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RESUMO 

 

O estudo propõe um modelo de representação bidimensional da fronteira de 

eficiência do Network DEA multiplicativo relacional com dois estágios em série. O 

modelo foi baseado no artigo de Bana e Costa et al. (2016) que propôs uma 

generalização do método de representação bidimensional para o DEA clássico 

proposto por Appa et al. (2010), utilizando uma nova forma de linearização. A 

representação gráfica da fronteira de eficiência permite que os gestores e tomadores 

de decisão, não familiarizados com programação linear e DEA, compreendam e 

interpretem melhor os resultados obtidos, de forma simples e clara. Os gráficos 

obtidos fornecem informações sobre as eficiências das DMU e os alvos que podem 

ser alcançados por elas. São utilizados os valores dos inputs virtuais e outputs virtuais 

para a elaboração do gráfico da fronteira de eficiência. Dois estudos de caso foram 

apresentados, cada um com uma orientação, no primeiro realizou-se a avaliação de 

docentes de um departamento da Universidade Federal Fluminense quanto a sua 

capacidade de transformar publicações e citações durante o tempo em altos índices 

bibliométricos, enquanto o segundo estudo de caso avaliou os portos brasileiros 

quanto a sua capacidade de transportar diferentes cargas em relação aos seus berços 

de atracação. Para os dois estudos de caso foi possível obter a representação da 

fronteira para cada estágio interno e para o estágio global. 

 

Palavras-chave: Network DEA, Representação Bidimensional, Fronteira de 

Eficiência. 

 

  



ABSTRACT 

 

The study proposes a two-dimensional representation model of the efficiency 

frontier for the Network Relational Multiplicative DEA with two stages in series. The 

model was based on the article by Bana e Costa et al. (2016) that proposed a 

generalization of the two-dimensional representation method for the classic DEA 

proposed by Appa et al. (2010), using a new form of linearization. The model uses the 

values of the virtual inputs and virtual outputs for the elaboration of the efficiency 

frontier graph. The graphical representation of the efficiency frontier allows managers 

and decision makers unfamiliar with linear programming and DEA to better understand 

and interpret the results obtained in a simple and clear way. The graphs obtained 

provide information about the DMU's efficiencies and the targets that can be achieved 

by them. Two case studies were presented. In the first one, the evaluation of professors 

of a Brazilian University was carried out on their ability to transform their publications 

and citations over time into high bibliometric indexes, while the second case study 

evaluated the Brazilian ports as to their capacity to carry different loads in relation to 

their berths. For the two case studies it was possible to obtain the representation of 

the efficiency frontier for each internal stage and for the global stage. 

 

Keywords: Network DEA, Two-dimensional representation, Efficiency frontier. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

A Análise Envoltória de Dados, em inglês Data Envelopment Analysis 

(DEA) (Charnes et al., 1978), é um método não paramétrico de avaliação de 

eficiência multidimensional através da elaboração de uma fronteira de produção. 

O cálculo dessa fronteira é realizado a partir de um Problema de Programação 

Linear (PPL), que compara os valores de entradas (inputs) e saídas (outputs) de 

cada Unidade Tomadora de Decisão, em inglês Decision Making Unit (DMU). 

DEA tem sido utilizado para medir a eficiência de DMUs em diferentes campos 

de pesquisa. 

Os PPLs utilizados para realizar o cálculo das eficiências em DEA são o 

modelo dos multiplicadores, que retorna o valor dos multiplicadores de cada input 

e output para cada DMU, e o modelo do envelope, que retorna o valor dos alvos 

de cada DMU para que seja atingida a eficiência. Os modelos dos multiplicadores 

e do envelope tem uma relação primal-dual, e, portanto, garantem os mesmos 

valores de eficiência para cada DMU. 

Por serem de natureza matemática, os resultados obtidos pelos modelos 

DEA são difíceis de interpretar para quem não possui familiaridade com 

programação linear. Por esse motivo, representações gráficas da fronteira de 

eficiência são muito bem-vindas já que facilitam a interpretação dos resultados 

obtidos. Elas apresentam ao gestor ou administrador da unidade, visualmente, o 

quanto a sua DMU está próxima à fronteira de eficiência e em quanto devem ser 

reduzidos os seus inputs ou acrescidos seus outputs para que se atinja um nível 

de eficiência de 100%. Adicionalmente, para o gestor, a comparação entre a sua 

DMU e as outras é facilitada. 

No entanto, a representação gráfica da fronteira de eficiência é bem 

restrita e conhecida apenas para os modelos clássicos, de retorno constante 

(CCR) (Charnes et al., 1978) e de retorno variável de escala (BCC) (Banker et 

al., 1984), sendo possível apenas para os casos em que há poucas variáveis de 

entrada e saída ou poucas DMUs. Adicionalmente, para o Network DEA (Färe e 

Grosskopf, 2000) (NDEA) e para outros modelos avançados de DEA, a 

representação é ainda mais restrita ou desconhecida. 

Recentemente, Bana e Costa et al. (2016) propuseram uma 

generalização de um modelo proposto por Appa et al. (2010), onde uma 
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representação bidimensional da fronteira de eficiência é proposta para uma 

quantidade ilimitada de DMUs e variáveis, para os modelos CCR e BCC. Esse 

método facilita a interpretação de gestores e tomadores de decisão, não 

familiarizados com a Análise Envoltória de Dados. 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo propor um modelo 

de representação da fronteira do modelo Network DEA relacional multiplicativo, 

com duas fases. Assim busca-se generalizar o modelo proposto no artigo de 

Bana e Costa et al. (2016), que propõe uma representação bidimensional da 

fronteira de eficiência dos modelos DEA clássicos. O modelo será aplicado em 

dois estudos de caso que utilizam o modelo Network DEA para o cálculo das 

eficiências.  

O primeiro pretende avaliar a capacidade dos docentes em transformar 

as suas publicações e citações ao longo do tempo em altos indicadores 

bibliométricos, como o índice h e o índice R. O segundo estudo de caso avalia a 

eficiência dos portos brasileiros quanto a sua capacidade de transportar carga 

em relação a sua quantidade de atracações e a sua quantidade de berços. 

Para os estudos de caso apresentados serão calculadas as eficiências 

dos pesquisadores e dos portos, e serão gerados gráficos de representação 

bidimensional da fronteira de eficiência. Dessa forma, será possível observar 

quais são as DMUs eficientes em cada estágio interno assim como as eficientes 

no estágio global. 

O estudo está dividido em seções: a segunda seção apresenta DEA, 

através de seus modelos clássicos e do Network DEA e seus modelos 

alternativos de representação gráfica da fronteira. A terceira seção apresenta a 

modelagem proposta no estudo, a quarta e a quinta seções apresentam os 

resultados e suas discussões para o primeiro e para o segundo estudo de caso, 

respectivamente, e a sexta seção apresenta as conclusões e propostas de 

estudos futuros. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 
 

A eficiência pode ser calculada através da comparação do que foi de fato 

produzido com o que poderia ter sido produzido com a mesma quantidade de 

recursos. Debreu (1951) e Farrell (1957) foram os primeiros pesquisadores a 

definir o conceito de eficiência, como a máxima redução proporcional de todos 

os inputs enquanto mantêm-se os outputs constantes, ou o máximo aumento dos 

outputs enquanto mantêm-se os inputs constantes. Essa metodologia é 

conhecida hoje como Análise Envoltória de Dados (DEA). 

DEA é uma metodologia desenvolvida por Charnes et al. (1978) que utiliza 

programação linear para obter a eficiência das DMUs através de comparação 

entre os valores de seus inputs e outputs, uma exemplificação do modelo está 

ilustrado na figura 1. As DMUs podem representar qualquer tipo de unidade: 

organizações, pessoas, empresas, governos e etc.  

 

 
Figura 1 – Exemplificação do modelo DEA 

 

É importante que as DMUs em análise atuem em um mesmo ambiente, 

possuam autonomia, e que sejam homogêneas, dessa forma é garantido que 

formem um conjunto passível de avaliação, não havendo uma que se destaque 

por vantagens que as outras não conseguem obter (Lins e Angulo Meza, 2000). 

O PPL em DEA identifica as DMUs eficientes e ineficientes. Para as 

ineficientes identifica um conjunto de DMUs que atua como benchmark, calcula 

os multiplicadores de cada input e output (para que seja maximizada a sua 

eficiência em comparação as demais), e também estabelece alvos para as 
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variáveis a fim de que se possa identificar o quanto ela precisa reduzir os inputs 

ou aumentar os outputs para se tornar eficiente. 

 Os modelos DEA podem ser orientados a inputs ou a outputs. Caso seja 

orientado a inputs, busca-se uma redução das entradas no modelo para se 

atingir a fronteira de eficiência. Caso seja orientado a outputs busca-se um 

aumento das saídas no modelo para se atingir a fronteira de eficiência. Existem 

também modelos avançados que utilizam métodos não-radiais para alterar os 

inputs ou outputs de forma simultânea ou não equiproporcional. 

 Há dois modelos clássicos em DEA, são eles o de retorno constante de 

escala (CCR) (Charnes et al. 1978) e o de retorno variável de escala (BCC) 

(Banker et al. 1984). Esses modelos, e seus respectivos PPLs serão descritos 

na próxima seção. 

 

2.2. MODELOS CLÁSSICOS 

 

Existem dois modelos DEA tradicionais, o modelo CCR (também 

conhecido como CRS – Constant Returns to Scale) e o BCC (também conhecido 

como VRS – Variable Returns to Scale). Esses modelos são bastante 

conhecidos e possuem poucas diferenças quanto a sua programação linear, no 

entanto, são aplicados em situações distintas. O CCR é utilizado quando há 

indícios de proporcionalidade entre os inputs e os outputs, enquanto o BBC é 

caracterizado por perdas ou ganhos variáveis na relação input/output, o que 

caracteriza uma fronteira de eficiência convexa. 

O modelo 1 apresenta o modelo dos multiplicadores para o CCR 

orientado a inputs, onde 𝐸  é a eficiência, 𝑢  e 𝑣  são os multiplicadores das 

variáveis e 𝑥  e 𝑦 , os valores dos inputs e dos outputs. A eficiência é alcançada 

através da maximização de uma divisão dos valores ponderados dos outputs 

pelos valores ponderados dos inputs, enquanto as restrições garantem que 

nenhuma DMU terá eficiência maior do que 1. 

Como o modelo 1 não é linear, adiciona-se uma restrição ao PPL para 

que possa ser solucionado utilizando-se técnicas de programação linear. O PPL 

linearizado é apresentado no modelo 2. 
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                                                 𝐸 = max 
∑

∑
 

                                                 𝑠. 𝑡.
∑

∑
≤ 1, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                            (1) 

                                                  𝑢 , 𝑣 ≥ 0,    𝑖 = 1,2, … , 𝑚,    𝑟 = 1,2, … , 𝑠 

 

                                                 𝐸 = max ∑ 𝑢 𝑦  

                                                 𝑠. 𝑡. ∑ 𝑣 𝑥 = 1                                              (2) 

                                                       ∑ 𝑢 𝑦 − ∑ 𝑣 𝑥 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                 

                                                  𝑢 , 𝑣 ≥ 0,    𝑖 = 1,2, … , 𝑚,    𝑟 = 1,2, … , 𝑠 

 

Para que o modelo seja com retornos variáveis de escala (BCC) deve-se 

substituir a função objetivo e uma das restrições, adicionando uma variável 𝑢  

que garante a convexidade da fronteira. O modelo 3 apresenta o modelo dos 

multiplicadores para o BCC orientado a inputs. 

 

                                                 𝐸 = max ∑ 𝑢 𝑦 + 𝑢  

                                                 𝑠. 𝑡. ∑ 𝑣 𝑥 = 1                                              (3) 

                                                       ∑ 𝑢 𝑦 − ∑ 𝑣 𝑥 + 𝑢 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                 

                                                  𝑢 , 𝑣 ≥ 0,    𝑖 = 1,2, … , 𝑚,    𝑟 = 1,2, … , 𝑠 

 

DEA pode ser orientado também a outputs. O modelo 4 apresenta o 

modelo dos multiplicadores para o CCR orientado a outputs, onde 𝐸  é o inverso 

da eficiência da DMU em análise, 𝑢  e 𝑣  são os multiplicadores das variáveis e 

𝑥  e 𝑦 , os valores dos inputs e dos outputs. 

