os casos CCR e BCC, descritos em (11a) e (11b), respectivamente. A 

mesma estrutura é válida para a extensão aqui proposta para os problemas MCDEA orientados 

a outputs, para os casos CCR e BCC, descritos em (12a) e (12b), não abrangidos pelos modelos 

GPDEA de Bal et al. (2010), os quais se limitaram à orientação a inputs.  

A Tabela 5 apresenta as três funções objetivo dos modelos MCDEA, as duas 

possibilidades de meta para cada objetivo (igualdade ou desigualdade não estrita), a 

representação das metas após a inclusão das variáveis de desvio, e o desvio indesejável a ser 

minimizado na função de realização a fim de atingir o nível de aspiração definido pelo decisor, 

dependendo do tipo de meta definido (igualdade ou desigualdade não estrita). 



51 
 

 
 

Tabela 5 – Estrutura para aplicação de programação por metas aos problemas MCDEA 

 
Objetivos MCDEA Metas iniciais Metas transformadas Desvios indesejáveis 

𝑓1 = min 𝑑𝑜 

𝑑𝑜 = 𝑔1 

ou 

𝑑𝑜 ≤ 𝑔1 

𝑑0 + 𝑑1
− − 𝑑1

+ = 𝑔1 

𝑑1
− + 𝑑1

+ 

ou 

𝑑1
+ 

𝑓2 = min 𝑀 

𝑀 = 𝑔2 

ou 

𝑀 ≤ 𝑔2 

𝑀 +  𝑑2
− − 𝑑2

+ = 𝑔2 

𝑑2
− + 𝑑2

+ 

ou 

𝑑2
+ 

𝑓3 = min ∑ 𝑑𝑘

𝑛

𝑘=1
 

∑ 𝑑𝑘

𝑛

𝑘=1
= 𝑔3  

ou 

∑ 𝑑𝑘

𝑛

𝑘=1
≤ 𝑔3 

∑ 𝑑𝑘

𝑛

𝑘=1

+ 𝑑3
− − 𝑑3

+ = 𝑔3 

𝑑3
− + 𝑑3

+ 

ou 

𝑑3
+ 

 

De acordo com a metodologia de programação por metas, a função de realização deve 

minimizar a soma ponderada dos desvios indesejáveis mostrados na Tabela 5, os quais podem 

variar a depender do tipo das metas iniciais estabelecidas (igualdade ou desigualdade não 

estrita). 

Inicialmente, seguindo a ideia inicial de Bal et al. (2010), analisa-se o caso em que 

δ1=δ2=δ3=1. Tal condição é consistente com a concepção original de Li e Reeves (1999) para o 

modelo MCDEA, no sentido de não estabelecer uma ordem de preferência entre os três 

objetivos, ainda que indireta, após sua transformação em metas. Desse modo, caso se optasse 

pelas metas menos restritivas (desigualdade não estrita) para cada função objetivo, a função de 

realização seria dada por Min {𝑑1
+ + 𝑑2

+ + 𝑑3
+}. Contudo, na presente proposta de formulação, 

preferiu-se flexibilizar a definição dos pesos da função de realização (i.e., δ1, δ2 e δ3). As razões 

para tanto serão detalhadas na Subseção 5.1.1. 

Conforme as orientações gerais dadas por Caballero et al. (1997), na formulação da 

presente proposta de modelo de programação por metas do tipo soma ponderada cujo propósito 

é resolver os problemas MCDEA, é necessário, primeiro, listar o conjunto de restrições 

originais do modelo MCDEA (restrições duras), as quais têm que ser satisfeitas (vide Seção 
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2.2). A seguir, deve-se relacionar as restrições brandas, decorrentes das definições das metas e 

que não precisam ser obrigatoriamente atendidas. 

Assim, as formulações aqui propostas para os modelos WGP-MCDEA orientados a 

inputs, que visam resolver os problemas MCDEA orientados a inputs, para os casos CCR e 

BCC, descritos em (11a) e (11b), são dadas, respectivamente, por (15a) e (15b): 

 

WGP-MCDEA-CCR orientado a inputs: 

Min 𝑎 = {𝛿1𝑑1
+ +  𝛿2𝑑2

+ + 𝛿3𝑑3
+}  

s. a. ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1 = 1    

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘  𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑑𝑘 = 0, ∀𝑘   

𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑘                                                     

𝑑𝑜 + 𝑑1
− − 𝑑1

+ ≤ 𝑔1                                         (15a) 

𝑀 + 𝑑2
− − 𝑑2

+ ≤ 𝑔2, ∀𝑘 

∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1  +𝑑3

− − 𝑑3
+ ≤ 𝑔3 

𝑢𝑗 ,  𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖 

𝛿1, 𝛿2, 𝛿3, 𝑑𝑘 , 𝑑1
−, 𝑑1

+, 𝑑2
−, 𝑑2

+, 𝑑3
−, 𝑑3

+ ≥ 0,  ∀𝑘 

 

WGP-MCDEA-BCC orientado a inputs: 

Min 𝑎 = {𝛿1𝑑1
+ +  𝛿2𝑑2

+ + 𝛿3𝑑3
+}  

s. a. ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑟
𝑖=1 = 1    

 ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘 𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑢∗ + 𝑑𝑘 = 0, ∀𝑘   

𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑘                                       

𝑑𝑜 + 𝑑1
− − 𝑑1

+ ≤ 𝑔1                                           

(15b) 

𝑀 + 𝑑2
− − 𝑑2

+ ≤ 𝑔2, ∀𝑘 

∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1  +𝑑3

− − 𝑑3
+ ≤ 𝑔3 

𝑢𝑗 ,  𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖 

𝛿1, 𝛿2, 𝛿3, 𝑑𝑘 , 𝑑1
−, 𝑑1

+, 𝑑2
−, 𝑑2

+, 𝑑3
−, 𝑑3

+ ≥ 0,  ∀𝑘 

𝑢∗ ∈ ℛ 

 

Como mencionado na Seção 3.2, do é o único desvio de eficiência limitado ao intervalo 

[0, 1]. Por esse motivo, poder-se-ia optar por atribuir diretamente o nível de aspiração g1=1 à 

quarta restrição (primeira meta) em (15a) e (15b). No entanto, como os desvios de eficiência 

das demais DMUs (i.e., dk≠o) podem ser maiores que 1, não se deve pré-fixar os valores 

máximos para os níveis de aspiração g2 e g3, uma vez que tais valores dependem do conjunto 

de dados em análise e podem ser calibrados pelo decisor ao longo da análise. Por questão de 

padronização, as formulações aqui propostas flexibilizam todos níveis de aspiração. 
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As formulações dadas em (15a) e (15b) corrigem os modelos GPDEA-CCR e GPDEA-

BCC, respectivamente. Os modelos WGP-MCDEA orientados a inputs propostos nesta tese 

diferem dos modelos GPDEA de Bal et al. (2010) nos pontos relacionados a seguir: 

 

• a função de realização no que se refere aos desvios indesejáveis e à possibilidade 

de se atribuir pesos (δ1, δ2 e δ3) diferentes;  

• as primeira e terceira restrições (duras) do modelo MCDEA que aqui permanecem 

inalteradas (i.e., tais como no modelo MCDEA); 

• as quarta, quinta e sexta restrições (brandas) que representam as metas; e 

• o fato de a definição dos níveis de aspiração poder ficar a cargo do decisor. 

 

Como já mencionado nesta seção, embora os modelos GPDEA de Bal et al. (2010) 

tenham se restringido à orientação a inputs, os modelos WGP-MCDEA aqui propostos também 

abrangerão os problemas MCDEA orientados a outputs descritos em (12a) e (12b). 

Portanto, de forma análoga, as formulações aqui propostas para os modelos WGP-

MCDEA orientados a outputs, que visam resolver os problemas MCDEA orientados a outputs, 

para os casos CCR e BCC, descritos em (12a) e (12b), são dadas, respectivamente, por (16a) e 

(16b).  

 

WGP-MCDEA-CCR orientado a outputs: 

Min 𝑎 = {𝛿1𝑑1
+ +  𝛿2𝑑2

+ + 𝛿3𝑑3
+}  

s. a. ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1 = 1    

∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘  𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 + 𝑑𝑘 = 0, ∀𝑘   

𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑘                                                     

𝑑𝑜 + 𝑑1
− − 𝑑1

+ ≤ 𝑔1                                           

(16a) 

𝑀 + 𝑑2
− − 𝑑2

+ ≤ 𝑔2, ∀𝑘 

∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1  +𝑑3

− − 𝑑3
+ ≤ 𝑔3 

WGP-MCDEA-BCC orientado a outputs: 

Min 𝑎 = {𝛿1𝑑1
+ +  𝛿2𝑑2

+ + 𝛿3𝑑3
+}  

s. a.  ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑜
𝑠
𝑗=1 = 1    

 ∑ 𝑢𝑗𝑦𝑗𝑘 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘 𝑟
𝑖=1

𝑠
𝑗=1 +𝑣∗ + 𝑑𝑘 = 0, ∀𝑘   

𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑘                                       

𝑑𝑜 + 𝑑1
− − 𝑑1

+ ≤ 𝑔1                                           

(16b) 

𝑀 + 𝑑2
− − 𝑑2

+ ≤ 𝑔2, ∀𝑘 

∑ 𝑑𝑘
𝑛
𝑘=1  +𝑑3

− − 𝑑3
+ ≤ 𝑔3 
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𝑢𝑗 ,  𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖 

𝛿1, 𝛿2, 𝛿3, 𝑑𝑘 , 𝑑1
−, 𝑑1

+, 𝑑2
−, 𝑑2

+, 𝑑3
−, 𝑑3

+ ≥ 0,  ∀𝑘 

 

𝑢𝑗 ,  𝑣𝑖 ≥ 0, ∀𝑗, 𝑖 

𝛿1, 𝛿2, 𝛿3, 𝑑𝑘 , 𝑑1
−, 𝑑1

+, 𝑑2
−, 𝑑2

+, 𝑑3
−, 𝑑3

+ ≥ 0,  ∀𝑘 

𝑣∗ ∈ ℛ 

 

5.1.1 EXEMPLO NUMÉRICO 

 

O propósito desta subseção é comparar os resultados das formulações WGP-MCDEA-

CCR e WGP-MCDEA-BCC propostas em (15a) e (15b), com as soluções dos problemas 

MCDEA orientados a inputs, para os casos CCR e BCC, dados em (11a) e (11b). Mostra-se 

que, sob certas condições, os modelos WGP-MCDEA aqui propostos reproduzem exatamente 

os resultados relativos às soluções não dominadas dos respectivos modelos MCDEA. 

