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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é propor dois novos métodos de seleção de variáveis, utilizando a menor 
eficiência e a mediana das eficiências como critério para medir a aderência das DMUs à 
fronteira. Os Métodos de Seleção de Variáveis em DEA (Data Envelopment Analysis) 
estabelecem um processo para que as variáveis sejam selecionadas automaticamente, de acordo 
com critérios previamente estabelecidos. Os métodos que buscam a máxima aderência à 
fronteira de eficiência, costumam medir esse critério através da média das eficiências obtidas 
por todas as DMUs. Porém, a média apresenta o problema de ser muito sensível a valores 
extremos, o que pode causar distorções nos resultados. Os métodos propostos neste estudo 
baseiam-se no Método Multicritério Combinatório por Cenários (SENRA et al., 2007), 
conhecido por buscar manter a seleção de variáveis livre de julgamentos subjetivos. No entanto, 
este método possui a desvantagem de realizar várias normalizações sucessivas com diferentes 
valores de referência, o que pode fazer com que a combinação ideal de variáveis seja analisada, 
mas não escolhida. Dessa forma, também é proposto nesta dissertação um aprimoramento na 
forma de cálculo da etapa de normalização, para garantir uma normalização única em todos os 
modelos rodados. Com o propósito de verificar a aplicação dos métodos propostos e identificar 
as diferenças e as vantagens em utilizar a menor eficiência e a mediana das eficiências no lugar 
da eficiência média, foram realizados dois estudos de caso no setor de transporte ferroviário de 
cargas do Brasil. Os resultados obtidos nos três modelos, com as diferentes medidas de 
aderência à fronteira, foram analisados e comparados entre si. Por fim, foi construída uma 
representação gráfica bidimensional para propiciar a melhor visualização dos resultados. 

 
Palavras-chave: Análise Envoltória de Dados. Seleção de Variáveis. Ferrovias. 
 
 
 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 
The objective of this study is to propose two new methods for variable selection, using the 
lower efficiency and the median of the efficiencies as a criterion to measure the adherence of 
the DMUs to the border. The Methods for Variable Selection in DEA (Data Envelopment 
Analysis) establish a structured process, where certain steps must be followed, so that the 
variables are selected automatically, according to previously established criteria. The methods 
that seek the maximum adherence to the efficiency frontier, usually measure this criterion 
through the average of the efficiencies obtained by all the DMUs. However, the measurement 
of the average presents the problem of being very sensitive to extreme values, which can cause 
distortions in the results. The methods proposed in this study are based on the Multicriteria 
Combinatory Method by Scenarios (SENRA et al., 2007), known to maintain the selection of 
variables free of subjective judgments. However, this method has the disadvantage of 
performing several successive normalizations with different reference values, which may cause 
the optimal combination of variables to be analyzed but not chosen. In this way, it is also 
proposed in this study an improvement in the calculation method of the normalization step, to 
guarantee a unique normalization in all the models. In order to verify the application of the 
proposed methods and to identify the differences and advantages in using the lower efficiency 
and the median of the efficiencies instead of the average efficiency, two case studies were 
carried out about the Brazilian rail freight transport sector. The results obtained in the three 
models, with the different measures of adherence to the frontier, were analyzed and compared 
to each other. Finally, a two-dimensional graphical representation was constructed to provide a 
better visualization of the results. 
 
Key-words: Data Envelopment Analysis. Variable selection. Railways. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Análise Envoltória de Dados, em inglês Data Envelopment Analysis – DEA 

(CHARNES et al., 1978), é uma abordagem não-paramétrica utilizada para calcular a eficiência 

de um conjunto de unidades produtivas, chamadas de DMUs (Decision Making Units). A 

eficiência de cada DMU é definida em relação a seus inputs (recursos utilizados) e seus outputs 

(quantidades produzidas) (SOARES DE MELLO et al., 2005).  

Assim, o conjunto de inputs e outputs escolhido impacta diretamente os resultados da 

avaliação. Quaisquer alterações nesse conjunto provocam alterações nos índices de eficiência e 

nas DMUs consideradas eficientes. 

Este fato levanta algumas questões importantes que devem ser consideradas antes de 

proceder à avaliação: como escolher as variáveis do modelo, de modo a garantir que apenas os 

inputs e os outputs mais adequados sejam utilizados na avaliação de eficiência? E como 

encontrar um ponto de equilíbrio entre a quantidade de DMUs e a quantidade de variáveis 

escolhidas, uma vez que se sabe que quanto maior o número de variáveis em relação ao número 

de DMUs avaliadas, menor será o poder de discriminação do modelo (COOK et al., 2014)? 

Como uma alternativa para solucionar essas questões pode ser utilizado um Método de 

Seleção de Variáveis. Os Métodos de Seleção de Variáveis em DEA estabelecem um processo 

para que as variáveis sejam selecionadas automaticamente, de acordo com critérios previamente 

definidos. 

Em geral, podem ser consideradas duas formas de escolha automática de variáveis em 

modelos DEA (SOARES DE MELLO et al., 2002). A primeira busca a melhor aderência das 

DMUs à fronteira de eficiência, onde o critério de seleção das variáveis a serem incluídas é 

verificar qual das variáveis candidatas provoca maior eficiência média no modelo. A outra 

forma busca melhorar o poder de ordenação do modelo, e o critério de seleção de novas 

variáveis é provocar o menor número de DMUs eficientes. 

A primeira abordagem tem a desvantagem de obter baixa discriminação entre as DMUs, 

e a segunda, tem a desvantagem de perder parte da relação causal entre as variáveis. Para 

minimizar os efeitos indesejáveis de cada abordagem, deve-se procurar um método de seleção 

de variáveis que seja um compromisso entre máxima aderência e máxima discriminação 

(SOARES DE MELLO et al., 2004). 

Os métodos de seleção de variáveis costumam medir a aderência à fronteira através do 

cálculo da média das eficiências obtidas por todas as DMUs do modelo. Quanto maior a 
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eficiência média do modelo, mais aderente à fronteira. No entanto, a média apresenta o 

problema de ser muito sensível a valores extremos. Isso significa que se houver, por exemplo, 

uma DMU com eficiência muito baixa, o valor da média será impactado e tenderá a ser mais 

baixo, o que pode gerar distorções nos resultados do método. 

Dessa forma, esta dissertação propõe a utilização de outros dois indicadores, a menor 

eficiência e a mediana das eficiências, para medir a aderência à fronteira. O objetivo é comparar 

os resultados obtidos quando utilizado cada um desses três indicadores. Pretende-se verificar 

se há muitas diferenças entre usar a média das eficiências ou as outras medidas propostas para 

avaliar a aderência à fronteira, e quais as vantagens ou desvantagens em utilizar essas outras 

medidas. 

O presente trabalho está dividido em sete capítulos. No primeiro capítulo, o tema do 

trabalho é introduzido, apresentando o objetivo do estudo e os principais conceitos que serão 

abordados. No segundo capítulo, é apresentado o referencial teórico, onde são discutidos os 

conhecimentos necessários para o entendimento do estudo. O terceiro capítulo apresenta os 

métodos de seleção de variáveis propostos, suas características, etapas de cálculo e vantagens 

frente a outros métodos.  

Foram realizados dois estudos de caso, com o propósito de verificar a aplicação dos 

métodos propostos. No quarto capítulo é descrito o setor de transporte ferroviário de cargas 

brasileiro, contemplando seu histórico e características, que serão relevantes para os estudos de 

caso, descritos nos Capítulos 5 e 6. Nesses capítulos, são apresentadas as variáveis candidatas 

a serem incluídas no modelo, a aplicação do método e os resultados obtidos. Em seguida, os 

resultados são comparados e visualizados através da representação gráfica bidimensional da 

fronteira de eficiência. Por fim, no Capítulo 7 são apresentadas as conclusões finais e 

recomendações de trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos relacionados à Análise 

Envoltória de Dados, Outputs indesejáveis, Métodos de Seleção de Variáveis e Representação 

Gráfica Bidimensional, fundamentais para o bom entendimento do trabalho desenvolvido. 

 

2.1.  ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 

 

A Análise Envoltória de Dados (DEA) é uma abordagem não-paramétrica baseada em 

programação matemática desenvolvida por Charnes et al. (1978). O objetivo da DEA é calcular 

a eficiência de um conjunto de unidades produtivas, chamadas de Unidades Tomadoras de 

Decisão (DMUs, do inglês Decision Making Units), através da análise comparativa da relação 

entre os recursos utilizados (inputs) e as quantidades produzidas (outputs). 

 As unidades tomadoras de decisão podem ser qualquer tipo de organização, como 

indústrias, empresa, hospitais, escolas, pesquisadores, etc. Segundo Lins e Angulo Meza 

(2000), o fundamental é que as DMUs sejam avaliadas segundo o mesmo ponto de vista. Elas 

devem utilizar os mesmos inputs e os mesmos outputs, variando apenas na intensidade, devem 

ser homogêneas e ter autonomia em relação à tomada de decisão.  

Segundo Soares de Mello et al. (2005), a modelagem DEA é utilizada para identificar 

as DMUs eficientes, medir e localizar a ineficiência e estimar uma função de produção linear 

por partes que fornece o benchmark para as DMUs ineficientes.  

Para cada DMU ineficiente, são calculados os alvos e um conjunto de referência. Os 

alvos são os níveis de inputs ou outputs que devem ser alcançados para que as DMUs 

ineficientes se tornem eficientes, enquanto o conjunto de referência representa as DMUs 

eficientes (benchmarks) que servem como exemplos de boas práticas de gestão. 

Em geral, há duas maneiras de uma DMU ineficiente tornar-se eficiente. A primeira é 

reduzindo os recursos, mantendo constantes os produtos (orientação a inputs); a segunda é 

aumentando os produtos, mantendo constante os recursos (orientação a outputs). 

 

2.1.1. Modelos clássicos 

 

Os modelos mais utilizados para o cálculo das eficiências são o Modelo CCR (Charnes, 

Cooper e Rhodes) e o Modelo BCC (Banker, Charnes e Cooper), apresentados a seguir. 
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2.1.1.1. CCR 

 

O modelo CCR, criado por Charnes et al. (1978), é também conhecido como CRS, que 

em português significa Retornos Constantes de Escala. Este modelo é caracterizado pela 

variação proporcional entre inputs e outputs, isto é, qualquer variação nos insumos resulta em 

uma variação proporcional nos produtos.  

No modelo CCR orientado a inputs, a eficiência é calculada através da maximização da 

divisão da soma ponderada dos outputs pela a soma ponderada dos inputs. O modelo permite 

que cada DMU escolha os pesos para cada variável da forma que lhe for mais benevolente, 

desde que esses pesos aplicados às outras DMUs não gerem uma razão superior a um. 

A formulação do modelo CCR orientado a inputs é apresentada na Equação (2.1). Este 

modelo é conhecido como modelo dos multiplicadores, pois a partir dele é possível determinar os 

pesos (multiplicadores) atribuídos pelas DMUs aos seus inputs e outputs. 

 

 Ε =
∑

∑
 

Sujeito a 
      (2.1) 
∑

∑
≤ 1, ∀   

 
, ≥ 0, ∀ ,  

 

Onde  é a eficiência da DMU o em análise;  e  são os pesos dos inputs i, i =1,..., 

r, e dos outputs j, j =1,..., s;  e  são os inputs i e outputs j da DMU o;  e  são os 

inputs i e outputs j da DMU k, k =1,..., n. O problema (2.1) é de programação fracionária, e 

pode ser transformado em um problema de programação linear (PPL), que deverá ser resolvido 

para cada DMU avaliada. Para isso, obriga-se que o denominador da função objetivo seja igual 

a um. A formulação linearizada do modelo CCR orientado a inputs é apresentada em (2.2). 

 

 Ε =  

Sujeito a 
      (2.2) 

= 1 
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−  ≤ 0, ∀  

 
, ≥ 0, ∀ ,  

 

Sendo o modelo dos multiplicadores o primal, é possível desenvolver o PPL do seu dual, 

conhecido como modelo do envelope. Além do índice de eficiência, este modelo fornece 

informações sobre os benchmarks da DMU o e os níveis de input e output para que a DMU o 

possa se tornar eficiente. O modelo do envelope orientado a inputs é apresentado em (2.3), onde 

 é a contribuição individual da DMU k na definição do alvo da DMU o.  

 

 ℎ  
Sujeito a 
      (2.3) 

ℎ − ≥ 0, ∀  

 

− + ≥ 0, ∀  

 
≥ 0, ∀  

 

Por serem duais, ambos os modelos (dos multiplicadores e do envelope) apresentam o 

mesmo valor para a função objetivo. Os dois modelos apresentados também podem ser 

orientados a outputs e, no caso do modelo CCR, as duas orientações fornecem o mesmo valor 

de eficiência. Em (2.4) é apresentado o modelo CCR dos multiplicadores orientado a output. 

 

 ℎ =  

Sujeito a 
      (2.4) 

= 1 

 

−  ≤ 0, ∀  
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, ≥ 0, ∀ ,  
 

O modelo do envelope para o CCR orientado a output é detalhado em (2.5). Neste 

modelo, ℎ  representa por quanto todos os produtos devem ser multiplicados, mantendo-se 

constantes os recursos, para a DMU o atingir a fronteira eficiente. Nota-se que ℎ  é um número 

maior que um (provoca incremento no valor dos outputs), logo a eficiência é dada por 1/ h0. 

 

 ℎ  
Sujeito a 
      (2.5) 

− ≥ 0, ∀  

 

−ℎ + ≥ 0, ∀  

 
≥ 0, ∀  

 

A representação gráfica da fronteira de eficiência e a localização das DMUs para o 

modelo CCR com um input e um output está representado na Figura 2.1. A fronteira é 

representada por uma reta diagonal que começa na origem e passa pela DMU ou DMUs mais 

produtivas; A e B neste exemplo. DMUs abaixo desta fronteira são consideradas ineficientes.  

 

 

Figura 2.1 – Fronteira eficiente do modelo CCR com um input e um output (BANA E 
COSTA et al., 2016) 
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Geometricamente, o índice de eficiência pode ser determinado medindo a distância da 

DMU até a fronteira eficiente. Na Figura 2.1, para o modelo orientado a input, a eficiência da 

DMU D, por exemplo, é OA OD , o que indica que os níveis de outputs são mantidos enquanto 

tenta-se reduzir os inputs. Por outro lado, no modelo orientado a outputs, eficiência da DMU D 

é O D O D    (BANA E COSTA e al., 2016).  

 

2.1.1.2. BCC 

 

O modelo BCC desenvolvido por Banker et al. (1984), é caracterizado por ganhos ou 

perdas variáveis na relação input/output. Também conhecido como VRS, que em português 

significa Retornos Variáveis de Escala, este modelo substitui o axioma da proporcionalidade 

entre inputs e outputs pelo da convexidade. 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 (SOARES 

DE MELLO et al., 2005). 

Em (2.6) e (2.7) são apresentadas as formulações dos modelos dos multiplicadores e do 

envelope, respectivamente, para o modelo BCC orientado a inputs. 

 

 Ε = + ∗ 

Sujeito a 
      (2.6) 

= 1 

 

− + +  ∗ ≤ 0, ∀  

 
, ≥ 0, ∗ ∈ ℜ 

 

 

 ℎ  
Sujeito a 
      (2.7) 



18 
 

 

ℎ − ≥ 0, ∀  

 

− + ≥ 0, ∀  

= 1 

 
≥ 0, ∀  

 

Por fim, as formulações dos multiplicadores e do envelope para o modelo BCC 

orientado a output são apresentadas em (2.8) e (2.9), respectivamente. 

 

 Ε = + ∗ 

Sujeito a 
      (2.8) 

= 1 

 

− + − ∗ ≤ 0, ∀  

 
, ≥ 0, ∗ ∈ ℜ 

 

 

 ℎ  
Sujeito a 
      (2.9) 

− ≥ 0, ∀  

 

−ℎ + ≥ 0, ∀  

= 1 

 
≥ 0, ∀  
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No modelo BCC, a DMU que tiver o menor valor de um determinado input ou o maior 

valor de um certo output será sempre eficiente. Chamamos esta DMU de eficiente por default. 

Além disso, os valores de eficiência pelo modelo BCC serão sempre maiores ou iguais aos do 

modelo CCR, para o mesmo problema (SOARES DE MELLO et al., 2005). 

A Figura 2.2 apresenta a fronteira eficiente com retornos variáveis de escala, para um 

modelo com input e um output. 

 

 

Figura 2.2 – Fronteira eficiente do modelo BCC com um input e um output (BANA E 
COSTA et al., 2016) 

 

Os índices de eficiência para o modelo BCC orientado a inputs ou a outputs podem ser 

determinados geometricamente da mesma forma que para o modelo CCR. Porém, os índices de 

eficiência do modelo BCC para ambas as orientações não serão necessariamente os mesmos. 

 

2.2.  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA BIDIMENSIONAL DA 

FRONTEIRA DE EFICIÊNCIA 

 
Em DEA, representações gráficas têm sido usadas desde o trabalho pioneiro de Charnes 

et al. (1978) para mostrar a posição de cada DMU em relação à fronteira eficiente. Essas 

representações são ferramentas de suporte poderosas para os tomadores de decisão para, por 

exemplo, determinar o quão longe cada DMU está da fronteira ou para procurar concentrações 

de DMUs em alguma área do gráfico (BANA E COSTA et al., 2016). 
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A representação gráfica da fronteira de eficiência para modelos com um input e um 

output é o caso mais simples. A Figura 2.1, apresentada anteriormente, ilustra a representação 

deste caso para um modelo CCR, e a Figura 2.2, para um modelo BCC.  

Esta representação gráfica padrão para o modelo CCR no plano também pode ser 

utilizado com três variáveis. Para situações com dois inputs e um output, cada um dos eixos 

representa cada input dividido pelo output. No caso de serem utilizados um input e dois outputs, 

inverte-se a lógica. Um exemplo deste último caso é apresentado na Figura 2.3. No entanto, não 

é possível utilizar essa técnica para a representação gráfica de um modelo DEA com três 

variáveis sob as premissas de VRS (retornos variáveis de escala).  

 

 

Figura 2.3 – Fronteira CCR para um input e dois outputs (BANA E COSTA e al., 2016) 

 

Bana e Costa et al. (2016) propuseram uma nova abordagem para representação 

bidimensional da fronteira de eficiência que pode ser utilizada com múltiplos inputs e múltiplos 

outputs. Esta nova abordagem utiliza o input virtual (a soma ponderada dos inputs) e o output 

virtual (a soma ponderada dos outputs) para plotar as DMUs no gráfico.  

Para tal, tiveram que introduzir uma nova restrição de normalização, uma vez que nos 

modelos DEA clássicos, a restrição adicionada para linearizar o modelo define, por exemplo, 

que no modelo orientado a input, o input virtual seja igual a 1. Dessa forma, em uma 

representação input virtual x output virtual, todas as DMUs estariam localizadas em uma mesma 

linha vertical, tornando o gráfico sem sentido.  

Essa nova restrição utilizada por Bana e Costa et al. (2016) estabelece que a soma dos 

pesos de todos os inputs seja igual a 1, transformando o modelo CCR orientado a inputs (2.2) 

no modelo (2.10). 
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Max =  
∑  

∑  
  

sujeito a 

∑ = 1                                                                     (2.10) 

∑  

∑  
≤ 1,    = 1, … ,   

, ≥ 0,     = 1, … , ,   = 1, … ,  

 

Para não utilizar essa nova formulação, que é um problema de programação fracionária, 

pode-se utilizar os resultados do modelo CCR linearizado (2.2) para calcular o novo input 

virtual modificado e o output virtual modificado. Seja Sk a soma total dos pesos de todos os 

inputs da DMU k (2.11), calcula-se v’ik, o peso modificado do input i para a DMU k, e u’jk, o 

peso modificado do output j para a DMU k, utilizando as Equações (2.12) e (2.13). 

 

= ∑                                                                      (2.11) 

 

′ =                                                                             (2.12) 

 

′ =                                                                             (2.13) 

 

Por fim, calcula-se através das equações (2.14) e (2.15), o input virtual modificado e o 

output virtual modificado, I’k e O’k, respectivamente. 

 

′ = ∑ ′                                                                (2.14) 

 

′ = ∑ ′                                                              (2.15) 

 

Os valores encontrados de I’k e O’k são utilizados para representar qualquer DMU k em 

um gráfico bidimensional. Nessa representação, a nova normalização torna a fronteira de 

eficiência uma linha reta que parte da origem e dividi o quadrante em duas seções iguais. 

Bana e Costa et al. (2016) estenderam o seu modelo modificado de representação 

bidimensional para modelos orientados a outputs e para os casos de retornos variáveis de escala 
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(modelo BCC). Além disso, comprovaram que a eficiência obtida pelo modelo modificado é a 

mesma obtida pelos modelos clássicos.  

Uma aplicação desta abordagem pode ser encontrada em Sow et al. (2016), onde foi 

realizada uma avaliação de eficiência de 24 linhas da principal companhia de transporte público 

de Dakar, no Senegal. Os inputs utilizados foram “Combustível”, “Número de ônibus” e 

“Comprimento da linha”, e como outputs foram considerados “Distância percorrida”, “Receita” 

e “Passageiros transportados”. Através da representação gráfica foi observado que a maioria 

das linhas avaliadas pareciam estar concentradas ao redor de uma mesma área. 

Em outro estudo, Reis et al. (2017) realizaram uma avaliação de eficiência das 12 

concessionárias de transporte ferroviário do Brasil, nos anos de 2011 a 2013. Como input foram 

considerados “Investimento” e “Número de acidentes”, e como outputs, “Carga transportada” 

e “Número de clientes”. Os resultados do modelo DEA BCC orientado a outputs foram 

utilizados para construir a representação gráfica bidimensional. 

 

2.3.  OUTPUTS INDESEJÁVEIS 

 

Em geral, menores níveis de inputs e maiores níveis de outputs representa melhor 

desempenho ou maior eficiência. Há, no entanto, exceções a esta regra. Por exemplo, poluentes 

de um processo de produção são saídas, mas níveis mais altos destes indicam um pior 

desempenho (COOK et al., 2014). 

Define-se outputs indesejáveis como os resultados indesejáveis, porém inevitáveis, de 

um processo produtivo. São exemplos de outputs indesejáveis a emissão de gás carbônico e 

outros gases poluentes em processos industriais, o total de peças defeituosas na fabricação de 

produtos, os voos com atrasos em companhias aéreas, as falhas na distribuição de energia 

elétrica, entre outros (TSCHAFFON; ANGULO MEZA, 2014).  