 

                                                 𝐸 = min ∑ 𝑣 𝑥  

                                                 𝑠. 𝑡. ∑ 𝑢 𝑦 = 1                                             (4) 

                                                       ∑ 𝑢 𝑦 − ∑ 𝑣 𝑥 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                 

                                                  𝑢 , 𝑣 ≥ 0,    𝑖 = 1,2, … , 𝑚,    𝑟 = 1,2, … , 𝑠 

 

Para que o modelo orientado a outputs seja com retornos variáveis de 

escala (BCC) deve-se substituir a função objetivo e uma das restrições, 
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adicionando uma variável 𝑣  que garante a convexidade da fronteira. O modelo 

5 apresenta o modelo dos multiplicadores para o BCC orientado a outputs. 

 

                                                 𝐸 = min ∑ 𝑣 𝑥 + 𝑣  

                                                 𝑠. 𝑡. ∑ 𝑢 𝑦 = 1                                             (5) 

                                                       ∑ 𝑢 𝑦 − ∑ 𝑣 𝑥 − 𝑣 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                 

                                                  𝑢 , 𝑣 ≥ 0,    𝑖 = 1,2, … , 𝑚,    𝑟 = 1,2, … , 𝑠 

 

Os alvos de cada DMU na sua fronteira de eficiência são encontrados 

através do modelo do envelope, que é o dual do modelo dos multiplicadores.  

O modelo 6 representa o modelo do envelope do CCR orientado a inputs, 

onde ℎ  representa a eficiência da DMU em análise, 𝑥 e 𝑦 são respectivamente 

os valores de input 𝑖 e output 𝑖 de cada DMUk e 𝜆  é a parcela correspondente 

de cada DMUk no alvo da fronteira para a DMU. Para o modelo BCC deve ser 

acrescentada a restrição ∑ 𝜆 = 1 que garante a convexidade da fronteira. 

 

                                                 𝑀𝑖𝑛 ℎ  

                                                 𝑠. 𝑡.   ℎ 𝑥 − ∑ 𝑥 𝜆 ≥ 0, ∀𝑖                          (6) 

                                                          −𝑦 + ∑ 𝑦 𝜆 ≥ 0, ∀𝑗    

                                                 𝜆 ≥ 0, ∀𝑘 

 

O modelo CCR do envelope orientado a outputs está apresentado no 

modelo 7, onde ℎ  representa o inverso da eficiência da DMU em análise. Como 

para o modelo anterior, para o BCC deve ser acrescentada a restrição ∑ 𝜆 = 1 

que garante a convexidade da fronteira. 

 

                                                 𝑀𝑎𝑥 ℎ  

                                                 𝑠. 𝑡.    𝑥 − ∑ 𝑥 𝜆 ≥ 0, ∀𝑖                             (7) 

                                                          −  ℎ 𝑦 + ∑ 𝑦 𝜆 ≥ 0, ∀𝑗    

                                                 𝜆 ≥ 0, ∀𝑘 
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2.3. NETWORK DEA 

 

Os modelos DEA clássicos consideram cada DMU como uma “caixa 

preta”, com apenas entradas e saídas exógenas (Färe et al., 2007). No entanto, 

a premissa do NDEA é considerar que dentro da DMU, existem processos 

internos (estágios), cada um com um conjunto de inputs e outputs que são 

relacionados entre si (Färe e Grosskopf, 2000). Os modelos NDEA foram 

descritos de várias maneiras, conforme apontado por Kao (2014), sendo os mais 

utilizados os modelos multiplicativo (Kao, 2009) e aditivo (Chen et al., 2010). No 

modelo multiplicativo, a eficiência global é obtida através da multiplicação dos 

estágios internos, enquanto que no modelo aditivo, a eficiência global é calculada 

através da soma ponderada das eficiências internas.   

A figura 2 apresenta uma representação de um sistema serial com n 

estágios de uma DMU. 

 

 
Figura 2 – Sistema serial com n estágios (Kao and Hwang, 2008) 

 

A figura 2 mostra que dentro da DMU podem ocorrer diversos estágios, e 

cada estágio terá sua eficiência calculada de acordo com os inputs e outputs 

relacionados a ele. É possível observar três tipos de variáveis: inputs exógenos, 

que são os inputs não gerados pelos estágios internos da DMU, os outputs 

exógenos, que geram outputs que são as saídas finais da DMU e as variáveis 

intermediárias, que podem exercer funções tanto de inputs ou de outputs, de 

acordo com o estágio analisado. As variáveis intermediárias mantêm todo o 

modelo conectado, formando uma rede. 

Para que uma DMU seja eficiente no modelo NDEA serial relacional 

multiplicativo, ela precisa ser eficiente em cada estágio, pois para calcular a 

eficiência global de uma DMU, as eficiências de cada estágio são multiplicadas 
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entre si. Dessa forma, é mais difícil que uma DMU seja eficiente em um modelo 

NDEA do que em um modelo clássico, fazendo que o modelo seja mais rigoroso. 

O modelo também garante o cálculo de eficiência em cada estágio de 

produção, o que gera mais informações das DMUs para os gestores. Isso 

possibilita que o gestor possa propor implementações específicas para melhorar 

a sua eficiência, diferentemente do cálculo pelos métodos clássicos, que obtinha 

apenas a eficiência global, sem especificações de quais estágios possuíam 

melhores eficiências. 

O modelo multiplicativo relacional NDEA, que será utilizado nesse estudo, 

foi proposto por Kao e Hwang (2008), e é baseado no modelo CCR DEA. Onde 

𝐸  é a eficiência global, 𝑢 , 𝑣 , 𝑤  são os multiplicadores das variáveis e 𝑥, 𝑦, 𝑧, os 

valores dos inputs, dos outputs e das variáveis intermediárias, respectivamente. 

As eficiências dos estágios internos são obtidas através da divisão do somatório 

dos respectivos produtos dos inputs e seus multiplicadores pelo produto dos 

outputs e seus multiplicadores. Para que se possa usar a eficiência dos estágios 

no cálculo da eficiência global, são adicionadas restrições ao modelo CCR DEA 

de que cada uma das eficiências dos estágios deve ser igual ou menor que 1, 

conforme demostrado no modelo 8, para o CCR orientado a inputs para dois 

estágios em série. 

 

                                            𝐸 = max 
∑

∑
 

                                            𝑠. 𝑡.
∑

∑
≤ 1, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛   

                                                  
∑

∑
≤ 1, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                                (8) 

                                                  
∑

∑
≤ 1, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

                                           𝑢 , 𝑣 , 𝑤 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, 𝑟 = 1,2, … , 𝑠, 𝑑 = 1,2, … , 𝐷 

 

A restrição que garante que a eficiência global deve ser menor ou igual a 

1 pode ser retirada, pois Kao (2009) e Chen et al. (2009) demostraram que ela 

era redundante. O modelo 8 também pode ser linearizado, para que possa ser 

resolvido utilizando técnicas de programação linear, como é descrito em 9, para 

dois estágios em série. 
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O modelo 9, obtêm a eficiência global e os multiplicadores de cada 

variável. Analogamente é possível obter o modelo NDEA multiplicativo relacional 

para dois estágios orientado a outputs, conforme apresentado pelo modelo 10. 

A diferença é que para a orientação a outputs, 𝐸 , é o inverso da eficiência da 

DMU em análise. 

 

                                            𝐸 = max ∑ 𝑢 𝑦  

                                            𝑠. 𝑡. ∑ 𝑣 𝑥 = 1 

                                                  ∑ 𝑤 𝑧 − ∑ 𝑣 𝑥 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛         (9) 

                                                  ∑ 𝑢 𝑦 − ∑ 𝑤 𝑧 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛  

                                            𝑢 , 𝑣 , 𝑤 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, 𝑟 = 1,2, … , 𝑠, 𝑑 = 1,2, … , 𝐷 

 

                                            ℎ = min ∑ 𝑣 𝑥  

                                           𝑠. 𝑡. ∑ 𝑢 𝑦 = 1 

                                                  ∑ 𝑤 𝑧 − ∑ 𝑣 𝑥 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛       (10) 

                                                  ∑ 𝑢 𝑦 − ∑ 𝑤 𝑧 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛  

                                            𝑢 , 𝑣 , 𝑤 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, 𝑟 = 1,2, … , 𝑠, 𝑑 = 1,2, … , 𝐷 

 

Para que se obtenham as eficiências de cada estágio deve-se dividir a 

soma da multiplicação dos inputs e seus respectivos multiplicadores (chamado 

de input virtual) pela da multiplicação dos outputs e seus respectivos 

multiplicadores (chamado de output virtual). Os cálculos das eficiências do 

primeiro estágio interno e do segundo estágios interno para o modelo descrito 

em 9 e em 10, estão demostrados nas equações 11 e 12. 

 

                                                        𝐸 =
∑

∑
                                          (11) 

 

                                                        𝐸 =
∑

∑
                                          (12) 

 

Pela definição, no modelo NDEA relacional multiplicativo em série, a 

eficiência do estágio global pode ser obtida pela multiplicação da eficiência dos 

seus estágios internos, conforme demostrado na equação 13. 
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                      𝐸 = 𝐸  ×  𝐸 =
∑

∑
×

∑

∑
=

∑

∑
= 𝐸                (13)   

  

Como citado anteriormente, nos modelos DEA tradicionais, a obtenção do 

alvo das DMUs na fronteira pode ser obtida através do cálculo do modelo do 

envelope, que é o dual do modelo dos multiplicadores. O modelo do envelope do 

NDEA multiplicativo relacional orientado a inputs está descrito em 14 (Chen et 

al. 2013). Neste modelo há dois multiplicadores que definem o alvo na fronteira, 𝜆 

e 𝜇. 

 

                                                 𝑀𝑖𝑛 𝜃 

                                                 𝑠. 𝑡.   𝜃𝑥 − ∑ 𝑥 𝜆 ≥ 0, ∀𝑖  

                                                          −𝑦 + ∑ 𝑦 𝜇 ≥ 0, ∀𝑟                       (14) 

                                                          ∑ (𝜆 − 𝜇 )𝑧 ≥ 0, ∀𝑑    

                                                 𝜆 , 𝜇 ≥ 0, ∀𝑘, 𝜃 ≤ 1 

 

No entanto, para o NDEA, o modelo do envelope nem sempre encontra 

os alvos corretamente (Chen et al., 2013). Isso ocorre pois no modelo não são 

considerados os valores ótimos das variáveis intermediárias, assim, as 

eficiências dos estágios não são obtidas corretamente. Apenas para o modelo 

de estágio serial podem ocorrer ajustes para o cálculo exato das eficiências 

(Chen et al., 2010).  

Para o modelo serial de dois estágios, Kao (2017) propôs um modelo do 

envelope que funciona tanto para o caso onde todas as variáveis intermediárias 

são simultaneamente outputs do primeiro estágio e inputs do segundo estágio, 

quanto para o caso onde há outputs exógenos no primeiro estágio e inputs 

exógenos no segundo estágio.  

Há uma discussão quanto ao fato de haver apenas uma fronteira, ou uma 

fronteira para cada estágio do modelo NDEA (Chen et al., 2010; Kao e Hwang, 

2014). 

Adicionalmente, há outra discussão quanto o uso do modelo BCC para o 

NDEA relacional multiplicativo, visto que há indícios de que ele não segue as 

propriedades do DEA tradicional, como o fato da eficiência de algumas DMUs 
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serem menores no BCC DEA comparadas ao CCR DEA (Chen et al., 2013). 

Portanto, o presente estudo utilizará apenas o modelo CCR, orientado tanto a 

inputs quanto a outputs. 

 

2.4. MODELOS DE REPRESENTAÇÃO DA FRONTEIRA EM DEA 

 

Para os modelos tradicionais, a representação da fronteira em duas 

dimensões só é possível para um input e um output para o CCR e para o BCC, 

e para dois inputs e um output e para um input e dois outputs apenas para o 

modelo CCR. Como exemplificação, para o conjunto de dados descrito na tabela 

1, a representação gráfica dos modelos CCR e BCC orientados a inputs é 

apresentada na figura 3. 