Para ilustrar a validade das formulações  

WGP-MCDEA, as soluções MCDEA para os dados hipotéticos da Tabela 1 são apresentadas 

na Tabela 6. Tal como na Subseção 4.1.1, os resultados reportados referem-se aos dados 

normalizados e foram calculados usando o software iMOLPe versão 2.1. Os resultados 

apresentados referem-se às soluções básicas não dominadas. 
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Tabela 6 – Soluções básicas não dominadas MCDEA para os dados hipotéticos 

DMU 

MCDEA-CCR/I  MCDEA-BCC/I 

Solução 
Funções objetivo  

Solução 
Funções objetivo 

f1 f2 f3  f1 f2 f3 

1 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,300 1,134  1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,283 1,012 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,172 0,258 1,825  2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,093 0,233 1,47 

3 (λ1=λ3=1; λ2=0) 0 0,375 1,098  3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,235 0,413 0,987 

2 

1 (λ1= 1; λ2=λ3=0) 0 0,337 0,954  1 (λ1= 1; λ2=λ3=0) 0 0,392 0,885 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,144 0,227 1,604  2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,114 0,207 0,985 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,052 0,250 0,912  3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,055 0,249 0,806 

3 

1 (λ1=1; λ2= λ3=0) 0 0,241 0,969  1 (λ1=1; λ2= λ3=0) 0 0,243 0,842 

2 (λ1=λ2=1; λ3=0) 0 0,234 0,983  2 (λ1=λ2=1; λ3=0) 0 0,236 0,925 

3 (λ1=λ3=1; λ2=0) 0 0,263 0,960  3 (λ1=λ3=1; λ2=0) 0 0,260 0,842 

4 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,322 0,994  1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,257 0,994 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,231 0,234 1,658  2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,204 0,204 1,291 

3 (λ1=λ3=1; λ2=0) 0 0,327 0,989  3 (λ1=λ3=1; λ2=0) 0 0,341 0,989 

5 

1 (λ1=λ3=1; λ2= 0) 0 0,438 1,284  1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,305 1,198 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,231 0,294 2,077  2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,081 0,261 1,657 

     3 (λ1=λ3=1; λ3=0) 0 0,360 1,165 

6 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,406 1,099  1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,436 1,003 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,195 0,195 0,800  2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,189 0,189 0,903 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,212 0,212 0,772  3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,212 0,212 0,686 

7 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,614 2,478  1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,547 2,114 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,197 0,197 0,793  2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,191 0,191 0,913 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,255 0,255 0,748  3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,282 0,282 0,673 

8 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,406 1,485  1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,402 1,472 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,229 0,229 1,622  2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,168 0,209 0,998 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,177 0,3087 0,902  3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,110 0,256 0,829 

9 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,006 0,459 1,597  1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,004 0,468 1,722 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,223 0,223 0,913  2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,213 0,213 1,015 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,229 0,241 0,878  3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,176 0,242 0,783 

10 

 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 0,246 0,928  1 (λ1= 1; λ2=λ3=0) 0 0,237 0,847 

2 (λ1=λ2=1; λ3=0) 0 0,236 0,950  2 (λ1=λ2=1; λ3=0) 0 0,226 1,078 

3 (λ1=λ3=1; λ2=0) 0 0,255 0,927  3 (λ1=λ3=1; λ2=0) 0 0,256 0,830 

 

A partir os resultados da Tabela 6, nota-se que não há soluções que otimizem 

simultaneamente os três objetivos MCDEA (i.e., λ1=λ2=λ3=1 usando o método da soma 

ponderada na resolução do problema). Das soluções básicas não dominadas reportadas na 

Tabela 6, observa-se que, no máximo, dois objetivos puderam ser otimizados simultaneamente. 

Nesse sentido, sob o modelo MCDEA-CCR orientado a inputs, as DMUs 1 e 4 podem ser 

minisoma eficientes (solução 3); e as DMUs 3 e 10 podem ser tanto minimax como minisoma 

eficientes (soluções 2 e 3, respectivamente). Por outro lado, sob o modelo MCDEA-BCC 

orientado a inputs, as DMUs 3 e 10 podem ser tanto minimax como minisoma eficientes 
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(soluções 2 e 3, respectivamente); enquanto as DMUs 4 e 5 podem apenas minisoma eficientes 

(solução 2).  

Desse modo, fica claro que, no caso de se optar por utilizar os pesos δ1=δ2=δ3=1 na 

função de realização, tal como nos modelos GPDEA de Bal et al. (2010), pode-se ficar restrito 

a soluções não dominadas diferentes das soluções básicas encontradas pelo método da soma 

ponderada usado pelo iMOLPe na resolução do problema MCDEA. Por esse motivo, nas 

formulações WGP-MCDEA aqui propostas, optou-se por flexibilizar a definição de tais valores. 

No entanto, neste exemplo numérico, como o intuito é validar as formulações WGP-MCDEA 

orientada a inputs aqui propostas, os valores de δ1, δ2 e δ3 na função de realização utilizados 

serão igualados aos λ1, λ2 e λ3 exibidos para cada solução básica não dominada MCDEA da 

Tabela 6.  

Outro aspecto que merece destaque é o fato de que, embora em um contexto DEA 

tradicional, as eficiências para o modelo BCC sejam sempre iguais ou maiores que as 

eficiências CCR, a partir da Tabela 6, observa-se que, em alguns casos particulares (destacados 

em negrito), a eficiência obtida a partir do modelo MCDEA-BCC/I pode ser inferior as do 

MCDEA-CCR/I. Neste exemplo numérico, os casos em que as eficiências MCDEA-BCC/I 

foram menores que as eficiências MCDEA-CCR/I correspondentes ocorreram na solução que 

otimiza o objetivo minisoma.  

Isso indica que em uma análise MCDEA a combinação da hipótese BCC ao objetivo 

minisoma permite gerar eficiências inferiores que as obtidas sob a hipótese CCR na otimização 

deste mesmo objetivo. Tal condição é similar ao que ocorre com as eficiências intermediárias 

obtidas a partir do modelo DEA em rede (Network DEA) de decomposição aditiva (CHEN et 

al., 2009a), quando este se baseia no BCC. 

A Tabela 7 exibe os multiplicadores de inputs e outputs e os resultados de eficiência 

(i.e., 1- f1) associados a cada solução básica não dominada MCDEA-CCR/I apresentada na 

Tabela 6. A partir da Tabela 7, observa-se que, com exceção das DMUs 4 e 8, para todas as 

demais DMUs, a análise MCDEA-CCR/I resultou em multiplicadores nulos para o output 4. 

Embora haja multiplicadores nulos para outros inputs e outputs, em tais casos, eles são menos 

frequentes. 
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Tabela 7 – Multiplicadores MCDEA-CCR/I para os dados hipotéticos 

DMU Solução 
Multiplicadores de inputs   Multiplicadores de outputs   

Eficiência 
v1 v2 v3 v4  u1 u2 u3 u4  

1 

1 0,427 1,229 0 0,022  0,350 0,513 0,597 0  1 

2 0,401 0,761 0,363 0  0,295 0,428 0,484 0  0,828 

3 0,313 1,075 0 0,279  0,096 0,516 0,827 0  1 

2 

1 0,254 0,936 0 0,249  0,095 0,428 0,716 0  1 

2 0,352 0,669 0,320 0  0,260 0,376 0,426 0  0,856 

3 0,350 0,997 0 0  0,298 0,412 0,464 0  0,948 

3 

1 0,336 1,060 0 0,017  0,335 0,398 0,491 0  1 

2 0,338 1,058 0,015 0  0,339 0,388 0,494 0  1 

3 0,369 1,049 0 0  0,313 0,433 0,488 0  1 

4 

1 0,299 0,873 0,058 0,231  0 0 0,465 0,797  1 

2 0,364 0,691 0,330 0  0,268 0,389 0,440 0  0,769 

3 0,293 0,875 0,052 0,241  0 0,464 0,797 0  1 

5 
1 0,366 1,257 0 0,327  0,112 0,604 0,967 0  1 

2 0,456 0,866 0,414 0  0,336 0,487 0,551 0  0,769 

6 

1 0,182 0,760 0,219 0,186  0 0,242 0,886 0  1 

2 0,276 0,861 0,012 0  0,276 0,316 0,402 0  0,805 

3 0,296 0,844 0 0  0,252 0,349 0,392 0  0,788 

7 

1 0,641 0,321 0,494 0  0,270 0,795 0 0  1 

2 0,275 0,868 0 0,014  0,274 0,326 0,402 0  0,803 

3 0,213 0,733 0 0,190  0,065 0,352 0,564 0  0,745 

8 

1 0,236 1,081 0 0,060  0,541 0 0 0,545  1 

2 0,356 0,676 0,323 0  0,263 0,380 0,430 0  0,771 

3 0,257 0,883 0 0,229  0,079 0,424 0,679 0  0,823 

9 

1 0 1,365 0 0,071  1,099 0 0 0  0,994 

2 0,314 0,982 0,014 0  0,315 0,360 0,459 0  0,777 

3 0,337 0,960 0 0  0,287 0,396 0,446 0  0,771 

10 

1 0,350 1,006 0 0,018  0,286 0,420 0,489 0  1 

2 0,329 1,040 0 0,016  0,328 0,390 0,482 0  1 

3 0,356 1,014 0 0  0,303 0,419 0,471 0  1 

 