Outputs desejáveis e indesejáveis devem ser tratados de forma diferente na avaliação de 

eficiência. Ao avaliar o desempenho das DMUs faz sentido creditá-las pelas saídas desejáveis 

e sancioná-las pelas saídas indesejáveis. Diversas abordagens foram desenvolvidas ao longo 

dos anos com o intuito de prover o correto tratamento de tais variáveis, para que a eficiência 

das unidades produtivas seja calculada da forma adequada. Segundo Scheel (2001), quatro 

abordagens indiretas podem ser utilizadas na estruturação do modelo DEA para incorporar tais 

valores: Additive Inverse (ADD), Incorporating Undesirable Outputs as Inputs (INP), 

Multiplicative Inverse (MLT) e Translation (TRβ). 
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Scheel (2001) comparou essas quatro abordagens com o objetivo de verificar se os 

índices de eficiência permanecem os mesmos independentemente da abordagem utilizada. 

Tschaffon e Angulo Meza (2014) também compararam os resultados obtidos com a aplicação 

das quatro abordagens ao avaliarem as principais distribuidoras de energia do Sistema Elétrico 

Brasileiro no ano de 2008.  

Nessa dissertação será utilizada a abordagem conhecida como INP, com o intuito de 

permitir a correta inclusão dos outputs indesejáveis no modelo DEA. Esta abordagem considera 

os outputs indesejáveis como inputs na estrutura do problema, e pode ser utilizada para modelos 

CCR e BCC (GOMES, 2003). Outras aplicações dessa abordagem podem ser encontradas em 

Guo e Wu (2013), Li et al. (2013), Yang e Pollitt (2009), Korhonen e Luptacik (2004) e Hailu 

e Veeman (2001). 

 
2.4.  MÉTODOS DE SELEÇÃO DE VARIÁVEIS 

 
Os inputs e os outputs do modelo são os elementos necessários para o cálculo da 

eficiência das DMUs. Os inputs representam os recursos utilizados, ou seja, as entradas do 

processo. E os outputs, correspondem às quantidades produzidas, ou saídas do processo. O 

conjunto de variáveis escolhido tem impacto direto nos resultados da avaliação de eficiência. 

Quaisquer alterações das variáveis selecionadas provocam alterações nos índices de eficiência 

e, portanto, no conjunto de DMUs eficientes.  

Porém, o fato de uma diferente escolha de variáveis conduzir a resultados diferentes não 

deve ser interpretado como uma fraqueza de DEA. Na verdade, escolher variáveis diferentes 

significa que se pretende levar em conta uma dimensão diferente do problema e avaliar as 

DMUs segundo outro ponto de vista (SENRA et al., 2007).  

Na literatura, a grande maioria dos trabalhos traz a abordagem da seleção de variáveis 

segundo a opinião de especialistas ou até mesmo da disponibilidade de dados (SENRA et al., 

2007). Observa-se que, em geral, não há uma preocupação em avaliar esse processo de escolha 

ou justificar a relevância de cada uma das variáveis para o problema. 

Segundo Lins e Angulo Meza (2000), na maioria dos casos reais em que se dispõe de 

poucas variáveis e muitas DMUs, não se justifica a preocupação em utilizar técnicas de seleção 

de variáveis. Nestes casos, o uso de todas as variáveis disponíveis não deve trazer desvantagens 

para a avaliação. Por outro lado, caso o número de DMUs seja pequeno, utilizar muitas variáveis 

pode diminuir o poder de discriminação do modelo (COOK et al., 2014). Nesse caso há uma 

tendência de que muitas DMUs estejam localizadas na fronteira, empatadas com eficiência 
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igual a um. Quanto maior o número de variáveis em relação ao número de DMUs, menor será 

a capacidade do modelo em ordenar as DMUs de acordo com seus índices de eficiência. 

Uma alternativa para contornar esse problema seria utilizar modelos avançados em 

DEA, ou ainda, tentar aumentar o número de DMUs avaliadas. Se não for possível ou 

conveniente aos pesquisadores, uma solução seria restringir as variáveis que farão parte do 

modelo, fazendo uso de um dos métodos de seleção de variáveis (SENRA et al., 2007). 

Os métodos de seleção de variáveis em DEA estabelecem um processo para que as 

variáveis sejam selecionadas automaticamente, de acordo com critérios definidos previamente. 

Esses métodos têm a finalidade de garantir que apenas os inputs e os outputs mais adequados 

sejam utilizados na avaliação de eficiência. 

Outro caso em que é recomendável o uso de um dos métodos de seleção de variáveis, 

além de quando o número de DMUs é pequeno em relação ao número de variáveis, é quando 

se tem variáveis similares, que medem praticamente a mesma coisa, e o decisor não consegue 

definir qual a melhor variável para ser utilizada na avaliação. 

Entretanto, é fundamental que os decisores façam uma análise prévia do conjunto de 

variáveis candidatas a entrar no modelo em construção, a fim de assegurar que todas as variáveis 

fazem sentido para a avaliação e que há uma relação causal entre todos os possíveis pares input-

output. Só após esta etapa preliminar se pode pensar em utilizar métodos de seleção.  

Os métodos de seleção de variáveis devem ser vistos como instrumentos de auxílio à 

decisão, que orientarão a escolha final. Ficando o decisor responsável por analisar criticamente 

o resultado do método e verificar a sua coerência. Deve verificar, por exemplo, se não foi 

omitida nenhuma variável que considere imprescindível. 

Os próprios métodos de seleção, segundo Senra et al. (2007), permitem diferentes graus 

de intervenção do agente de decisão. Aqueles que exigem pouca ou nenhuma informação 

subjetiva são mais adequados a decisores que estejam em grande dúvida e não consigam emitir 

opiniões. Outros, que exigem alguma escolha, devem ser usados por decisores que queiram 

impor alguma direção ao método.  

Norman e Stoker (1991) propuseram um método de seleção de variáveis associando 

análise de correlações simples à DEA, através de um procedimento iterativo que 

simultaneamente identifica os inputs e outputs relevantes e calcula medidas de ineficiência dos 

planos de operação observados. Mais tarde, Lins e Moreira (1999) refinaram esse método 

propondo algumas variantes que chamaram de I-O Stepwise.  

Soares de Mello et al. (2002), baseados no trabalho de Lins e Moreira (1999), sugeriram 

o Método Multicritério de seleção de variáveis. Em seguida, Senra et al. (2007) propuseram o 
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Método Multicritério Combinatório Inicial e o Método Multicritério Combinatório por 

Cenários. Angulo Meza et al. (2007) sugeriram uma melhoria na etapa de normalização desse 

último método, que chamaram de Método Compensatório de Normalização Única.  

Nas próximas seções são apresentadas as características e etapas de cálculo do Método 

Multicritério, do Método Multicritério Combinatório por Cenários e do Método Compensatório 

de Normalização Única, importantes referências para os métodos propostos posteriormente. 

 

2.4.1. Método Multicritério 

 
O Método Multicritério para seleção de variáveis, proposto por Soares de Mello et al. 

(2002), combina uma boa relação causal e uma boa discriminação entre as DMUs. A relação 

causal é medida através de um ajuste à fronteira, calculado pela eficiência média de todas as 

DMUs. Já o poder de discriminação, leva em conta o número de DMUs com a mesma eficiência. 

Como é improvável que DMUs ineficientes tenham o mesmo índice de eficiência, o método 

considera o número de DMUs na fronteira como descritor do poder de discriminação. Nota-se 

que quanto maior este número, menor o poder discriminatório do modelo. 

A seguir estão descritos os passos para selecionar as variáveis por este método: 

1. Escolher um par input-output inicial, tendo como base o conhecimento do decisor 

sobre o assunto e o tipo de avaliação que pretende fazer; 

2. Executar o modelo DEA para cada nova variável acrescentada, e calcular a eficiência 

média de cada resultado. Os valores obtidos das eficiências médias são então normalizados com 

o uso de uma interpolação que atribua valor 1 à maior eficiência média e 0 à menor. Este valor 

normalizado é chamado de ; 

3. Contar o número de DMUs na fronteira para cada variável acrescentada. Este número 

também deve ser normalizado com o uso de uma interpolação que atribua valor 1 ao menor 

número de DMUs na fronteira e 0 ao maior número. Este valor normalizado é chamado de . 

Repare-se que esta normalização é contrária a anterior e garante que quanto maior for o número 

de DMUs na fronteira, menor será o valor de ; 

4. Fazer uma soma ponderada de  e  para calcular o valor de S, conforme 

Equação (2.16). Cabe ao decisor escolher o peso de cada variável de acordo com o fator que 

julgar mais relevante, com restrição de que a soma dos pesos seja igual a 1; 
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= + 1 −    (2.16) 

 

5. Escolher a variável que tenha maior valor de S para ser incluída no modelo. Esta é 

considerada a alternativa que melhor concilia uma boa ordenação (alto valor de ) e uma 

boa relação causal (alto valor de ); 

6. Verificar se o ponto de parada foi atingido. Caso afirmativo, encerrar a seleção de 

variáveis. Caso contrário, reiniciar o processo no passo 2 e incluir uma nova variável ao modelo.  

A escolha do ponto de parada é arbitrária e deve ser deixada a critério do decisor. Na 

literatura existem alguns estudos que tentam determinar o número ideal de variáveis em um 

modelo. Por exemplo, Banker et al. (1989) propuseram uma métrica que ficou conhecida como 

Golden Rule. Esta regra afirma que o número de DMU’s deve ser igual ou maior que o triplo 

do número total de variáveis.  

No artigo original, Soares de Mello et al. (2002) realizaram uma aplicação do método 

para determinação da eficiência de turmas de Cálculo I da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), nos anos de 1997 e 1998. O método também foi aplicado por Soares de Mello et al. 

(2004) para análise de eficiência de 12 programas de pós-graduação em engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos anos de 1994, 1995 e 1996. 

Em Abreu et al. (2008), o Método Multicritério de Seleção de Variáveis foi aplicado em 

conjunto com técnicas de estatística multivariada. O objetivo do trabalho era avaliar a eficiência 

da introdução e adaptação de tecnologias no sistema de produção de cria extensiva do Pantanal. 

Reis et al. (2017) realizaram um estudo para avaliar a eficiência das ferrovias brasileiras no 

transporte de cargas. E, devido ao grande número de variáveis pré-selecionadas, foi utilizado o 

Método Multicritério para auxiliar na escolha das variáveis mais adequadas para o modelo. 

 
2.4.2. Método Multicritério Combinatório por Cenários 

 
O Método Multicritério Combinatório por Cenários, também desenvolvido por Senra et 

al. (2007), é uma evolução na linha de exigir menos informação do decisor. Para isso, não há 

critério de parada do algoritmo, todas as variáveis são incluídas e analisadas, uma por vez. 

Este é um método constituído em duas fases. A primeira fase constrói cenários que serão 

analisados na segunda. Chama-se cenário da primeira fase o melhor modelo com duas, três, 

quatro, ..., n variáveis. A primeira fase do Método Multicritério Combinatório por Cenários 

pode ser resumida nos passos descritos abaixo: 
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1. Rodar um modelo DEA para cada par de variável possível e, para cada resultado, 

calcular a eficiência média obtida no modelo. Os valores das eficiências médias são 

normalizados com o uso de uma interpolação que atribua valor 1 à maior eficiência média e 0 

à menor, para calcular o ; 

2. Contar o número de DMUs na fronteira de eficiência. Este número também é 

normalizado com o uso de uma interpolação que atribua valor 1 ao menor número de DMUs na 

fronteira e 0 ao maior número, para calcular o . Esta normalização é contrária a anterior e 

garante que quanto maior for o número de DMUs na fronteira menor será o valor de ; 

3. Calcular a média aritmética de  e  para obter a variável S, utilizando a Equação 

(2.16) com α=0,5; 

4. Escolher como par inicial o de maior valor de S. Em caso de empate, considera-se o 

maior . Nesta etapa, dar-se a formação do primeiro cenário, o cenário com apenas duas 

variáveis, a ser analisado na segunda fase do método; 

5. Rodar o modelo DEA para cada nova variável que ainda não foi incluída, e calcular 

o valor de ,  e S para cada resultado; 

6. Escolher para entrar no modelo a variável que gerou o maior valor de S, considerada 

a alternativa que melhor concilia uma boa ordenação e uma boa relação causal. Ao fim desse 

passo, um novo cenário terá sido constituído; 

7. Verificar se todas as variáveis já foram incluídas. Caso afirmativo, encerrar a primeira 

fase do método. Caso contrário, reiniciar o processo no passo 5 e incluir uma nova variável no 

modelo. 

Como resultado da primeira fase terão sido calculados n-1 cenários, onde n corresponde 

ao número de variáveis candidatas a fazer parte da avaliação de eficiência. Em seguida, na 

segunda fase do método, é realizada a escolha do melhor cenário, descrita no passo 8 abaixo: 

8. Dentre os n-1 cenários formados na primeira fase, escolher o cenário que apresentar 

maior valor de S. No caso de empate considera-se o cenário com maior valor de . Neste 

momento, é definido quantas e quais variáveis entrarão no modelo de avaliação de eficiência. 

Uma aplicação do Método Multicritério Combinatório por Cenários pode ser 

encontrada, por exemplo, em Sediyama et al. (2012). Os autores utilizaram um modelo DEA 

para avaliar a eficiência de 46 hospitais gerais filantrópicos de pequeno porte no estado de São 

Paulo, localizados em municípios de até 30 mil habitantes. 
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2.4.3. Método Compensatório de Normalização Única 

 

O Método Compensatório de Normalização Única, desenvolvido por Angulo Meza et 

al. (2007), propõe um aperfeiçoamento nos métodos de seleção de variáveis em DEA, na etapa 

de normalização dos critérios de seleção. 

A técnica de normalização utilizada nos métodos anteriores (no Método Multicritério, 

no Método Multicritério Combinatório Inicial e no Método Multicritério Combinatório por 

Cenários) considera uma eficiência média normalizada ( ) que atinge o valor 1 na eficiência 

máxima e zero na eficiência mínima. Enquanto o poder de discriminação normalizado ( ) 

apresenta o valor 1 quando há o menor número de DMUs na fronteira e zero para o maior 

número. Dessa forma, os valores mínimos e máximos utilizados para normalização variam para 

cada modelo com conjunto de variáveis diferente. 

Para evitar o problema das várias normalizações, o Método Compensatório de 

Normalização Única não considera os valores máximos e mínimos efetivamente atingidos para 

a eficiência e o número de DMUs na fronteira. Este método considera os valores extremos 

teoricamente alcançáveis. A eficiência média sempre estará no intervalo (0, 1] e o número de 

DMUs na fronteira, no intervalo [1, n], sendo n o número total de DMUs no modelo. 

Para obter  deve-se levar em conta que quanto maior a eficiência média, maior deve 

ser o valor dessa variável. Para obter a normalização utiliza-se a Equação (2.17). 

 

=
ê  é

   (2.17) 

 

 Já para obter o  deve-se considerar que quanto maior o número de DMUs na 

fronteira, menor é o valor dessa variável. Desta forma, para a sua normalização utiliza-se a 

Equação (2.18), onde n representa o número total de DMUs e N o número de DMUs na 

fronteira. 

= 10 ∗      (2.18) 

 

O conjunto final de variáveis a ser escolhido é aquele que apresentar o maior valor de 

S, representado pela Equação (2.19). 

 

= +      (2.19) 
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No artigo original, Angulo Meza et al. (2007) realizam uma aplicação do Método 

Compensatório de Normalização Única para avaliação de eficiência energética dos 27 estados 

brasileiros, que seria obtida quando os estados conseguem altos valores nos indicadores 

socioeconômicos com baixo consumo de energia. Outra aplicação deste método pode ser 

encontrada em Sousa Júnior et al. (2013), onde é elaborado um modelo DEA, com o auxílio do 

Método Compensatório de Normalização Única, para avaliar a eficiência dos portos da Região 

Nordeste do Brasil no ano de 2006. 

 
2.4.4. Comparação dos métodos de seleção de variáveis 

 

A Tabela 2.1 apresenta as principais características dos métodos I-O Stepwise Exaustivo 

Completo (LINS e MOREIRA, 1999), Método Multicritério (SOARES DE MELLO et al., 

2002), Método Multicritério Combinatório Inicial (SENRA et al., 2007) e do Método 

Multicritério Combinatório por Cenários (SENRA et al., 2007), no que diz respeito aos critérios 

utilizados para selecionar as variáveis, à forma de escolha do par input-output inicial, à 

importância atribuída a cada um dos critérios de seleção e à determinação do ponto de parada 

do algoritmo. Também são apontadas as vantagens e desvantagens presentes em cada um dos 

quatro métodos. 

Uma comparação desses quatro métodos de seleção de variáveis também é realizada em 

Senra et al. (2007). No artigo, os quatro métodos são aplicados a uma avaliação de eficiência 

de um conjunto de nove operadores logísticos responsáveis pela entrega domiciliar de jornais 

na região metropolitana do Rio de Janeiro. Dado o pequeno número de DMUs e a necessidade 

de identificar variáveis relevantes para o cálculo da eficiência, os autores julgaram relevante a 

utilização de técnicas de seleção de variáveis. Foi verificado que os quatro métodos atingiram 

seus propósitos, porém não houve nenhum que escolhesse exatamente o mesmo conjunto de 

variáveis. 
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Tabela 2.1 – Comparação dos métodos de seleção de variáveis em DEA 

Método I-O Stepwise Exaustivo Completo Método Multicritério Método Multicritério Combinatório Inicial Método Multicritério Combinatório por Cenários
P

R
O

P
R

IE
D

A
D

E
S

Critério de seleção: obedece ao princípio de 
máxima relação causal entre inputs  e outputs ;

Par inicial: não depende da opinião do decisor;

Pesos dos critérios: não necessita, só possui 
um critério;

Ponto de parada: utiliza a opninião do decisor.

Critério de seleção: máxima relação causal 
e máxima discriminação entre as DMUs;

Par inicial: utiliza a opinião do decisor;

Pesos dos critérios: utiliza a opnião do 
decisor;

Ponto de parada: utiliza a opninião do 
decisor.

Critério de seleção: máxima relação causal e 
máxima discriminação entre as DMUs;

Par inicial: não depende da opinião do decisor;

Pesos dos critérios: não depende da opinião 
do decisor, considera que têm a mesma 
importância;

Ponto de parada: utiliza a opninião do decisor.

Critério de seleção: máxima relação causal e 
máxima discriminação entre as DMUs;

Par inicial: não depende da opinião do decisor;

Pesos dos critérios: não depende da opinião do 
decisor, considera que têm a mesma importância;

Ponto de parada: não há ponto de parada.

V
A

N
T

A
G

E
N

S 1- Encontra rapidamente uma eficiência média 
elevada;

2- Descarta as variáveis que contribuem pouco 
para a eficiência média do modelo.

1- Combina uma boa relação causal e uma 
boa discriminação entre as DMUs;

2- Ao utilizar a opinião do decisor para a 
escolha do par inicial, apresenta custo de 
cálculo inferior aos demais métodos.

1- Combina uma boa relação causal e uma boa 
discriminação entre as DMUs;

2- Como não necessita da opinião do decisor 
para escolha do par inicial, garante uma 
eficiência média alta desde a primeira iteração.

1- Combina uma boa relação causal e uma boa 
discriminação entre as DMUs;

2- É independe da opinião do decisor para escolha 
do par inicial, dos pesos dos critérios e do ponto de 
parada, evitando qualquer subjetividade no modelo.

D
E

S
V

A
N

T
A

G
E

N
S

1- Não leva em consideração a capacidade 
discriminatória do modelo, o que pode gerar um 
número elevado de DMUs na fronteira;

2- É dependente da capacidade do decisor em 
julgar se os acréscimos de eficiência são 
significativos e de escolher o momento em que o 
algoritmo deve ser encerrado.

1- Grau de subjetividade elevado, requer 
opinião do decisor para fornecer o par  
inicial, atribuir pesos aos critérios e 
determinar o ponto de parada do algoritmo;

2- A opinião do decisor para iniciar o 
processo de escolha das variáveis pode ser 
tendencioso e levar a resultados distintos, 
dependendo do decisor;

3- Pode apresentar baixa eficiência média no 
par inicial e, por isso, pode não chegar a uma 
eficiência média elevada ao final do método;

4- Utiliza uma normalização distinta para 
cada modelo rodado.

1- Apresenta algum grau de subjetividade, pois 
o decisor deve determinar o ponto de parada do 
método;

2- Utiliza uma normalização distinta para cada 
modelo rodado;

3- Para instâncias com grande número de 
DMUs e variáveis exige um custo de cálculo 
elevado.

1- O decisor deve confrontar o resultado do método 
e verificar sua coerência. Pois, ao não considerar 
nenhuma opinião do decisor, pode levar a um modelo 
que não atenda às necessidades da avaliação;

2- Utiliza uma normalização distinta para cada modelo 
rodado;

3- Para instâncias com grande número de DMUs e 
variáveis exige um custo de cálculo elevado.
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3. MÉTODO PROPOSTO 

 
Neste capítulo são apresentados os métodos propostos, suas características, etapas de 

cálculo e vantagens frente a outros métodos de seleção de variáveis. 

Os métodos citados na seção 2.4 medem a aderência à fronteira através da média das 

eficiências obtidas por todas as DMUs. No entanto, a média apresenta o problema de ser muito 

sensível a valores extremos. Isso significa que se houver, por exemplo, uma DMU com 

eficiência muito baixa, o valor da média será impactado e tenderá a ser mais baixo, o que pode 

gerar distorções nos resultados do método. 

Por isso, essa dissertação propõe duas novas formas de medir a aderência à fronteira, 

através da utilização da menor eficiência e da mediana das eficiências. A medida de menor 

eficiência foi escolhida por ser considerada uma medida de equidade, aplicada também em 

problemas de otimização. Já a mediana, foi utilizada por, assim como a média, ser uma medida 

de tendência central, mas sem o mesmo problema de sensibilidade a valores extremos. 

Os métodos aqui propostos baseiam-se no Método Multicritério Combinatório por 

Cenários, proposto por Senra et al. (2007), descrito na seção 2.4.2. Este método é conhecido 

por buscar manter a seleção de variáveis livre de julgamentos subjetivos e parte do princípio 

que o decisor não deseja ou não é capaz de emitir opiniões. 

Também é proposto um aprimoramento na etapa de normalização. O Método 

Multicritério e o Método Multicritério Combinatório por Cenários, descritos anteriormente, 

apresentam a desvantagem de normalizar os valores obtidos, tanto para as eficiências médias, 

quanto para o número de DMUs na fronteira, de forma distinta em cada modelo rodado. Esta 

característica de fazer várias normalizações sucessivas com diferentes valores de referência é 

um grande inconveniente, pois pode fazer com que a combinação ideal de variáveis seja 

examinada, mas não escolhida (ANGULO MEZA et al., 2007). 

Semelhante à forma adotada em Angulo Meza et al. (2007) para garantir uma 

normalização única em todos os modelos rodados, os métodos propostos levam em conta os 

valores extremos teoricamente alcançáveis.  