 

Tabela 1 - Dados e Eficiências de quatro DMUs 

DMU Input Output Eficiência 
CCR 

Eficiência 
BCC 

A 2 2 0,625 1,000 
B 2,5 4 1,000 1,000 
C 4 3 0,469 0,562 
D 6 5 0,521 1,000 

 

 
Figura 3 – Representação gráfica do DEA CCR e BCC para um input e um output 

 

É possível observar que as DMUs eficientes nos dois modelos estão 

representadas na fronteira de eficiência, enquanto que para as ineficientes, o 
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quanto mais próximas da fronteira, maior a sua eficiência. O alvo de cada DMU 

ineficiente é obtido através do traçado de uma reta horizontal da DMU em 

análise. O ponto em quem essa reta encontra a fronteira é o alvo da DMU, por 

exemplo, para a DMU C o valor do alvo para o input é de 1,875. No caso de 

orientação a output deve-se traçar uma reta vertical. É possível também obter os 

benchmarks através do alvo encontrado de cada DMU ineficiente, observando 

as DMUs eficientes que pertencem ao segmento de reta em que ela é projetada, 

por exemplo, para a DMU C, no modelo CCR, o benchmark é a DMU B, enquanto 

que no modelo BCC, os benchmarks são as DMUs A e B. 

A tabela 2 apresenta um conjunto de dados de dois inputs e um output 

além da eficiência calculada pelo modelo CCR orientado a inputs, e a figura 4 

apresenta a representação gráfica da fronteira para o conjunto de dados 

apresentado. 

 

Tabela 2 – Dados e eficiência para seis DMUs 

DMU Input1 Input2 Output Eficiência  
A 4 3 1 0,857 
B 26 12 4 0,649 
C 16 2 2 1,000 
D 4 2 1 1,000 
E 6 12 3 1,000 
F 20 2 2 1,000 

 

 
Figura 4 – Representação da Fronteira para o DEA CCR com dois inputs e um output (Soares 

de Mello et al., 2005) 
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A representação gráfica em duas dimensões para o conjunto de dados 

da tabela 2 só é possível através da divisão do valor de cada input pelo output, 

o que gerou dois eixos coordenados que são a base desse gráfico. As DMUs 

eficientes estão representadas na fronteira de eficiência, enquanto as 

ineficientes se encontram acima dela. O alvo de cada DMU ineficiente é obtido 

através do traçado de uma reta que cruza a origem e a DMU em análise. O ponto 

em quem essa reta encontra a fronteira é o alvo da DMU. Para a DMU A o alvo 

na fronteira de eficiência é o ponto (3,43; 2,57) que representa um valor para o 

input 1 igual a 3,43 e para o input 2 de 2,57. Do mesmo modo que para a 

representação com um input e um output é possível obter os benchmarks, para 

a DMU A, os benchmarks são as DMUs D e E. 

É possível realizar a mesma representação da fronteira para o modelo 

CCR no caso de um input e dois outputs, utilizando a mesma lógica utilizada 

para a construção da fronteira na figura 3, a diferença é que a fronteira é 

invertida, e as DMUs ineficientes são representadas abaixo da fronteira. 

Quanto a representação da fronteira no NDEA, ela só ocorre para os 

estágios internos da DMU, e não para o estágio global. Ela é realizada da mesma 

maneira que no DEA clássico, apenas para DMUs com uma variável em cada 

estágio, porém com uma rotação de 90 graus dos eixos (Kao e Hwang, 2014). A  

figura 5 apresenta a representação da fronteira de eficiência, para o conjunto de 

dados da tabela 3 no modelo CCR orientado a inputs. 

 

 
Figura 5 - Representação da fronteira no NDEA (Kao e Hwang, 2014) 
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Tabela 3 – Dados e Eficiências para quatro DMUs 

DMU Input Var. Int. Output Eficiência 
Estágio 1 

Eficiência 
Estágio 2 

Eficiência 
Global 

A 2 2 2 0,625 0,800 0,500 
B 2,5 4 5 1,000 1,000 1,000 
C 4 3 2,5 0,469 0,667 0,312 
D 6 5 5,5 0,521 0,880 0,458 

 

 Observa-se que a eficiência global é obtida pela multiplicação da 

eficiência de cada estágio, e que a DMU B foi eficiente em ambos os estágios. 

Assim, a DMU B é a única eficiente globalmente, e encontra-se representada na 

fronteira de eficiência nos dois estágios da figura. 

Alguns autores propuseram modelos alternativos de representação 

gráfica da fronteira de eficiência (Belton e Vickers, 1993; Hackman et al., 1994; 

Suzuki et al., 2010; Maital e Vaninsky, 1999; Bougnol et al., 2010; Ozcan et al., 

2010). No entanto, essas representações são restritas a uma quantidade de 

inputs e outputs, a uma quantidade de DMUs ou requerem uma complexa 

visualização.  

Contudo, Bana e Costa et al. (2016) desenvolveram um modelo 

bidimensional que representa a fronteira de eficiência para um número ilimitado 

de inputs e outputs e que é de fácil visualização. Esse modelo é uma 

generalização para o proposto por Appa et al. (2010). 

Appa et al. (2010) apresentaram uma representação bidimensional da 

fronteira de eficiência, através de um modelo CCR modificado, para um input e 

quatro outputs, onde o eixo x representava o valor do input e o eixo y 

correspondia ao output virtual. Nesse modelo foi utilizada uma normalização 

para o uso dos multiplicadores obtidos e é limitado a apenas um input. 

No entanto, o modelo proposto por Bana e Costa et al. (2016) não possui 

limitação quanto ao número de inputs e outputs e propõe uma nova maneira de 

realizar a linearização proposta para o modelo 2 apresentado na seção 2.2. 

Como os eixos utilizados para a representação da fronteira são o input virtual e 

o output virtual, que são respectivamente as somas dos inputs com seus 

multiplicadores e as somas dos outputs com seus multiplicadores, e a 

linearização iguala o input virtual a 1 para orientação a input e o output virtual a 

1 para a orientação a output, o gráfico apresentaria todos os pontos em uma 

mesma reta, o que geraria uma representação sem significado. Dessa forma, 



23 
 

outra linearização foi proposta. Igualou-se apenas os multiplicadores ou dos 

inputs ou dos outputs a 1, como pode ser visto no modelo 15, orientado a inputs. 

 

                                                 𝐸 = max 
∑

∑
 

                                                 𝑠. 𝑡. ∑ 𝑣 = 1                                                 (15) 

                                                       
∑

∑
≤ 1, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                        

                                                  𝑢 , 𝑣 ≥ 0,    𝑖 = 1,2, … , 𝑚,    𝑟 = 1,2, … , 𝑠 

 

Como o modelo 15 não é linear, o modelo com linearização tradicional, 

apresentado em 2 é calculado para depois se realizar uma normalização, através 

da divisão dos multiplicadores obtidos pela soma dos multiplicadores dos inputs 

ou outputs para cada DMU, dependendo da orientação. 

Portanto, para a aplicação do modelo deve-se primeiramente definir a 

orientação, a inputs ou a outputs. A fim de se obter a representação gráfica no 

caso de orientação a inputs para o modelo CCR, calcula-se o PPL do modelo 2, 

orientado a inputs para retornos constantes de escala. Em seguida, deve-se 

calcular a soma dos multiplicadores de todos os inputs para cada DMUj (𝑆 ). 

Calcula-se então os multiplicadores modificados dos inputs (𝑣′) e outputs (𝑢′) 

através da divisão dos valores obtidos originalmente por 𝑆 . Com esses novos 

valores, são obtidos os Inputs virtuais (I’) e Outputs virtuais (O’) através das 

equações 16 e 17, esses valores são plotados em um gráfico e uma reta de 45 

graus, que representa a bissetriz dos quadrantes ímpares é traçada. Essa reta 

representa a fronteira de eficiência do problema analisado. 

 

                                                 𝐼 = ∑ 𝑣′ 𝑥                                                 (16) 

 

                                                𝑂 = ∑ 𝑢′ 𝑦                                               (17) 

 

Quando a DMU está representada na fronteira, ela é eficiente enquanto 

a representação abaixo da fronteira indica ineficiência. A figura 6 apresenta a 

representação bidimensional para o conjunto de dados com dois inputs e dois 

outputs, apresentados na tabela 4 e 5.  
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Tabela 4 – Dados, eficiência e multiplicadores para seis DMUs 

DMU 
Variáveis 

Eficiência 
Multiplicadores originais 

𝑥  𝑥  𝑦  𝑦 𝑣  𝑣  𝑢  𝑢  
A 1 4 2 6 1,0000 0,2381 0,1905 0,0000 0,1667 
B 3 4 9 5 1,0000 0,1556 0,1333 0,1111 0,0000 
C 4 2 3 8 1,0000 0,1786 0,1429 0,0000 0,1250 
D 6 8 5 3 0,2862 0,1014 0,0489 0,0344 0,0380 
E 2 1 4 3 1,0000 0,3500 0,3000 0,2500 0,0000 
F 1 9 1 1 0,3636 1,0000 0,0000 0,2955 0,0682 

 

Tabela 5 – Dados modificados para a elaboração da fronteira de eficiência bidimensional 

DMU 
𝑆  

Multiplicadores modificados Input 
virtual (I’) 

Output 
virtual (O’)  𝑣′  𝑣′  𝑢′  𝑢′  

A 0,4286 0,5556 0,4444 0,0000 0,3889 2,3333 2,3333 
B 0,2889 0,5385 0,4615 0,3846 0,0000 3,4615 3,4615 
C 0,3214 0,5556 0,4444 0,0000 0,3889 3,1111 3,1111 
D 0,1504 0,6747 0,3253 0,2862 0,2530 6,6506 1,9036 
E 0,6500 0,5385 0,4615 0,3846 0,0000 1,5385 1,5385 
F 1,0000 1,0000 0,0000 0,2955 0,0682 1,0000 0,3636 

 

 
Figura 6 - Representação bidimensional no DEA tradicional (Bana e Costa et al., 2016) 

 

Na figura 6, as DMUs A, B, C e E que são eficientes, estão representadas 

na fronteira, enquanto as DMUs D e F que são ineficientes se encontram abaixo 

dela. Os alvos das DMUs ineficientes são obtidos através do gráfico através de 

um traçado de uma reta horizontal, para orientação a inputs, da mesma forma 

que apresentado na figura 3. Por exemplo, para a DMU D, o alvo do seu Input 

virtual é 1,903. É possível também através do gráfico, descobrir a eficiência da 
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DMU em análise, através da divisão do eixo y pelo eixo x (output virtual pelo 

input virtual). No entanto, essa representação da fronteira de eficiência não 

fornece os benchmarks para cada DMU ineficiente. 

É possível desenhar essa nova fronteira para a orientação a outputs 

(aplicando o PPL do modelo orientado a outputs e fazendo a soma dos 

multiplicadores dos outputs para cada DMU) e para o modelo BCC, calculando 

o PPL para o modelo específico.  

Nos modelos DEA tradicionais, as DMUs eficientes possuem múltiplos 

multiplicadores ótimos (Doyle e Green, 1994), esse fato faz com que, na 

representação bidimensional, as DMUs eficientes estejam representadas por um 

segmento de reta na fronteira de eficiência, conforme demostrado em Bana e 

Costa et al. (2016). No entanto, para a modelagem proposta neste estudo, os 

múltiplos multiplicadores ótimos não serão considerados.  
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CAPÍTULO 3 - MODELO PROPOSTO 
 

A modelagem desenvolvida nesse estudo é baseada na representação 

bidimensional proposta por Bana e Costa et al. (2016). Será proposto um modelo 

de representação bidimensional para o NDEA relacional multiplicativo em série 

com dois estágios. 

O modelo proposto pretende gerar a representação gráfica 

bidimensional da fronteira de eficiência, para cada estágio interno e para o 

estágio global. A escolha de representar as fronteiras dos estágios internos, 

ocorreu pelo fato de que os gestores e os analistas do modelo DEA tem mais 

informações e conseguem tomar melhores decisões com as fronteiras de cada 

estágio. 

Para cada representação, as DMUs serão plotadas de acordo com a sua 

eficiência. O eixo horizontal representará o valor do Input virtual, enquanto o eixo 

vertical representará o valor do Output virtual. Os valores dos Inputs virtuais e 

dos Outputs virtuais poderão ser modificados ou não para a geração do gráfico, 

a fim de que a soma dos multiplicadores dos inputs ou outputs obtidos seja igual 

a 1, dependendo da orientação. O que determinará se os multiplicadores serão 

modificados ou não será o estágio analisado, como será visto mais adiante. 

A fronteira de eficiência será representada por uma reta de 45 graus, 

que representa a bissetriz do quadrante representado. As DMUs localizadas 

nessa reta possuem os valores dos Inputs virtuais e Outputs virtuais iguais, o 

que assegura uma eficiência igual a 1 para as DMUs representadas na fronteira 

de eficiência. 