É importante ressaltar que a presença de multiplicadores nulos em análises MCDEA 

já foi discutida na literatura (e.g., SOARES DE MELLO et al., 2006; GHASEMI et al., 2014; 

RUBEM et al., 2015a, 2015b; RUBEM et al., 2015c). Para evitá-los, poder-se-ia ter recorrido 

a medidas adicionais, tal como a restrição direta aos multiplicadores adotada em Ghasemi et al. 

(2014), ou o procedimento proposto por Soares de Mello et al. (2006) ou, ainda, a abordagem 

de Rubem et al. (2015a, 2015b) e Rubem et al. (2015c). Entretanto, como o propósito da análise 
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deste conjunto de dados é validar os modelos WGPDEA aqui propostos, optou-se por manter 

os valores nulos originalmente obtidos. 

A Tabela 8 exibe os multiplicadores de inputs e outputs e os resultados de eficiência 

associados a cada solução básica não dominada MCDEA-BCC/I apresentada na Tabela 6. Tal 

como no caso CCR, optou-se por não recorrer a procedimentos adicionais para evitar a presença 

de multiplicadores nulos.  

 

Tabela 8 - Multiplicadores MCDEA-BCC/I para os dados hipotéticos 

DMU Solução 
Multiplicadores de inputs  Multiplicadores de outputs  

Eficiência 
v1 v2 v3 v4  u1 u2 u3 u4  

1 

1  0,382 1,233 0 0,047  0,344 0,407 0,454 0  1 

2  0,415 0,581 0,488 0  0 0,246 0,273 0  0,907 

3  0,135 1,406 0 0  0,716 0 0,172 0  0,765 

2 

1 0,088 1,210 0 0,050  0,595 0 0,219 0  1 

2 0,377 0,697 0,269 0  0 0,275 0,383 0  0,886 

3 0,320 1,025 0 0  0,319 0,312 0,307 0  0,945 

3 

1 0,302 1,090 0 0  0,375 0,27 0,295 0  1 

2 0,372 0,984 0,097 0  0,192 0,349 0,471 0  1 

3 0,335 1,070 0 0  0,333 0,326 0,321 0  1 

4 

1 0,397 1,076 0,082 0,017  0,216 0,393 0,510 0  1 

2 0,363 0,509 0,427 0  0 0,215 0,239 0  0,796 

3 0,273 0,880 0,028 0,279  0 0,475 0,821 0  1 

5 

1 0,481 1,274 0,125 0  0,249 0,453 0,610 0  1 

2 0,466 0,653 0,549 0  0 0,277 0,307 0  0,919 

3 0,463 1,481 0 0  0,461 0,451 0,444 0  1 

6 

1  0,090 0,920 0,201 0,102  0,257 0 0,560 0  1 

2  0,346 0,639 0,247 0  0 0,252 0,351 0  0,811 

3  0,273 0,872 0 0  0,272 0,265 0,261 0  0,788 

7 

1  0,497 0,783 0 0  0,801 0,877 0 0  1 

2  0,349 0,646 0,250 0  0 0,255 0,355 0  0,809 

3  0,092 0,960 0 0  0,489 0 0,118 0  0,718 

8 

1  0,238 1,142 0 0  0,628 0 0 0,492  1 

2  0,382 0,706 0,273 0  0 0,279 0,388 0  0,832 

3  0,330 1,054 0 0  0,328 0,321 0,316 0  0,890 

9 

1  0 1,423 0 0  1,243 0 0 0  0,996 

2  0,389 0,718 0,278 0  0 0,284 0,395 0  0,787 

3  0,311 0,995 0 0  0,310 0,303 0,298 0  0,824 

10 

1  0,319 1,032 0 0,039  0,288 0,341 0,380 0  1 

2  0,412 0,762 0,294 0  0 0,301 0,419 0  1 

3  0,330 1,055 0 0  0,329 0,321 0,316 0  1 
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A partir da Tabela 8, nota-se que com exceção da DMU 8, para todas as demais DMUs, 

a análise MCDEA-BCC/I resultou em multiplicadores nulos para o output 4. Como no caso 

CCR, no MCDEA-BCC/I os multiplicadores nulos também aparecem para outros inputs e 

outputs, embora também sejam menos frequentes. As soluções anteriormente mencionadas 

nesta subseção, em que a eficiência MCDEA-BCC/I é inferior à MCDEA-CCR/I, estão 

assinaladas em negrito. 

As Tabelas 9 e 10 apresentam os resultados (i.e., função de realização a e 

multiplicadores de inputs e outputs) obtidos a partir dos modelos WGP-MCDEA orientados a 

inputs, para os casos CCR e BCC, respectivamente. Lembrando que o objetivo deste exemplo 

numérico consiste em replicar as soluções MCDEA orientadas a inputs não dominadas (Tabela 

6) e, assim, demonstrar a eficácia das formulações WGP-MCDEA orientadas a inputs propostas 

em (15a) e (15b).  

Dentro desse contexto, as formulações do modelo WGP-MCDEA orientado a inputs 

para os casos CCR e BCC dadas em (15a) e (15b), respectivamente, foram aplicadas a cada 

DMU, considerando aos pesos δ1, δ2 e δ3 na função de realização como sendo, respectivamente, 

iguais aos valores de λ1, λ2 e λ3 (colunas 2 e 6 da Tabela 6) para cada solução básica não 

dominada.  

Além disso, os níveis de aspiração g1, g2 e g3 em (15a) e (15b) foram individualmente 

definidos como sendo iguais aos valores “ótimos” encontrados para cada uma das três funções 

objetivo MCDEA (i.e., f1, f2 e f3, respectivamente) em cada solução básica não dominada 

relativa a cada DMU (colunas 3 a 5 e 7 a 9 na Tabela 6). Por exemplo, para reproduzir a solução 

1 MCDEA-CCR/I da DMU 1, utilizou-se δ1=λ1=1, δ2=λ2=0 e δ3=λ3=0 como os pesos da função 

de realização, e g1= f1=0, g2= f2=0,3 e g3= f3=1,134 como os níveis de aspiração das metas 

associadas ao primeiro, segundo e terceiro objetivos MCDEA, respectivamente. Procedimento 

análogo foi usado para replicar as demais soluções básicas não dominadas da DMU 1, bem 

como todas as soluções básicas não dominadas das outras DMUs, considerando os casos CCR 

e BCC. 
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Tabela 9 – Resultados WGP-MCDEA-CCR/I para os dados hipotéticos 

DMU Solução a 
Multiplicadores de inputs   Multiplicadores de outputs   Eficiência 

MCDEA v1 v2 v3 v4  u1 u2 u3 u4  

1 

1 0 0,493 0,917 0,214 0  0 0,542 0,869 0  1 

2 0 0,401 0,761 0,363 0  0,295 0,428 0,484 0  0,828 

3 0 0,313 1,075 0 0,279  0,096 0,516 0,827 0  1 

2 

1 0 0,251 0,894 0 0,323  0 0,444 0,746 0,063  1 

2 0 0,352 0,669 0,320 0  0,260 0,376 0,426 0  0,856 

3 0 0,350 0,997 0 0  0,298 0,412 0,464 0  0,948 

3 

1 0 0,306 0,916 0,054 0,253  0 0,486 0,835 0  1 

2 0 0,338 1,058 0,015 0  0,339 0,388 0,494 0  1 

3 0 0,369 1,049 0 0  0,313 0,433 0,488 0  1 

4 

1 0 0,435 0,645 0,295 0  0 0 0 1,010  1 

2 0 0,364 0,691 0,330 0  0,268 0,389 0,440 0  0,769 

3 0 0,293 0,875 0,052 0,241  0 0,464 0,797 0  1 

5 
1 0 0,366 1,257 0 0,327  0,112 0,604 0,967 0  1 

2 0 0,456 0,866 0,414 0  0,336 0,487 0,551 0  0,769 

6 

1 0 0,235 0,682 0,392 0  0 0,159 0,925 0  1 

2 0 0,276 0,861 0,012 0  0,276 0,316 0,402 0  0,805 

3 0 0,296 0,844 0 0  0,252 0,349 0,392 0  0,788 

7 

1 0 0,738 0,116 0,697 0  0 0,883 0,249 0  1 

2 0 0,275 0,868 0 0,014  0,274 0,326 0,402 0  0,803 

3 0 0,213 0,733 0 0,190  0,065 0,352 0,564 0  0,745 

8 

1 0 0,569 0,644 0,165 0  0 0,237 0,035 0,825  1 

2 0 0,356 0,676 0,323 0  0,263 0,380 0,430 0  0,771 

3 0 0,257 0,883 0 0,229  0,079 0,424 0,679 0  0,823 

9 

1 0 0 1,365 0 0,071  1,099 0 0 0  0,994 

2 0 0,314 0,982 0,014 0  0,315 0,361 0,459 0  0,777 

3 0 0,337 0,960 0 0  0,287 0,396 0,446 0  0,771 

10 

1 0 0,428 0,797 0,186 0  0 0,472 0,755 0  1 

2 0 0,329 1,040 0 0,016  0,328 0,390 0,482 0  1 

3 0 0,356 1,014 0 0  0,303 0,419 0,471 0  1 

 

A partir da Tabelas 9 e 10, nota-se que para todas as soluções de cada DMU, a função 

de realização é nula (i.e., os níveis de aspiração das três metas foram sempre satisfeitos). 