A eficiência sempre estará no intervalo (0, 1], onde a maior eficiência possível é 1 

(sempre terá pelo menos uma DMU 100% eficiente) e a menor eficiência possível é um valor 

bem perto de zero, mas não igual a zero (por isso o intervalo aberto nessa extremidade).  

Assim, propõe-se a Equação (3.1) para normalizar os valores de eficiência, 

considerando que quanto maior a eficiência, maior deve ser o valor de . Neste momento, é 
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chamado de  o indicador de eficiência obtido, independente se está sendo utilizado eficiência 

média, menor eficiência ou a mediana das eficiências para medir a aderência à fronteira. 

 

=  
  ê  

    (3.1) 

 

Já o número de DMUs na fronteira, que mede o poder de discriminação do modelo, 

sempre estará no intervalo [1, n], onde n representa o número total de DMUs avaliadas. Isso 

significa que o menor número possível de DMUs na fronteira é 1 (sempre terá pelo menos uma 

DMU 100% eficiente) e o maior número possível é quando todas as DMUs avaliadas obtiverem 

eficiência igual a 1. Para a normalização desse valor, chamado de , propõe-se a Equação 

(3.2), onde N representa o número de DMUs localizadas na fronteira. Esta equação considera 

que quanto maior o número de DMUs na fronteira, menor deve ser o valor da variável .  

Deve-se notar que, tanto o numerador como o denominador da Equação (3.2) será 

sempre negativo. No entanto, ao dividir um pelo outro,  sempre será um número positivo. 

 

=  
 

      (3.2) 

 

 Por fim, a alternativa a ser escolhida é aquela que apresentar o maior valor de S, uma 

medida de compromisso entre o bom ajuste à fronteira e a boa discriminação do modelo. Para 

que, assim como a eficiência, o S seja mantido no intervalo (0,1], utiliza-se a Equação (3.3). 

 

= 0,5 + 0,5     (3.3) 

 

Para aplicação dos métodos propostos deve-se seguir os passos descritos abaixo. As 

mesmas etapas devem ser cumpridas tanto para o modelo que utiliza a eficiência média, quanto 

para o que utiliza a menor eficiência e a mediana das eficiências. 

1. Executar um modelo DEA para cada par input-output e, para cada resultado, calcular 

o indicador de eficiência. Em seguida, calcular o descritor , onde os valores obtidos para o 

indicador de eficiência são normalizados utilizando a Equação (3.1); 

2. Contar o número de DMUs na fronteira de eficiência. Este número também é 

normalizado, dessa vez utilizando a Equação (3.2), para calcular o valor de ;  

3. Calcular o valor de S, através da Equação (3.3); 
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4. Escolher como par inicial o de maior valor de S. Em caso de empate, considera-se o 

que tem maior . Nesse momento, é formado o primeiro cenário do método; 

5. Rodar o modelo DEA para cada nova variável que ainda não foi incluída, e calcular 

os valores de  3.1 ,  3.2  e de S (3.3) para cada resultado; 

6. Escolher para entrar no modelo a variável que gerou o maior valor de S, considerada 

a alternativa que melhor concilia uma boa ordenação e uma boa aderência à fronteira. Ao fim 

desse passo, um novo cenário terá sido constituído; 

7. Verificar se todas as variáveis foram incluídas no modelo. Caso afirmativo, seguir 

para o passo 8. Caso contrário, reiniciar o processo no passo 5 e incluir uma nova variável; 

8. Com todos os cenários construídos, escolher o cenário em que o modelo obteve o 

maior valor de S. No caso de empate considera-se o modelo com maior valor de . Neste 

momento, é definido quantas e quais variáveis entrarão no modelo de avaliação de eficiência.  

A Figura 3.1 ilustra de forma simplificada as etapas dos métodos propostos. 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma dos métodos propostos 
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É necessário salientar que a utilização do método de seleção não visa julgar a 

importância ou o valor de cada variável. Logo, não é correto dizer que as variáveis que não 

foram selecionadas para entrar no modelo não são importantes. Retirar essas variáveis da 

avaliação significa que elas não ajudam na discriminação das DMUs, ou seja, através delas não 

é possível perceber as diferenças ou distinguir as características de cada DMU. 

Por fim, com as características e etapas de cálculo dos métodos propostos devidamente 

explicitadas, no próximo capítulo será descrito o setor de transporte ferroviário de cargas 

brasileiro, trazendo informações relevantes para os estudos de caso contidos nos capítulos 

posteriores.  
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4. TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL 

 

Este capítulo faz uma contextualização a respeito do transporte ferroviário de cargas no 

Brasil, assunto de interesse para os estudos de caso que serão apresentados mais adiante. As 

seções a seguir abordam brevemente a história das ferrovias brasileiras, do início de sua 

construção até o momento das concessões e a criação do órgão regulador. O capítulo também 

traz alguns dados do panorama atual do setor e apresenta uma revisão da literatura relacionando 

outros estudos que aplicaram a DEA para a avaliação de eficiência do transporte ferroviário. 

 
4.1.  A HISTÓRIA DAS FERROVIAS BRASILEIRAS 

 
As ferrovias surgiram no Brasil durante o ciclo do café, que predominou da segunda 

metade do século 19 até meados de 1930, período em que a economia do país era 

primordialmente agrícola e agroexportadora. Devido à baixa atratividade dos empreendimentos 

para a construção de ferrovias, em 1852 o governo imperial brasileiro instituiu a Lei de Garantia 

de Juros, que autorizava a concessão da construção e exploração de ferrovias pelo prazo de 90 

anos (CNT, 2013). 

Segundo estudo da CNT (2013), a lei estabelecia uma série de benefícios, entre eles, a 

garantia de uma taxa de retorno de até 5% sobre o capital empregado, que o governo pagaria 

com recursos públicos. A lei também isentava do imposto de importação na compra de trilhos, 

equipamentos ferroviários e carvão de pedra consumido na construção da estrada de ferro. 

Com todas essas medidas, houve crescente interesse da iniciativa privada na construção 

e exploração de ferrovias. Contudo, não foi criado um órgão regulador, o que propiciou um 

crescimento da malha sem planejamento. Esse crescimento desordenado resultou na utilização 

de diferentes tipos de bitolas nos diversos trechos, traçados excessivamente sinuosos e extensos, 

e estradas de ferro localizadas no país de forma dispersa e isolada (BRITO, 1961).  

Em certo momento, os mecanismos criados pela Lei de Garantia de Juros passaram a 

ser insustentáveis para o Tesouro Nacional e a representar crescentes déficits orçamentários ao 

governo. Como resultado, os benefícios da lei foram reduzidos, o que afastou a iniciativa 

privada desses empreendimentos (LANG, 2007). 

A partir da década de 1920, a construção de rodovias pavimentadas foi ampliada, 

passando a competir com as ferrovias por recursos públicos e pelo transporte de cargas e 

passageiros. Isso representou perda de receita para o setor ferroviário e menos investimentos 

em infraestrutura. 
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Apesar dessas dificuldades, durante os 30 anos que se seguiram, a malha nacional se 

expandiu em mais de 8.000 km. O desenvolvimento de novas tecnologias que permitiram a 

substituição de trens movidos a vapor por veículos de tração elétrica e, posteriormente, por 

motores a diesel, contribui para esse processo (CNT, 2013). 

Em 1957, o Governo Federal decidiu pela unificação administrativa das 18 estradas de 

ferro pertencentes à União, que totalizavam 30.000 km dos 37.000 km de linhas espalhadas 

pelo Brasil (LANG, 2007). Foi criada a RFFSA (Rede Ferroviária Federal S.A.), com a 

finalidade de administrar, explorar, conservar, reequipar, ampliar e melhorar o tráfego das 

estradas de ferro da União. 

A criação da empresa trouxe avanços para o setor, mas apesar do desenvolvimento das 

ferrovias até então, elas ainda representavam 90% do déficit orçamentário público (CASTRO, 

2000). Na década de 1980, com a crise fiscal do Estado, o modelo vigente de gestão das 

ferrovias se tornou insustentável, e as receitas da RFFSA não eram suficientes para arcar com 

a dívida contraída (LANG, 2007). No final desse período iniciaram-se os estudos para a 

retomada da participação do capital privado no setor. Por fim, na década de 1990 a malha da 

RFFSA foi concedida. 

 

4.2.  AS CONCESSÕES FERROVIÁRIAS 

 

O processo de desestatização da RFFSA estabeleceu: (i) a outorga, pela União, da 

concessão para a exploração do serviço público de transporte ferroviário; e (ii) o arrendamento 

de bens operacionais e a venda de bens de pequeno valor pela RFFSA.  

A estrutura organizacional escolhida pelo governo federal para as concessões determina 

que a empresa responsável passa a controlar a infraestrutura, a operação e a comercialização 

dos serviços ferroviários em determinada região (CNT, 2013). 

A Tabela 4.1 apresenta um resumo da situação das ferrovias brasileiras após as 

concessões. É apontado o nome da ferrovia, a sigla, a concessionária responsável, a data de 

início, o prazo da concessão e a extensão da malha. Em seguida, a Figura 4.1 exibe o mapa da 

malha ferroviária do Brasil. 
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Tabela 4.1 – Situação atual das ferrovias brasileiras (ANTT, 2015) 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Mapa da malha concedida (ANTT, 2015) 
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4.3.  REGULAÇÃO DO SETOR 

 

Apesar da necessidade de longa data, o órgão regulador do setor só foi implantado em 

2001. A criação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), entidade vinculada ao 

Ministério dos Transportes – MT, teve como objetivo a regulamentação e fiscalização da 

prestação do serviço público de transporte ferroviário. 

Em julho de 2011, foram publicadas pela agência três novas resoluções para 

regulamentar o setor ferroviário. A resolução nº 3.694 definiu novos direitos e obrigações dos 

usuários, padrões de qualidade para os serviços e penalidades referentes à prestação inadequada 

do serviço. Já a resolução nº 3.695 tratou do direito de passagem e do tráfego mútuo, enquanto 

a resolução nº 3.696 estabeleceu metas de produção por trecho com o objetivo de diminuir a 

ociosidade da malha. 

Atualmente, a atuação da ANTT tem como objetivos principais o aumento da produção 

do transporte de cargas, a integração entre as malhas ferroviárias, a eliminação de restrições 

operacionais e o aumento da segurança, a integração com as demais modalidades, bem como a 

ampliação do mercado de trabalho e da indústria ferroviária (ANTT, 2017).  

 

4.4.  PANORAMA ATUAL DO SETOR 

 

Quando se discute quais são os elementos fundamentais para o desenvolvimento de 

países e regiões deve-se necessariamente considerar a importância de um sistema de transporte 

eficiente. O transporte ferroviário, em função de suas características, consagrou-se como um 

veículo de transformação econômica, assumindo um importante papel estratégico na 

composição da matriz de transporte (CNT, 2013). 

Sua principal característica é a capacidade de transportar grandes volumes de carga por 

longas distâncias, com baixo custo. Além disso, o transporte ferroviário se destaca por seus 

menores custos ambientais, em decorrência da menor emissão de poluentes das locomotivas e 

do menor impacto ambiental na construção da infraestrutura necessária. Apresenta, ainda, um 

nível de segurança e confiabilidade superior em comparação ao rodoviário, já que o risco de 

acidentes é proporcionalmente inferior (CNT, 2013).  

 Ao analisar a cadeia produtiva do Brasil, as ferrovias são de fundamental importância 

no transporte de cargas, uma vez que o país transporta em grande volume commodities minerais 
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e agrícolas, produtos de baixo valor agregado, cujo valor de frete impacta enormemente no 

preço final do produto e, consequentemente, na sua competitividade no mercado internacional. 

Entretanto, a matriz de transportes brasileira ainda é fortemente dependente das 

rodovias, como pode ser observado na Figura 4.2, prejudicando o transporte e a exportação de 

cargas. Segundo dados do Ministério do Transporte (2012), 52% das cargas transportadas no 

país vão via modo rodoviário e apenas 30% via ferroviário. 

 

 

Figura 4.2 – Distribuição da matriz brasileira de transporte de cargas (MINISTÉRIO DOS 
TRANSPORTES, 2012) 

 
Em contraste com os 1.713.885 km de rodovias existentes no Brasil, atualmente o 

Sistema Ferroviário Brasileiro totaliza apenas 30.051 km de extensão (CNT, 2015). Quando 

comparada com outros países, a malha ferroviária nacional ainda apresenta uma densidade 

extremamente baixa, conforme mostrado na Figura 4.3.  

 

 

Figura 4.3 – Densidade do transporte ferroviário (km de infraestrutura por 1.000 km² de área 
terrestre) (CNT, 2015) 
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Ainda assim, o transporte ferroviário brasileiro registrou significativo crescimento 

desde o início das concessões à iniciativa privada. Segundo a CNT (2015), nas duas últimas 

décadas, houve considerável aumento da produção ferroviária, além de melhorias na segurança 

e na qualidade do serviço. A pesquisa ressalta ainda que, um dos caminhos para o Brasil retomar 

o desenvolvimento socioeconômico e permitir maior integração nacional é a priorização do 

transporte ferroviário, que levará ao equilíbrio da matriz de transporte de cargas e à consequente 

redução dos custos logísticos. 

 
4.5.  ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS NO TRANSPORTE 

FERROVIÁRIO 

 

Na literatura podem ser encontrados diversos trabalhos que aplicaram a Análise 

Envoltória de Dados para avaliar a eficiência do transporte ferroviário. Esses trabalhos se 

distinguem pelo tipo de modelo utilizado e pelas variáveis selecionadas. 

Kutlar et al. (2013) empreenderam um estudo para medir o desempenho de 31 empresas 

ferroviárias que realizam o serviço de transporte de passageiros e de cargas em todo o mundo. 

Foram utilizados modelos DEA CCR e BCC com seis inputs e cinco outputs, considerando 

dados de um período de dez anos (2000 a 2009), a fim de obter o índice de eficiência técnica e 

de eficiência de alocação dessas empresas.  

Jitsuzumi e Nakamura (2010) propuseram um método baseado em Análise Envoltória 

de Dados para analisar as causas da ineficiência nas operações de 53 operadores ferroviários 

japoneses e, além disso, calcular os níveis ótimos de subsídios que as empresas deveriam 

receber. Os autores salientaram que, no Japão, alguns subsídios são oferecidos para os 

operadores ferroviários, destinados a cobrir grandes investimentos ou como compensação por 

disparidades regionais. No entanto, nenhuma análise havia sido feita para verificar se esse baixo 

desempenho poderia ser atribuído a causas exógenas e incontroláveis, ou a fatores internos 

capazes de serem solucionados pelos gerentes.  

Hilmola (2008) estudou a eficiência das ferrovias europeias durante o período de 1994 

a 2003. Foram utilizados dois modelos DEA orientados a inputs para avaliar separadamente o 

desempenho do serviço de transporte de carga e de passageiros. Em ambos os modelos, foram 

considerados como inputs o número de vagões, extensão da rota, número de locomotivas e 

número de funcionários. Como outputs, o modelo destinado a avaliação do transporte de cargas 

utilizou tonelada transportada e tonelada-km transportada, já a avaliação do transporte de 

passageiros utilizou o número de passageiros transportados e número de passageiros-km. Os 
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resultados mostraram que, em um período de dez anos, o número de países que apresentaram 

um bom desempenho em ambas as dimensões foi escasso. Além disso, concluiu que para uma 

Europa de "melhor desempenho", haveria necessidade de melhoria principalmente nas 

operações de carga. 

Outros estudos aplicando a Análise Envoltória de Dados para a avaliação de ferrovias 

em diferentes lugares do mundo podem, ainda, ser encontrados em Noroozzadeh e Sadjadi 

(2013), que também avaliaram a eficiência das ferrovias europeias;  Merkert et al. (2010), onde 

foram avaliados os operadores de trem da Suécia, Alemanha e Inglaterra; Tahir (2013), que 

avaliou as ferrovias do Paquistão; Kim et al. (2011) avaliaram as ferrovias da Coréia; 

Mallikarjun et al. (2014), avaliaram as ferrovias dos Estados Unidos e; Vasco Correa (2012) 

avaliou o sistema de trens da Colômbia. 

Em relação a avaliação das ferrovias do Brasil, Reis et al. (2017) realizaram um estudo 

para medir o desempenho das concessionárias brasileiras no transporte ferroviário de cargas. 

Foi utilizado um modelo BCC orientado a outputs, considerando investimento e número de 

acidentes como inputs e, carga transportada e número de clientes como outputs. Ao final da 

avaliação, cinco das doze concessionárias avaliadas obtiveram eficiência igual a um. 

Pereira e Soares de Mello (2014) também utilizaram um modelo DEA BCC orientado a 

outputs para identificar as concessionárias ferroviárias do Brasil mais bem avaliadas 

tecnicamente. Para isso, utilizaram a meta de carga transportada e extensão da malha como 

inputs e, carga real transportada e receita, como outputs. Foi analisado o período de 2009 a 

2011, onde cada concessionária em cada um dos três anos foi considerada uma DMU. Entre as 

36 concessionárias avaliadas, 11 foram consideradas eficientes. 

Em outro estudo, Marchetti e Wanke (2016) utilizaram DEA para avaliar a eficiência 

das concessionárias ferroviárias brasileiras entre 2010 e 2014. Como inputs do modelo foram 

utilizados número de vagões em circulação e número de funcionários, e como outputs foi 

utilizado a carga transportada. Em uma segunda etapa, foi utilizada uma Regressão de Bootstrap 

para testar o significado das variáveis exógenas no desempenho da concessionária, como tipo 

de carga transportada, tamanho de bitola e tipo de operação ferroviária (infraestrutura 

compartilhada ou monopólio). 

Também podem ser encontrados alguns estudos que utilizam modelos avançados em 

DEA para avaliar a eficiência de ferrovias. Yu e Lin (2008), por exemplo, avaliaram a realidade 

operacional de 20 ferrovias selecionadas ao redor do mundo, no ano de 2002. Os autores 

propuseram um modelo Network DEA para calcular quatro medidas de desempenho: eficiência 

técnica do transporte de passageiro (PTE), eficiência técnica do transporte de carga (FTE), 
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eficácia do serviço (SV) e eficácia técnica (TV). Para isso, utilizaram um modelo DDF 

(Directional distance function), que busca um aumento dos outputs e uma redução dos inputs 

simultaneamente. 

Em estudo semelhante, Yu (2008) avaliou a eficiência e eficácia de um grupo de 40 

ferrovias globais, também no ano de 2002, usando DEA clássico e Network DEA. Ao comparar 

os resultados obtidos nos dois modelos, concluiu que o Network DEA forneceu uma visão mais 

profunda sobre as fontes de ineficiência e orientação mais específica do processo para os 

gestores, de modo a ajudá-los a melhorar o desempenho de sua ferrovia. 

Rayeni e Saljooghi (2014) fizeram uso de um modelo DEA com avaliação cruzada para 

avaliar e comparar a eficiência do setor ferroviário do Irã, no período de 1977 a 2010. A 

vantagem da avaliação cruzada é que, além de fornecer um ranking das DMUs, também elimina 

esquemas de ponderação irrealistas, sem exigir informações a priori sobre restrições aos pesos.  

Kwon (2017) investigou a viabilidade do uso de Redes Neurais Artificiais em conjunto 

com Análise Envoltória de Dados para a medição de desempenho e modelagem de previsão de 

estradas de ferro dos Estados Unidos. O modelo DEA CCR foi usado para avaliar a eficiência 

de cada DMU. E, com base nos resultados, um modelo de rede neural BPNN (Backpropagation 

Neural Network) foi utilizado para prever um índice de eficiência e uma meta de output para 

cada ferrovia. 

Nos capítulos a seguir, os métodos propostos para seleção de variáveis em DEA serão 

aplicados a dois estudos de caso no setor de transporte ferroviário de cargas, com o intuito de 

avaliar a eficiência das concessionárias brasileiras na prestação desse serviço. 

  



43 
 

 

5. ESTUDO DE CASO I 

 
Os estudos de caso realizados neste trabalho destinam-se à aplicação dos métodos de 

seleção de variáveis propostos ao Setor de Transporte Ferroviário do Brasil, mais 

especificamente à avaliação de eficiência do segmento de transporte de cargas. O objetivo, 

como já mencionado anteriormente, é comparar os resultados obtidos pelo método de seleção 

quando utilizado a eficiência média, a menor eficiência e a mediana das eficiências como 

medida para o critério de máxima aderência à fronteira. 

A aplicação dos métodos propostos está dividida em dois estudos de caso. O primeiro, 

abordado neste capítulo, trata do método de seleção de variáveis empregado a um cenário com 

poucas DMUs e muitas variáveis. Neste momento, é avaliado o desempenho das 12 

concessionárias de transporte ferroviário do Brasil no ano de 2013, com um conjunto de 13 

possíveis variáveis. 

Este capítulo descreve as propriedades do modelo escolhido, as variáveis candidatas a 

serem incluídas no modelo, os dados utilizados e as etapas da aplicação do método. Em seguida, 

resultados dos modelos utilizando as diferentes medidas de aderência à fronteira são analisados 

e é construída a representação gráfica bidimensional da fronteira de eficiência. 

 

5.1. APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 
Como pretende-se avaliar a eficiência das ferrovias brasileiras no transporte de cargas, 

representadas pelas concessionárias responsáveis por fornecer este serviço no país, cada 

concessionária é considerada uma DMU do modelo. As 12 DMUs consideradas na avaliação 

de eficiência estão identificadas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Relação de DMUs consideradas na avaliação de eficiência 

Concessionária Sigla 

América Latina Logística Malha Norte S.A. ALLMN 

América Latina Logística Malha Oeste S.A. ALLMO 

América Latina Logística Malha Paulista S.A. ALLMP 

América Latina Logística Malha Sul S.A. ALLMS 

Estrada de Ferro Carajás EFC 

Estrada de Ferro Vitória a Minas EFVM 

Ferrovia Centro-Atlântica S.A. FCA 

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. FERROESTE 
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Ferrovia Norte Sul FNS 

Ferrovia Tereza Cristina S.A. FTC 

MRS Logística S.A. MRS 

Transnordestina Logística S.A. TLSA 

 

Em um primeiro momento, realizou-se um levantamento de todas as possíveis variáveis 

a serem utilizadas na avaliação de eficiência das ferrovias. Foi necessário identificar quais 

variáveis deveriam ser consideradas inputs e quais deveriam ser consideradas outputs e, ainda, 

verificar quais dados estariam disponíveis. 

Em seguida, foi realizada uma análise prévia para assegurar que todas as variáveis 

faziam sentido para a avaliação em questão e que todos os possíveis pares input-output 

apresentavam boa relação causal. Foi definido um conjunto de 13 variáveis pré-selecionadas. 

Vale ressaltar que, neste estudo de caso será possível avaliar como os métodos de 

propostos se comportam para os casos em que se tem poucas DMUs e muitas variáveis. 