A representação bidimensional da fronteira para o Network DEA possui 

várias vantagens. Além do fato de ser possível a representação para os estágios 

intermediários, o que auxilia os gestores e administradores a terem uma melhor 

visualização dos resultados obtidos, é possível também obter uma melhor 

visualização para o estágio global. Adicionalmente, para obter a representação 

gráfica não é necessário rodar um novo PPL, o que poderia gerar um grande 

esforço computacional, devendo-se seguir os passos seguintes. 

Primeiramente, deve-se identificar a orientação do modelo, a inputs ou a 

outputs. A orientação interfere na restrição que lineariza o PPL, como nos 

modelos 9 e 10, onde a primeira restrição lineariza o problema. Para cada 
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orientação essa restrição que lineariza o PPL é substituída por uma restrição que 

garante que a soma dos multiplicadores dos inputs ou dos outputs é igual a 1, 

conforme descrito nos modelos 18 e 19, orientados a inputs e outputs, 

respectivamente. A eficiência na orientação a outputs é calculada pelo inverso 

do obtido pelo PPL.  

 

                                            𝐸 = max ∑  

                                            𝑠. 𝑡. ∑ 𝑣 = 1 

                                                  ∑ 𝑤 𝑧 − ∑ 𝑣 𝑥 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛       (18) 

                                                  ∑ 𝑢 𝑦 − ∑ 𝑤 𝑧 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛  

                                            𝑢 , 𝑣 , 𝑤 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, 𝑟 = 1,2, … , 𝑠, 𝑑 = 1,2, … , 𝐷 

 

                                            ℎ = min ∑  

                                           𝑠. 𝑡. ∑ 𝑢 = 1 

                                                  ∑ 𝑤 𝑧 − ∑ 𝑣 𝑥 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛       (19) 

                                                  ∑ 𝑢 𝑦 − ∑ 𝑤 𝑧 ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛  

                                            𝑢 , 𝑣 , 𝑤 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, 𝑟 = 1,2, … , 𝑠, 𝑑 = 1,2, … , 𝐷 

 

Como os modelos 18 e 19 não são lineares, a eficiência global e os 

multiplicadores de cada variável são calculados, como indicado nos modelos 9 

e 10, orientado a inputs e outputs, respectivamente. Os valores das eficiências 

dos estágios internos podem ser obtidos através dos cálculos das equações 11 

e 12. Para que os valores dos multiplicadores calculados pelos modelos 9 e 10 

se transformem nos valores que seriam obtidos pelos modelos 11 e 12, uma 

normalização é proposta. 

Para isso, deve-se calcular a soma dos multiplicadores de todos os 

inputs exógenos para cada DMUj (𝑆 ), no caso de orientação a inputs (equação 

20) ou a soma dos multiplicadores de todos os outputs exógenos (𝑆 ) para a 

orientação a outputs (equação 21).  

  

                                                       𝑆 = ∑ 𝑣                                               (20)  
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                                                       𝑆 = ∑ 𝑢                                              (21)   

 

Essa soma (𝑆 ) será utilizada para dividir os valores originais dos 

multiplicadores dos inputs e outputs, a fim de realizar uma normalização e obter 

novos multiplicadores (𝑣 , 𝑤 , 𝑢′) (equações 22, 23, 24). 

 

                                                          𝑣′ =                                                  (22) 

 

                                                          𝑤′ =                                                 (23) 

 

                                                          𝑢′ =                                                  (24)                                       

 

Deve-se identificar então qual é o papel dos multiplicadores para cada 

estágio, por exemplo, para o primeiro estágio, os inputs exógenos atuam como 

inputs e as variáveis intermediárias atuam como outputs. Para o segundo 

estágio, as variáveis intermediárias atuam como inputs e os outputs exógenos 

atuam como outputs, enquanto que para o estágio global os inputs exógenos 

atuam como inputs e os outputs exógenos atuam como outputs. 

Para o estágio global, e para os estágios que contém os inputs ou os 

outputs onde o 𝑆  foi obtido, os valores de input virtual (I’) e output virtual (O’) são 

obtidos através do somatório do produto dos multiplicadores modificados que 

atuam como inputs ou outputs, respectivamente, para aquele estágio, com os 

valores dos seus inputs ou outputs, respectivamente, para aquele estágio. Como 

exemplificação, o cálculo do Input virtual (I’) para o primeiro estágio em um 

modelo de dois estágios em série orientado a inputs, é descrito na equação 25. 

 

                                                 𝐼 = ∑ 𝑣′ 𝑥                                                 (25) 

 

Para os outros estágios, os inputs (I) e outputs virtuais (O) são obtidos 

através do somatório do produto dos multiplicadores originais que atuam como 

inputs ou outputs, respectivamente, para aquele estágio, com os valores dos 

seus inputs ou outputs, respectivamente, para aquele estágio. A utilização dos 
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multiplicadores originais ocorre, pois, como não houve linearização dos 

multiplicadores nesses estágios, não há porque se realizar a normalização. 

Como exemplificação, o cálculo do Input virtual (I) para o primeiro estágio em um 

modelo de dois estágios em série orientado a outputs, é descrito na equação 26. 

 

                                                 𝐼 = ∑ 𝑣 𝑥                                                   (26) 

 

Da mesma forma que para o DEA de um estágio, os inputs virtuais e os 

outputs virtuais são plotados em um gráfico e uma reta de 45 graus que 

representa a fronteira de eficiência é desenhada para cada estágio, global ou 

interno. Nos estudos de caso apresentados, serão considerados apenas um 

conjunto de multiplicadores para as DMUs eficientes em cada estágio. 

Como exemplificação, no caso de um modelo NDEA serial de dois 

estágios orientado a inputs, os estágios 1 e global seriam obtidos através dos 

multiplicadores modificados, enquanto o estágio 2 seria obtido com os 

multiplicadores originais. No caso de orientação a outputs, os estágios 2 e global 

seriam obtidos pelos novos multiplicadores e o estágio 1 através dos 

multiplicadores originais. 

A figura 7 apresenta um fluxograma com o passo-a-passo resumido da 

aplicação da modelagem proposta para a orientação a inputs, enquanto a figura 

8 apresenta um fluxograma com o passo-a-passo resumido da aplicação da 

modelagem para a orientação a outputs. 

Através da representação bidimensional da fronteira, é possível obter os 

alvos para cada estágio do NDEA e para cada estágio pode-se descobrir a 

eficiência da DMU dividindo o valor do eixo y pelo eixo x, do mesmo modo que 

para o modelo proposto por Bana e Costa et al. (2016). Adicionalmente, assim 

como no modelo de inspiração, no modelo proposto não é possível identificar os 

benchmarks através da representação gráfica. 

A fim de aplicar o modelo proposto, serão desenvolvidos dois estudos 

de caso, o primeiro avalia docentes de pós-graduação, e é orientado a outputs, 

enquanto o segundo avalia portos brasileiros e é orientado a inputs. 
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Figura 7 – Fluxograma da modelagem proposta para a orientação a inputs 
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Figura 8 – Fluxograma da modelagem proposta para a orientação a outputs 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO – AVALIAÇÃO DE DOCENTES 
 

Devido ao fato da crescente pressão pela boa avaliação de programas de 

pós-graduação em todo país, docentes são cada vez mais cobrados a produzir 

pesquisas científicas de boa qualidade. Índices bibliométricos para realizar essa 

avaliação foram criadas como o índice h (Hirsch, 2005) e a tendência é de que 

sejam utilizados para identificar os bons pesquisadores. 

Uma avaliação de eficiência para analisar se o docente, de acordo com a 

sua idade acadêmica, produz publicações e obtêm citações que geram bons 

índices bibliométricos seria interessante para avaliar os professores e identificar 

possíveis pontos de melhoria. 

Portanto, o estudo avaliará docentes do departamento de Engenharia de 

Produção da Universidade Federal Fluminense, utilizando dados de publicações 

e citações obtidos da base SCOPUS, relacionando com a sua idade acadêmica 

e com a sua idade de graduação e com os seus índices h e R, através do NDEA. 

Serão calculadas as eficiências e gerados gráficos bidimensionais da fronteira 

para cada estágio interno e para o estágio global. 

 

4.1. ÍNDICE H 
 

O índice h criado por Hirsch (2005), é utilizado para avaliar pesquisadores 

quanto as suas publicações. É calculado de forma a se encontrar o valor h de 

publicações que possuem h citações, enquanto as outras publicações do autor 

possuem menos que h citações. Devido a possibilidade de mais de uma 

publicação possuir h citações, Rousseau (2006a) propôs uma nova definição do 

índice h, onde o índice é h se as primeiras publicações, ranqueadas de mais 

citada a menos citada, recebem pelo menos h citações, enquanto as publicações 

ordenadas com h+1 recebem estritamente menos que h+1 citações. 

Desde sua primeira aparição, o índice foi alvo de muita discussão (Ball, 

2007; Bornmann e Daniel, 2007; Rousseau et al., 2013). Entre suas vantagens, 

destacam-se o fato de agregar em um só indicador valores relacionados ao 

impacto (citações) e a produtividade (publicações) (Franceschini e Maisano, 

2010), a sua simplicidade, pois o cálculo pode ser feito rapidamente, apenas 

ordenando-se as publicações pelo número de citações, a sua robustez, porque 
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é difícil de se alterar, visto o fato de que erros nas pontas da distribuição não 

alteram o índice (Vanclay, 2007; Zhang et al., 2015), e o fato de ser um bom 

preditivo da vida acadêmica do autor (Hirsch, 2007). 

Em contrapartida, Waltman e Van Eck (2012) apontam que a escolha do 

valor h é arbitrária, o que contradiz o preceito de que o índice é independente de 

parâmetros pré-definidos. Outra crítica recebida é que o índice não leva em 

consideração publicações muito citadas, o que pode beneficiar pesquisadores 

intermediários (Costas e Bordons, 2007), além do fato de não poder avaliar 

grupos de pesquisadores (Rubem et al., 2015; Waltman e Van Eck, 2012). 

Outros pontos a serem destacados são as autocitações, a coautoria, a 

comparação do índice h em diversas áreas e as idades científicas dos 

pesquisadores. Quanto as autocitações, Schreiber (2007) indica que elas 

melhoram o índice h dos pesquisadores, enquanto Fowler e Aksnes (2007) 

apontam que as autocitações influenciam o índice, porém, mesmo com a 

remoção dessas autocitações, o índice se manteria, pois, a visibilidade das 

publicações aumentam. 

A coautoria e a comparação do índice h em diversas áreas tem uma forte 

relação. É conhecido que algumas áreas possuem como hábito a publicação 

com muitos coautores, o que aumenta o índice h (McCarty et al., 2012). Alguns 

índices foram criados para tentar comparar diversas áreas de estudo (Ausloos, 

2013; Batista et al., 2006; Hirsch, 2010; Iglesias e Pecharromán, 2007). No 

entanto, Schubert (2009) diz que não vê necessidade de normalizar as áreas, 

pois reconhece que há áreas mais relevantes que outras. 

A idade científica dos pesquisadores tem influência direta no índice h. 

Hirsch (2005) e Burrell (2007) identificam uma relação linear entre a vida 

acadêmica do pesquisador e seu índice h. Liang (2006) no entanto, diz que a 

relação não é necessariamente linear e propõe um novo método, assim como 

Franceschini e Maisano (2010). 

Percebe-se que há um grande interesse pelo assunto (Rousseau et al., 

2013). Tanto que diversos outros índices, além dos já citados, foram propostos 

para tentar corrigir algum problema causado pelo índice h, (Bharathi, 2013; 

Egghe, 2006; Egghe e Rousseau, 2008; Jin et al., 2007; Rousseau, 2006b; 

Ruane e Tol, 2008; Yan et al., 2016). Porém nenhum deles obteve a aderência 

do índice h, sendo o único calculado automaticamente em bases como a 



34 
 

SCOPUS e a Web of Science (WoS). 

Um dos índices alternativos criados foi o índice R (Jin et al., 2007). Criado 

originalmente para complementar o índice h, a sua utilização beneficia os 

pesquisadores que possuem publicações altamente citadas, mesmo que não 

possuam muitas publicações. O índice é encontrado através do cálculo da raiz 

quadrada do total das citações do núcleo h de um pesquisador.  