Portanto, as formulações WGP-MCDEA/I reproduziram as soluções básicas não dominadas 

MCDEA/I, em termos de valores “ótimos” das funções objetivo, considerando que os níveis de 

aspiração das metas a elas associadas foram precisamente fixados com este propósito. 
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Tabela 10 – Resultados WGP-MCDEA-BCC/I para os dados hipotéticos 

DMU Solução a 
Multiplicadores de inputs  Multiplicadores de outputs  Eficiência 

MCDEA v1 v2 v3 v4  u1 u2 u3 u4 

1 

1 0 0,441 0,650 0,428 0  0 0,200 0 0  1 

2 0 0,415 0,581 0,488 0  0 0,246 0,273 0  0,907 

3 0 0,135 1,406 0 0  0,716 0 0,172 0  0,765 

2 

1 0 0,126 0,883 0 0,533  0 0 0,196 0,590  1 

2 0 0,377 0,697 0,269 0  0 0,275 0,383 0  0,886 

3 0 0,320 1,025 0 0  0,319 0,312 0,307 0  0,945 

3 

1 0 0,306 0,916 0,054 0,253  0 0,485 0,835 0  1 

2 0 0,372 0,984 0,097 0  0,192 0,349 0,471 0  1 

3 0 0,335 1,070 0 0  0,333 0,326 0,321 0  1 

4 

1 0 0,402 0,762 0,261 0  0 0 0 0,433  1 

2 0 0,363 0,509 0,427 0  0 0,215 0,239 0  0,796 

3 0 0,273 0,880 0,028 0,279  0 0,475 0,821 0  1 

5 

1 0 0,374 0,643 0,616 0  0 0 0 0  1 

2 0 0,466 0,653 0,549 0  0 0,277 0,307 0  0,919 

3 0 0,463 1,481 0 0  0,461 0,451 0,444 0  1 

6 

1 0 0,235 0,682 0,392 0  0 0,159 0,925 0  1 

2 0 0,346 0,639 0,247 0  0 0,252 0,351 0  0,811 

3 0 0,273 0,872 0 0  0,272 0,265 0,261 0  0,788 

7 

1 0 0,738 0,116 0,697 0  0 0,883 0,249 0  1 

2 0 0,349 0,646 0,250 0  0 0,255 0,355 0  0,809 

3 0 0,092 0,960 0 0  0,489 0 0,118 0  0,718 

8 

1 0 0,453 0,630 0,280 0  0 0 0 0,786  1 

2 0 0,382 0,706 0,273 0  0 0,279 0,388 0  0,832 

3 0 0,330 1,054 0 0  0,328 0,321 0,316 0  0,890 

9 

1 0 0 1,423 0 0  1,243 0 0 0  0,996 

2 0 0,389 0,718 0,278 0  0 0,284 0,395 0  0,787 

3 0 0,311 0,995 0 0  0,310 0,303 0,298 0  0,824 

10 

1 0 0,428 0,797 0,186 0  0 0,472 0,755 0  1 

2 0 0,412 0,762 0,294 0  0 0,301 0,419 0  1 

3 0 0,330 1,055 0 0  0,329 0,321 0,316 0  1 

 

Adicionalmente, comparando os multiplicadores da Tabela 7 com os da Tabela 9, para 

o caso CCR, e os da Tabela 8 com os da Tabela 10, para o caso BCC, nota-se que eles são 

equivalentes em se tratando das soluções 2 e 3 (i.e., as soluções para a otimização individual 

dos objetivos minimax e minisoma, respectivamente). No entanto, na maioria dos casos, os 

multiplicadores obtidos a partir dos modelos WGP-MCDEA para as soluções 1 (i.e., as soluções 

para a otimização do objetivo DEA tradicional) diferem dos multiplicadores obtidos a partir do 

modelo MCDEA/I. De fato, em se tratando das soluções 1, os multiplicadores obtidos a partir 
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do modelo WGP-MCDEA/I são iguais apenas para as DMUs 5 e 9, no caso CCR; e para a DMU 

9, no caso BCC. Esse tipo de resultado é esperado devido à existência de uma infinidade de 

multiplicadores ótimos para as DMUs extremo-eficientes, como explicado na Seção 2.1.  

Por fim, a última coluna das Tabelas 9 e 10 reproduzem as eficiências MCDEA/I 

obtidas em cada solução básica não dominada de cada DMU (veja Tabelas 7 e 8), e foram 

inseridas para ressaltar os valores de eficiência (neste caso, nível de aspiração g1) que os 

modelos WGP-MCDEA/I conseguiram reproduzir. 

O exemplo numérico apresentado nesta subseção ilustrou como as formulações WGP-

MCDEA/I propostas em (15a) e (15b) conseguem reproduzir as soluções básicas não 

dominadas (eficiências e multiplicadores minisoma e minimax) dos modelos MCDEA 

orientados a inputs para os casos CCR e BCC, respectivamente, quando os pesos na função de 

realização e os níveis de aspiração para as metas são definidos com este fim. Isso evidencia 

que, diferentemente dos modelos GPDEA de Bal et al. (2010), as formulações WGP-MCDEA/I 

propostas em (15a) e (15b) resolvem corretamente os modelos MCDEA orientados a inputs, 

para os casos CCR e BCC, respectivamente, usando programação por metas do tipo soma 

ponderada. 

No próximo capítulo, serão apresentados dois exemplos de aplicação dos modelos 

WGP-MCDEA a conjuntos de dados reais. No primeiro caso, será utilizada a orientação a inputs 

e, no segundo, a orientação a outputs. 
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6 APLICAÇÕES 

 

 

6.1. APLICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE COMPANHIAS AÉREAS 

 

O objetivo desta seção é apresentar uma aplicação do modelo WGP-MCDEA 

orientado a inputs a um conjunto de dados reais. Para tanto, a análise apresentada a seguir se 

baseia na modelagem proposta em Pereira et al. (2013) para uma análise MCDEA da eficiência 

das companhias aéreas brasileiras.   

No entanto, como a base de dados usada por Pereira et al. (2013) não foi reportada e 

algumas das variáveis utilizadas não estão disponíveis no Anuário Estatístico do Transporte 

Aéreo, divulgado no sítio da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), foram necessárias 

algumas adaptações a seguir detalhadas. 

Pereira et al. (2013) consideraram como outputs o “número de assentos pagos” e a 

métrica “toneladas usadas por quilômetro”, e como inputs, o “peso máximo de decolagem” e a 

“quantidade total de funcionários”.  

Na presente análise, serão considerados como outputs as métricas “passageiros-km 

transportados” e “toneladas-km transportadas” e como inputs a “capacidade da frota” e o “total 

de funcionários”. A escolha de tais métricas se deve ao fato de estarem disponíveis nos dados 

oficiais divulgados pela ANAC. Alguns trabalhos anteriores reportam o uso desses mesmos 

outputs, como, por exemplo, Silveira et al. (2012) e Gomes Júnior et al. (2016). 

O output “passageiros-km transportados” representa o número de passageiros 

transportados por uma determinada companhia aérea multiplicado pela distância total voada 

(em quilômetros) por todas as aeronaves pertencentes a sua respectiva frota. Essa métrica 

estende o output “número de assentos pagos” usado em Pereira et al. (2013), na medida em que 

incorpora a distância percorrida pelos passageiros. Adicionalmente, a métrica aqui adotada 

inclui assentos não pagos, o que faz sentido do ponto de vista operacional, apesar de tais 

assentos não gerarem receita. 

O output “toneladas-km transportadas’ indica a tonelagem total de carga transportada 

por uma determinada companhia aérea multiplicada pela distância total percorrida (em 

quilômetros) por todas as aeronaves pertencentes à respectiva frota. A diferença entre essa 

métrica e o output “toneladas utilizadas por quilômetros” usado por Pereira et al. (2013) se 

limita à unidade de medida. Isso por que nesse último caso divide-se a tonelagem transportada 

pela distância total voada ao invés de multiplicar. 
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O input “capacidade da frota” considera o peso máximo de decolagem (em toneladas) 

de todas as aeronaves pertencentes à frota de uma determinada companhia aérea. Essa métrica 

é equivalente ao “peso máximo de decolagem” usado como input por Pereira et al. (2013), e a 

diferença é apenas de nomenclatura. O uso do input “capacidade da frota” é reportado também 

nos trabalhos de Silveira et al. (2012) e Gomes Júnior et al. (2016). 