Como inputs foram pré-selecionadas as seguintes variáveis: 

 Extensão da malha: comprimento total da linha férrea sobre responsabilidade da 

concessionária, medida em quilômetros. Essa variável pode modificar de um ano para 

outro devido a desativação de ramais antieconômicos, que não tenham demanda 

suficiente, ou a construção de novos trechos através de investimentos da companhia; 

 Frota total de locomotivas: número de locomotivas em tráfego no período. Considera 

todas as locomotivas à disposição das concessionárias, sejam elas próprias, de clientes, 

arrendadas da antiga RFFSA, arrendadas de terceiros, ou mesmo aquelas de outras 

concessionárias, colocadas à disposição mediante contrato, e excluídas aquelas em 

processo de baixa ou devolução; 

 Frota total de vagões: número de vagões em tráfego no período. Considera todos os 

vagões à disposição das concessionárias, sejam eles próprios, arrendados, alugados ou 

de terceiros, exceto os vagões em processo de baixa ou devolução que estejam 

imobilizados ou não sejam utilizados; 

 Mão-de-obra: número de funcionários a serviço da concessionária no período, 

incluindo pessoal próprio e terceirizado; 

 Custo operacional: somatório das despesas incorridas pela concessionária decorrente 

de atividades ligadas diretamente à produção dos serviços de transporte ferroviário. Esse 

valor é representado em milhões de reais (ver observação posterior sobre utilizar duas 

variáveis financeiras); 
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 Investimento: valor total dos investimentos realizados pela concessionária durante o 

período, em milhões de reais. Compreende as quantias desembolsadas para aquisição 

ou melhoria do material rodante, ampliação ou melhoria da via permanente, aquisição 

de equipamentos de telecomunicação, informatização ou sinalização, e capacitação de 

pessoal (ver observação posterior sobre utilizar duas variáveis financeiras); 

 Os outputs pré-selecionados para a avaliação foram:  

 Carga transportada: total de carga transportada no período, em milhões de TKU. A 

medida em TKU equivale ao transporte de uma tonelada útil a distância de um 

quilômetro, onde tonelada útil corresponde ao total de carga movimentada no transporte 

remunerado. 

 Receita líquida: somatório das receitas operacionais bruta recebidas pela 

concessionária decorrente da atividade de transporte ferroviário, menos impostos 

incidentes, abatimentos e deduções. Esse valor é apresentado em milhões de reais; 

 Número de clientes: número de clientes atendidos pela concessionária;  

 Número de acidentes: número de ocorrências registradas no período, com a 

participação direta de veículo ferroviário;  

 Número de acidentes graves: número de ocorrências registradas no período que, com 

a participação direta de veículo ferroviário, provocou danos a este, a instalação fixa, a 

pessoa, animal ou a outro veículo; 

 Número de acidentes com interrupção: número de ocorrências registradas no período, 

com a participação direta de veículo ferroviário, em que houve a necessidade de 

interrupção temporária do tráfego; 

 Número de vítimas: número de vítimas em acidentes ferroviários no período. 

As últimas quatro variáveis pré-selecionadas (número de acidentes, número de acidentes 

graves, número de acidentes com interrupção e número de vítimas) são consideradas outputs 

indesejáveis. Como descrito no Capítulo 2, seção 2.3, outputs indesejáveis são os resultados 

não desejados de um processo produtivo, os quais deseja-se evitar ou pelo menos minimizar a 

produção. Neste caso, optou-se por utilizar a abordagem conhecida como INP (Incorporating 

Undesirable Outputs as Inputs), que trata os outputs indesejáveis como inputs, de forma a 

possibilitar a utilização de um modelo DEA clássico. 

É importante notar que entre as variáveis pré-selecionadas para inputs há duas variáveis 

financeiras: Custo operacional e Investimento. Essa situação pode representar um problema 

para a consistência do modelo. Uma vez que os modelos DEA permitem que as DMUs 
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escolham os pesos para cada variável da forma que lhe for mais favorável, é possível que, para 

uma mesma DMU, uma unidade de real receba pesos diferentes. 

Para evitar este problema, definiu-se que quando uma dessas variáveis for escolhida 

para entrar no modelo, nas próximas iterações, a outra variável financeira não poderá mais ser 

selecionada. Por isso, o modelo sempre terá no máximo 12 variáveis, apesar de ter um total de 

13 candidatas pré-selecionadas. 

Além de haver muitas variáveis comparadas ao número de DMUs avaliadas, observa-se 

que no conjunto de variáveis pré-selecionadas aparecem algumas variáveis similares, com 

mesmo foco de avaliação. O decisor precisaria escolher, por exemplo, entre utilizar os inputs 

frota de vagões ou frota de locomotivas; ou ainda, escolher entre número de acidentes, número 

de acidentes graves ou número de acidentes com interrupção. Essas variáveis medem 

praticamente a mesma coisa, e não seria sensato considerar todas no modelo, com risco de 

ocasionar muitas DMUs empatadas na fronteira. O decisor pode não saber opinar qual delas é 

a mais adequada para a avaliação, de forma que ratifica-se a conveniência de utilizar um método 

de seleção de variáveis. 

Para simplificar e facilitar em referências futuras, nas próximas tabelas, os nomes das 

variáveis serão substituídos por uma sigla. A sigla de referência para cada variável pré-

selecionada pode ser encontrada na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Relação das siglas para cada variável pré-selecionada 

 Variável Sigla 

IN
P

U
T

S
 

Extensão da malha (km) EXT 

Frota de locomotivas LOC 

Frota de vagões VAG 

Mão-de-obra MDO 

Custo operacional (milhões R$) CUS 

Investimento (milhões R$) INV 

Número de acidentes ACI 

Número de acidentes graves AGR 

Número de acidentes com interrupção AIN 

Número de vítimas VIT 

O
U

T
P

U
T

S
 

Carga transportada (milhões TKU) CAR 

Receita líquida (milhões R$) REC 

Número de clientes CLI 

 



47 
 

 

As informações necessárias para a avalição de eficiência das concessionárias brasileiras 

de transporte ferroviário foram obtidas no site da ANTT - Agência Nacional de Transportes 

Terrestres. As fontes utilizadas para coleta de dados de cada uma das 13 variáveis pré-

selecionadas estão apresentadas na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Fonte de dados para cada variável pré-selecionada 

Variável Fonte URL 
Extensão malha 

Relatório Anual de 
Acompanhamento das 

Concessões Ferroviárias 

http://www.antt.gov.br/index.ph
p/content/view/4994/Relatorios.

html#lista 

Investimento 

Carga transportada 

Número de clientes 

Número de acidentes 

Número de acidentes graves 
Número de acidentes com 
interrupção 
Número de vítimas 

Frota total de locomotivas 
Relatório de Evolução do 

Transporte Ferroviário 

http://www.antt.gov.br/index.ph
p/content/view/15884/Evolucao
_do_Transporte_Ferroviario.ht

ml  

Frota total de vagões 

Mão de obra 

Custo operacional Relatórios de Demonstrações 
Financeiras de cada 

concessionária 

http://www.antt.gov.br/index.ph
p/content/view/5262.html Receita líquida 

 

Foi adotado o ano de 2013 para a realização da avaliação por ser, até o momento dessa 

dissertação, o ano mais recente que dispunha de todas as informações referentes às variáveis 

pré-selecionadas. Os dados referentes a situação de cada DMU em cada variável no ano de 2013 

estão apresentados na Tabela 5.4. 

Apesar das concessionárias operarem no mesmo ambiente de negócios e estarem 

sujeitas às mesmas normas de regulação, as características geográficas das regiões onde atuam 

e os produtos que transportam são muito diferentes, o que justificou a utilização de um modelo 

BCC. Além disso, observa-se que para determinados pares de variáveis a relação causal não 

acontece de forma proporcional. Por exemplo, ao aumentar a extensão da malha ferroviária sob 

administração da concessionária não é, necessariamente, registrado um incremento de mesma 

intensidade na carga transportada pela companhia. 

O modelo foi orientado a output, isto significa que deseja-se avaliar quanto as 

concessionárias poderiam estar produzindo dados os recursos que dispõem. Além disso, não 

faria sentido uma avaliação que vise minimizar determinados inputs, como a extensão da malha 

ferroviária sob concessão da empresa. 
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Tabela 5.4 – Dados utilizados para o ano de 2013 

 INPUTS OUTPUTS 

DMUs 
Extensão 
da malha 

(km) 

Frota de 
locomotivas 

Frota 
de 

vagões 

Mão-
de-

obra 

Custo 
operacional 

(milhões R$) 

Investimento 
(milhões R$) 

Número 
de 

acidentes 

Acidentes 
graves 

Acidentes 
com 

interrupção 

Número 
de 

vítimas 

Carga 
transportada 

(milhões 
TKU) 

Receita 
líquida 

(milhões 
R$) 

Número 
de 

clientes 

ALLMN 736 200 5.223 1.575 R$  1.207,58 R$    266,80 18 6 1 0 20.593,9 R$ 1.816,88 37 

ALLMO 1.954 63 1.269 872 R$       59,83 R$      17,50 46 23 6 2 1.482,6 R$      95,00 27 

ALLMP 2.107 310 3.207 2.050 R$     643,55 R$      86,90 127 58 6 29 3.912,2 R$ 1.064,21 37 

ALLMS 7.224 471 12.258 5.507 R$     676,96 R$    210,50 208 77 14 50 15.788,7 R$    988,50 333 

EFC 997 249 12.796 5.594 R$  1.727,29 R$  1.940,20 28 9 4 1 101.010,4 R$ 1.897,44 20 

EFVM 888 311 18.863 8.197 R$  1.678,56 R$    705,60 36 11 1 8 72.009,3 R$ 1.481,60 99 

FCA 7.858 615 13.109 6.448 R$  1.433,03 R$    501,70 210 54 15 42 17.789,4 R$ 1.276,26 134 

FERROESTE 249 8 73 159 R$       17,87 R$        3,90 3 2 1 17 153,3 R$      10,90 13 

FNS 723 8 652 474 R$     181,35 R$    104,20 3 0 0 0 2.377,4 R$    193,97 16 

FTC 164 11 372 314 R$       25,06 R$        1,30 3 1 0 1 238,8 R$      58,85 6 

MRS 1.800 782 19.363 10.139 R$  1.938,06 R$    599,10 114 54 0 66 61.467,5 R$ 3.038,14 127 

TLSA 4.278 109 1.840 1.777 R$       60,84 R$    875,80 71 52 46 13 534,4 R$      58,47 35 
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Para rodar o modelo definido e calcular as eficiências de cada concessionária, foi 

utilizado o software SIAD (ANGULO MEZA et al., 2005a, 2005b). Vale lembrar que, 

conforme destacado no Capítulo 3, serão testados três indicadores distintos para representar o 

critério de aderência à fronteira: a eficiência média, a menor eficiência e a mediana das 

eficiências. As próximas seções apresentam a aplicação do método de seleção de variáveis 

proposto para os três modelos de avaliações de eficiência, que terão seus resultados comparados 

posteriormente.  

 

5.1.1. Modelo A: eficiência média para o ano de 2013 

 

O Modelo A diz respeito à aplicação do método proposto na avaliação de eficiência das 

12 concessionárias de transporte ferroviário do Brasil para o ano de 2013, utilizando a eficiência 

média como critério para medir a aderência à fronteira. 

No primeiro passo do método, foi executado um modelo DEA BCC orientado a outputs, 

como definido anteriormente, para cada par input-output formado com as variáveis pré-

selecionadas. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 5.5. 

A partir desses resultados, calculou-se a eficiência média alcançada pelas DMUs em 

cada modelo. Os valores obtidos das eficiências médias foram normalizados, conforme (3.1), 

para cálculo de . Já no passo 2, contou-se o número de DMUs com eficiência igual a um. 

Esse número foi normalizado com o uso da Equação (3.2), e foi chamado de . Em seguida, 

no passo 3, calculou-se o valor de S, através de (3.3). Os valores de ,  e S para cada 

modelo também estão apresentados na Tabela 5.5. 

Na primeira iteração, o modelo com as variáveis Custo operacional e Receita líquida foi 

o que obteve o maior valor de S, 0,763445, conforme observado na Tabela 5.5. Logo, estas 

foram as variáveis escolhidas no passo 4 para ser o par inicial e constituir o Cenário 1 do 

método. 
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Tabela 5.5 – Resultados da 1ª iteração do Modelo A 

Input EXT EXT EXT LOC LOC LOC VAG VAG VAG MDO MDO MDO  CUS   CUS   CUS  

Output CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI 
ALLMN 0,29659 1,00000 0,46555 0,25438 1,00000 0,25092 0,50256 1,00000 0,24958 0,77919 1,00000 0,37861 0,29275 0,94419 0,11111 
ALLMO 0,01468 0,03127 0,19513 0,05957 0,14418 0,50320 0,15389 0,22076 0,60798 0,11077 0,10323 0,48507 0,56391 0,82338 0,78296 
ALLMP 0,03873 0,35028 0,25691 0,03873 0,51971 0,16609 0,15651 0,95882 0,38823 0,11100 0,56469 0,29330 0,10554 1,00000 0,11678 
ALLMS 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,41437 1,00000 0,16320 0,40772 1,00000 0,15885 0,41576 1,00000 0,40442 0,88642 1,00000 

EFC 1,00000 0,89652 0,19413 1,00000 0,98840 0,11050 1,00000 0,76790 0,06006 1,00000 0,79391 0,06006 1,00000 0,69842 0,06006 
EFVM 0,81993 0,74402 1,00000 0,71289 0,72280 0,44305 0,71289 0,49470 0,29730 0,71289 0,53658 0,29730 0,73378 0,56069 0,29730 
FCA 0,17612 0,42008 0,40240 0,17612 0,47485 0,40240 0,17612 0,51092 0,40240 0,17612 0,50811 0,40240 0,21267 0,56271 0,40240 

FERROESTE 0,01457 0,03405 0,76839 0,06448 0,05619 0,81250 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
FNS 0,03503 0,10916 0,20564 1,00000 1,00000 1,00000 0,50123 0,90666 0,56726 0,39632 0,47006 0,50238 0,24263 0,61993 0,17152 
FTC 1,00000 1,00000 1,00000 0,06624 0,26832 0,33234 0,09463 0,50842 0,28774 0,07882 0,28214 0,26937 0,41345 1,00000 0,35968 
MRS 0,60853 1,00000 0,95718 0,60853 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,38138 
TLSA 0,00529 0,01924 0,15611 0,01223 0,05580 0,41103 0,03774 0,09272 0,58918 0,01771 0,03168 0,31872 0,19877 0,49966 1,00000 

Eficiência 
média 

0,34715 0,49417 0,55012 0,34579 0,55372 0,48445 0,42561 0,65572 0,48593 0,42918 0,55884 0,44905 0,48137 0,79962 0,47360 

DMUs na 
fronteira 

2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 

 0,34715 0,49417 0,55012 0,34579 0,55372 0,48445 0,42561 0,65572 0,48593 0,42918 0,55884 0,44905 0,48137 0,79962 0,47360 

 0,90909 0,81818 0,81818 0,90909 0,81818 0,90909 0,90909 0,81818 0,90909 0,90909 0,81818 0,90909 0,90909 0,72727 0,81818 
S 0,62812 0,65617 0,68415 0,62744 0,68595 0,69677 0,66735 0,73695 0,69751 0,66914 0,68851 0,67907 0,69523 0,76345 0,64589 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

Continuação da Tabela 5.5 

Input INV INV INV ACI ACI ACI AGR AGR AGR AIN AIN AIN VIT VIT VIT 

Output CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI 
ALLMN 0,75072 1,00000 0,11111 0,33455 1,00000 0,68866 0,30226 1,00000 0,60386 0,28599 0,59802 0,26109 1,00000 1,00000 1,00000 
ALLMO 0,78111 0,38133 0,79261 0,01468 0,04371 0,23978 0,01468 0,04218 0,19075 0,01468 0,03127 0,12542 0,01468 0,04961 0,51429 
ALLMP 0,43439 1,00000 0,26138 0,03873 0,35028 0,16607 0,03873 0,35028 0,13929 0,03873 0,35028 0,17187 0,03873 0,44550 0,17130 
ALLMS 0,72874 0,62511 1,00000 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,35850 1,00000 

EFC 1,00000 0,62454 0,06006 1,00000 0,97600 0,25355 1,00000 1,00000 0,23835 1,00000 0,62454 0,10761 1,00000 1,00000 0,44693 
EFVM 1,00000 0,48767 0,29730 0,71289 0,72419 1,00000 0,71289 0,76052 1,00000 1,00000 0,48767 0,69859 0,71289 0,73336 1,00000 
FCA 0,34548 0,47619 0,40240 0,17612 0,42008 0,40240 0,17612 0,42008 0,53290 0,17612 0,42008 0,40240 0,17612 0,48769 0,46459 

FERROESTE 0,30350 0,12193 1,00000 0,06448 0,05619 0,81250 0,00631 0,01483 0,41813 0,00213 0,00359 0,09173 0,00152 0,00500 0,08717 
FNS 0,22058 0,17066 0,09504 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,03868 0,06385 0,12598 0,11544 0,10676 0,43243 
FTC 1,00000 1,00000 1,00000 0,10045 0,30339 0,37500 0,01791 0,12671 0,25483 0,00389 0,01937 0,04724 0,00236 0,03102 0,13408 
MRS 1,00000 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,61916 0,60853 1,00000 0,50506 1,00000 1,00000 1,00000 0,60853 1,00000 0,38138 
TLSA 0,00703 0,01924 0,10511 0,00529 0,02347 0,23872 0,00529 0,01957 0,14323 0,00529 0,01924 0,10511 0,00529 0,02773 0,27590 

Eficiência 
média 

0,63096 0,57556 0,45886 0,35100 0,51856 0,56632 0,33658 0,50496 0,50220 0,31015 0,32861 0,34475 0,31932 0,43710 0,49234 

DMUs na 
fronteira 

4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 1 2 2 3 3 

 0,63096 0,57556 0,45886 0,35100 0,51856 0,56632 0,33658 0,50496 0,50220 0,31015 0,32861 0,34475 0,31932 0,43710 0,49234 

 0,72727 0,72727 0,81818 0,90909 0,81818 0,81818 0,90909 0,72727 0,81818 0,81818 1,00000 0,90909 0,90909 0,81818 0,81818 
S 0,67912 0,65141 0,63852 0,63005 0,66837 0,69225 0,62284 0,61612 0,66019 0,56417 0,66430 0,62692 0,61421 0,62764 0,65526 
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No passo 5, o modelo foi executado novamente, dessa vez com três variáveis, 

considerando o par inicial Custo operacional-Receita líquida e adicionando uma nova variável. 

Foram rodados mais 11 modelos, um para cada nova variável. Da mesma forma que 

anteriormente, foram calculados os valores de ,  e S, apresentados na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 – Resultados da 2ª iteração do Modelo A 

DMUs EXT LOC VAG MDO INV ACI AGR AIN VIT CAR CLI 

ALLMN 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9525 1,0000 0,9442 0,9442 

ALLMO 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8359 0,8851 0,9958 

ALLMP 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

ALLMS 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,9119 1,0000 

EFC 0,8965 0,9884 0,7679 0,7939 0,6984 0,9760 1,0000 0,6984 1,0000 1,0000 0,6984 

EFVM 0,7440 0,7228 0,5607 0,5625 0,5607 0,7242 0,7607 0,5610 0,7365 0,7697 0,5734 

FCA 0,5627 0,5627 0,5627 0,5663 0,5627 0,5627 0,5631 0,5627 0,5684 0,5627 0,6066 

FERRO-
ESTE 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

FNS 0,6199 1,0000 0,9067 0,6700 0,6199 1,0000 1,0000 0,6418 1,0000 0,6336 0,6302 

FTC 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

MRS 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

TLSA 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,5065 1,0000 

Eficiência 
média 

0,8361 0,8736 0,8340 0,8168 0,8043 0,8727 0,8778 0,8022 0,8772 0,8511 0,8707 

DMUs na 
fronteira 

5 6 5 5 5 6 7 4 7 5 6 

 0,8361 0,8736 0,8340 0,8168 0,8043 0,8727 0,8778 0,8022 0,8772 0,8511 0,8707 

 0,6364 0,5455 0,6364 0,6364 0,6364 0,5455 0,4545 0,7273 0,4545 0,6364 0,5455 

S 0,7362 0,7095 0,7352 0,7266 0,7203 0,7091 0,6662 0,7647 0,6659 0,7438 0,7081 

 

No passo 6 deve-se escolher para entrar no modelo a variável que gerou o maior valor 

de S, considerada a alternativa que melhor concilia uma boa ordenação e uma boa aderência à 

fronteira. Como pode ser observado na Tabela 5.6, esta variável é a Número de acidentes com 

interrupção, com um valor de S de 0,764713. Neste momento foi formado o Cenário 2 do 

modelo, com as variáveis Custo operacional, Receita líquida e Número de acidentes com 

interrupção. 

Como ainda restaram dez variáveis de fora do modelo, o método ainda não pode ser 

finalizado, então retornou-se ao passo 5. Os resultados obtidos nessa terceira iteração 

encontram-se na Tabela 5.7. 

Dessa vez, a variável escolhida foi Extensão da malha que apresentou um S igual a 

0,737118, formando o Cenário 3. Como ainda restaram nove variáveis de fora do modelo, 

retornou-se ao passo 5 novamente. Este procedimento foi realizado até que, uma por uma, todas 

as variáveis tivessem sido incluídas no modelo. Para isso, foram necessárias 11 iterações. 
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Tabela 5.7 – Resultados da 3ª iteração do Modelo A 

DMUs EXT LOC VAG MDO INV ACI AGR VIT CAR CLI 
ALLMN 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9525 0,9525 
ALLMO 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8359 0,8851 0,9958 
ALLMP 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
ALLMS 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,9119 1,0000 

EFC 0,8965 0,9884 0,7679 0,7939 0,6984 0,9760 1,0000 1,0000 1,0000 0,6984 
EFVM 0,7440 0,7228 0,5610 0,5626 0,5610 0,7242 0,7620 0,7531 1,0000 0,7557 
FCA 0,5627 0,5627 0,5627 0,5663 0,5627 0,5627 0,5631 0,5684 0,5627 0,6066 

FERROESTE 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

FNS 0,6418 1,0000 1,0000 1,0000 0,6418 1,0000 1,0000 1,0000 0,6418 1,0000 
FTC 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
MRS 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
TLSA 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,5065 1,0000 

Eficiência 
média 

0,8379 0,8736 0,8418 0,8444 0,8061 0,8727 0,8779 0,8786 0,8717 0,9174 

DMUs na 
fronteira 

5 6 6 6 5 6 7 7 6 7 

 0,8379 0,8736 0,8418 0,8444 0,8061 0,8727 0,8779 0,8786 0,8717 0,9174 

 0,6364 0,5455 0,5455 0,5455 0,6364 0,5455 0,4545 0,4545 0,5455 0,4545 

S 0,7371 0,7095 0,6936 0,6949 0,7212 0,7091 0,6662 0,6666 0,7086 0,6860 

   

 Por fim, com todos os cenários construídos, no passo 8, foi avaliado qual cenário deveria 

ser o escolhido. A Tabela 5.8 identifica o valor de S, a variável escolhida e o cenário constituído 

em cada iteração realizada. O maior S é referente ao Cenário 2, que obteve um valor de 

0,764713, com três variáveis selecionadas: CUS (custo operacional), REC (receita líquida) e 

AIN (número de acidentes com interrupção). 