O núcleo h é composto pelas publicações que possuem número de 

citações igual ou maior que o índice h de seu autor, reduzindo a arbitrariedade 

na escolha das principais contribuições daquele determinado pesquisador 

(Glänzel, 2012). 

A vantagem da utilização do índice R conjuntamente com o índice h é que 

se valoriza também os pesquisadores que possuem muitas citações, porém nem 

tantas publicações. Ou seja, um possível docente que publica pouco mas faz 

uma descoberta relevante no seu campo de pesquisa, ou até mesmo um docente 

que publica bastante, mas possui poucos artigos com muitas citações também 

são reconhecidos. Portanto, a utilização do índice R é benéfico para 

complementar a avaliação dos docentes (Costas e Bordons, 2007; Jin et al., 

2007). 

Foram encontrados apenas dois artigos nas bases SCOPUS e WoS que 

utilizam análise envoltória de dados ou FDH (método não paramétrico similar a 

DEA) com o índice h. Petridis et al. (2013) propuseram uma nova maneira de 

avaliação de periódicos utilizando o índice h como output. Já García-Romero et 

al. (2016) utilizaram o índice h como indicador em um modelo FDH para avaliar 

periódicos, assim como Petridis et al. (2013). Não foram encontradas 

publicações para a avaliação de pesquisadores com DEA e índices 

bibliométricos. 

 

4.2. ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA 
 

No presente estudo de caso serão utilizados dois estágios em série, com 

dois inputs exógenos, idade acadêmica (tempo em anos desde a sua primeira 

publicação na base SCOPUS) e a quantidade de anos desde a graduação, duas 

variáveis intermediárias, número de publicações e a raiz quadrada do número 

das citações, e dois outputs exógenos, índice h e o índice R, conforme 



35 
 

demostrado na figura 9. 

 

 
Figura 9 – Modelagem do estudo de caso 

 

O primeiro estágio compara a idade acadêmica do pesquisador e o tempo 

em anos desde sua graduação, com as suas publicações e a raiz quadrada das 

citações. Neste caso, a eficiência corresponde a capacidade do pesquisador de 

produzir e seu impacto durante o tempo em que começou a publicar e que é 

graduado. O segundo estágio compara a raiz quadrada das citações e as 

publicações com o índice h e o índice R, e indica o quanto a sua produção se 

traduz em índices bibliométricos altos. Portanto, um alto valor de eficiência 

significa uma grande produção de acordo com a sua vida acadêmica que se 

traduz em um alto índice h e índice R. 

Foi utilizado o modelo CCR DEA, que garante retornos constantes de 

escala. Esse modelo foi escolhido porque acredita-se que há uma relação linear 

entre as publicações e a raiz quadrada das citações com a idade acadêmica do 

pesquisador e seu tempo em anos desde a graduação e com o índice h 

(Franceschini e Maisano, 2010; Hirsch, 2005; Lehmann et al., 2006) e o índice R 

(Jin et al., 2007). Desta forma, é respeitado o axioma do raio ilimitado que é 

condição para usar o modelo CCR, com retorno constante de escala. 

O modelo escolhido foi orientado a outputs, pois o valor que se deseja 

aumentar é do índice h e do índice R em relação as publicações e as citações, 

e das publicações e citações em relação a idade acadêmica do pesquisador e o 

tempo em anos desde a sua graduação. Além disso, não é possível reduzir a 

idade acadêmica do pesquisador, nem o tempo em anos desde a sua graduação, 

portanto não há como se definir um alvo para os inputs indicados. 
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Os dados foram extraídos da base SCOPUS e do Currículo Lattes para 

o ano de 2016. Foram avaliados 16 professores de Pós-Graduação de 

Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Como os 

professores atuam na mesma área, não é necessária uma normalização para se 

comparar os resultados. Além disso, devido ao fato da utilização da idade 

acadêmica dos pesquisadores como input, é possível comparar cientistas em 

estágios distintos de sua vida acadêmica. Os dados para o cálculo do NDEA 

estão descritos na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Dados das variáveis dos docentes 

DMU 
Variáveis 

Anos 
grad. 

Idade 
Acad. 

Public. 
Raiz 
Cit. 

Índ. h Índ. R 

A 22 17 39 14,071 9 12 
B 32 19 15 7,2111 3 6,9282 
C 20 14 45 20,024 10 17,606 
D 32 9 8 3,1622 2 2,8284 
E 36 19 2 2,8284 1 3 
F 23 17 53 26,495 13 23,086 
G 12 18 18 19,261 5 19,235 
H 38 10 27 7 4 6 
I 28 16 4 5,1961 2 5,0990 
J 17 11 24 9,7467 3 9,6436 
K 28 11 17 4,5825 2 4,8989 
L 35 9 15 7,8740 4 7,2111 
M 29 11 41 7,9372 4 6,3245 
N 51 15 7 9,4868 2 9,4868 
O 10 4 8 2,8284 1 2 
P 28 5 13 1,7320 1 1 

 

4.3. RESULTADOS 
 

Após a resolução do PPL apresentado no modelo NDEA multiplicativo 

relacional de dois estágios orientado a outputs, foram encontrados os 

multiplicadores associados as variáveis e as eficiências de cada estágio, 

apresentados na tabela 7.  

Em seguida, foram calculados os inputs e outputs virtuais para cada 

estágio e obtidas as representações gráficas bidimensionais da fronteira de 

eficiência. Lembrando que para o primeiro estágio não houve a utilização dos 
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multiplicadores modificados porque o estágio compara os valores dos inputs 

exógenos e das variáveis intermediárias, e o modelo é orientado a outputs. A 

tabela 8 apresenta o Input virtual (I) e o Output virtual (O) de cada DMU para o 

estágio 1. 

 

Tabela 7 – Multiplicadores e eficiências das DMUs 

DMU 

Multiplicadores Eficiência 

𝑣  𝑣  𝑤  𝑤  𝑢  𝑢  
Est. 

1 
Est. 

2 
Global 

A 0.07010 0.00178 0.0156 0.03073 0.11111 0 0,662 0,959 0,635 

B 0 0.23030 0.00255 0.14264 0.08167 0.10897 0,243 0,937 0,228 

C 0 0.08419 0.00093 0.05215 0.02985 0.03983 0,921 0,920 0,848 

D 0 0.43482 0.07032 0.13831 0.50000 0 0,255 1,000 0,255 

E 0 0.55290 0.00093 0.35289 0 0.33333 0,095 1,000 0,095 

F 0 0.06437 0.00071 0.03987 0.02282 0.03046 1,000 0,913 0,913 

G 0.03962 0.03262 0.00014 0.05503 0 0.05198 1,000 0,941 0,941 

H 0 0.21741 0.03516 0.06915 0.25000 0 0,659 0,697 0,460 

I 0 0.32031 0.00355 0.1984 0.11359 0.15156 0,203 0,956 0,195 

J 0 0.17200 0.00029 0.10978 0 0.10369 0,569 0,928 0,528 

K 0 0.33032 0.0367 0.20460 0.11714 0.15630 0,429 0,640 0,275 

L 0 0.20701 0.0023 0.12822 0.07341 0.09795 0,560 0,957 0,536 

M 0 0.21741 0.03516 0.06915 0.25000 0 0,832 0,502 0,418 

N 0 0.17484 0.00029 0.11159 0 0.10540 0,404 0,942 0,381 

O 0 0.76865 0.00854 0.47610 0.27259 0.36370 0,460 0,706 0,325 

P 0 0.86964 0.14065 0.27662 1 0 0,530 0,433 0,230 

 

De acordo com o resultado encontrado, apenas as DMUs F e G são 

eficientes no primeiro estágio. A DMU F é a que mais publica e a que possui 

mais citações, enquanto a DMU G também possui uma alta quantidade de 

citações com a metade dos anos desde a sua graduação, apesar possuir idade 

acadêmica quase igual a DMU F, o que faz com que ela seja igualmente 

eficiente. A distribuição dos valores de eficiências entre as DMUs foi bem 

heterogênea, sendo a DMU E a menos eficiente.  

A figura 10 apresenta a fronteira de eficiência para o primeiro estágio. É 

possível observar que as DMUs eficientes estão localizadas na fronteira, além 

de existir uma distribuição maior no eixo do Input virtual. A DMU E que é a menos 

eficiente nesse estágio, é a que se encontra mais distante da fronteira. Através 

do gráfico é possível identificar o alvo do output virtual para cada DMU, traçando 
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uma linha vertical do ponto que representa a DMU até a fronteira, por exemplo, 

a DMU I possui como alvo o valor de 5,12 para o seu Output virtual. 

 

Tabela 8 – Inputs e Outputs virtuais para o primeiro estágio 

DMUs I O 

A 1,57255 1,04198 

B 4,37573 1,06704 

C 1,17871 1,08637 

D 3,91339 0,99999 

E 10,5051 0,99999 

F 1,09435 1,09434 

G 1,06272 1,06271 

H 2,17411 1,43352 

I 5,12496 1,04515 

J 1,89201 1,07697 

K 3,63357 1,56150 

L 1,86311 1,04413 

M 2,39152 1,99063 

N 2,62266 1,06074 

O 3,07462 1,41494 

P 4,34821 2,30764 

 

 

 
Figura 10 - Representação bidimensional do 1º estágio no NDEA 

 

Diferentemente do primeiro estágio, para o segundo estágio e para o 

estágio global houve uma normalização dos pesos para o cálculo. A tabela 9 
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apresenta a somatória dos multiplicadores dos outputs (𝑆 ), os multiplicadores 

modificados (𝑣 , 𝑤 e 𝑢 ) e os Inputs virtuais (I’) e os Outputs virtuais (O’) 

calculados para o segundo estágio. 

 

Tabela 9 - Somatório dos outputs, multiplicadores modificados, e Inputs e Outputs virtuais para 
o segundo estágio 

DMUs S  w'  w'  u'  u'  I' O' 

A 0,11111 0,14065 0,27662 1 0 9,37788 9 

B 0,19064 0,01342 0,74824 0,42840 0,57159 5,59700 5,24534 

C 0,06969 0,01341 0,74825 0,42840 0,57159 15,5873 14,3480 

D 0,5 0,14065 0,27662 1 0 2 2 

E 0,33333 0,00279 1,05868 0 1 3 3 

F 0,05328 0,01341 0,74824 0,42840 0,57160 20,5359 18,7656 

G 0,05198 0,00278 1,05866 0 1 20,4415 19,2353 

H 0,25 0,14065 0,27662 1 0 5,73400 4 

I 0,26515 0,01342 0,74824 0,42840 0,57159 3,94168 3,77138 

J 0,10369 0,00279 1,05869 0 1 10,3859 9,64365 

K 0,27344 0,13421 0,74824 0,42840 0,57159 5,71052 3,65705 

L 0,17136 0,01342 0,74824 0,42840 0,57159 6,09298 5,83545 

M 0,25 0,14065 0,27662 1 0 7,96253 4 

N 0,10540 0,00278 1,05868 0 1 10,0631 9,48683 

O 0,63629 0,01342 0,74824 0,42840 0,57159 2,22372 1,57159 

P 1 0,14065 0,27662 1 0 2,30764 1 

 

No segundo estágio do NDEA, duas DMUs se mostraram eficientes, a 

DMU D e a DMU E. As duas possuem valores baixos de publicações e citações, 

e isso faz com que mesmo possuindo baixos índices bibliométricos, sejam 

eficientes. A fronteira bidimensional de eficiência está representada na figura 11, 

e mostra que nesse estágio a maior parte das DMUs se mantiveram próximas a 

fronteira, o que condiz com os resultados obtidos pelo modelo. Algumas DMUs, 

são representadas bem próximas a fronteira pois possuem altos índices de 

eficiência, como as DMUs B, I e L. Para esse gráfico também é possível 

encontrar o alvo do Output virtual para qualquer DMU, da mesma forma que no 

primeiro estágio.  