O input “total de funcionários” inclui pessoal de voo, técnico, tráfego, vendas e demais 

funcionários de uma determinada companhia aérea, e, portanto, denota a quantidade total de 

pessoas empregadas pela empresa. Nesse caso, a métrica é a mesma usada por Pereira et al. 

(2013). 

Como em Pereira et al. (2013), o conjunto de dados analisado refere-se ao ano de 2008, 

e as DMUs representam as dezessete companhias aéreas regulares que operaram conjuntamente 

o serviço de transporte de carga e passageiro naquele ano. O ano de análise sucede uma grave 

crise enfrentada pela indústria aérea nacional, e representa o início da recuperação do setor, 

mesmo considerando a crise financeira mundial (Pereira et al., 2013). 

Em 2008, TAM, Gol e Varig eram as empresas líderes (veja Pereira et al., 2013), e a 

fusão da Gol com a Varig (aqui chamadas de Gol/Varig), em outubro, deu início ao período de 

quase-duopólio que perdurou até 2012 (Gomes Júnior et al., 2016).  

A Tabela 11 apresenta os dados utilizados na presente análise. Apesar da diferença de 

escala de operação entre as companhias aéreas que constam da Tabela 11, não há garantia de 

desproporcionalidade entre os inputs e outputs. Tal aspecto fundamenta o uso da suposição de 

retornos constantes de escala (i.e., caso CCR). Além disso, ao usar essa suposição, evita-se 

beneficiar as empresas que operam fora da escala ótima. 

Como destacado por Pereira et al. (2013), nesta aplicação, a orientação a inputs foi 

usada com o objetivo de avaliar as companhias aéreas em condições de reduzir sua capacidade 

de frota e sua força de trabalho sem causar prejuízo ao total de carga e passageiros 

transportados. 
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Tabela 11 – Inputs e outputs praticados pelas companhias aéreas em 2008 

DMU Companhia  

Inputs Outputs 

Total de 
funcionários 

Capacidade da frota 
(t) 

Passageiros-km 
transportados 

Toneladas-km 
transportadas 

1 Abaeté 8 11,8 1.378.000 124.618.000 

2 Air Minas 237 31,2 18.744.000 1.679.494.000 

3 Gol/Varig 15911 8486,6 26.296.872.000 2,75374E+12 

4 Meta 144 29,65 37.800.000 3.983.704.000 

5 NHT 105 39,6 16.678.000 1.499.134.000 

6 Oceanair 1349 980,772 1.464.627.000 1,59498E+11 

7 Pantanal 286 100,2 79.126.000 7.295.597.000 

8 Passaredo 345 71,4 86.746.000 8.531.520.000 

9 Puma 26 28 4.172.000 433.543.000 

10 Rico 76 173,17 50.013.000 5.251.874.000 

11 Sete 98 19,84 9.075.000 1.000.180.000 

12 TAF 207 442 77.986.000 44.866.432.000 

13 TAM 22781 13617,5 40.702.300.000 4,67156E+12 

14 Team 66 14 3.480.000 286.871.000 

15 Total  275 442 66.507.000 41.849.129.000 

16 Trip 1177 392,2 517.235.000 51.882.217.000 

17 Webjet 972 673,574 1.180.795.000 1,2358E+11 

 

Antes de proceder à análise, os dados de inputs e outputs da Tabela 11 foram 

normalizados, para evitar distorções, tal como na Subseção 5.1.1. Em seguida, o modelo 

MCDEA-CCR/I em (11a) aplicado aos dados normalizados e os resultados obtidos por meio 

do software iMOLPe versão 2.1. As soluções MCDEA-CCR/I obtidas são apresentadas na 

Tabela 12, e representam as soluções básicas não dominadas.  

A partir da Tabela 12, observa-se que, para a DMU 1 (Abaeté), há solução que otimiza 

os três objetivos simultaneamente. Nota-se, ainda, que as DMUs eficientes sob o modelo 

MCDEA-CCR/I são as DMUs 3, 12 e 13 (Gol/Varig, TAF e TAM, respectivamente). 

Curiosamente, duas dessas DMUs (i.e., Gol/Varig e TAM) detinham à época 93% do mercado. 

De fato, a DMU 3 (Gol/Varig) é minisoma eficiente, uma vez que atingiu 100% de 

eficiência otimizando o primeiro e o terceiro objetivos MCDEA conjuntamente; a DMU 12 

(TAF) é simplesmente eficiente pois otimizou apenas o primeiro objetivo (solução 1) que 

equivale ao modelo CCR/I tradicional; enquanto a DMU 13 (TAM) é tanto minimax como 

minisoma eficiente, uma vez que atinge 100% de eficiência otimizando dois objetivos 

simultaneamente (primeiro e segundo, e primeiro e terceiro, respectivamente). 
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Tabela 12 – Soluções básicas não dominadas MCDEA-CCR/I para as companhias aéreas 

DMU Solução 
Valores das funções objetivo Eficiência 

(1- f1) f1 f2 f3 

1 1 (λ1=λ2=λ3=1) 0,9609087 42,4424 186,1318 0,0390913 

2 

1 (λ1= 1; λ2=λ3=0) 0,8061619 16,28167 88,597 0,1938381 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,9447016 3,975542 22,16162 0,0552984 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,9557342 5,032448 19,15877 0,0442658 

3 
1 (λ1= λ3= 1;λ2=0) 0 0,04975553 0,2463643 1 

2 (λ2=1; λ1=λ3=0) 0,0288506 0,04340798 0,2613794 0,9711494 

4 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,5875612 16,89344 74,08642 0,4124388 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,8234684 6,293283 35,08184 0,1765316 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,8530793 8,282573 31,53216 0,1469207 

5 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,8640815 12,8309 69,81955 0,1359185 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,8938229 7,482974 45,05843 0,1061771 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,9110986 11,35896 43,2441 0,0889014 

6 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,4390377 0,9893909 3,766659 0,5609623 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,4707923 0,4707923 2,834857 0,5292077 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,5107103 0,5107103 2,239727 0,4892897 

7 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,7451521 5,070893 27,59336 0,258479 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,8105907 2,813649 16,94228 0,1894093 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,8451516 4,170247 15,87633 0,1548484 

8 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,6079144 7,116296 38,72345 0,3920856 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,8309993 2,625338 14,63492 0,1690007 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,8592708 3,457074 13,16125 0,1407292 

9 
1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,9423533 18,07911 89,51864 0,0576467 

2 (λ1= 0; λ2= λ3=1) 0,9520548 17,88894 78,4522 0,0479452 

10 

 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,6316818 15,6933 59,74515 0,3683182 

2 (λ1=0; λ2= λ3=1) 0,9066949 2,892476 12,685 0,0933051 

11 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,8494242 25,24648 110,7188 0,1505758 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,9376142 9,263729 51,64056 0,0623858 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,9481709 12,17031 46,33297 0,0518291 

12 
1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0 11,172 25,69177 1 

2 (λ1= 0; λ2= λ3=1) 0,8452966 1,133236 4,969824 0,1547034 

13 
1 (λ1=λ2=1;λ3=0) 0 0,03214597 0,1591707 1 

2 (λ1=λ3=1; λ2=0) 0 0,0288781 0,1738884 1 

14 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,9464376 20,13845 99,71545 0,0535624 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,9646538 13,68702 76,29816 0,0353462 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,9704886 18,07107 68,79744 0,0295114 

15 
1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,2846538 8,568059 19,70359 0,7153462 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,8585134 1,133236 4,969824 0,1414866 

16 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,5743917 1,295521 7,049602 0,4256803 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,6944212 0,6944212 4,18143 0,3055788 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,7540396 1,013331 3,8578 0,2459604 
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17 

1 (λ1=1; λ2=λ3=0) 0,3200733 1,227048 4,67143 0,6799267 

2 (λ1=λ3=0; λ2=1) 0,364689 0,6324111 3,808039 0,635311 

3 (λ1=λ2=0; λ3=1) 0,4343798 0,7436308 3,261204 0,5656202 

 

Em seguida, o modelo WGP-MCDEA-CCR/I descrito em (15a) foi aplicado ao mesmo 

conjunto de dados, fixando-se δ1=δ2=δ3=1 como os coeficientes utilizados na função de 

realização, e g1=g2=1 e g3=17 como os níveis de aspiração para as metas que correspondem ao 

primeiro, segundo e terceiro objetivos MCDEA, respectivamente. 

Nesta aplicação, optou-se pelo uso de pesos iguais na função de realização, na tentativa 

de otimizar os três objetivos MCDEA, simultaneamente.  

Os níveis de aspiração (que não se deseja superar) g1 e g2 foram definidos como sendo 

unitários por representarem os desvios de eficiência. No primeiro caso, (i.e., para do), isso se 

deve ao fato de a meta ter que obrigatoriamente se restringir ao intervalo [0,1]. No segundo 

caso, embora o valor máximo dos desvios de eficiência das DMUs em análise possa ser maior 

que 1 (veja Seção 3.2), optou-se por fixar o nível de aspiração para o objetivo minimax (i.e., 

g2) como sendo também unitário. Usando um raciocínio similar, o nível de aspiração g3 para a 

meta minisoma (soma dos desvios de eficiência das 17 DMUs) foi definido como sendo igual 

a 17.  