 

Tabela 5.8 – Cenários construídos no Modelo A 

Cenário 
Nº de 

variáveis 
S Variáveis selecionadas 

1 2 0,763445 CUS, REC 

2 3 0,764713 CUS, REC, AIN 

3 4 0,737118 CUS, REC, AIN, EXT 

4 5 0,710419 CUS, REC, AIN, EXT, LOC 

5 6 0,710569 CUS, REC, AIN, EXT, LOC, MDO 

6 7 0,710569 CUS, REC, AIN, EXT, LOC, MDO, VAG 

7 8 0,710569 CUS, REC, AIN, EXT, LOC, MDO, VAG, ACI 

8 9 0,666584 CUS, REC, AIN, EXT, LOC, MDO, VAG, ACI, VIT 

9 10 0,666958 CUS, REC, AIN, EXT, LOC, MDO, VAG, ACI, VIT, AGR 

10 11 0,634813 CUS, REC, AIN, EXT, LOC, MDO, VAG, ACI, VIT, AGR, CAR 

11 12 0,532753 CUS, REC, AIN, EXT, LOC, MDO, VAG, ACI, VIT, AGR, CAR, CLI 
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 Alguns pontos que ocorreram durante a aplicação do modelo devem ser mencionados: 

 Na quarta iteração a variável Investimento apresentou o maior valor de S, mas não foi 

selecionada porque a variável Custo operacional já tinha sido incluída no modelo. Dessa 

forma, teve-se que escolher para entrar no modelo a variável que apresentou o segundo 

maior valor de S. Esta situação ocorreu novamente na oitava, na décima e na décima 

primeira iterações; 

 Na sexta iteração, três variáveis ficaram empatadas com o mesmo valor de S: Frota de 

vagões, Investimento e Número de acidentes. Como também obtiveram o mesmo valor 

de , que seria o critério de desempate, foi necessário escolher arbitrariamente a 

variável que seria incluída no modelo;  

 Na sétima iteração também houve empate, dessa vez entre as variáveis Investimento e 

Número de acidentes. Como a variável Investimento não poderia ser escolhida, uma vez 

que a variável Custo operacional já fazia parte do modelo, escolheu-se a variável 

Número de acidentes. 

 

5.1.2. Modelo B: menor eficiência para o ano de 2013 

 

O Modelo B diz respeito à aplicação do método proposto na avaliação de eficiência das 

12 concessionárias de transporte ferroviário do Brasil no ano de 2013, utilizando a menor 

eficiência como critério para medir a aderência à fronteira. 

No primeiro passo do método, foi executado um modelo DEA BCC orientado a outputs, 

definido anteriormente, para cada par input-output formado com as variáveis pré-selecionadas. 

A partir desses resultados, determinou-se a menor eficiência obtida entre todas as DMUs em 

cada modelo. Os valores obtidos para as menores eficiências foram normalizados, conforme a 

Equação (3.1), para cálculo do valor de .  

No passo 2, contou-se o número de DMUs na fronteira em cada modelo, e calculou-se 

o  através da Equação (3.2). Em seguida, no passo 3, utilizou-se a Equação (3.3) para 

calcular o valor de S. Os valores de ,   e S para cada modelo da primeira iteração estão 

apresentados na Tabela 5.9. 

O modelo com as variáveis Custo operacional e Receita líquida foi o que obteve o maior 

valor de S, 0,613467, conforme pode ser observado na Tabela 5.9. Logo, estas foram as 

variáveis escolhidas no passo 4 para ser o par inicial e constituir o Cenário 1 do método. 
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Tabela 5.9 – Resultados da 1ª iteração do Modelo B 

Input EXT EXT EXT LOC LOC LOC VAG VAG VAG MDO MDO MDO  CUS   CUS   CUS  

Output CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI 
ALLMN 0,29659 1,00000 0,46555 0,25438 1,00000 0,25092 0,50256 1,00000 0,24958 0,77919 1,00000 0,37861 0,29275 0,94419 0,11111 
ALLMO 0,01468 0,03127 0,19513 0,05957 0,14418 0,50320 0,15389 0,22076 0,60798 0,11077 0,10323 0,48507 0,56391 0,82338 0,78296 
ALLMP 0,03873 0,35028 0,25691 0,03873 0,51971 0,16609 0,15651 0,95882 0,38823 0,11100 0,56469 0,29330 0,10554 1,00000 0,11678 
ALLMS 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,41437 1,00000 0,16320 0,40772 1,00000 0,15885 0,41576 1,00000 0,40442 0,88642 1,00000 

EFC 1,00000 0,89652 0,19413 1,00000 0,98840 0,11050 1,00000 0,76790 0,06006 1,00000 0,79391 0,06006 1,00000 0,69842 0,06006 
EFVM 0,81993 0,74402 1,00000 0,71289 0,72280 0,44305 0,71289 0,49470 0,29730 0,71289 0,53658 0,29730 0,73378 0,56069 0,29730 
FCA 0,17612 0,42008 0,40240 0,17612 0,47485 0,40240 0,17612 0,51092 0,40240 0,17612 0,50811 0,40240 0,21267 0,56271 0,40240 

FERROESTE 0,01457 0,03405 0,76839 0,06448 0,05619 0,81250 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

FNS 0,03503 0,10916 0,20564 1,00000 1,00000 1,00000 0,50123 0,90666 0,56726 0,39632 0,47006 0,50238 0,24263 0,61993 0,17152 
FTC 1,00000 1,00000 1,00000 0,06624 0,26832 0,33234 0,09463 0,50842 0,28774 0,07882 0,28214 0,26937 0,41345 1,00000 0,35968 
MRS 0,60853 1,00000 0,95718 0,60853 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,38138 
TLSA 0,00529 0,01924 0,15611 0,01223 0,05580 0,41103 0,03774 0,09272 0,58918 0,01771 0,03168 0,31872 0,19877 0,49966 1,00000 

Menor 
eficiência 

0,00529 0,01924 0,15611 0,01223 0,05580 0,11050 0,03774 0,09272 0,06006 0,01771 0,03168 0,06006 0,10554 0,49966 0,06006 

DMUs 
fronteira 

2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 

 0,00529 0,01924 0,15611 0,01223 0,05580 0,11050 0,03774 0,09272 0,06006 0,01771 0,03168 0,06006 0,10554 0,49966 0,06006 

 0,90909 0,81818 0,81818 0,90909 0,81818 0,90909 0,90909 0,81818 0,90909 0,90909 0,81818 0,90909 0,90909 0,72727 0,81818 

S 0,45719 0,41871 0,48715 0,46066 0,43699 0,50979 0,47341 0,45545 0,48458 0,46340 0,42493 0,48458 0,50731 0,61347 0,43912 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

Continuação da Tabela 5.9 

Input INV INV INV ACI ACI ACI AGR AGR AGR AIN AIN AIN VIT VIT VIT 

Output CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI 

ALLMN 0,75072 1,00000 0,11111 0,33455 1,00000 0,68866 0,30226 1,00000 0,60386 0,28599 0,59802 0,26109 1,00000 1,00000 1,00000 

ALLMO 0,78111 0,38133 0,79261 0,01468 0,04371 0,23978 0,01468 0,04218 0,19075 0,01468 0,03127 0,12542 0,01468 0,04961 0,51429 

ALLMP 0,43439 1,00000 0,26138 0,03873 0,35028 0,16607 0,03873 0,35028 0,13929 0,03873 0,35028 0,17187 0,03873 0,44550 0,17130 

ALLMS 0,72874 0,62511 1,00000 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,35850 1,00000 

EFC 1,00000 0,62454 0,06006 1,00000 0,97600 0,25355 1,00000 1,00000 0,23835 1,00000 0,62454 0,10761 1,00000 1,00000 0,44693 

EFVM 1,00000 0,48767 0,29730 0,71289 0,72419 1,00000 0,71289 0,76052 1,00000 1,00000 0,48767 0,69859 0,71289 0,73336 1,00000 

FCA 0,34548 0,47619 0,40240 0,17612 0,42008 0,40240 0,17612 0,42008 0,53290 0,17612 0,42008 0,40240 0,17612 0,48769 0,46459 

FERROESTE 0,30350 0,12193 1,00000 0,06448 0,05619 0,81250 0,00631 0,01483 0,41813 0,00213 0,00359 0,09173 0,00152 0,00500 0,08717 

FNS 0,22058 0,17066 0,09504 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,03868 0,06385 0,12598 0,11544 0,10676 0,43243 

FTC 1,00000 1,00000 1,00000 0,10045 0,30339 0,37500 0,01791 0,12671 0,25483 0,00389 0,01937 0,04724 0,00236 0,03102 0,13408 

MRS 1,00000 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,61916 0,60853 1,00000 0,50506 1,00000 1,00000 1,00000 0,60853 1,00000 0,38138 

TLSA 0,00703 0,01924 0,10511 0,00529 0,02347 0,23872 0,00529 0,01957 0,14323 0,00529 0,01924 0,10511 0,00529 0,02773 0,27590 

Menor 
eficiência 

0,00703 0,01924 0,06006 0,00529 0,02347 0,16607 0,00529 0,01483 0,13929 0,00213 0,00359 0,04724 0,00152 0,00500 0,08717 

DMUs 
fronteira 

4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 1 2 2 3 3 

 0,00703 0,01924 0,06006 0,00529 0,02347 0,16607 0,00529 0,01483 0,13929 0,00213 0,00359 0,04724 0,00152 0,00500 0,08717 

 0,72727 0,72727 0,81818 0,90909 0,81818 0,81818 0,90909 0,72727 0,81818 0,81818 1,00000 0,90909 0,90909 0,81818 0,81818 

S 0,36715 0,37326 0,43912 0,45719 0,42083 0,49212 0,45719 0,37105 0,47873 0,41016 0,50179 0,47817 0,45530 0,41159 0,45267 
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No passo 5, o modelo foi executado novamente, dessa vez com três variáveis, 

considerando o par inicial Custo operacional-Receita líquida e adicionando uma nova variável. 

Assim, foram rodados mais 11 modelos e, da mesma forma que anteriormente, foram calculados 

os valores de ,  e S, que estão apresentados na Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10 – Resultados da 2ª iteração do Modelo B 

DMUs EXT LOC VAG MDO INV ACI AGR AIN VIT CAR CLI 

ALLMN 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9525 1,0000 0,9442 0,9442 

ALLMO 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8359 0,8851 0,9958 

ALLMP 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

ALLMS 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,9119 1,0000 

EFC 0,8965 0,9884 0,7679 0,7939 0,6984 0,9760 1,0000 0,6984 1,0000 1,0000 0,6984 

EFVM 0,7440 0,7228 0,5607 0,5625 0,5607 0,7242 0,7607 0,5610 0,7365 0,7697 0,5734 

FCA 0,5627 0,5627 0,5627 0,5663 0,5627 0,5627 0,5631 0,5627 0,5684 0,5627 0,6066 

FERRO-
ESTE 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

FNS 0,6199 1,0000 0,9067 0,6700 0,6199 1,0000 1,0000 0,6418 1,0000 0,6336 0,6302 

FTC 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

MRS 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

TLSA 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,5065 1,0000 

Eficiência 
mínima 

0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,5065 0,5734 

DMUs na 
fronteira 

5 6 5 5 5 6 7 4 7 5 6 

 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,5065 0,5734 

 0,6364 0,5455 0,6364 0,6364 0,6364 0,5455 0,4545 0,7273 0,4545 0,6364 0,5455 

S 0,5680 0,5226 0,5680 0,5680 0,5680 0,5226 0,4771 0,6135 0,4771 0,5714 0,5594 

 

No passo 6, foi escolhida para entrar no modelo a variável Número de acidentes com 

interrupção que gerou o maior valor de S, como pode ser observado na Tabela 5.10. Neste 

momento foi formado o Cenário 2 do método. 

Como ainda restaram dez variáveis de fora do modelo, retornou-se ao passo 5. Este 

procedimento foi realizado até que, uma por uma, todas as variáveis tivessem sido incluídas no 

modelo. Para isso, foram necessárias 11 iterações. 

Por fim, no passo 8, foi avaliado qual cenário deveria ser o escolhido. Os Cenários 1 e 

2 ficaram empatados com o maior valor de S, como pode ser observado na Tabela 5.11, e com 

o mesmo valor de , que seria o critério de desempate. Foi então escolhido o Cenário 2, por 

propiciar um modelo com mais variáveis, portanto mais explicativo, sem perda de 

discriminação. As variáveis selecionadas foram CUS (custo operacional), REC (receita líquida) 

e AIN (número de acidentes com interrupção). 
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Tabela 5.11 – Cenários construídos no Modelo B 

Cenário 
Nº de 

variáveis 
S Variáveis selecionadas 

1 2 0,613467 CUS, REC 

2 3 0,613467 CUS, REC, AIN 

3 4 0,568013 CUS, REC, AIN, EXT 

4 5 0,522558 CUS, REC, AIN, EXT, VAG 

5 6 0,522558 CUS, REC, AIN, EXT, VAG, ACI 

6 7 0,522558 CUS, REC, AIN, EXT, VAG, ACI, MDO 

7 8 0,522558 CUS, REC, AIN, EXT, VAG, ACI, MDO, LOC 

8 9 0,477142 CUS, REC, AIN, EXT, VAG, ACI, MDO, LOC, CLI 

9 10 0,431687 CUS, REC, AIN, EXT, VAG, ACI, MDO, LOC, CLI, AGR 

10 11 0,393032 CUS, REC, AIN, EXT, VAG, ACI, MDO, LOC, CLI, AGR, VIT 

11 12 0,393032 CUS, REC, AIN, EXT, VAG, ACI, MDO, LOC, CLI, AGR, VIT, CAR 

 

Durante a aplicação do método de seleção de variáveis no Modelo B ocorreram 

situações semelhantes ao Modelo A. Por quatro vezes foi necessário intervir para que a variável 

Investimento não fosse selecionada, uma vez que a variável Custo operacional já tinha sido 

incluída no modelo. E, em outras três vezes o decisor precisou escolher arbitrariamente qual 

variável seria selecionada, devido a empates no valor de S das variáveis. 

 

5.1.3. Modelo C: mediana das eficiências para o ano de 2013 

 

O Modelo C diz respeito à aplicação do método proposto na avaliação de eficiência das 

12 concessionárias de transporte ferroviário do Brasil para o ano de 2013, utilizando a mediana 

das eficiências como critério para medir a aderência à fronteira.  

Foi executado um modelo DEA BCC orientado a outputs para cada par input-output 

formado com as variáveis pré-selecionadas. A partir desses resultados, calculou-se  (3.1), 

normalizando o valor da mediana das eficiências obtidas pelas DMUs em cada modelo. Foram 

calculados também os valores de  (3.2) e de S (3.3). Os resultados dessa primeira iteração 

encontram-se na Tabela 5.12. 
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Tabela 5.12 – Resultados da 1ª iteração do Modelo C 

Input EXT EXT EXT LOC LOC LOC VAG VAG VAG MDO MDO MDO  CUS   CUS   CUS  

Output CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI 
ALLMN 0,29659 1,00000 0,46555 0,25438 1,00000 0,25092 0,50256 1,00000 0,24958 0,77919 1,00000 0,37861 0,29275 0,94419 0,11111 
ALLMO 0,01468 0,03127 0,19513 0,05957 0,14418 0,50320 0,15389 0,22076 0,60798 0,11077 0,10323 0,48507 0,56391 0,82338 0,78296 
ALLMP 0,03873 0,35028 0,25691 0,03873 0,51971 0,16609 0,15651 0,95882 0,38823 0,11100 0,56469 0,29330 0,10554 1,00000 0,11678 
ALLMS 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,41437 1,00000 0,16320 0,40772 1,00000 0,15885 0,41576 1,00000 0,40442 0,88642 1,00000 

EFC 1,00000 0,89652 0,19413 1,00000 0,98840 0,11050 1,00000 0,76790 0,06006 1,00000 0,79391 0,06006 1,00000 0,69842 0,06006 
EFVM 0,81993 0,74402 1,00000 0,71289 0,72280 0,44305 0,71289 0,49470 0,29730 0,71289 0,53658 0,29730 0,73378 0,56069 0,29730 
FCA 0,17612 0,42008 0,40240 0,17612 0,47485 0,40240 0,17612 0,51092 0,40240 0,17612 0,50811 0,40240 0,21267 0,56271 0,40240 

FERROESTE 0,01457 0,03405 0,76839 0,06448 0,05619 0,81250 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

FNS 0,03503 0,10916 0,20564 1,00000 1,00000 1,00000 0,50123 0,90666 0,56726 0,39632 0,47006 0,50238 0,24263 0,61993 0,17152 
FTC 1,00000 1,00000 1,00000 0,06624 0,26832 0,33234 0,09463 0,50842 0,28774 0,07882 0,28214 0,26937 0,41345 1,00000 0,35968 
MRS 0,60853 1,00000 0,95718 0,60853 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,38138 
TLSA 0,00529 0,01924 0,15611 0,01223 0,05580 0,41103 0,03774 0,09272 0,58918 0,01771 0,03168 0,31872 0,19877 0,49966 1,00000 

Mediana das 
eficiências 

0,16621 0,38518 0,43398 0,16621 0,49728 0,40672 0,33867 0,63941 0,39532 0,28622 0,52234 0,37999 0,40893 0,85490 0,37053 

DMUs 
fronteira 

2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 

 0,16621 0,38518 0,43398 0,16621 0,49728 0,40672 0,33867 0,63941 0,39532 0,28622 0,52234 0,37999 0,40893 0,85490 0,37053 

 0,90909 0,81818 0,81818 0,90909 0,81818 0,90909 0,90909 0,81818 0,90909 0,90909 0,81818 0,90909 0,90909 0,72727 0,81818 

S 0,53765 0,60168 0,62608 0,53765 0,65773 0,65790 0,62388 0,72879 0,65220 0,59765 0,67026 0,64454 0,65901 0,79109 0,59435 
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Continuação da Tabela 5.12 

Input INV INV INV ACI ACI ACI AGR AGR AGR AIN AIN AIN VIT VIT VIT 

Output CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI CAR REC CLI 

ALLMN 0,75072 1,00000 0,11111 0,33455 1,00000 0,68866 0,30226 1,00000 0,60386 0,28599 0,59802 0,26109 1,00000 1,00000 1,00000 

ALLMO 0,78111 0,38133 0,79261 0,01468 0,04371 0,23978 0,01468 0,04218 0,19075 0,01468 0,03127 0,12542 0,01468 0,04961 0,51429 

ALLMP 0,43439 1,00000 0,26138 0,03873 0,35028 0,16607 0,03873 0,35028 0,13929 0,03873 0,35028 0,17187 0,03873 0,44550 0,17130 

ALLMS 0,72874 0,62511 1,00000 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,32537 1,00000 0,15631 0,35850 1,00000 

EFC 1,00000 0,62454 0,06006 1,00000 0,97600 0,25355 1,00000 1,00000 0,23835 1,00000 0,62454 0,10761 1,00000 1,00000 0,44693 

EFVM 1,00000 0,48767 0,29730 0,71289 0,72419 1,00000 0,71289 0,76052 1,00000 1,00000 0,48767 0,69859 0,71289 0,73336 1,00000 

FCA 0,34548 0,47619 0,40240 0,17612 0,42008 0,40240 0,17612 0,42008 0,53290 0,17612 0,42008 0,40240 0,17612 0,48769 0,46459 

FERROESTE 0,30350 0,12193 1,00000 0,06448 0,05619 0,81250 0,00631 0,01483 0,41813 0,00213 0,00359 0,09173 0,00152 0,00500 0,08717 

FNS 0,22058 0,17066 0,09504 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,03868 0,06385 0,12598 0,11544 0,10676 0,43243 

FTC 1,00000 1,00000 1,00000 0,10045 0,30339 0,37500 0,01791 0,12671 0,25483 0,00389 0,01937 0,04724 0,00236 0,03102 0,13408 

MRS 1,00000 1,00000 0,38138 0,60853 1,00000 0,61916 0,60853 1,00000 0,50506 1,00000 1,00000 1,00000 0,60853 1,00000 0,38138 

TLSA 0,00703 0,01924 0,10511 0,00529 0,02347 0,23872 0,00529 0,01957 0,14323 0,00529 0,01924 0,10511 0,00529 0,02773 0,27590 

Mediana das 
eficiências 

0,73973 0,55610 0,33934 0,16621 0,38518 0,51078 0,16621 0,38518 0,46160 0,09752 0,33782 0,14892 0,13588 0,40200 0,43968 

DMUs 
fronteira 

4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 1 2 2 3 3 

 0,73973 0,55610 0,33934 0,16621 0,38518 0,51078 0,16621 0,38518 0,46160 0,09752 0,33782 0,14892 0,13588 0,40200 0,43968 

 0,72727 0,72727 0,81818 0,90909 0,81818 0,81818 0,90909 0,72727 0,81818 0,81818 1,00000 0,90909 0,90909 0,81818 0,81818 

S 0,73350 0,64169 0,57876 0,53765 0,60168 0,66448 0,53765 0,55623 0,63989 0,45785 0,66891 0,52901 0,52248 0,61009 0,62893 
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Observando a Tabela 5.12, nota-se que o modelo com as variáveis Custo operacional e 

Receita líquida foi o que obteve o maior valor de S, 0,791087. Logo, estas foram as variáveis 

escolhidas como par inicial no passo 4. No passo 5, o modelo foi executado novamente, com 

três variáveis, considerando o par inicial Custo operacional-Receita líquida e adicionando uma 

nova variável. Foram rodados mais 11 modelos e, da mesma forma, foram calculados os valores 

de ,  e S, apresentados na Tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13 – Resultados da 2ª iteração do Modelo C 

DMUs EXT LOC VAG MDO INV ACI AGR AIN VIT CAR CLI 

ALLMN 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9525 1,0000 0,9442 0,9442 

ALLMO 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234 0,8359 0,8851 0,9958 

ALLMP 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

ALLMS 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,8864 0,9119 1,0000 

EFC 0,8965 0,9884 0,7679 0,7939 0,6984 0,9760 1,0000 0,6984 1,0000 1,0000 0,6984 

EFVM 0,7440 0,7228 0,5607 0,5625 0,5607 0,7242 0,7607 0,5610 0,7365 0,7697 0,5734 

FCA 0,5627 0,5627 0,5627 0,5663 0,5627 0,5627 0,5631 0,5627 0,5684 0,5627 0,6066 

FERRO-
ESTE 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

FNS 0,6199 1,0000 0,9067 0,6700 0,6199 1,0000 1,0000 0,6418 1,0000 0,6336 0,6302 

FTC 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

MRS 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

TLSA 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,5065 1,0000 

Mediana 
das 

eficiências 
0,8915 0,9942 0,8965 0,8549 0,8549 0,9880 1,0000 0,8549 1,0000 0,9280 0,9979 

DMUs na 
fronteira 

5 6 5 5 5 6 7 4 7 5 6 

 0,8915 0,9942 0,8965 0,8549 0,8549 0,9880 1,0000 0,8549 1,0000 0,9280 0,9979 

 0,6364 0,5455 0,6364 0,6364 0,6364 0,5455 0,4545 0,7273 0,4545 0,6364 0,5455 

S 0,7639 0,7698 0,7665 0,7456 0,7456 0,7667 0,7273 0,7911 0,7273 0,7822 0,7717 

 
Nesse momento, a variável Número de acidentes com interrupção foi escolhida para 

entrar no modelo, pois foi a variável que gerou o maior valor de S, 0,791087. Então foi formado 

o Cenário 2 do modelo, com as variáveis Custo operacional, Receita líquida e Número de 

acidentes com interrupção. 