Assim como para o segundo estágio, a tabela 10 apresenta a somatória 

dos multiplicadores dos outputs (𝑆 ), os multiplicadores modificados (𝑣 , 𝑤 e 𝑢 ) 

e os Inputs virtuais (I’) e os Outputs virtuais (O’) calculados para o estágio global. 
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Figura 11 - Representação bidimensional do 2º estágio no NDEA 

 

Tabela 10 - Somatório dos outputs, multiplicadores modificados, e Inputs e Outputs virtuais 
para o estágio global 

DMU 𝑆  𝑣  𝑣  𝑤  𝑤  I' O' 

A 0,11111 0,63090 0,01605 1 0 14,15296 9 

B 0,19064 0 1,20801 0,42840 0,57159 22,95228 5,24534 

C 0,06969 0 1,20801 0,42840 0,57159 16,91224 14,3480 

D 0,5 0 0,86964 1 0 7,82679 2 

E 0,33333 0 1,65871 0 1 31,51561 3 

F 0,05328 0 1,20801 0,42839 0,57160 20,53628 18,7656 

G 0,05198 0,76215 0,62754 0 1 20,44175 19,2353 

H 0,25 0 0,86964 1 0 8,69644 4 

I 0,26515 0 1,20801 0,42840 0,57159 19,32823 3,77138 

J 0,10369 0 1,65872 0 1 18,24592 9,64365 

K 0,27344 0 1,20801 0,42840 0,57159 13,28818 3,65705 

L 0,17136 0 1,20800 0,42840 0,57159 10,87208 5,83545 

M 0,25 0 0,86964 1 0 9,56608 4 

N 0,10540 0 1,65871 0 1 24,88079 9,48683 

O 0,63629 0 1,20801 0,42840 0,57159 4,83206 1,57159 

P 1 0 0,86964 1 0 4,34821 1 

 

Na análise de eficiência global, é possível observar que nenhuma DMU 

atingiu a máxima eficiência. A maior eficiência foi obtida pela DMU G com 0,941. 

Esse resultado foi possível graças a eficiência no primeiro estágio, e ao alto valor 

de eficiência, apesar de não uma das maiores, no segundo estágio. A 

distribuição dos resultados foi bem heterogênea e isso pode ser analisado no 
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gráfico da fronteira global, na figura 12. Na figura é possível observar que a DMU 

G, é a que está localizada mais próxima da fronteira, bem próxima da DMU F, a 

segunda mais eficiente. 

 

 
Figura 12 - Representação bidimensional do estágio global no NDEA 

 

Com a representação da fronteira é possível obter uma visão geral da 

eficiência das DMUs em cada estágio e no estágio global. Por exemplo, um 

gestor ou tomador de decisão que recebe os dados do presente estudo de caso 

claramente identifica as DMUs eficientes em cada estágio, o quanto falta para 

elas serem eficientes e em quais estágios cada uma precisa se aprimorar. Além 

disso, é possível observar que as DMUs são mais eficientes no segundo estágio 

do que no primeiro. Também é possível apenas com o gráfico calcular a 

eficiência de cada DMU em cada estágio, realizando a divisão do valor do eixo 

vertical pelo eixo horizontal. 

Observa-se também que houve DMUs eficientes apenas nos estágios 

intermediários, enquanto no estágio global nenhuma DMU se mostrou eficiente. 

Isso também pôde ser observado nas fronteiras geradas. 

Em seguida outro estudo de caso foi desenvolvido, o da análise dos portos 

brasileiros, através do NDEA orientado a inputs. 
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CAPÍTULO 5 - ESTUDO DE CASO - AVALIAÇÃO PORTUÁRIA 
 

Os portos nacionais são as principais portas de entrada e saída para 

importações e exportações brasileiras, dados indicam que 96% das exportações 

passam pelos portos (Dantas, 2013). Por esse motivo é de extrema importância 

que operem de forma eficiente, pelas melhores práticas observadas no mercado, 

a fim de aproveitar seus recursos para obter a maior movimentação possível de 

carga, e por consequência obter lucro. 

Segundo o Banco Mundial, o Brasil possui apenas a 135ª melhor estrutura 

portuária do mundo, e o Ipea apontou em 2012 que era necessário 42,9 bilhões 

de reais para sanar os gargalos existentes nos portos (EXAME, 2012). Porém 

nos últimos anos, o governo brasileiro se propôs a melhorar o desempenho dos 

portos, com a aprovação da Lei dos Portos (2013), obras do Programa de 

Aceleração do Crescimento, a promessa de diminuição da burocracia com o 

sistema integrado Porto sem Papel e o Porto 24 horas (Furlan, 2014). 

No entanto, devido à falta de pessoal, o Porto 24 horas diminuiu a 

eficiência dos portos, assim como o Porto sem papel, que fez com que o tempo 

médio de espera para liberação de mercadoria passasse de 5 para 8 dias 

(Furlan, 2014). Segundo Goularti Filho (2007), os investimentos nos portos 

brasileiros sempre foram feitos de acordo com a demanda, ou seja, estão sempre 

defasados para atender o crescimento do comércio exterior. 

Mesmo com os problemas de infraestrutura, as exportações marítimas no 

ano de 2015 cresceram no primeiro bimestre 10,7%, em relação ao mesmo 

período no ano de 2014 (Furlan, 2014). Percebe-se que a demanda continua 

crescendo apesar da crise econômica que afeta o país desde o ano de 2014. 

Portanto, observa-se que um estudo que calcule essas eficiências seria 

muito relevante e importante para avaliar quais os portos possuem as melhores 

práticas, e assim serem utilizados como exemplos para aqueles que são 

ineficientes. Dessa maneira, o presente estudo tem como objetivo encontrar os 

portos brasileiros que são mais eficientes quanto as suas práticas operacionais 

e gerar gráficos de representação bidimensional da fronteira de eficiência para 

cada estágio e para o estágio global. 
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5.1. REVISÃO DE DEA EM ANÁLISES PORTUÁRIAS 

 

Depois de concebido, o método DEA tem sido utilizado por diversas áreas 

de pesquisa, inclusive na avaliação de portos. O primeiro artigo sobre o assunto 

é de Roll e Hayuth (1993) e calcula a eficiência de 20 portos fictícios utilizando o 

modelo CCR DEA. 

Com o avançar dos anos, diversos estudos foram realizados para medir a 

eficiência de portos, destacando-se Tongzon (2001), Cullinane et al. (2006), 

Cullinane et al., (2005b), Cullinane et al. (2005a), Barros e Athanassiou (2004), 

Zhou et al. (2008), Panayides et al. (2009) e Hung et al. (2010). Em 2011, 

Markovits-Somogyi (2011) fez um levantamento de diversos inputs e outputs 

utilizados na avaliação portuária. 

No Brasil, Wanke et al. (2011) calcularam a eficiência de 25 terminais 

portuários brasileiros, através de diversos modelos DEA, como o CCR, BCC e a 

super eficiência, e pela Análise da Fronteira Estocástica. Silva et al. (2011) 

propõem outra aplicação de DEA em portos brasileiros, calculando a eficiência 

de 18 portos nacionais, através do modelo CCR DEA e BCC DEA. Outros índices 

são calculados como o Malmquist e uma metodologia para descobrir o retorno 

de escala do conjunto de unidades avaliadas é utilizada. 

Em 2013, Cortez et al. (2013) avaliam as eficiências de oito autoridades 

portuárias brasileiras, entre 2007 a 2009, com a utilização de DEA. Os inputs 

utilizados foram o número de funcionários, o custo operacional e o investimento, 

enquanto os outputs foram o faturamento e a carga movimentada. Outro modelo 

DEA foi proposto por Rubem et al. (2015) que calcularam a eficiência de portos 

brasileiros utilizando DEA multicritério.  

Quanto ao cálculo de eficiência considerando diversos tipos de carga 

predominante, Bertoloto e Soares de Melo (2011) e Martins (2015) calcularam a 

eficiência dos portos utilizando modelos DEA com modificações para obter uma 

homogeneização das DMUs. 

Em portos, o modelo Network DEA (Färe e Grosskopf, 2000) foi utilizado 

por Figueiredo De Oliveira e Cariou (2015) e foca sua abordagem na 

competitividade interna entre os portos e a eficiência. O estudo avaliou 200 

portos nos anos de 2007 e 2010. Outro estudo na área foi escrito por Bichou 

(2011). 
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Em relação aos portos brasileiros há três estudos que utilizam o modelo 

Network DEA para realizar uma análise de eficiência. Wanke (2013) leva em 

consideração uma medida em dois estágios. O primeiro estágio mede a 

eficiência estrutural e a segunda mede a eficiência da consolidação das 

embarcações. Wanke e Barros (2015) avaliaram os impactos das parcerias 

públicos privadas nos portos brasileiros utilizando NDEA para medir a eficiência 

dos portos. Dados foram obtidos de 27 DMUs no ano de 2011. E em 2016, Torres 

et al. (2016) realizaram uma análise de eficiência com NDEA, levando em 

consideração as diversas cargas transportadas pelos portos brasileiros. 

 

5.2. ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA 
 

Para a escolha das DMUs do modelo, foi realizada uma Análise de Pareto, 

onde as variáveis consistiram dos 155 portos brasileiros que tiveram carga 

movimentada no ano de 2015 e o somatório total de peso bruto transportado por 

cada uma delas. Essa análise foi realizada pois para o input “berços” há uma 

maior dificuldade na obtenção de dados, sendo assim, uma escolha dos 

principais portos é útil. 

Desse modo, pode ser verificado na figura 13, um Gráfico de Pareto, que 

34 portos são responsáveis por 88% do somatório total dos pesos brutos 

transportados, e dessa forma, devido a sua relevância no cenário nacional, esses 

portos foram escolhidos como as DMUs a serem analisadas. 

 

 
Figura 13 - Gráfico de Pareto dos Portos e suas Cargas 
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A fim de representar o objetivo de uma instalação portuária, a variável 

input inicial escolhida foi o número de berços de atracação que cada porto possui 

para movimentação de cargas. O número de atracações de fato realizadas no 

ano foi utilizado como variável intermediária e os outputs finais são os tipos de 

carga, num total de 4 outputs referentes ao (i) número de containers, (ii) peso 

carga solta, (iii) peso granel sólido e (iv) peso granel líquido. Desta forma é 

possível medir tanto a atratividade do porto em relação aos seus berços de 

atracação, quanto a capacidade do porto em movimentar cargas de forma 

eficiente. A figura 14 mostra um resumo das variáveis utilizadas e os estágios do 

NDEA. 

 

 
Figura 14 - Modelagem do estudo de caso 

 

Vale destacar que a limitação temporal do modelo foi feita para manter 

coerência com o input berços de atracação, já que em diferentes anos podem 

haver portos com expansão ou retração no número de berços o que 

impossibilitaria uma análise com o somatório das cargas e o número de 

atracações em mais de um ano. Se fossem analisados apenas portos que 

mantiveram o número de berços constante durante anos anteriores até o ano de 

2015, o modelo poderia ser estendido para mais de um ano de análise, porém 

essa restrição não foi observada em todas as 34 DMUs selecionadas. 

Considerando-se que os portos em análise tem como atividade realizar 

movimentações de carga (carregamentos e descarregamento) nas 

embarcações, não realizando portanto nenhuma outra atividade que não resulte 

na atividade fim como por exemplo manutenções de embarcações, é razoável 

supor que, aumentando-se o número de atracações aumente-se 
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proporcionalmente o peso total de cargas movimentadas do porto. 

Adicionalmente, é possível assumir que como são diferentes as embarcações 

atracadas, uma não tem relação alguma com as outras, ou seja, uma 

embarcação não vai carregar mais ou menos peso dependendo do número de 

atracações que já foram realizadas ou da quantidade total de peso que já foi 

carregada naquele porto. Desta forma, é respeitado o axioma do raio ilimitado 

que é condição para usar o modelo CCR, com retorno constante de escala, não 

importando se os portos são ou não de tamanho semelhante. 

Apesar do objetivo dos portos ser o aumento no somatório dos pesos das 

cargas transportadas, o modelo deve ser orientado a input, já que o 

administrador do porto tem apenas como opção reduzir a quantidade de berços, 

e foge de sua competência o aumento do transporte das cargas. 

A tabela 11 apresenta o conjunto de dados para o cálculo do NDEA. Os 

dados foram extraídos da ANTAQ do ano de 2015 (ANTAQ, 2016) e os dados 

de berços de atracação foram obtidos através de contato com os portos em 

análise. Para cada porto uma letra ou um conjunto de letras foi associado para 

uma melhor visualização nos gráficos das fronteiras de eficiência. 