O procedimento aqui utilizado na definição dos níveis de aspiração g2 e g3 não é 

obrigatório. Ele busca tão-somente simplificar o processo, embora também possa ser 

considerado como uma “regrinha básica” para a definição dos níveis de aspiração g2 e g3 uma 

vez que um eventual decisor pode vir a ter dificuldades em defini-los. Isso porque a 

interpretação dos objetivos minimax e minisoma pode não ser muito clara mesmo para um 

decisor familiarizado com a metodologia DEA (SOARES DE MELLO et al., 2009). 

A Tabela 13 apresenta alguns resultados obtidos a partir da aplicação do modelo WGP-

MCDEA-CCR/I aos dados das companhias aéreas em análise. Os resultados reportados são 

aqueles necessários para efetuar a comparação com as soluções MCDEA-CCR/I da Tabela 12. 

As folgas denotadas por s2 e s3 representam os déficits em relação aos níveis de aspiração g2 e 

g3, respectivamente. 
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Tabela 13 – Resultados WGP-MCDEA-CCR/I para os dados das companhias aéreas 

DMU 𝑑𝑜 

Desvios indesejáveis Folgas 
Eficiência 

(1-𝑑𝑜) 

Solução 

equivalente 

MCDEA 
𝑑1

+ 𝑑2
+ 𝑑3

+ 𝑠2 𝑠3 

1 0,9609087 0 41,4424 169,1318 0 0 0,0390913 1 

2 0,9557338 0 4,032448 2,158773 0 0 0,04426616 3 

3 0,07496013 0 0 0 0,9250399 16,71462 0,9250399 - 

4 0,8530793 0 7,282574 14,53216 0 0 0,1469207 3 

5 0,9018275 0 6,932165 27,21777 0 0 0,09817248 - 

6 0,5180648 0 0 0 0,4819352 14,18094 0,4819352 - 

7 0,8105906 0 1,813649 0 0 0,05772408 0,1894094 2 

8 0,8309992 0 1,625338 0 0 2,365079 0,1690008 2 

9 0,9520548 0 16,88894 61,4522 0 0 0,04794523 2 

10 0,9066949 0 1,892476 0 0 4,315002 0,09330505 2 

11 0,9481709 0 11,17031 29,33297 0 0 0,05182911 3 

12 0,8452966 0 0,1332362 0 0 12,03018 0,1547034 2 

13 0 0 0 0 0,9476454 16,80068 1 - 

14 0,9704886 0 17,07107 51,79744 0 0 0,02951137 3 

15 0,8585135 0 0,1332362 0 0 12,03018 0,1414865 2 

16 0,7525992 0 0 0 0 13,13438 0,2474008 - 

17 0,4342575 0 0 0 0,2456605 12,89525 0,5657425 - 

 

A partir da Tabela 13, observa-se que, para a maioria (11 de 17) das companhias 

avaliadas, o modelo WGP-MCDEA-CCR/I resultou em uma das soluções básicas não 

dominadas MCDEA-CCR/I. Com exceção da DMU7 (Pantanal), a solução MCDEA-CCR/I 

reproduzida foi a que cobre a maior área na região de indiferença (vide Subseção 2.2.1). No 

caso da DMU 1 (Abaeté), em particular, o modelo WGP-MCDEA-CCR/I reproduziu a solução 

ótima MCDEA-CCR/I.   

Baseando-se na Tabela 13, as equivalências entre os valores atingidos pelas metas do 

modelo WGP-MCDEA-CCR/I e valores “ótimos” para as funções objetivo da solução básica 

não dominada MCDEA equivalente encontrada (vide Tabela 12), tornam-se evidentes ao se 

adicionar os desvios indesejáveis não nulos aos respectivos níveis de aspiração (e.g., DMUs 1, 

2, 4, 5 e 7), e/ou subtrair as folgas não nulas dos respectivos níveis de aspiração (e.g., DMUs 6, 

7, 8, 10 e 13). 

Por exemplo, no caso da DMU 1 (Abaeté), o valor ótimo da função objetivo minimax 

(f2) exibido na Tabela 12 é igual a 42,4424 que equivale a 1+d2
+ na Tabela 13, enquanto o valor 

ótimo da função objetivo minisoma (f3) exibido na Tabela 12 é igual a 186,1318 que equivale 

a 17+d3
+
 na Tabela 13.  
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Embora não constem das Tabelas 12 e 13, para as 11 DMUs em que o modelo WGP-

MCDEA-CCR/I resultou em alguma solução básica não dominada MCDEA, as equivalências 

se estendem aos multiplicadores dos inputs e outputs.  

No caso das seis DMUs, em que o modelo WGP-MCDEA-CCR/I não resultou 

exatamente igual a uma solução básica não dominada MCDEA-CCR/I, as diferenças nos 

resultados de eficiência foram moderadas em relação às respectivas soluções básicas não 

dominadas MCDEA-CCR/I que cobrem a maior área na região de indiferença, com exceção da 

DMU 13 (TAM), cuja solução WGP-MCDEA-CCR/I apesar de não ter reproduzido os valores 

“ótimos” das funções objetivo minimax e minisoma MCDEA-CCR/I, resultou em 100% de 

eficiência tal como na Tabela 12. Isso porque a DMU 13 (TAM) é tanto minimax como 

minisoma eficiente. 

É fato que, dependendo dos níveis de aspiração definidos para as metas, os resultados 

obtidos pelo modelo WGP-MCDEA-CCR/I podem variar. Contudo, como visto na aplicação 

aqui analisada, os resultados de eficiência obtidos são, geralmente, iguais ou bem próximos aos 

da solução básica não dominada MCDEA-CCR/I que abrange a maior área na região de 

indiferença. 

Embora nem todas as soluções básicas não dominadas MCDEA-CCR/I apresentadas 

na Tabela 12 tenham sido replicadas pelo modelo WGP-MCDEA-CCR/I, isto não significa que 

não o possam ser. Na verdade, a reprodução precisa de tais soluções poderia ser efetuada 

mediante a definição de níveis de aspiração iguais aos resultados “ótimos” das soluções básicas 

não dominadas MCDEA-CCR/I, tal como efetuado no exemplo com dados hipotéticos. 

Adicionalmente, cabe destacar que o método usado pelo software iMOLPe na 

resolução do problema MCDEA-CCR/I foi o da soma ponderada. Esse método resulta em 

soluções básicas não dominadas que representam pontos extremos (vértices da fronteira). Em 

razão disso, dentre as seis DMUs cujos resultados obtidos pelo modelo WGP-MCDEA-CCR/I 

não foram idênticos a alguma das soluções básicas não dominadas MCDEA-CCR/I, quatro 

(DMUs 5, 6, 16 e 17) obtiveram resultados que correspondem a soluções não dominadas 

MCDEA-CCR/I que representam pontos interiores da fronteira, e não vértices como as soluções 

básicas. Nesses casos, a maior área (ou parcela significativa) da região de indiferença 

corresponde a soluções não dominadas do tipo pontos interiores.  

No caso das DMUs 3 e 13, as soluções WGP-MCDEA-CCR/I obtidas são dominadas. 

Em ambos os casos, os valores “ótimos” para os objetivos minimax e minisoma nas soluções 

básicas não dominadas MCDEA-CCR/I diferem bastante dos valores atribuídos aos níveis de 
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aspiração g2 e g3, respectivamente. Além disso, os valores “ótimos” das funções objetivo 

minimax e minisoma diferem muito pouco (a partir da segunda ou terceira casa decimal) entre 

cada solução básica não dominada MCDEA-CCR/I. Com isso, mesmo após sucessivas 

reduções nos valores atribuídos aos níveis de aspiração g2 e g3, o modelo WGP-MCDEA-CCR/I 

demora a resultar em alguma das soluções básicas não dominadas MCDEA-CCR/I.  

Em que pesem os aspectos acima mencionados, é importante ressaltar que o modelo 

WGP-MCDEA-CCR/I resultou em apenas uma DMU 100% eficiente (DMU 13 - TAM), que 

é eficiente nas duas soluções não dominadas MCDEA-CCR/I exibidas na Tabela 12. Em 2008, 

ano em análise, a TAM era a maior companhia aérea do mercado brasileiro, detendo 50% do 

mercado. Nesse sentido, a formulação WGP-MCDEA-CCR/I aumentou a discriminação entre 

as DMUs, em relação ao modelo CCR tradicional (vide soluções 1 da Tabela 12, ou seja, as que 

otimizam o objetivo DEA tradicional), cuja aplicação resulta em três DMUs eficientes (DMUs 

3, 12 e 13 - Gol/Varig, TAF e TAM, respectivamente).  

Na Tabela 13, observa-se que usando o modelo WGP-MCDEA-CCR/I, a DMU 3 

(Gol/Varig), vice-líder de mercado, embora tenha obtido um resultado de eficiência alto 

(92,5%), não ficou empatada com a empresa líder (DMU 13 - TAM), classificada neste modelo 

como a mais eficiente de todas (i.e., a única companhia 100% eficiente). No caso da DMU 12 

(TAF), ficou evidente que o modelo CCR tradicional foi bastante benevolente ao classificá-la 

como eficiente, uma vez que na solução WGP-MCDEA-CCR/I, esta empresa obteve um 

resultado de eficiência pouco expressivo (15,47%). 