Como ainda restaram dez variáveis de fora do modelo, o método ainda não poderia ser 

finalizado, logo retornou-se ao passo 5. Este procedimento foi realizado até que, uma por uma, 

todas as variáveis tivessem sido incluídas no modelo. Para isso, foram necessárias 11 iterações. 

Por fim, com todos os cenários construídos, no passo 8 foi avaliado qual cenário deveria 

ser o escolhido. Novamente, os Cenários 1 e 2 ficaram empatados com S igual a 0,791087, 

como mostrado na Tabela 5.14. Foi então escolhido o Cenário 2 por propiciar um modelo com 

mais variáveis, portanto mais explicativo, sem perda de discriminação. 
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Tabela 5.14 – Cenários construídos no Modelo C 

Cenário 
Nº de 

variáveis 
S Variáveis selecionadas 

1 2 0,791087 CUS, REC 

2 3 0,791087 CUS, REC, AIN 

3 4 0,769828 CUS, REC, AIN, LOC 

4 5 0,769828 CUS, REC, AIN, LOC, MDO 

5 6 0,769828 CUS, REC, AIN, LOC, MDO, VAG 

6 7 0,769828 CUS, REC, AIN, LOC, MDO, VAG, ACI 

7 8 0,769828 CUS, REC, AIN, LOC, MDO, VAG, ACI, EXT 

8 9 0,727273 CUS, REC, AIN, LOC, MDO, VAG, ACI, EXT, VIT 

9 10 0,727273 CUS, REC, AIN, LOC, MDO,VAG, ACI, EXT, VIT, AGR 

10 11 0,681818 CUS, REC, AIN, LOC, MDO,VAG, ACI, EXT, VIT, AGR, CAR 

11 12 0,545455 CUS, REC, AIN, LOC, MDO,VAG, ACI, EXT, VIT, AGR, CAR, CLI 

 

Durante a aplicação do método de seleção de variáveis no Modelo C também ocorreram 

situações semelhantes aos Modelos A e B. Por três vezes foi necessário intervir para que a 

variável Investimento não fosse selecionada, uma vez que a variável Custo operacional já tinha 

sido incluída no modelo. E, em outras quatro vezes o decisor precisou escolher arbitrariamente 

qual variável seria selecionada, devido a empates no valor de S das variáveis. 

 
5.2.  ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS  

 
Nesta seção, os resultados alcançados nos três modelos de avaliação de eficiência são 

analisados quanto à eficácia e às características do método de seleção de variáveis, quanto as 

variáveis escolhidas e quanto aos índices de eficiência alcançados pelas concessionárias 

brasileiras de transporte ferroviário. É realizada uma comparação dos resultados obtidos pelos 

modelos utilizando a eficiência média, a menor eficiência e a mediana das eficiências como 

medidas de aderência à fronteira. 

A Tabela 5.15 apresenta um comparativo do resultado de cada iteração dos três modelos 

de avaliação. Vale lembrar que, o Modelo A utiliza a eficiência média como critério para medir 

a aderência à fronteira, o Modelo B emprega a menor eficiência e, o Modelo C, a mediana das 

eficiências. 

Todos os três modelos obtiveram o seu melhor cenário na segunda iteração. No modelo 

A, o valor de S registrou um aumento do Cenário 1 para o Cenário 2 e, nos Modelos B e C, o 

valor de S se manteve. 
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Tabela 5.15 – Cenários construídos nos Modelo A, B e C 

 Cenário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

M
od

el
o 

A
 

S 0,763445 0,764713 0,737118 0,710419 0,710569 0,710569 0,710569 0,666584 0,666958 0,634813 0,532753 

Variáveis 
escolhidas 

CUS, 
REC 

CUS, 
REC, 
AIN 

CUS, 
REC, 
AIN, 
EXT 

CUS, 
REC, 
AIN, 
EXT, 
LOC 

CUS, 
REC, 
AIN, 
EXT, 
LOC, 
MDO 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 

LOC, 
MDO,VAG 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 

LOC, MDO, 
VAG, ACI 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 

LOC, MDO, 
VAG, ACI, 

VIT 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 

LOC, 
MDO,VAG, 

ACI, VIT, AGR 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 

LOC, 
MDO,VAG, 
ACI, VIT, 

AGR, CAR 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 

LOC, 
MDO,VAG, 
ACI, VIT, 

AGR, CAR, 
CLI 

M
od

el
o 

B
 

S 0,613467 0,613467 0,568013 0,522558 0,522558 0,522558 0,522558 0,477142 0,431687 0,393032 0,393032 

Variáveis 
escolhidas 

CUS, 
REC 

CUS, 
REC, 
AIN 

CUS, 
REC, 
AIN, 
EXT 

CUS, 
REC, 
AIN, 
EXT, 
VAG 

CUS, 
REC, 
AIN, 
EXT, 
VAG, 
ACI 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 
VAG, ACI, 

MDO 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 
VAG, ACI, 
MDO, LOC 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 
VAG, ACI, 
MDO, LOC, 

CLI 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 
VAG, ACI, 
MDO, LOC, 
CLI, AGR 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 
VAG, ACI, 
MDO, LOC, 

CLI, AGR, VIT 

CUS, REC, 
AIN, EXT, 
VAG, ACI, 
MDO, LOC, 
CLI, AGR, 
VIT, CAR 

M
od

el
o 

C
 

S 0,791087 0,791087 0,769828 0,769828 0,769828 0,769828 0,769828 0,727273 0,727273 0,681818 0,545455 

Variáveis 
escolhidas 

CUS, 
REC 

CUS, 
REC, 
AIN 

CUS, 
REC, 
AIN, 
LOC 

CUS, 
REC, 
AIN, 
LOC, 
MDO 

CUS, 
REC, 
AIN, 
LOC, 
MDO, 
VAG 

CUS, REC, 
AIN, LOC, 

MDO, 
VAG, ACI 

CUS, REC, 
AIN, LOC, 

MDO, VAG, 
ACI, EXT 

CUS, REC, 
AIN, LOC, 

MDO, VAG, 
ACI, EXT, VIT 

CUS, REC, 
AIN, LOC, 
MDO,VAG, 
ACI, EXT, 
VIT, AGR 

CUS, REC, 
AIN, LOC, 
MDO,VAG, 
ACI, EXT, 
VIT, AGR, 

CAR 

CUS, REC, 
AIN, LOC, 
MDO,VAG, 
ACI, EXT, 
VIT, AGR, 
CAR, CLI 
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Os Modelos B e C se comportaram da mesma forma, obtiveram o maior valor de S no 

Cenário 1 e 2, que ficaram empatados e depois, em todos as próximas iterações, o valor de S 

sempre diminuiu ou se manteve. 

Apenas no Modelo A houve variações no valor de S. Por exemplo, o valor de S diminuiu 

do Cenário 3 para o 4, mas aumentou do Cenário 4 para o 5. Se manteve constante do Cenário 

5 até o 7 para em seguida voltar a diminuir do Cenário 7 para o 8. E novamente houve um 

pequeno aumento do Cenário 8 para o 9. Porém, mesmo com essa oscilação no valor de S, o 

maior valor foi encontrado ainda no Cenário 2. 

O valor de S obtido em cada cenário do Modelo B foi sempre menor que o valor de S 

no respectivo cenário do Modelo A, o que já era esperado visto que o primeiro utiliza a menor 

eficiência como critério de aderência à fronteira que, por natureza, vai ser sempre menor que a 

média. No entanto, o maior valor de S para o Modelo B, obtido nos Cenários 1 e 2, foi menor 

do que praticamente todos os valores de S para o Modelo A, em todos os cenários, com exceção 

do Cenário 11. Por outro lado, o valor obtido em cada cenário do Modelo C foi sempre maior 

que os valores obtidos no mesmo cenário do Modelo A e do Modelo B. 

As variáveis selecionadas para serem incluídas em cada cenário de cada modelo 

apresentaram pequenas variações mas, em geral, foram bem semelhantes. O Modelo B ficou 

igual ao Modelo A até a inclusão da quarta variável, na terceira iteração, e as mesmas variáveis 

se revezaram para entrar na quinta, sexta, sétima e oitava interações, pois estavam empatadas 

com o mesmo valor de S. Já o Modelo C, se comportou da mesma forma que o Modelo A a 

partir da oitava iteração, com a escolha das mesmas variáveis. 

Na aplicação do método proposto para seleção de variáveis nesses três modelos, a 

variável Investimento nunca foi escolhida. Isso porque em todos os casos a variável Custo 

operacional foi selecionada para entrar no modelo já na primeira iteração. 

Nos três modelos foram selecionadas as mesmas três variáveis para a avaliação de 

eficiência das concessionárias ferroviárias. Como mostrado na Tabela 5.16, para inputs foram 

escolhidas as variáveis “Custo operacional” e “Número de acidentes com interrupção”, sendo 

esta última um output indesejável e, como output, foi selecionada a variável “Receita líquida”. 

 

Tabela 5.16 – Resumo do resultado do método de seleção para os Modelos A, B e C 

 Modelo A Modelo B Modelo C 

Cenário 2 2 2 

Inputs CUS, AIN CUS, AIN CUS, AIN 

Outputs REC REC REC 

S 0,764713 0,613467 0,791087 
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Ao analisar as variáveis selecionadas, percebe-se que a definição do par inicial Custo 

operacional-Receita líquida foi bastante apropriada, pois mede a eficiência econômica da 

concessionária. Além disso, a variável Custo operacional tem relação direta com vários dos 

outros inputs, como a manutenção da frota vagões e de locomotivas e o pagamento da mão-de-

obra. Esta correspondência pode justificar a escolha deste input em detrimento dos outros. E, 

do outro lado, a variável Receita líquida tem relação direta com a quantidade de carga 

transportada e o número de clientes da concessionária. 

Por fim, o output indesejado “Número de acidentes com interrupção” é uma forma de 

medir a eficiência operacional da companhia. Os acidentes com interrupção têm relação direta 

com a produção da ferrovia. Quanto mais acidentes, mais vezes o tráfego é interrompido, mais 

prejudicada é a produção de TKU. A partir da Tabela 5.17 é possível analisar os resultados da 

avaliação de eficiência das concessionárias brasileiras de transporte ferroviário, que foram 

iguais para os três modelos. 

 

Tabela 5.17 – Resultado da avaliação de eficiência para os Modelos A, B e C 

DMUs 
Input Output 

Eficiência Posição 
CUS AIN REC 

ALLMP 643.553 6 1064.214 1,00000 1º 

FERROESTE 17.86989 1 10.89921 1,00000 1º 

FTC 25.061 0 58.85 1,00000 1º 

MRS 1938.059 0 3038.142 1,00000 1º 

ALLMN 1207.575 1 1816.878 0,95249 5º 

ALLMS 676.964 14 988.504 0,88642 6º 

ALLMO 59.833 6 94.995 0,82338 7º 

EFC 1727.29 4 1897.438 0,69842 8º 

FNS 181.348 0 193.972 0,64176 9º 

FCA 1433.032 15 1276.263 0,56271 10º 

EFVM 1678.559 1 1481.603 0,56100 11º 

TLSA 60.84 46 58.465 0,49966 12º 
 

Quatro DMUs foram consideradas eficientes, ou seja, apresentaram índice de eficiência 

igual a 1. São elas: ALLMP, FERROESTE, FTC e MRS. As DMUs FERROESTE, FTC e MRS 

são eficientes por default do BBC, pois são as concessionárias com o menor valor de custo 

operacional, menor número de acidentes com interrupção e maior receita líquida, 

respectivamente. Porém, FTC e MRS são verdadeiramente eficientes, pois no modelo CCR 

também obtiveram eficiência igual a um.  
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O conjunto de concessionárias eficientes é formado por ferrovias de diferentes regiões, 

com tamanhos de bitola divergentes, que transportam tipos de produtos distintos, não havendo 

como tirar qualquer conclusão sobre o porquê e quais fatores influenciaram para serem 

eficientes. Apenas o que se pode destacar é que todas as DMUs eficientes são concessionárias 

que atuam apenas no transporte de carga (não realizam transporte de passageiros), todas nas 

regiões Sudeste e Sul do país.  

No outro extremo da tabela, TLSA foi a concessionária considerada menos eficiente, 

com índice de eficiência de 0,49966. Nota-se que essa concessionária apresenta o maior número 

de acidentes com interrupção do tráfego, 46. Esse valor é quase igual ao somatório dessa 

variável para todas as outras DMUs, que totaliza 48 acidentes desse tipo.  

Apesar de ser a concessionária com a terceira maior malha férrea, apresenta a terceira 

menor carga transportada e a segunda menor receita líquida. Em contrapartida, apresenta o 

segundo maior valor de investimento no ano de 2013. Isso pode significar que a gestão da 

concessionária já identificou os problemas relacionados ao baixo desempenho e já está 

implementando medidas buscando melhorar a situação. 

Na Tabela 5.17 também é possível observar a ordenação final das concessionárias 

brasileiras de transporte ferroviário nesta avaliação, evidenciando a boa capacidade de 

discriminação alcançada pelo método utilizado, com apenas quatro DMUs empatadas. 

Ao realizar a análise comparativa dos resultados dos Modelos A, B e C, nota-se que 

todos fizeram a mesma escolha de variáveis e, consequentemente, apresentaram os mesmos 

índices de eficiência e a mesma ordenação final de DMUs. Dessa forma, pode-se concluir que, 

para esse conjunto de DMUs avaliadas, o método não apresentou diferenças relevantes ao 

utilizar a eficiência média, a menor eficiência ou a mediana das eficiências como medida de 

aderência à fronteira. 

 

5.3.  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS 

 
Depois de executar o método de seleção de variáveis, onde foram definidas três variáveis 

para serem incluídas no modelo, e depois de ter os resultados do modelo DEA BCC orientado 

a outputs, partiu-se para a construção do gráfico. Foi calculada a soma dos pesos dos outputs 

( ) e os pesos modificados dos inputs ( ′ ) e do output ( ′ ) do modelo. Em seguida, foram 

calculados o input virtual modificado (I’), o output virtual modificado (O’) e o fator de escala 

modificado (v’*). Os resultados dessas etapas estão apresentados na Tabela 5.18.  
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Como os Modelos A, B e C selecionaram as mesmas variáveis e obtiveram os mesmos 

pesos e índices de eficiência, os três modelos apresentam a mesma representação gráfica. 

 

Tabela 5.18 – Pesos normalizados, input virtual modificado e output virtual modificado 
referente aos Modelos A, B e C 

DMU Sk 
PESOS MODIFICADOS 

I' O' 
CUS' AIN' REC'  v'* 

ALLMN 0,0006 1,5574 7,0214 1,0000 19,8203 1907,5248 1816,8780 

ALLMO 0,0105 1,6255 0,0000 1,0000 18,1131 115,3722 94,9950 

ALLMP 0,0009 1,6255 0,0000 1,0000 18,1131 1064,2172 1064,2140 

ALLMS 0,0010 1,5248 0,0000 1,0000 82,8919 1115,1578 988,5040 

EFC 0,0005 1,5248 0,0000 1,0000 82,8914 2716,7440 1897,4380 

EFVM 0,0007 1,5574 7,0214 1,0000 19,8203 2641,0256 1481,6030 

FCA 0,0008 1,5248 0,0000 1,0000 82,8917 2268,0488 1276,2630 

FERROESTE 0,0917 6,6681 0,0000 1,0000 -108,2584 10,8992 10,8992 

FNS 0,0052 1,5574 7,0214 1,0000 19,8201 302,2505 193,9720 

FTC 0,0170 6,6681 0,0000 1,0000 -108,2584 58,8500 58,8500 

MRS 0,0003 1,5574 7,0213 1,0000 19,8201 3038,1048 3038,1420 

TLSA 0,0171 1,6255 0,0000 1,0000 18,1131 117,0091 58,4650 

 

Os valores calculados de input e output virtual modificados foram utilizados para plotar 

as DMUs em um gráfico bidimensional, onde I’ é o eixo x e O’ o eixo y. Foi traçada uma linha 

de 45º para representar a fronteira de eficiência.  

A Figura 5.1 representa a fronteira de eficiência e a localização de cada DMU, dos 

Modelos A, B e C. As DMUs localizadas sobre a bissetriz do gráfico, destacadas em amarelo, 

representam as concessionárias consideradas eficientes, e abaixo dessa linha estão as DMUs 

ineficientes.  

Observa-se que, em geral, as DMUs ficaram localizadas bem próximas à fronteira de 

eficiência, o que pode ser explicado pela característica do método de seleção de variáveis 

utilizado, que tem como um de seus objetivos a máxima aderência à fronteira. 

Nota-se também que há certo número de DMUs concentradas perto da origem. Para 

melhor visualizar essas DMUs, a região circulada de vermelho na Figura 5.1 foi ampliada e está 

apresentada na Figura 5.2. 

 

 



68 
 

 

 

Figura 5.1 – Representação bidimensional das concessionárias nos Modelos A, B e C 

 

 

Figura 5.2 – Ampliação da área próxima a origem dos Modelos A, B e C 

 

Ao utilizar o recurso da representação bidimensional reafirmou-se o cumprimento dos 

dois objetivos do método de seleção de variáveis, máxima aderência à fronteira e máxima 

discriminação, com todas as três medidas utilizadas, mostrando que as DMUs estão bem 

próximas à fronteira eficiente, sendo esta constituída por um número pequeno de DMUs. 
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6. ESTUDO DE CASO II 

 
Este capítulo apresenta o segundo estudo de caso realizado, também referente à 

avaliação do transporte de cargas no setor ferroviário brasileiro. Neste estudo de caso, o método 

de seleção de variáveis é empregado a um cenário com muitas DMUs e muitas variáveis. O 

mesmo conjunto de 13 possíveis variáveis é utilizado para avaliar o desempenho das 12 

concessionárias de transporte ferroviário do Brasil nos anos de 2011, 2012 e 2013, onde cada 

concessionária em cada ano estudado é considerada uma DMU. 

Da mesma maneira, o capítulo apresenta as etapas da aplicação do método e uma 

comparação dos resultados dos modelos quando utilizado a eficiência média, a menor eficiência 

e a mediana das eficiências como medida de aderência à fronteira. Por fim, é construída uma 

representação gráfica bidimensional da fronteira de eficiência. 

 

6.1. APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

Com este estudo de caso pretende-se avaliar a evolução do desempenho das 

concessionárias brasileiras de transporte ferroviário ao longo dos anos. Cada uma das 12 

concessionárias em cada um dos três anos avaliados foi considerada uma DMU do modelo, 

resultando em 36 DMUs nessa avaliação de eficiência. 

 Foi utilizado o mesmo conjunto de 13 variáveis pré-selecionadas no Estudo de Caso I, 

descritas na seção 5.1. Assim como no estudo de caso anterior, as informações necessárias para 

essa avalição de eficiência foram obtidas no site da ANTT (ver Tabela 5.3). Os dados referentes 

a situação de cada DMU em cada variável para os anos de 2011, 2012 e 2013 estão 

apresentados, respectivamente, na Tabela 6.1, Tabela 6.2 e Tabela 5.4. 

Da mesma forma que no Estudo de Caso I, e pelos mesmos motivos, utilizou-se um 

modelo DEA BCC orientado a outputs. Para rodar os modelos e calcular as eficiências de cada 

concessionária também foi utilizado o software SIAD (ANGULO MEZA et al., 2005a, 2005b). 