 

Tabela 11 - Dados do estudo de caso 

Instalações Portuárias DMU Berços 
Quant. de 

Atracações 

Número 
de 

Contêin
eres 

Somatório 
Carga Geral 

Solta (t) 

Somatório 
Granel Sólido 

(t) 

Somatório 
Granel 

Líquido (t) 

Aratu A 6 555 0 0 1.749.555 4.390.578 
Embraport B 2 479 385307 325.920 0 0 
Itaguaí C 8 762 143936 987.017 53.573.518 0 
Itaqui D 7 836 4945 1.520.894 12.576.296 7.655.936 
Paranaguá E 12 1933 452238 759.033 29.475.765 1.986.832 
Porto do Açu - Terminal de Minério F 3 66 0 0 8.820.145 0 
Porto Itapoá Terminais Portuários G 2 574 329234 0 0 0 
Portocel - Terminal Especializado 
de Barra do Riacho 

H 2 825 0 9.202.010 0 0 

Portonave - Terminais Portuários 
de Navegantes 

I 3 476 398048 0 0 0 

Rio de Janeiro J 31 948 198875 915.318 942.169 150.167 
Rio Grande K 30 2481 434221 1.662.458 10.746.662 3.490.919 
Santos L 51 4909 1997454 3.236.789 52.781.701 11.893.212 
São Francisco do Sul M 5 566 41627 2.497.619 9.851.530 14.561 
Suape N 11 1565 249782 223.991 724.736 14.715.378 
Terbian - Terminal Bianchini O 3 459 0 0 6.308.545 132.699 
Terminal Aquaviário da Ilha D'Água P 8 1260 0 0 0 14.016.457 
Terminal Aquaviário de Angra dos 
Reis 

Q 6 246 0 0 0 37.240.395 

Terminal Aquaviário de Madre de 
Deus 

R 6 715 0 0 0 19.756.371 

Terminal Aquaviário de Osório S 2 201 0 0 87.982 12.713.324 
Terminal Aquaviário de São 
Francisco do Sul 

T 2 112 0 0 0 10.079.689 

Terminal Aquaviário de São 
Sebastião (Almirante Barroso) 

U 4 583 0 0 0 48.811.093 

Terminal da Ilha Guaíba - TIG V 2 213 0 0 46.650.964 0 
Terminal de Praia Mole W 2 177 0 0 12.293.572 0 
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Terminal de Tubarão X 7 792 0 0 113.021.217 635.822 
Terminal Graneleiro Hermasa Y 2 1977 0 0 6.963.808 130.003 
Terminal Marítimo Alfandegado 
Privativo de Uso Misto de Praia 
Mole 

Z 3 389 0 7.707.431 32.117 0 

Terminal Marítimo de Ponta da 
Madeira 

AA 4 557 0 0 124.602.316 0 

Terminal Marítimo Ponta Ubu AB 3 322 0 0 26.371.344 80.774 
Terminal Portuário do Pecém AC 6 493 109582 555.268 3.766.868 759.405 
Terminal Portuário Privativo da 
Alumar 

AD 2 340 0 0 13.518.189 1.053.729 

Terminal TKCSA AE 2 122 0 3.776.612 4.084.418 0 
Terminal Trombetas AF 4 340 0 0 18.307.525 0 
Vila do Conde AG 12 970 52138 700.020 11.734.853 2.068.624 
Vitória AH 14 1271 167077 1.055.917 1.796.090 831.527 

 

5.3. RESULTADOS 
 

Após a resolução do PPL apresentado no modelo NDEA multiplicativo 

relacional de dois estágios orientado a inputs, foram encontradas as eficiências 

e os multiplicadores relacionados às variáveis com o modelo NDEA multiplicativo 

relacional de dois estágios, apresentadas respectivamente na tabela 12 e 13 

para os dados apresentados na tabela 11. Os dados foram normalizados 

dividindo-se os valores pelo maior valor de cada variável, devido ao fato das 

grandezas comparadas serem distintas. 

 

Tabela 12 – Eficiências para todos os estágios das DMUs 

Nome da Instalação Portuária DMU 
Eficiência 
1º estágio 

Eficiência 
2º estágio 

Eficiência 
Global 

Aratu A 0.09357 0.06634 0.00620 
Embraport B 0.24228 0.98390 0.23838 
Itaguaí C 0.09635 0.57575 0.05547 
Itaqui D 0.12081 0.18478 0.02232 
Paranaguá E 0.16295 0.36551 0.05956 
Porto do Açu - Terminal de Minério F 0.02225 0.59739 0.01329 
Porto Itapoá Terminais Portuários G 0.29033 0.68590 0.19914 
Portocel - Terminal Especializado de Barra do 
Riacho 

H 0.41729 0.36031 0.15036 

Portonave - Terminais Portuários de 
Navegantes 

I 0.16051 1.00000 0.16051 

Rio de Janeiro J 0.03093 0.28310 0.00875 
Rio Grande K 0.08366 0.25635 0.02144 
Santos L 0.09737 0.56875 0.05538 
São Francisco do Sul M 0.11451 0.28714 0.03288 
Suape N 0.14392 0.25901 0.03728 
Terbian - Terminal Bianchini O 0.15477 0.06334 0.00980 
Terminal Aquaviário da Ilha D'Água P 0.15933 0.07348 0.01170 
Terminal Aquaviário de Angra dos Reis Q 0.04147 1.00000 0.04147 
Terminal Aquaviário de Madre de Deus R 0.12055 0.18252 0.02200 
Terminal Aquaviário de Osório S 0.10166 0.41977 0.04267 
Terminal Aquaviário de São Francisco do Sul T 0.05665 0.59449 0.03367 
Terminal Aquaviário de São Sebastião 
(Almirante Barroso) 

U 0.14744 0.55305 0.08154 

Terminal da Ilha Guaíba - TIG V 0.10773 0.97906 0.10548 
Terminal de Praia Mole W 0.08952 0.31048 0.02779 
Terminal de Tubarão X 0.11445 0.64321 0.07362 
Terminal Graneleiro Hermasa Y 1.00000 0.01618 0.01618 
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Terminal Marítimo Alfandegado Privativo de 
Uso Misto de Praia Mole 

Z 0.13117 0.64005 0.08395 

Terminal Marítimo de Ponta da Madeira AA 0.14087 1.00000 0.14087 
Terminal Marítimo Ponta Ubu AB 0.10858 0.36776 0.03993 
Terminal Portuário do Pecém AC 0.08312 0.34107 0.02835 
Terminal Portuário Privativo da Alumar AD 0.17197 0.19820 0.03408 
Terminal TKCSA AE 0.06170 1.00000 0.06170 
Terminal Trombetas AF 0.08598 0.24070 0.02069 
Vila do Conde AG 0.08177 0.15226 0.01245 
Vitória AH 0.09184 0.19065 0.01751 

 

Tabela 13 – Multiplicadores originais obtidos para as variáveis 

DMU 𝑣  𝑤  𝑢  𝑢  𝑢  𝑢  
A 8,5 0,82768 0,04261 0,09391 0,05436 0,40273 
B 25,5 2,48305 0,15036 0 0,16309 1,20820 
C 6,375 0,62076 0,03196 0,07043 0,04077 0,30205 
D 7,285714 0,70944 0,03653 0,08049 0,04659 0,34520 
E 4,25 0,41384 0,02131 0,04695 0,02718 0,20136 
F 17 1,65537 0,08523 0,18782 0,10872 0,80547 
G 25,5 2,48305 0,12785 0,28174 0,16309 1,20820 
H 25,5 2,48305 0,15036 0 0,16309 1,20820 
I 17 1,65537 0,10024 0 0,10872 0,80547 
J 1,645161 0,16019 0,00970 0 0,01052 0,07794 
K 1,7 0,16553 0,00852 0,01878 0,01087 0,08054 
L 1 0,09737 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 
M 10,2 0,99322 0,05114 0,11269 0,06523 0,48328 
N 4,636364 0,45146 0,02324 0,05122 0,02967 0,21967 
O 17 1,65537 0,08523 0,18782 0,10872 0,80547 
P 6,375 0,62076 0,03196 0,07043 0,04077 0,30205 
Q 8,5 0,82768 0,04261 0,09391 0,05436 0,40273 
R 8,5 0,82768 0,04261 0,09391 0,05436 0,40273 
S 25,5 2,48305 0,12785 0,28174 0,16309 1,20820 
T 25,5 2,48305 0,12785 0,28174 0,16309 1,20820 
U 12,75 1,24152 0,06392 0,14087 0,08154 0,60410 
V 25,5 2,48305 0,12785 0,28174 0,16309 1,20820 
W 25,5 2,48305 0,12785 0,28174 0,16309 1,20820 
X 7,285714 0,70944 0,03653 0,08049 0,04659 0,34520 
Y 25,5 2,48305 0,12785 0,28174 0,16309 1,20820 
Z 17 1,65537 0,10024 0 0,10872 0,80547 

AA 12,75 1,24152 0,06392 0,14087 0,08154 0,60410 
AB 17 1,65537 0,08523 0,18782 0,10872 0,80547 
AC 8,5 0,82768 0,04261 0,09391 0,05436 0,40273 
AD 25,5 2,48305 0,12785 0,28174 0,16309 1,20820 
AE 25,5 2,48305 0,12785 0,28174 0,16309 1,20820 
AF 12,75 1,24152 0,06392 0,14087 0,08154 0,60410 
AG 4,25 0,41384 0,02131 0,04695 0,02718 0,20136 
AH 3,642857 0,35472 0,01826 0,04024 0,02329 0,17260 

 

Em seguida foram calculados os Inputs e Outputs virtuais para cada 

estágio e obtidos os gráficos de representação bidimensional da fronteira de 

eficiência. Sendo que para o primeiro estágio e para o estágio global houve uma 

normalização dos multiplicadores obtidos para o cálculo, pois, o modelo é 

orientado a inputs, e como esses estágios utilizam os inputs exógenos para o 

cálculo da eficiência, a linearização deve ser alterada. A tabela 14 apresenta a 

somatória dos multiplicadores dos outputs (𝑆 ), os multiplicadores modificados 
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(𝑣 , 𝑤 e 𝑢 ) e os inputs (I’) e outputs virtuais (O’) calculados para o primeiro 

estágio. 

 

Tabela 14 - Somatório dos inputs, multiplicadores modificados, e Inputs e Outputs virtuais para 
o primeiro estágio 

DMU 𝑆  𝑣  𝑤  𝐼′ 𝑂′ 
A 8,5 1 0,09737 0,11764 0,01100 
B 25,5 1 0,09737 0,03921 0,00950 
C 6,375 1 0,09737 0,15686 0,01511 
D 7,28571 1 0,09737 0,13725 0,01658 
E 4,25 1 0,09737 0,23529 0,03834 
F 17 1 0,09737 0,05882 0,00130 
G 25,5 1 0,09737 0,03921 0,01138 
H 25,5 1 0,09737 0,03921 0,01636 
I 17 1 0,09737 0,05882 0,00944 
J 1,64516 1 0,09737 0,60784 0,01880 
K 1,7 1 0,09737 0,58823 0,04921 
L 1 1 0,09737 1 0,09737 
M 10,2 1 0,09737 0,09803 0,01122 
N 4,63636 1 0,09737 0,21568 0,03104 
O 17 1 0,09737 0,05882 0,00910 
P 6,375 1 0,09737 0,15686 0,02499 
Q 8,5 1 0,09737 0,11764 0,00487 
R 8,5 1 0,09737 0,11764 0,01418 
S 25,5 1 0,09737 0,03921 0,00398 
T 25,5 1 0,09737 0,03921 0,00222 
U 12,75 1 0,09737 0,07843 0,01156 
V 25,5 1 0,09737 0,03921 0,00422 
W 25,5 1 0,09737 0,03921 0,00351 
X 7,28571 1 0,09737 0,13725 0,01571 
Y 25,5 1 0,09737 0,03921 0,03921 
Z 17 1 0,09737 0,05882 0,00771 

AA 12,75 1 0,09737 0,07843 0,01104 
AB 17 1 0,09737 0,05882 0,00638 
AC 8,5 1 0,09737 0,11764 0,00977 
AD 25,5 1 0,09737 0,03921 0,00674 
AE 25,5 1 0,09737 0,03921 0,00241 
AF 12,75 1 0,09737 0,07843 0,00674 
AG 4,25 1 0,09737 0,23529 0,01924 
AH 3,64285 1 0,09737 0,27450 0,02521 

 

De acordo com o resultado encontrado, apenas o Terminal Graneleiro 

Hermasa foi eficiente no 1º estágio. Isto ocorre porque o porto possui um tempo 

médio de estadia de apenas 4.3 horas, o único entre os portos analisados a 

possuir o tempo mencionado com menos de 24 horas de duração e apenas um 

dos dois portos entre os listados que não possui filas de espera para atracação. 