 

6.2. APLICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE TERMINAIS ESPECIALIZADOS EM 

CONTÊINERES 

 

O objetivo desta seção é apresentar uma aplicação do modelo WGP-MCDEA 

orientado a outputs a um conjunto de dados reais. Para tanto, a análise apresentada a seguir se 

baseia na modelagem proposta em Rubem et al. (2015a, 2015b) para uma análise MCDEA da 

eficiência das unidades portuárias brasileiras especializadas na operação exclusiva de carga em 

contêineres. Nesse trabalho, os autores aplicaram o modelo MCDEA-CCR/O descrito em (12a).  

Da mesma forma que na análise da eficiência das companhias aéreas apresentada na 

Seção 6.1, a opção pela suposição de retornos constantes de escala do modelo CCR busca não 

beneficiar as unidades portuárias que operam fora da escala ótima. Além disso, nesta aplicação, 
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em particular, o pequeno número de unidades no conjunto de análise (vide Tabela 14) tende a 

impedir uma melhor discriminação ao se recorrer ao BCC, ainda que sob um contexto MCDEA. 

As DMUs são as unidades portuárias brasileiras, em atividade no ano de 2013, que 

operaram exclusivamente carga em contêineres. A análise conjunta de todos as unidades do 

complexo portuário brasileiro violaria o pressuposto de homogeneidade necessário para a 

aplicação de modelos DEA, uma vez que há grupos de unidades que operam cargas de natureza 

diferente, o que pode gerar distorções no resultado (COOK et al., 2013).  

Para medir a eficiência operacional dessas unidades, quanto à movimentação de carga, 

Rubem et al. (2015a, 2015b) consideraram os inputs “extensão de cais acostável”, “calado 

máximo” e “área de armazenagem” e o output “quantidade total de carga em contêineres 

movimentada” pela unidade portuária, em TEUs (Twenty-Foot Equivalent Unit, ou unidade 

equivalente a vinte pés). 

Os dados do output foram obtidos no sítio da Agência Nacional de Transporte 

Aquaviário (ANTAQ), e os dos inputs nos sítios das próprias unidades portuárias analisadas. A 

Tabela 14 exibe a base de dados utilizada por Rubem et al. (2015).  

O uso do CCR em conjunto com o input “calado máximo” é discutível, pois a 

quantidade de carga movimentada (output) não é proporcional ao calado (vide Tabela 14). 

Ainda assim, como a variação de calado é pequena entre as DMUs avaliadas, a imprecisão 

advinda do uso do CCR é preferível às desvantagens associadas ao BCC (Maciel et al., 2014; 

Sousa Júnior et al., 2013). 

A partir da Tabela 14, observa-se que no sistema portuário brasileiro, há apenas quatro 

unidades especializadas na operação exclusiva de carga em contêineres e todas são terminais 

de uso privado (TUPs). Essas unidades movimentaram cerca de 18% da tonelagem total de 

carga em contêiner operada no país em 2013. Nota-se, ainda, que tais unidades estão 

concentradas (75%) nas regiões Sul e Sudeste. No caso do TUP Embraport, cabe ressaltar que 

ele começou a operar somente em julho de 2013. 
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Tabela 14 – Inputs e output das unidades portuárias que operaram exclusivamente carga em 

contêineres em 2013 

Nome  UF DMU 

Inputs Output 

Extensão de cais 

acostável (m) 

Calado 

máximo (m) 

Área de 

armazenagem 

(1.000m2) 

Carga movimentada 

(milhares de TEUs) 

TUP Chibatão AM DMU1 450 11,5 1000 362,710 

TUP Embraport SP DMU2 653 13,2 207 196,314 

TUP Porto Itapoá SC DMU3 630 16,0 150 465,323 

TUP Portonave SC DMU4 900 11,3 270 686,024 

 

Antes de proceder à análise, os dados de inputs e outputs da Tabela 14 foram 

normalizados, para evitar distorções, tal como na Subseção 5.1.1 e na Seção 6.1. Em seguida, 

o modelo MCDEA-CCR/O em (12a) aplicado aos dados normalizados e os resultados obtidos 

por meio do software iMOLPe versão 2.1. As soluções MCDEA-CCR/O obtidas são 

apresentadas na Tabela 15, e representam as soluções básicas não dominadas. É interessante 

notar que, neste exemplo de aplicação, há três DMUs (TUPs Chibatão, Embraport e Portonave) 

em que os três objetivos MCDEA são otimizados simultaneamente. 

 

Tabela 15 – Soluções básicas não dominadas MCDEA-CCR/O para as unidades portuárias 

DMU Solução 
Valores das funções objetivo Eficiência 

[1/(1+ f1)] f1 f2 f3 

1 1 (λ1=λ2=λ3=1) 0 0,831776 0,870390 1 

2 1 (λ1=λ2=λ3=1) 1,536792 1,536792 1,608135 0,394199 

3 
1 (λ1=1;λ2=λ3=0) 0 0,667571 1,324485 1 

2 (λ1=0; λ2=λ3=1) 0,030099 0,648349 0,678447 0,970780 

4 1 (λ1=λ2=λ3=1) 0 0,439768 0,460184 1 

 

Em seguida, o modelo WGP-MCDEA-CCR/O descrito em (16a) foi aplicado ao 

mesmo conjunto de dados, fixando-se δ1=δ2=δ3=1 como os pesos usados na função de 

realização do tipo soma ponderada, e g1=g2=1 e g3=4 como os níveis de aspiração para as metas 

que correspondem ao primeiro, segundo e terceiro objetivos MCDEA, respectivamente, de 

forma análoga ao procedimento adotado e explicado na seção anterior. 

A Tabela 16 apresenta alguns resultados obtidos a partir da aplicação do modelo WGP-

MCDEA-CCR/O aos dados das unidades portuárias em análise. Os resultados exibidos são 

aqueles necessários para efetuar a comparação com as soluções básicas não dominadas 
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MCDEA-CCR/O da Tabela 15. Tal como na Seção 6.1, as folgas s2 e s3 representam os déficits 

em relação aos níveis de aspiração g2 e g3, respectivamente. 

 

Tabela 16 – Resultados WGP-MCDEA-CCR/O para os dados das unidades portuárias 

DMU 𝑑𝑜 

Desvios indesejáveis Folgas 
Eficiência 

[1/(1+ 𝑑𝑜)] 

Solução 

equivalente 

MCDEA 
𝑑1

+ 𝑑2
+ 𝑑3

+ 𝑠2 𝑠3 

1 0 0 0 0 0,168224 3,129610 1 1 

2 1,536792 0,536792 0,536792 0 0 2,391865 0,394199 1 

3 0,030099 0 0 0 0,351651 3,321553 0,970780 2 

4 0 0 0 0 0,560232 3,539816 1 1 

 

A partir da Tabela 16, observa-se que, para todas as DMUs (unidades portuárias), o 

modelo WGP-MCDEA-CCR/O replicou alguma das respectivas soluções básicas não 

dominadas MCDEA-CCR/O. No caso da DMU 3 (Porto Itapoá), única DMU do conjunto de 

análise em que o modelo MCDEA-CCR/O não otimizou os três objetivos conjuntamente, a 

solução básica não dominada MCDEA reproduzida (solução 2) pelo modelo WGP-MCDEA 

foi a que cobre a maior área na região de indiferença (vide Subseção 2.2.1). 

As equivalências mencionadas tornam-se evidentes ao se adicionarem os desvios 

indesejáveis não nulos aos respectivos níveis de aspiração, e/ou subtraírem as folgas não nulas 

dos respectivos níveis de aspiração. 

Por exemplo, no caso da DMU 1, o valor ótimo da função objetivo minimax (f2) 

exibido na Tabela 15 é igual a 0,831776 que equivale a (1 − 𝑠2)  na Tabela 16, enquanto o valor 

ótimo da função objetivo minisoma (f3) exibido na Tabela 15 é igual a 0,870390 que equivale 

a (4 − 𝑠3) na Tabela 16. 

Embora não constem das Tabelas 15 e 16, para as 4 DMUs do conjunto de análise, o 

modelo WGP-MCDEA-CCR/O resultou em multiplicadores de inputs e outputs idênticos aos 

da solução MCDEA-CCR/O relacionada na última coluna da Tabela 16. 

Embora neste exemplo de aplicação o modelo WGP-MCDEA tenha gerado uma 

solução básica não dominada MCDEA para todas as DMUs, como visto na subseção anterior, 

isto nem sempre acontece, já que os resultados dependem dos níveis de aspiração definidos para 

as metas. Cabe destacar, ainda, que, apesar da solução 1 para a DMU 3 exibida na Tabela 15 

não ter sido replicada pelo modelo WGP-MCDEA-CCR/O, isto não significa que não o possa 

ser. Para tanto, bastaria igualar os níveis de aspiração aos resultados “ótimos” da referida 

solução MCDEA-CCR/O, tal como no exemplo dos dados hipotéticos. 
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O modelo WGP-MCDEA-CCR/O resultou em apenas duas DMUs 100% eficientes 

(DMUs 1 e 4, TUPs Chibatão e Portonave, respectivamente). A DMU 2 (TUP Porto Itapoá) 

teve resultado de eficiência bem alto (97,08%), enquanto a DMU 3 (TUP Embraport) obteve 

um resultado bem baixo (39,42%), em relação às demais unidades portuárias que operam no 

mesmo ramo. Um dos motivos para essa disparidade pode ser o fato de o TUP Embraport ter 

começado suas operações apenas em meados de 2013. Portanto, os resultados indicam que, no 

ano de 2013, as unidades portuárias brasileiras especializadas na movimentação exclusiva de 

carga em contêineres operaram de forma bastante homogênea (eficiências similares), com 

exceção do TUP Embraport, dado sua recente entrada no mercado. 