Tal como no primeiro estudo de caso apresentado, utilizou-se a abordagem conhecida 

como INP para tratar os outputs indesejáveis. Também foi seguida a definição de não permitir 

que as duas variáveis financeiras fossem escolhidas, simultaneamente, como inputs do modelo.
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Tabela 6.1 – Dados utilizados para o ano de 2011 

  INPUTS OUTPUTS 

DMUs 
Extensão 
da malha 

(km) 

Frota de 
locomotivas 

Frota 
de 

vagões 

Mão-
de-

obra 

 Custo 
operacional 

(milhões R$)  

Investimento 
(milhões R$) 

Número 
de 

acidentes 

Acidentes 
graves 

Acidentes 
com 

interrupção 

Número 
de 

vítimas 

Carga 
transportada 

(milhões 
TKU) 

 Receita 
líquida 

(milhões 
R$)  

Número 
de 

clientes 

ALLMN 617 409 7.012 1.627  R$     638,46   R$    368,40  16 3 1 1 16.073,4  R$ 1.178,42  37 

ALLMO 1.945 94 3.246 1.228  R$       85,04   R$      28,40  67 17 3 3 1.760,4  R$    109,44  27 

ALLMP 1.989 173 10.311 2.081  R$     559,08   R$      91,20  122 32 7 16 4.688,9  R$    807,31  37 

ALLMS 7.265 483 15.122 6.793  R$     699,04   R$    266,80  194 52 9 49 18.121,4  R$ 1.045,33  333 

EFC 892 211 13.378 4.750  R$  1.425,84   R$  1.069,40  33 6 0 5 99.566,9  R$ 1.718,15  20 

EFVM 905 328 19.527 6.957  R$  1.496,44   R$    458,00  37 20 4 15 74.830,3  R$ 1.694,22  99 

FCA 8.066 526 11.477 7.689  R$  1.067,88   R$    187,50  206 53 12 35 13.947,8  R$ 1.010,27  134 

FERROESTE 248 10 64 136  R$       19,64   R$           -    1 0 0 0 209,4  R$        9,72  13 

FNS 720 11 577 233  R$     116,41   R$      32,60  5 2 0 2 1.873,9  R$    116,15  16 

FTC 164 11 369 286  R$       22,72   R$        1,50  3 1 0 1 172,7  R$      42,07  6 

MRS 1.674 718 18.950 9.973  R$  1.738,06   R$  1.053,80  131 70 1 107 61.258,7  R$ 2.862,37  127 

TLSA 4.207 119 1.950 1.559  R$       82,54   R$  1.369,20  209 40 14 11 680,9  R$      70,60  35 
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Tabela 6.2 - Dados utilizados para o ano de 2012 

  INPUTS OUTPUTS 

DMUs 
Extensão 
da malha 

(km) 

Frota de 
locomotivas 

Frota 
de 

vagões 

Mão-
de-

obra 

 Custo 
operacional 

(milhões R$)  

Investimento 
(milhões R$) 

Número 
de 

acidentes 

Acidentes 
graves 

Acidentes 
com 

interrupção 

Número 
de 

vítimas 

Carga 
transportada 

(milhões 
TKU) 

 Receita 
líquida 

(milhões 
R$)  

Número 
de 

clientes 

ALLMN 617 405 7.266 1.488  R$     876,60   R$    274,30  15 3 2 0 19.450,9  R$ 1.521,82  37 

ALLMO 1.945 87 3.139 896  R$       91,86   R$      17,00  74 35 23 7 1.703,6  R$      96,85  27 

ALLMP 1.989 176 10.129 1.817  R$     556,63   R$      90,50  148 56 34 37 4.234,0  R$    903,57  37 

ALLMS 7.265 515 15.915 5.495  R$     728,59   R$    224,10  183 66 43 36 16.297,2  R$    950,34  333 

EFC 892 234 13.683 5.996  R$  1.605,72   R$  1.452,60  31 7 0 4 93.576,9  R$ 1.757,26  20 

EFVM 905 321 19.528 8.569  R$  1.626,79   R$    327,60  36 16 3 8 77.151,8  R$ 1.876,30  99 

FCA 8.066 539 12.355 6.767  R$  1.176,41   R$    700,90  217 55 12 34 16.681,4  R$ 1.113,38  134 

FERROESTE 248 10 93 162  R$       18,47   R$        1,40  3 0 0 0 189,6  R$      10,23  13 

FNS 720 7 644 447  R$     160,85   R$      60,70  3 1 0 1 2.321,9  R$    154,06  16 

FTC 164 11 358 300  R$       23,95   R$        0,90  1 1 0 1 190,4  R$      44,59  6 

MRS 1.674 803 19.692 10.056  R$  1.970,58   R$    808,40  141 61 2 64 62.408,4  R$ 2.989,81  127 

TLSA 4.207 107 1.807 1.761  R$       64,22   R$    919,10  107 67 13 20 702,6  R$      64,31  35 
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Nas próximas seções serão apresentadas as etapas de aplicação dos métodos propostos, 

utilizando os diferentes indicadores para representar o critério de aderência à fronteira. 

 

6.1.1. Modelo D: eficiência média no período de 2011 a 2013 

 
O Modelo D diz respeito à aplicação do método proposto de seleção de variáveis na 

avaliação de eficiência das concessionárias de transporte ferroviário do Brasil nos anos de 2011, 

2012 e 2013, utilizando a eficiência média para medir a aderência à fronteira. 

A aplicação desse modelo seguiu os passos descritos no Capítulo 3 e, assim como o 

Modelo A apresentado em 5.1.1, utilizou o valor de   (eficiência média normalizada) para 

medir a aderência do modelo à fronteira, divergindo apenas no número de DMUs avaliadas. 

Da mesma forma que nos modelos anteriores, foram necessárias 11 iterações até que, 

uma por uma, todas as variáveis tivessem sido incluídas no modelo. A Tabela 6.3 apresenta os 

cenários construídos. Observa-se que o maior S é referente ao Cenário 2, que obteve um valor 

de 0,811231, com três variáveis selecionadas: CUS (custo operacional), REC (receita líquida) 

e CAR (carga transportada). 

 
Tabela 6.3 – Cenários construídos no Modelo D 

Cenário 
Nº de 

variáveis 
S Variáveis selecionadas 

1 2 0,807420 CUS, REC 

2 3 0,811231 CUS, REC, CAR 

3 4 0,786885 CUS, REC, CAR, AIN 

4 5 0,753461 CUS, REC, CAR, AIN, LOC 

5 6 0,727604 CUS, REC, CAR, AIN, LOC, MDO 

6 7 0,714404 CUS, REC, CAR, AIN, LOC, MDO, VIT 

7 8 0,715070 CUS, REC, CAR, AIN, LOC, MDO, VIT, CLI 

8 9 0,628859 CUS, REC, CAR, AIN, LOC, MDO, VIT, CLI, AGR 

9 10 0,615868 CUS, REC, CAR, AIN, LOC, MDO, VIT, CLI, AGR, VAG 

10 11 0,589491 CUS, REC, CAR, AIN, LOC, MDO, VIT, CLI, AGR, VAG, EXT 

11 12 0,589491 CUS, REC, CAR, AIN, LOC, MDO, VIT, CLI, AGR, VAG, EXT, ACI 

 

Durante a aplicação do método de seleção de variáveis no Modelo D, apenas uma vez o 

decisor precisou escolher qual variável seria selecionada, devido a empates no valor de S. E em 

nenhuma das iterações a variável Investimento apresentou o maior valor de S, ou seja, 

naturalmente o método não escolheu essa variável e não foi necessário fazer nenhuma 

intervenção para que não houvesse duas variáveis financeiras como inputs do modelo. 
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6.1.2. Modelo E: menor eficiência no período de 2011 a 2013 

 

O Modelo E diz respeito à aplicação do método proposto na avaliação de eficiência das 

concessionárias de transporte ferroviário do Brasil nos anos de 2011, 2012 e 2013, utilizando a 

menor eficiência para medir a aderência à fronteira. 

Seguindo os passos descritos no Capítulo 3 e utilizando o valor de  (menor 

eficiência normalizada) para medir a aderência à fronteira, foram necessárias 11 iterações até 

que todas as variáveis tivessem sido incluídas no modelo. A Tabela 6.4 apresenta os cenários 

construídos. Observa-se que o Cenário 1 foi o que obteve o maior S, 0,657135, com duas 

variáveis selecionadas: CUS (custo operacional) e REC (receita líquida). 

 

Tabela 6.4 – Cenários construídos no Modelo E 

Cenário 
Nº de 

variáveis 
S Variáveis selecionadas 

1 2 0,657135 CUS, REC 

2 3 0,649379 CUS, REC, CLI 

3 4 0,651603 CUS, REC, CLI, AIN 

4 5 0,594460 CUS, REC, CLI, AIN, CAR 

5 6 0,537317 CUS, REC, CLI, AIN, CAR, MDO 

6 7 0,531914 CUS, REC, CLI, AIN, CAR, MDO, VAG 

7 8 0,494968 CUS, REC, CLI, AIN, CAR, MDO, VAG, VIT 

8 9 0,494968 CUS, REC, CLI, AIN, CAR, MDO, VAG, VIT, AGR 

9 10 0,466396 CUS, REC, CLI, AIN, CAR, MDO, VAG, VIT, AGR, LOC 

10 11 0,437825 CUS, REC, CLI, AIN, CAR, MDO, VAG, VIT, AGR, LOC, EXT 

11 12 0,437825 CUS, REC, CLI, AIN, CAR, MDO, VAG, VIT, AGR, LOC, EXT, ACI 

 

Durante a aplicação do método de seleção de variáveis no Modelo E, por três vezes foi 

necessário intervir para que a variável Investimento não fosse selecionada, uma vez que Custo 

operacional já tinha sido incluída no modelo. Em outras duas vezes o decisor precisou escolher 

arbitrariamente qual variável seria selecionada, devido a empates no valor de S. 

 

6.1.3. Modelo F: mediana das eficiências no período de 2011 a 2013 

 

O Modelo F diz respeito à aplicação do método proposto na avaliação de eficiência das 

concessionárias de transporte ferroviário nos anos de 2011, 2012 e 2013, utilizando a mediana 

das eficiências para medir a aderência à fronteira. 
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Seguindo os passos descritos no Capítulo 3 e utilizando o valor de  (mediana das 

eficiências normalizada) para medir a aderência do modelo à fronteira, foram necessárias 11 

iterações até que todas as variáveis fossem incluídas no modelo. A Tabela 6.5 apresenta os 

cenários construídos. Observa-se que o maior S é referente ao Cenário 2, que obteve um valor 

de 0,837097, com três variáveis selecionadas: CUS (custo operacional), REC (receita líquida) 

e CAR (carga transportada). 

 

Tabela 6.5 – Cenários construídos no Modelo F 

Cenário 
Nº de 

variáveis 
S Variáveis selecionadas 

1 2 0,797264 CUS, REC 

2 3 0,837097 CUS, REC, CAR 

3 4 0,809037 CUS, REC, CAR, LOC 

4 5 0,804052 CUS, REC, CAR, LOC, ACI 

5 6 0,796951 CUS, REC, CAR, LOC, ACI, VAG 

6 7 0,794025 CUS, REC, CAR, LOC, ACI, VAG, AGR 

7 8 0,781675 CUS, REC, CAR, LOC, ACI, VAG, AGR, MDO 

8 9 0,768488 CUS, REC, CAR, LOC, ACI, VAG, AGR, MDO, VIT 

9 10 0,756042 CUS, REC, CAR, LOC, ACI, VAG, AGR, MDO, VIT, AIN 

10 11 0,728571 CUS, REC, CAR, LOC, ACI, VAG, AGR, MDO, VIT, AIN, EXT 

11 12 0,614286 CUS, REC, CAR, LOC, ACI, VAG, AGR, MDO, VIT, AIN, EXT, CLI 

 

Durante a aplicação do método de seleção de variáveis no Modelo F, em uma ocasião 

foi necessário intervir para que a variável Investimento não fosse selecionada, uma vez que a 

variável Custo operacional já tinha sido incluída no modelo. Em outra ocasião o decisor 

precisou escolher arbitrariamente qual variável seria selecionada, devido a empates no valor de 

S das variáveis. 

 

6.2.  ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS  

 
Nesta seção, os resultados alcançados nos três modelos de avaliação de eficiência são 

comparados quanto à eficácia e às características do método de seleção de variáveis, quanto as 

variáveis escolhidas e quanto aos índices de eficiência alcançados pelas concessionárias. 

A Tabela 6.6 apresenta um comparativo do resultado de cada iteração dos três modelos 

de avaliação. Vale lembrar que, o Modelo D diz respeito à aplicação do método proposto 

utilizando a eficiência média para medir a aderência à fronteira. O Modelo E emprega a menor 

eficiência e o Modelo F, a mediana das eficiências. 



75 
 

 

 

 

Tabela 6.6 – Cenários construídos nos Modelos D, E e F 

 Cenário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

M
od

el
o 

D
 

S 0,807420 0,811231 0,786885 0,753461 0,727604 0,714404 0,715070 0,628859 0,615868 0,589491 0,589491 

Variáveis 
escolhidas 

CUS, 
REC 

CUS, 
REC, 
CAR 

CUS, 
REC, 
CAR, 
AIN 

CUS, 
REC, 
CAR, 
AIN, 
LOC 

CUS, 
REC, 
CAR, 
AIN, 
LOC, 
MDO 

CUS, REC, 
CAR, AIN, 

LOC, 
MDO, VIT 

CUS, REC, 
CAR, AIN, 

LOC, MDO, 
VIT, CLI 

CUS, REC, 
CAR, AIN, 

LOC, MDO, 
VIT, CLI, AGR 

CUS, REC, 
CAR, AIN, 

LOC, MDO, 
VIT, CLI, 

AGR, VAG 

CUS, REC, 
CAR, AIN, 

LOC, MDO, 
VIT, CLI, 

AGR, VAG, 
EXT 

CUS, REC, 
CAR, AIN, 

LOC, MDO, 
VIT, CLI, 

AGR, VAG, 
EXT, ACI 

M
od

el
o 

E
 

S 0,657135 0,649379 0,651603 0,594460 0,537317 0,531914 0,494968 0,494968 0,466396 0,437825 0,437825 

Variáveis 
escolhidas 

CUS, 
REC 

CUS, 
REC, 
CLI 

CUS, 
REC, 
CLI, 
AIN 

CUS, 
REC, 
CLI, 
AIN, 
CAR 

CUS, 
REC, 
CLI, 
AIN, 
CAR, 
MDO 

CUS, REC, 
CLI, AIN, 

CAR, 
MDO, VAG 

CUS, REC, 
CLI, AIN, 

CAR, MDO, 
VAG, VIT 

CUS, REC, 
CLI, AIN, 

CAR, MDO, 
VAG, VIT, 

AGR 

CUS, REC, 
CLI, AIN, 

CAR, MDO, 
VAG, VIT, 
AGR, LOC 

CUS, REC, 
CLI, AIN, 

CAR, MDO, 
VAG, VIT, 
AGR, LOC, 

EXT 

CUS, REC, 
CLI, AIN, 

CAR, MDO, 
VAG, VIT, 
AGR, LOC, 
EXT, ACI 

M
od

el
o 

F
 

S 0,797264 0,837097 0,809037 0,804052 0,796951 0,794025 0,781675 0,768488 0,756042 0,728571 0,614286 

Variáveis 
escolhidas 

CUS, 
REC 

CUS, 
REC, 
CAR 

CUS, 
REC, 
CAR, 
LOC 

CUS, 
REC, 
CAR, 
LOC, 
ACI 

CUS, 
REC, 
CAR, 
LOC, 
ACI, 
VAG 

CUS, REC, 
CAR, LOC, 
ACI, VAG, 

AGR 

CUS, REC, 
CAR, LOC, 
ACI, VAG, 
AGR, MDO 

CUS, REC, 
CAR, LOC, 
ACI, VAG, 

AGR, MDO, 
VIT 

CUS, REC, 
CAR, LOC, 
ACI, VAG, 

AGR, MDO, 
VIT, AIN 

CUS, REC, 
CAR, LOC, 
ACI, VAG, 

AGR, MDO, 
VIT, AIN, EXT 

CUS, REC, 
CAR, LOC, 
ACI, VAG, 

AGR, MDO, 
VIT, AIN, 
EXT, CLI 
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Em todos os três modelos o valor de S foi relativamente alto já na primeira iteração. 

Inclusive, no Modelo E, o maior valor de S foi obtido na primeira iteração. Já os Modelos D e 

F registraram um aumento no valor de S do Cenário 1 para o Cenário 2, o melhor cenário em 

ambos os casos.  

Os Modelos D e F se comportaram da mesma forma, obtiveram o maior S no Cenário 2 

e depois, em todos as próximas iterações, o valor de S sempre diminuiu ou se manteve. Apenas 

no Modelo E, houve variações no valor de S. 

O valor de S obtido em cada cenário do Modelo E foi sempre menor que o valor de S 

no respectivo cenário do Modelo D, o que já era esperado visto que o primeiro utiliza a menor 

eficiência, por natureza, vai ser sempre menor que a média. Por outro lado, os valores obtidos 

em cada cenário do Modelo F, que utiliza a mediana das eficiências, foram sempre maiores que 

os valores obtidos no mesmo cenário do Modelo D e do Modelo E, com exceção do Cenário 1. 

Os resultados para os três modelos estão resumidos na Tabela 6.7. Novamente, em 

nenhum dos três modelos a variável Investimento foi escolhida, isso porque em todos os casos 

a variável Custo operacional foi selecionada para entrar no modelo já na primeira iteração. 

 
Tabela 6.7 – Resumo do resultado do método de seleção para os Modelos D, E e F 

 Modelo D Modelo E Modelo F 

Cenário 2 1 2 

Inputs CUS CUS CUS 

Outputs REC, CAR REC REC, CAR 

S 0,811231 0,657135 0,837097 
 

Os três modelos selecionaram o mesmo par inicial, Custo operacional-Receita líquida. 

Essa definição foi bastante apropriada, pois como já mencionado, mede a eficiência econômica 

da concessionária. Com exceção do Modelo E, a configuração final dos modelos possui três 

variáveis, incluindo ainda o output “Carga transportada”. Esta variável é uma forma de medir 

a eficiência operacional, e em conjunto com o outro output “Receita líquida”, mede a habilidade 

da ferrovia de transformar sua produção de TKU em recursos financeiros. 

A partir da Tabela 6.8 é possível analisar os resultados da avaliação de eficiência para 

os Modelos D e F, que obtiveram a mesma configuração final de escolha de variáveis.  

Sete DMUs foram consideradas eficientes: ALLMN-2011, EFC-2011, EFC-2013, 

FERROESTE-2013, FTC-2013, MRS-2011 e MRS-2013. As DMUs FERROESTE-2013, 

MRS-2013 e EFC-2013 são eficientes por default, pois são as concessionárias com o menor 

valor de Custo operacional, maior Receita líquida e maior Carga transportada, respectivamente.  
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Tabela 6.8 – Resultado da avaliação de eficiência para os Modelos D e F 

DMUs 
Input Output 

Eficiência 
CUS REC CAR 

ALLMN-2011 638,456 1178,421 16073,4 1,00000 
ALLMN-2012 876,601 1521,823 19450,9 0,98620 
ALLMN-2013 1207,575 1816,878 20593,9 0,88629 

ALLMO-2011 85,042 109,442 1760,4 0,69406 

ALLMO-2012 91,861 96,846 1703,6 0,58011 

ALLMO-2013 59,833 94,995 1482,6 0,83820 

ALLMP-2011 559,078 807,307 4688,9 0,78111 

ALLMP-2012 556,63 903,568 4234 0,87804 

ALLMP-2013 643,553 1064,214 3912,2 0,89714 

ALLMS-2011 699,044 1045,329 18121,4 0,84691 

ALLMS-2012 728,588 950,343 16297,2 0,73861 

ALLMS-2013 676,964 988,504 15788,7 0,81381 

EFC-2011 1425,841 1718,153 99566,9 1,00000 

EFC-2012 1605,719 1757,264 93576,9 0,94483 

EFC-2013 1727,29 1897,438 101010,4 1,00000 

EFVM-2011 1496,437 1694,22 74830,3 0,84434 

EFVM-2012 1626,786 1876,298 77151,8 0,87446 

EFVM-2013 1678,559 1481,603 72009,3 0,74790 

FCA-2011 1067,884 1010,269 13947,8 0,55024 

FCA-2012 1176,409 1113,378 16681,4 0,55606 

FCA-2013 1433,032 1276,263 17789,4 0,53283 

FERROESTE-2011 19,63572 9,71702 209,4 0,75329 

FERROESTE-2012 18,46871 10,2311 189,6 0,96942 

FERROESTE-2013 17,86989 10,89921 153,3 1,00000 

FNS-2011 116,407 116,151 1873,9 0,54396 

FNS-2012 160,845 154,056 2321,9 0,51975 

FNS-2013 181,348 193,972 2377,4 0,56370 

FTC-2011 22,719 42,068 172,7 0,97304 

FTC-2012 23,954 44,594 190,4 0,86643 

FTC-2013 25,061 58,85 238,8 1,00000 

MRS-2011 1738,057 2862,372 61258,7 1,00000 

MRS-2012 1970,583 2989,814 62408,4 0,99560 

MRS-2013 1938,059 3038,142 61467,5 1,00000 

TLSA-2011 82,539 70,603 680,9 0,43114 

TLSA-2012 64,224 64,308 702,6 0,50167 

TLSA-2013 60,84 58,465 534,4 0,47091 
 

As concessionárias que apresentaram eficiência igual a um são as que possuem as 

menores malhas ferroviárias. A FTC, FERROESTE, ALLMN e EFC possuem, nessa ordem, o 

1º, 2º, 3º e 4º menor comprimento de linha. 
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Por outro lado, a concessionária TLSA foi considerada ineficiente em todos os anos de 

análise. As DMUs TLSA-2012, TLSA-2013 2 TLSA-2011, obtiveram índice de eficiência igual 

a 0,501666, 0,470907 e 0,431139, respectivamente, sendo esta última considerada a DMU 

menos eficiente do conjunto avaliado. Nota-se que essa concessionária apresenta a terceira 

maior malha em extensão e figura entre os maiores índices de acidente. Em relação ao nível de 

outputs, é a concessionária com a terceira menor Carga transportada e a terceira menor Receita 

líquida. Em contrapartida, apresenta o segundo maior Investimento, somando os três anos 

analisados, o que pode significar que a gestão da concessionária já identificou os problemas 

relacionados ao baixo desempenho e está implementando medidas para melhorar a situação. 

O gráfico da Figura 6.1 ilustra a evolução do índice de eficiência de cada concessionária 

dos Modelos D e F ao longo dos três anos avaliados. 

 

 

Figura 6.1 – Evolução da eficiência das concessionárias dos Modelos D e F 
 

2011 2012 2013

ALLMN 1 0,98620 0,88629

ALLMO 0,69406 0,58011 0,83820

ALLMP 0,78111 0,87804 0,89714

ALLMS 0,84691 0,73861 0,81381

EFC 1 0,94483 1

EFVM 0,84434 0,87446 0,74790

FCA 0,55024 0,55606 0,53283

FERROESTE 0,75329 0,96942 1

FNS 0,54396 0,51975 0,56370

FTC 0,97304 0,86643 1

MRS 1 0,99560 1

TLSA 0,43114 0,50167 0,47091
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A concessionária ALLMN foi considerada eficiente no primeiro ano de análise, mas 

apresentou queda de desempenho, atingindo o seu pior resultado no ano de 2013. Esta foi a 

única concessionária que apresentou diminuição de eficiência em todo o período, o que pode 

ser explicado pelo aumento de Custo operacional registrado sucessivamente nos três anos. 

Também foi a concessionária que apresentou a maior queda no índice de eficiência de 2011 

para 2013, de 100% para 88,63%. 

Por outro lado, destaca-se a concessionária FERROESTE, que melhorou o seu 

desempenho em todos os anos, atingindo eficiência igual a um no último ano avaliado. Esta foi 

a concessionária que registrou o maior crescimento no índice de eficiência, passando de 75,3% 

em 2011, para 100% em 2013. Isso mostra que, apesar de registrar uma diminuição da 

quantidade de Carga transportada, a concessionária conseguiu aumentar sua Receita líquida, 

através da redução de seus custos ou da agregação de valor ao serviço. O mesmo aconteceu 

com a ALLMP, a concessionária registrou crescimento do índice de eficiência nos três anos 

consecutivos, saindo de 78,1% para 89,7%. 

As concessionárias EFC e MRS foram consideradas eficientes no ano de 2011, 

apresentaram uma pequena queda em 2012 e, depois, voltaram a crescer em 2013, atingindo 

novamente 100% de eficiência. ALLMO, ALLMS, FNS e FTC também registraram uma 

diminuição de eficiência para, em seguida, apresentar um crescimento no próximo ano. Já 

EFVM, FCA e TLSA apresentaram um crescimento de 2011 para 2012, mas seus índices de 

eficiência voltaram a diminuir em 2013. 

A maior variação no índice de eficiência, considerando os três anos, foi registrada pela 

ALLMO, 44,5%, seguida pela FERROESTE, que conseguiu melhorar seu desempenho em 

32,8%. No outro extremo, a MRS foi a concessionária que se apresentou mais constante, 

variando em apenas 0,4%, seguida da FCA, que variou em 4,4%. 

O Modelo E obteve resultados ligeiramente diferentes, que estão apresentados na Tabela 

6.9. Cinco DMUs foram consideradas eficientes: ALLMN-2011, FERROESTE-2013, FTC-

2013, MRS-2011 e MRS-2013. Todas essas concessionárias também foram consideradas 

eficientes nos Modelos D e F. FERROESTE-2013 e MRS-2013 são eficientes por default, pois 

são as concessionárias com o menor valor de Custo operacional e maior Receita líquida, 

respectivamente. 

Em geral, as concessionárias que apresentaram eficiência igual a um também são as que 

possuem as menores malhas ferroviárias. Além disso, todas as concessionárias 100% eficientes 

apresentaram apenas um ou nenhum acidente com interrupção do tráfego. 
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Tabela 6.9 – Resultado da avaliação de eficiência para o Modelo E 

DMUs 
Input Output 

Eficiência 
CUS REC 

ALLMN-2011 638,456 1178,421 1,00000 
ALLMN-2012 876,601 1521,823 0,98620 
ALLMN-2013 1207,575 1816,878 0,88629 

ALLMO-2011 85,042 109,442 0,65017 

ALLMO-2012 91,861 96,846 0,53573 

ALLMO-2013 59,833 94,995 0,77664 

ALLMP-2011 559,078 807,307 0,78111 
ALLMP-2012 556,63 903,568 0,87804 
ALLMP-2013 643,553 1064,214 0,89714 

ALLMS-2011 699,044 1045,329 0,82231 

ALLMS-2012 728,588 950,343 0,72190 

ALLMS-2013 676,964 988,504 0,79886 

EFC-2011 1425,841 1718,153 0,72063 

EFC-2012 1605,719 1757,264 0,66070 

EFC-2013 1727,29 1897,438 0,66673 

EFVM-2011 1496,437 1694,22 0,67977 

EFVM-2012 1626,786 1876,298 0,69700 

EFVM-2013 1678,559 1481,603 0,53463 

FCA-2011 1067,884 1010,269 0,55024 

FCA-2012 1176,409 1113,378 0,55606 

FCA-2013 1433,032 1276,263 0,53283 

FERROESTE-2011 19,63572 9,71702 0,42856 

FERROESTE-2012 18,46871 10,2311 0,68701 

FERROESTE-2013 17,86989 10,89921 1,00000 

FNS-2011 116,407 116,151 0,51491 

FNS-2012 160,845 154,056 0,50233 

FNS-2013 181,348 193,972 0,56370 

FTC-2011 22,719 42,068 0,97304 

FTC-2012 23,954 44,594 0,86643 

FTC-2013 25,061 58,85 1,00000 

MRS-2011 1738,057 2862,372 1,00000 

MRS-2012 1970,583 2989,814 0,98409 

MRS-2013 1938,059 3038,142 1,00000 

TLSA-2011 82,539 70,603 0,43114 

TLSA-2012 64,224 64,308 0,49342 

TLSA-2013 60,84 58,465 0,47091 

 

Por outro lado, a DMU FERROESTE-2011 foi a que obteve o menor índice de 

eficiência, 0,42856. Em seguida, aparece a concessionária TLSA, considerada ineficiente em 

todos os anos de análise. Nota-se que, as DMUs ineficientes estão entre as que apresentaram os 
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menores valores de Custo operacional, mas também estão entre as concessionárias que possuem 

a menor quantidade de Carga transportada e menor Receita líquida. 

Assim como apresentado para os Modelos D e F, o gráfico da Figura 6.2 ilustra a 

evolução do índice de eficiência das concessionárias do Modelo E nos três anos avaliados. 

 

 

Figura 6.2 – Evolução da eficiência das concessionárias do Modelo E 
 

A maior variação de eficiência, considerando os três anos, foi registrada pela 

FERROESTE, 133,3%, seguida pela ALLMO, que melhorou seu desempenho em 

aproximadamente 45,0%. A MRS apresentou o desempenho mais constante, variando em 

apenas 1,6%, seguida da FCA, com 4,4%. No outro extremo, a concessionária ALLMN foi a 

única que registrou diminuição de eficiência em todo o período, considerada eficiente no 

primeiro ano, atingiu o seu pior resultado em 2013. 

Por fim, a Tabela 6.10 apresenta uma comparação da ordenação final das 

concessionárias de transporte ferroviário nos três modelos. A partir dessa tabela pode-se 

2011 2012 2013

ALLMN 1 0,98620 0,88629

ALLMO 0,65017 0,53573 0,77664

ALLMP 0,78111 0,87804 0,89714

ALLMS 0,82231 0,72190 0,79886

EFC 0,72063 0,66070 0,66673

EFVM 0,67977 0,69700 0,53463

FCA 0,55024 0,55606 0,53283

FERROESTE 0,42856 0,68701 1

FNS 0,51491 0,50233 0,56370

FTC 0,97304 0,86643 1

MRS 1 0,98409 1

TLSA 0,43114 0,49342 0,47091
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verificar a boa capacidade de discriminação alcançada pelo método, uma vez que no conjunto 

de 36 DMUs aconteceram no máximo sete empates. 

 

Tabela 6.10 – Ordenação das concessionárias nos Modelos D e F e no Modelo E 

Modelos D e F Modelo E 
Posição DMUs Eficiência Posição DMUs Eficiência 

1º ALLMN-2011 1,00000 1º ALLMN-2011 1,00000 

1º EFC-2011 1,00000 1º FERROESTE-2013 1,00000 

1º EFC-2013 1,00000 1º FTC-2013 1,00000 

1º FERROESTE-2013 1,00000 1º MRS-2011 1,00000 

1º FTC-2013 1,00000 1º MRS-2013 1,00000 

1º MRS-2011 1,00000 6º ALLMN-2012 0,98620 

1º MRS-2013 1,00000 7º MRS-2012 0,98409 

8º MRS-2012 0,99560 8º FTC-2011 0,97304 

9º ALLMN-2012 0,98620 9º ALLMP-2013 0,89714 

10º FTC-2011 0,97304 10º ALLMN-2013 0,88629 

11º FERROESTE-2012 0,96942 11º ALLMP-2012 0,87804 

12º EFC-2012 0,94483 12º FTC-2012 0,86643 

13º ALLMP-2013 0,89714 13º ALLMS-2011 0,82231 

14º ALLMN-2013 0,88629 14º ALLMS-2013 0,79886 

15º ALLMP-2012 0,87804 15º ALLMP-2011 0,78111 

16º EFVM-2012 0,87446 16º ALLMO-2013 0,77664 

17º FTC-2012 0,86643 17º ALLMS-2012 0,72190 

18º ALLMS-2011 0,84691 18º EFC-2011 0,72063 

19º EFVM-2011 0,84434 19º EFVM-2012 0,69700 

20º ALLMO-2013 0,83820 20º FERROESTE-2012 0,68701 

21º ALLMS-2013 0,81381 21º EFVM-2011 0,67977 

22º ALLMP-2011 0,78111 22º EFC-2013 0,66673 

23º FERROESTE-2011 0,75329 23º EFC-2012 0,66070 

24º EFVM-2013 0,74790 24º ALLMO-2011 0,65017 

25º ALLMS-2012 0,73861 25º FNS-2013 0,56370 

26º ALLMO-2011 0,69406 26º FCA-2012 0,55606 

27º ALLMO-2012 0,58011 27º FCA-2011 0,55024 

28º FNS-2013 0,56370 28º ALLMO-2012 0,53573 

29º FCA-2012 0,55606 29º EFVM-2013 0,53463 

30º FCA-2011 0,55024 30º FCA-2013 0,53283 

31º FNS-2011 0,54396 31º FNS-2011 0,51491 

32º FCA-2013 0,53283 32º FNS-2012 0,50233 

33º FNS-2012 0,51975 33º TLSA-2012 0,49342 

34º TLSA-2012 0,50167 34º TLSA-2013 0,47091 

35º TLSA-2013 0,47091 35º TLSA-2011 0,43114 

36º TLSA-2011 0,43114 36º FERROESTE-2011 0,42856 
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Observa-se que seis DMUs obtiveram a mesma posição nos três modelos: ALLMN-

2011, FERROESTE-2013, FNS-2011, FTC-2013, MRS-2011 e MRS-2013. E outras seis 

DMUs variaram em apenas uma posição: ALLMO-2012, FNS-2012, MRS-2012, TLSA-2011, 

TLSA-2012 e TLSA-2013. 

A DMU que apresentou a maior variação de posição foi a EFC-2013, que passou da 1ª 

posição nos Modelos D e F para a 22ª, no Modelo E, uma variação de 21 posições. Em seguida, 

a DMU EFC-2011 caiu 17 posições e a FERROESTE-2011, 13 posições. 

Ao realizar a análise comparativa dos resultados desses três modelos, nota-se que os 

Modelos D e F, que utilizaram a eficiência média e a mediana das eficiências, escolheram as 

mesmas variáveis ao fim do método de seleção. Consequentemente, esses dois modelos 

apresentaram os mesmos índices de eficiência e a mesma ordenação final de DMUs, de forma 

que um não é preferido em relação ao outro.  

Porém, o Modelo E, que utilizou a menor eficiência, apresentou algumas diferenças 

quanto a quantidade e quanto a quais variáveis deveriam fazer parte do modelo. Isso gerou 

diferenças também na determinação das DMUs eficientes, nos índices de eficiência e na 

ordenação final de DMUs.  

No entanto, vale ressaltar a habilidade do método de seleção em manter o modelo o mais 

simples e eficaz possível. Mesmo com um conjunto de 36 DMUs, um número relativamente 

grande, o método selecionou apenas duas ou três variáveis. De acordo com a literatura, seriam 

aceitas até 12 variáveis, seguindo a regra geral de que o número de variáveis multiplicado por 

três deve ser menor ou igual ao número de DMUs do modelo (GOLANY; ROLL, 1989). Este 

fato contribuiu para que o modelo obtivesse poucas DMUs eficientes, apenas cinco ou sete, 

como visto anteriormente, o que é considerado um número pequeno em relação ao número total 

de DMUs avaliadas. Dessa forma, o método conseguiu manter uma alta discriminação no 

modelo. 

 

6.3.  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS 

 
Com os resultados do método de seleção de variáveis e com os resultados do modelo 

DEA BCC orientado a outputs, foi possível construir a representação gráfica de cada modelo, 

da mesma forma que apresentado na seção 5.3. A soma dos pesos, os pesos normalizados e os 

input e output virtual modificados para os Modelos D e F estão apresentados na Tabela 6.11.  
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Tabela 6.11 – Pesos normalizados, input e output virtual modificados para os Modelos D e F 

DMU Sk 
PESOS MODIFICADOS 

I' O' 
CUS' REC' CAR'  v'* 

ALLMN-2011 0,0007 2,0401 0,9871 0,0129 67,4314 1369,9356 1370,0258 

ALLMN-2012 0,0007 1,5314 1,0000 0,0000 200,6757 1543,1181 1521,8230 

ALLMN-2013 0,0006 1,5314 1,0000 0,0000 200,6784 2050,0087 1816,8780 

ALLMO-2011 0,0075 2,1612 0,9860 0,0140 7,2078 191,0043 132,5672 

ALLMO-2012 0,0084 2,1612 0,9860 0,0140 7,2078 205,7418 119,3523 

ALLMO-2013 0,0087 2,1612 0,9860 0,0140 7,2078 136,5215 114,4321 

ALLMP-2011 0,0012 1,8252 1,0000 0,0000 13,1085 1033,5345 807,3070 

ALLMP-2012 0,0011 1,8252 1,0000 0,0000 13,1086 1029,0771 903,5680 

ALLMP-2013 0,0009 1,5314 1,0000 0,0000 200,6768 1186,2308 1064,2140 

ALLMS-2011 0,0008 2,0401 0,9871 0,0129 67,4308 1493,5304 1264,9923 

ALLMS-2012 0,0009 2,0401 0,9871 0,0129 67,4315 1553,8152 1147,6102 

ALLMS-2013 0,0008 2,0401 0,9871 0,0129 67,4313 1448,4995 1178,8451 

EFC-2011 0,0000 70,6325 0,0000 1,0000 -1108,8376 99601,8342 99566,90 

EFC-2012 0,0003 0,6972 0,9756 0,0244 3114,1078 4233,5509 4001,3359 

EFC-2013 0,0002 0,0000 0,9719 0,0281 4676,3936 4676,3936 4678,3853 

EFVM-2011 0,0004 2,0401 0,9871 0,0129 67,4307 3120,2694 2634,5052 

EFVM-2012 0,0003 0,6972 0,9756 0,0244 3114,1589 4248,3403 3716,3783 

EFVM-2013 0,0003 0,6972 0,9756 0,0244 3114,2427 4284,5060 3203,7200 

FCA-2011 0,0010 1,5314 1,0000 0,0000 200,6758 1836,0430 1010,2690 

FCA-2012 0,0009 1,5314 1,0000 0,0000 200,6761 2002,2452 1113,3780 

FCA-2013 0,0008 1,5314 1,0000 0,0000 200,6761 2395,2521 1276,2630 

FERROESTE-2011 0,0048 70,6077 0,0000 1,0000 -1108,4516 277,9812 209,4000 

FERROESTE-2012 0,0053 70,6077 0,0000 1,0000 -1108,4521 195,5813 189,6000 

FERROESTE-2013 0,0435 7,1120 0,9150 0,0850 -104,0851 23,0049 23,0050 

FNS-2011 0,0071 2,1612 0,9860 0,0140 7,2078 258,7916 140,7741 

FNS-2012 0,0054 2,1612 0,9860 0,0140 7,2078 354,8335 184,4208 

FNS-2013 0,0052 1,8252 1,0000 0,0000 13,1086 344,1060 193,9720 

FTC-2011 0,0238 6,6681 1,0000 0,0000 -108,2584 43,2334 42,0680 

FTC-2012 0,0224 6,6681 1,0000 0,0000 -108,2584 51,4685 44,5940 

FTC-2013 0,0170 6,6681 1,0000 0,0000 -108,2584 58,8500 58,8500 

MRS-2011 0,0003 2,0401 0,9871 0,0129 67,4317 3613,2539 3613,5316 

MRS-2012 0,0002 0,0000 0,9720 0,0280 4676,5192 4676,5192 4655,2386 

MRS-2013 0,0002 0,8825 0,9780 0,0220 2614,4003 4324,7333 4324,3308 

TLSA-2011 0,0142 1,8252 1,0000 0,0000 13,1086 163,7591 70,6030 

TLSA-2012 0,0137 2,1612 0,9860 0,0140 7,2078 146,0114 73,2493 

TLSA-2013 0,0171 1,8252 1,0000 0,0000 13,1086 124,1540 58,4650 

 

Os valores calculados de input e output virtual modificados foram utilizados para plotar 

cada DMU em um gráfico bidimensional, resultando na Figura 6.3. Observa-se que, em geral, 

as DMUs estão concentradas bem próximas à fronteira, inclusive há certo número de DMUs 
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localizadas perto da origem. Para melhor visualizar essas DMUs, a região circulada de 

vermelho na Figura 6.3 foi ampliada na Figura 6.4. 

 

 

Figura 6.3 – Representação bidimensional das concessionárias nos Modelos D e F 
 

 

Figura 6.4 – Ampliação da área próxima a origem dos Modelos D e F 
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As DMUs localizadas sobre a bissetriz do gráfico, destacadas em amarelo nas Figura 

6.3 e Figura 6.4, representam as concessionárias consideradas eficientes, e abaixo dessa linha 

estão as DMUs ineficientes. 

Como o resultado do método de seleção de variáveis para o Modelo E escolheu apenas 

duas variáveis, a construção do gráfico para esse modelo é mais simples e não necessita utilizar 

a técnica proposta por Bana e Costa et al. (2016). A Figura 6.5 ilustra a fronteira de eficiência 

e a localização das DMUs para este caso, onde o eixo x representa o input Custo operacional e 

o eixo y representa o output Receita líquida. 

 

 

Figura 6.5 – Representação gráfica do resultado das concessionárias no Modelo E 
 

Ao utilizar o recurso da representação gráfica bidimensional reafirmou-se o 

cumprimento dos dois objetivos do método de seleção de variáveis, máxima aderência à 

fronteira e máxima discriminação. Para os três modelos deste estudo de caso foi mostrado que 

as DMUs ficaram bem próximas à fronteira eficiente, sendo esta constituída por um número 

pequeno de DMUs. 

No capítulo seguinte serão apresentadas as considerações finais do estudo e algumas 

recomendações para trabalhos futuros. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

 
Com o intuito de contornar o problema de sensibilidade ao utilizar a média das 

eficiências como medida de aderência à fronteira nos métodos de seleção de variáveis, foi 

proposta a utilização de outras duas medidas: a menor eficiência e a mediana das eficiências.  

Os métodos de seleção de variáveis devem ser utilizados quando se dispõe de muitas 

variáveis para avaliação de poucas DMUs, o que pode resultar em muitas DMUs empatadas 

com eficiência igual a um. Também são indicados quando no conjunto de variáveis existem 

variáveis muito similares, que medem praticamente a mesma coisa, e o decisor não consegue 

determinar qual a variável mais adequada para ser utilizada na avaliação de eficiência. 

É importante destacar a necessidade de os decisores analisarem previamente o conjunto 

de variáveis candidatas, a fim de assegurar que todas as variáveis fazem sentido para a avaliação 

e que há uma relação causal entre todos os possíveis pares input-output. 

Foram realizados dois estudos de caso para viabilizar a análise e comparação dos 

resultados obtidos quando utilizado cada uma das três medidas de aderência à fronteira, 

aplicando os métodos propostos ao setor de transporte ferroviário de cargas do Brasil.  

O Estudo de Caso I tratou do método de seleção de variáveis empregado a um cenário 

com poucas DMUs e muitas variáveis, onde foi avaliado o desempenho das 12 concessionárias 

brasileiras de transporte ferroviário no ano de 2013, utilizando um conjunto de 13 possíveis 

variáveis. Foi utilizado um modelo DEA BCC orientado a outputs para realizar as avaliações 

de eficiência utilizando a eficiência média (Modelo A), a menor eficiência (Modelo B) e a 

mediana das eficiências (Modelo C). 

Ao final do método, os três modelos selecionaram as mesmas três variáveis. Para inputs 

foram escolhidas as variáveis “Custo operacional” e “Número de acidentes com interrupção” e, 

como output, foi selecionada a variável “Receita líquida”. Consequentemente, os Modelos A, 

B e C apresentaram os mesmos índices de eficiência e a mesma ordenação final de DMUs. 

Logo, pode-se concluir que, para esse conjunto de DMUs, o método não apresentou diferenças 

relevantes ao utilizar a eficiência média, a menor eficiência ou a mediana das eficiências. 

No Estudo de Caso II, o método de seleção de variáveis foi empregado a um cenário 

com muitas DMUs e muitas variáveis. O mesmo conjunto de 13 possíveis variáveis foi utilizado 

para avaliar a evolução do desempenho das concessionárias nos anos de 2011, 2012 e 2013, 

onde cada concessionária em cada ano foi considerada uma DMU. Dessa vez, o Modelo D 

utilizou a eficiência média para medir a aderência à fronteira, o Modelo E utilizou a menor 

eficiência e o Modelo F, a mediana das eficiências.  
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Ao comparar os resultados dos três modelos, notou-se que D e F escolheram as mesmas 

variáveis ao fim do método de seleção. Para input foi selecionada a variável “Custo 

operacional” e, para outputs, “Receita líquida” e “Carga transportada”. Consequentemente, os 

dois modelos apresentaram os mesmos índices de eficiência e a mesma ordenação final de 

DMUs, de forma que um não é preferido em relação ao outro. Porém, o Modelo E, apresentou 

algumas diferenças na escolha de variáveis, quanto a quantidade e quanto a quais variáveis 

deveriam fazer parte do modelo. Isso gerou diferenças também nos índices de eficiência e na 

ordenação final de DMUs.  

No entanto, vale ressaltar a habilidade do método de seleção em manter o modelo o mais 

simples e eficaz possível. Mesmo com um conjunto de 36 DMUs, um número relativamente 

grande, o método selecionou apenas duas ou três variáveis. Este fato contribuiu para que o 

método alcançasse uma boa capacidade de discriminação, uma vez que no conjunto de 36 

DMUs aconteceram no máximo sete empates. 

Os estudos de caso realizados possibilitaram evidenciar outra vantagem em utilizar os 

métodos propostos para seleção de variáveis: não é necessário se basear em “regras” difundidas 

na literatura para definir o número aceitável de variáveis de acordo com o número de DMUs, o 

próprio método determina quantas e quais variáveis são mais adequadas para a avaliação. 

A partir da representação gráfica bidimensional foi possível definir claramente a 

fronteira de eficiência e a localização de cada concessionária em relação a fronteira. A análise 

do gráfico reafirmou o cumprimento dos objetivos do método de seleção de variáveis, ao utilizar 

qualquer umas das três medidas propostas. Foi mostrado que as DMUs ficaram localizadas bem 

próximas à fronteira eficiente, sendo esta constituída por um número pequeno de DMUs. 

Por fim, acredita-se que este estudo contribuiu para a ampliação do campo de métodos 

de seleção de variáveis em DEA, ao trazer uma inovação teórica no que diz respeito à utilização 

das medidas de menor eficiência e de mediana das eficiências como forma de medir a aderência 

à fronteira. Até o momento dessa dissertação, não se teve conhecimento de nenhum outro estudo 

que tenha utilizado outro indicador, que não seja a eficiência média, para este propósito. 

Sugere-se para trabalhos futuros estudar outros indicadores para medir a aderência à 

fronteira, identificando as vantagens e desvantagens frente aos indicadores propostos nesta 

dissertação. Outra oportunidade seria estudar a aplicação dos métodos propostos em modelos 

Network DEA, a fim de verificar se as mesmas etapas e os mesmos indicadores podem ser 

aplicados. 

Adicionalmente, propõe-se para estudos futuros verificar se o método de seleção poderia 

ser interrompido quando a variável S atingisse o seu maior valor e depois voltasse a diminuir, 
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a fim de minimizar o custo de cálculo. Também em busca de diminuir o custo de cálculo do 

método de seleção, seria de grande valor o desenvolvimento de um software de apoio a decisão 

que seja capaz de realizar as iterações do método e retornar o resultado da seleção de variáveis. 

Outro ponto de interesse seria estudar porque tantas vezes houveram empates no valor 

de S nos cenários construídos pelo método de seleção de variáveis. Tiveram muitos momentos 

em que o decisor precisou decidir arbitrariamente qual variável seria incluída no modelo, 

fazendo com que o método não fosse totalmente livre de opiniões subjetivas.  
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