Por fim, vale destacar que a formulação WGP-MCDEA-CCR/O aumentou a 

discriminação entre as DMUs, em relação ao modelo DEA tradicional (vide soluções 1 da 

Tabela 15), cuja aplicação resultaria em três DMUs eficientes (DMUs 1, 2 e 4 - TUPs Chibatão, 

Embraport e Portonave, respectivamente).  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Li e Reeves (1999) desenvolveram o modelo MCDEA que combina DEA e 

programação linear multiobjetivo, mediante a introdução de duas funções objetivo adicionais 

(minimax e minisoma), na tentativa de amenizar duas das principias limitações dos modelos 

DEA tradicionais: a baixa capacidade de discriminação e os esquemas de multiplicadores pouco 

realistas.   

Contudo, tal como na maioria dos problemas multiobjetivo, a resolução do modelo 

MCDEA, em geral, não conduz a uma solução ótima única, mas sim a um conjunto de soluções 

não dominadas. 

Dentro desse contexto, os modelos GPDEA, introduzidos por Bal et al. (2010), foram 

desenvolvidos com o propósito de, na falta de uma solução que otimize os três objetivos 

MCDEA conjuntamente, encontrar uma solução satisfatória. Para tanto, os autores optaram por 

usar a metodologia de programação por metas do tipo soma ponderada na resolução do modelo 

MCDEA. Entretanto, as formulações dos modelos GPDEA, tal como propostas por Bal et al. 

(2010) contêm erros metodológicos (abaixo detalhados), os quais impossibilitam que o 

propósito original desses modelos seja atingido. Isso porque resultam em soluções que não são 

equivalentes às obtidas a partir da resolução dos modelos MCDEA correspondentes. 

Nesse sentido, o objetivo desta tese foi desenvolver uma formulação para solucionar, 

apropriadamente, o modelo MCDEA, para o caso de retornos constantes e retornos variáveis 

de escala, mediante o uso de programação por metas do tipo soma ponderada, uma vez que os 

modelos GPDEA de Bal et al. (2010) notadamente não atingem tal propósito. 

Para tanto, primeiramente, foram enumeradas e analisadas as cinco inconsistências 

teóricas existentes nas formulações dos modelos GPDEA, quais sejam: 

• conversão da primeira restrição do modelo MCDEA em meta; 

• formulação de uma meta adequada a um objetivo de minimização na conversão do 

primeiro objetivo MCDEA (i.e., Max ℎ𝑜) em meta; 

• não separação da terceira restrição MCDEA (i.e., 𝑀 − 𝑑𝑘 ≥ 0, ∀𝑘) do nível de 

aspiração atribuído na conversão do objetivo minimax em meta; 

• uso de um número excessivo de variáveis de desvios na conversão do objetivo 

minimax em meta; e 

• inserção da soma dos desvios de eficiência 𝑑𝑘  (variáveis de decisão do MCDEA) 

na função de realização. 
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Dentre as inconsistências acima mencionadas, apenas a primeira já havia sido 

mencionada no trabalho de Ghasemi et al. (2014). Além disso, até o presente momento, não foi 

encontrado registro de formulação que corrija os modelos GPDEA, e, de fato, resolva os 

problemas MCDEA. 

A partir da identificação das inconsistências supracitadas, novas formulações foram 

desenvolvidas, denominadas modelos WGP-MCDEA-CCR e WGP-MCDEA-BCC, as quais 

solucionam adequadamente os respectivos problemas MCDEA usando programação por metas 

do tipo soma ponderada. Essas formulações englobam tanto a orientação a inputs como a 

outputs. 

Para testar a validade dos modelos aqui propostos, foi utilizada uma base de dados 

extraída do trabalho de Bal et al. (2010). Verificou-se que, quando os níveis de aspiração são 

precisamente definidos como os valores “ótimos” obtidos para cada função objetivo em cada 

solução básica não dominada MCDEA, os modelos WGP-MCDEA reproduzem as 

correspondentes soluções básicas não dominadas MCDEA. Contudo, nas soluções básicas não 

dominadas que otimizam o primeiro objetivo MCDEA (objetivo DEA tradicional), os 

multiplicadores podem variar, devido à não unicidade de multiplicadores ótimos para as DMUs 

extremo-eficientes nos modelos DEA tradicionais. 

Em seguida, avaliou-se o modelo WGP-MCDEA-CCR orientado a inputs aqui 

proposto, quando aplicado a um estudo análise de eficiência de companhias aéreas, previamente 

realizado por Pereira et al. (2013), que se baseava no modelo MCDEA para retornos constantes 

de escala. A análise revelou que, apesar da sensibilidade aos níveis de aspiração definidos para 

as metas referentes aos objetivos minimax e minisoma, o modelo WGP-MCDEA-CCR/I 

aplicado à análise de eficiência das companhias aéreas brasileiras, de modo geral, resultou em 

eficiências iguais ou bastante similares àquelas obtidas por alguma solução não dominada 

MCDEA, geralmente aquela que cobre a maior área na região de indiferença. 

Adicionalmente, avaliou-se o modelo WGP-MCDEA-CCR orientado a outputs 

quando aplicado a um estudo análise de eficiência de unidades portuárias especializadas em 

contêineres, previamente realizado por Rubem et al. (2015a, 2015b), que também se baseava 

no modelo MCDEA-CCR/O. Neste caso, o modelo WGP-MCDEA-CCR/O resultou na solução 

ótima ou em alguma solução básica não dominada MCDEA para todas as unidades do conjunto 

de análise. Quando havia soluções básicas não dominadas MCDEA alternativas, o modelo 

WGP-MCDEA-CCR/O resultou naquela que cobre a maior área na região de indiferença. 
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As formulações WGP-MCDEA, desenvolvidas nesta tese, expandem a aplicabilidade 

dos modelos MCDEA, uma vez que permitem resolvê-los, tanto para uma orientação a inputs 

como a outputs, oferecendo uma solução satisfatória única. Essa solução atende, tanto quanto 

possível, as preferências e prioridades definidas a priori pelo decisor, ao invés de simplesmente 

gerar múltiplas soluções não dominadas.  

Portanto, uma vantagem comparativa dos modelos WGP-MCDEA, em relação aos 

modelos MCDEA, é o fato de resultarem em uma solução única (geralmente, pertencente ao 

conjunto de soluções não dominadas), enquanto os modelos MCDEA, em geral, fornecem um 

conjunto de soluções não dominadas, cabendo, assim, ao decisor a escolha a posteriori daquela 

que melhor atenda suas preferências.  

A solução única nos modelos WGP-MCDEA permite, ainda, a ordenação completa 

das DMUs, o que, via de regra, não ocorre com o uso tradicional dos modelos MCDEA, a 

menos que se recorra a procedimentos adicionais (e.g., SOARES DE MELLO et al., 2009; 

ZHAO et al., 2006), devido à não comparabilidade das soluções não dominadas.  

Por outro lado, uma limitação dos modelos WGP-MCDEA é que eles podem resultar 

em soluções dominadas. Todavia, é importante ressaltar que, ao se utilizar a programação por 

metas para resolver o problema MCDEA, buscando uma solução de compromisso que satisfaça, 

na medida do possível, aos três objetivos do problema, pressupõe-se a concordância em se 

afastar das soluções não dominadas. Isso porque a solução satisfatória encontrada representar 

uma solução dominada para o problema tri-objetivo original.  

Não obstante, como visto nas aplicações aqui ilustradas, o modelo WGP-MCDEA, 

normalmente, resulta na solução não dominada MCDEA que cobre a maior área na região de 

indiferença. Isso acontece porque, como as soluções obtidas dependem do nível de aspiração 

definido para as metas, ao se estabelecer estes níveis, há maiores chances de o modelo WGP-

MCDEA encontrar a solução não dominada que cobre a maior área na região de indiferença do 

que outras soluções restritas a áreas menores. 

Em trabalhos futuros, pretende-se avaliar o uso de programação por metas do tipo 

lexicográfica, com a finalidade de reformular os modelos GPMCDEA de Bal e Örkcü (2007). 

Outra possibilidade é estender as formulações WGP-MCDEA, considerando os duais parciais 

dos modelos MCDEA propostos por Chaves (2010) e Chaves et al. (2016). Adicionalmente, 

pode-se considerar, ainda, a aplicação dos modelos WGP-MCDEA a estudos de caso para 

análise de eficiência em outras áreas (e.g., setor energético, esportes, agricultura), além do 

transporte aéreo e marítimo. Por fim, considera-se que a análise de sensibilidade dos níveis de 
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aspiração é de grande relevância, a fim de determinar, por exemplo, os intervalos em que estes 

níveis de aspiração podem variar sem alterar a solução WGP-MCDEA obtida. 
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