Como comparação, o segundo mais eficiente no primeiro estágio, o Portocel, 

possui tempo médio de estadia de 45.5 horas e uma espera média de 11.9 horas 

para atracação.  

A figura 15 apresenta a representação bidimensional da fronteira para o 

primeiro estágio. Nela podemos observar a discrepância entre a DMU eficiente 
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e as outras DMUs. Apesar de não parecer, a reta da fronteira está desenhada 

em 45º, a impressão se dá pelo fato de termos DMUs que estão representadas 

longe da fronteira e para que elas apareçam no gráfico houve uma adequação 

de escala. 

 
Figura 15 – Representação bidimensional da fronteira para o primeiro estágio 

 

Para a fronteira de eficiência do primeiro estágio é possível observar que 

apenas uma DMU é eficiente, a DMU Y, enquanto as outras DMUs são 

representadas longe da fronteira, é possível também obter as eficiências das 

DMUs realizando a divisão do valor do eixo vertical pelo eixo horizontal, além de 

ser possível encontrar o alvo do Input virtual para cada DMU ineficiente através 

da elaboração de uma reta horizontal que cruza a representação da DMU, onde 

essa reta encontra a fronteira de eficiência é a projeção de seu alvo. Por conta 

da adequação de escala, e para que ocorra uma melhor visualização, as DMUS 

L, J e K foram retiradas do gráfico para a geração de uma nova representação 

da fronteira de eficiência, apresentada na figura 16. 

Como no primeiro estágio há apenas um input e um output, a 

representação clássica em duas dimensões também é possível, como pode ser 

visto na figura 17. Observa-se que o gráfico é igual ao proposto pelo estudo, com 

mudanças apenas na escala, pois um gráfico utiliza os valores dos inputs e 

outputs enquanto o outro utiliza os valores de input virtual (I’) e output virtual (O’). 

A semelhança reitera a eficácia do método proposto. 
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Figura 16 - Representação bidimensional ampliada da fronteira para o primeiro estágio 

 

 
Figura 17 – Representação clássica da fronteira de eficiência para o primeiro estágio 

 

Para o segundo estágio foram calculados apenas os inputs virtuais (I) e 

outputs virtuais (O) devido a não necessidade de se linearizar o PPL por outra 

restrição. Os valores de Inputs virtuais (I) e Outputs virtuais (O) para o estágio 2 

são apresentados na tabela 15. 

No segundo estágio do NDEA, 4 portos foram eficientes. Esses portos são 

mais especializados em apenas um tipo de carga. Isso indica que a 

especialização, pelo menos para o segundo estágio, aumenta a eficiência. Isso 
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ocorre, provavelmente, pelo fato de que quando se transporta apenas um ou dois 

tipos de carga o transporte das cargas é menos interrompido, e, portanto, ocorre 

mais rapidamente. O Portonave, operado Portonave SA é o mais eficiente no 

manuseio de containers, o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, operado pela 

Vale SA é o mais eficiente no manuseio de granel sólido, o Terminal Aquaviário 

de Angra dos Reis, operado pela Transpetro é o mais eficiente no manuseio de 

granel líquido e o Terminal TKCSA, operado pela Thyssenkrupp é o mais 

eficiente no manuseio de cargas soltas. 

 

Tabela 15 – Inputs e Outputs virtuais para o segundo estágio 

DMU 𝐼 𝑂 
A 0,09357 0,00620 
B 0,24228 0,23838 
C 0,09635 0,05547 
D 0,12081 0,02232 
E 0,16295 0,05956 
F 0,02225 0,01329 
G 0,29033 0,19914 
H 0,41729 0,15036 
I 0,16051 0,16051 
J 0,03093 0,00875 
K 0,08366 0,02144 
L 0,09737 0,05538 
M 0,11451 0,03288 
N 0,14392 0,03728 
O 0,15477 0,00980 
P 0,15933 0,01170 
Q 0,04147 0,04147 
R 0,12055 0,02200 
S 0,10166 0,04267 
T 0,05665 0,03367 
U 0,14744 0,08154 
V 0,10773 0,10548 
W 0,08952 0,02779 
X 0,11445 0,07362 
Y 1,00000 0,01618 
Z 0,13117 0,08395 

AA 0,14087 0,14087 
AB 0,10858 0,03993 
AC 0,08312 0,02835 
AD 0,17197 0,03408 
AE 0,06170 0,06170 
AF 0,08598 0,02069 
AG 0,08177 0,01245 
AH 0,09184 0,01751 

 

Através da representação da fronteira de eficiência apresentada na figura 

18 para o segundo estágio, é possível observar que as DMUs eficientes se 

encontram na fronteira de eficiência. A DMU B e a DMU V estão muito próximas 

da fronteira de eficiência pelo fato de possuírem eficiências igual a 0,984 e 0,980 

respectivamente. O Terminal Graneleiro Hermasa, a DMU Y, que é a única 
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eficiente no primeiro estágio, é a menos eficiente, com o valor de 0,016, e é a 

mais distante da fronteira de eficiência. 

 

 
Figura 18 - Representação bidimensional da fronteira para o segundo estágio 

 

Da mesma forma que para o gráfico da fronteira do primeiro estágio, as 

DMUs B, G, H e Y foram retiradas para uma melhor visualização dos portos que 

se encontram mais próximos da origem do gráfico. A figura 19 apresenta esse 

novo gráfico da fronteira de eficiência. 

 

 
Figura 19 - Representação bidimensional ampliada da fronteira para o segundo estágio 
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Assim como para o primeiro estágio, para o estágio global os 

multiplicadores devem ser normalizados para a elaboração das fronteiras de 

eficiência. A tabela 16 apresenta a somatória dos multiplicadores dos outputs 

(𝑆 ), os multiplicadores modificados (𝑣 , 𝑤 e 𝑢 ) e os inputs (I’) e outputs virtuais 

(O’) calculados para o estágio global. 

 

Tabela 16 - Somatório dos inputs, multiplicadores modificados, e Inputs e Outputs virtuais para 
o estágio global 

DMU 𝑆  𝑤  𝑢  𝑢  𝑢  𝑢  𝐼′ 𝑂′ 
A 8,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,11764 0,00073 
B 25,5 1 0,00589 0 0,00639 0,04738 0,03921 0,00934 
C 6,375 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,15686 0,00870 
D 7,28571 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,13725 0,00306 
E 4,25 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,23529 0,01401 
F 17 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,05882 0,00078 
G 25,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,03921 0,00780 
H 25,5 1 0,00589 0 0,00639 0,04738 0,03921 0,00589 
I 17 1 0,00589 0 0,00639 0,04738 0,05882 0,00944 
J 1,64516 1 0,00589 0 0,00639 0,04738 0,60784 0,00532 
K 1,7 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,58823 0,01261 
L 1 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 1 0,05538 
M 10,2 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,09803 0,00322 
N 4,63636 1 0,00501 0,01104 0,00640 0,04738 0,21568 0,00804 
O 17 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,05882 0,00057 
P 6,375 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,15686 0,00183 
Q 8,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,11764 0,00487 
R 8,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,11764 0,00258 
S 25,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,03921 0,00167 
T 25,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,03921 0,00132 
U 12,75 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,07843 0,00639 
V 25,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,03921 0,00413 
W 25,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,03921 0,00109 
X 7,28571 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,13725 0,01010 
Y 25,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,03921 0,00063 
Z 17 1 0,00589 0 0,00639 0,04738 0,05882 0,00493 

AA 12,75 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,07843 0,01104 
AB 17 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,05882 0,00234 
AC 8,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,11764 0,00333 
AD 25,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,03921 0,00133 
AE 25,5 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,03921 0,00241 
AF 12,75 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,07843 0,00162 
AG 4,25 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,23529 0,00292 
AH 3,64285 1 0,00501 0,01104 0,00639 0,04738 0,27450 0,00480 

 

Na análise da eficiência global todas as DMUs ficaram abaixo de 25% de 

eficiência. Isso porque comparando-as ao Terminal Graneleiro Hermasa, todas 

podem melhorar consideravelmente o nível de operacionalidade dos berços. O 

porto que obteve a maior eficiência foi o Embraport com eficiência de 0,238, 

especializado no transporte de carga geral solta e containers.  

É possível observar no gráfico de representação da fronteira, apresentado 

na figura 20, que a DMU B, da Embraport, foi a mais próxima da fronteira. 
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Percebe-se também que há uma maior distribuição no eixo do Input virtual do 

que no do Output virtual, além de ser possível encontrar os alvos do Input virtual 

para cada DMU, assim como em todas as representações propostas para esse 

estudo de caso.  

 

 
Figura 20 - Representação bidimensional da fronteira para o estágio global 

 

Para o estágio global, as DMUs K, J e L serão retiradas, assim como no 

primeiro estágio, para a melhor visualização da fronteira de eficiência, conforme 

ilustrado na figura 21. 

 

 
Figura 21 - Representação bidimensional ampliada da fronteira para o estágio global 
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Assim como para o primeiro estudo de caso, foi possível obter uma visão 

geral das eficiências para os estágios internos e para o estágio global. Sendo 

assim, um gerente ou até mesmo agentes governamentais podem receber os 

resultados do estudo e ter assim uma melhor visualização das eficiências das 

DMUs, mesmo sem conhecer os preceitos de DEA. Também é possível apenas 

com o gráfico calcular a eficiência de cada DMU em cada estágio, realizando a 

divisão do valor do eixo vertical pelo eixo horizontal. 

Nenhuma DMU foi eficiente globalmente pelos cálculos do PPL, apenas 

eficientes nos estágios intermediários, como foi representado também pelas 

fronteiras de eficiência obtidas. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FUTURAS 
 

O principal objetivo do estudo, a representação bidimensional da 

fronteira para os estágios internos da DMU, assim como para o estágio global, 

no NDEA, foi alcançado, sendo apresentados três gráficos de representação da 

fronteira de eficiência para cada estudo de caso.  

O fato de existirem três representações bidimensionais da fronteira de 

eficiência, e não apenas uma, foi benéfica, pois, fornece mais informações ao 

gestor, que agora pode tomar decisões mais específicas que aumentem a 

eficiência de sua DMU. 

Com as fronteiras de eficiência representadas, foi possível facilitar a 

visualização dos resultados obtidos para as pessoas não familiarizadas com o 

conceito de DEA e NDEA. Além disso, é possível obter os alvos dos Inputs 

virtuais e dos Outputs virtuais graficamente e obter também as eficiências das 

DMUs, realizando apenas uma divisão do valor encontrado no eixo vertical pelo 

eixo horizontal. 

Outra vantagem do método é que apesar de propor uma nova forma de 

linearização do modelo, não é necessário rodar outra vez o PPL. Isto porque, os 

resultados obtidos pelo modelo NDEA multiplicativo relacional podem ser 

utilizados, com o acréscimo de uma normalização dos multiplicadores 

encontrados. 

O primeiro estudo de caso apresentado propôs o cálculo de eficiência 

para pesquisadores. Ele fornece informação quanto a capacidade de obter um 

índice h e um índice R alto, relacionado as publicações e citações obtidas no seu 

tempo de vida acadêmica. 

Foi possível obter as eficiências e as fronteiras bidimensionais de 

eficiência para a amostra estudada, através do modelo Network relacional 

multiplicativo DEA em dois estágios. A maior eficiência calculada foi de 0,941, 

enquanto a menor foi de 0,195. Em cada um dos estágios internos duas DMUs 

foram eficientes. 

Para o segundo estudo de caso, o de avaliação dos portos quanto a seu 

transporte de cargas, foi proposto o cálculo de eficiência relacionado ao número 

de berços, número de atracações e transporte de cada tipo de carga por número 

ou peso. 
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As eficiências no modelo NDEA relacional multiplicativo em série para 

dois estágios foram calculadas, e foram geradas três fronteiras de eficiência, 

duas para os estágios internos e uma para o estágio global de eficiência. 

Nenhuma DMU foi eficiente, sendo a maior obtida de 0,238, enquanto a menor 

foi de 0,006. 

Como estudos futuros, sugere-se a análise dos múltiplos multiplicadores 

ótimos para as DMUs eficientes no NDEA, como utilizado no modelo original 

proposto por Bana e Costa et al. (2016), a representação da fronteira 

bidimensional para o modelo BCC NDEA, além do realizado no presente estudo 

para CCR NDEA. Sugere-se também a representação bidimensional para o 

NDEA aditivo, no estudo utilizou-se o modelo multiplicativo relacional, a 

representação do modelo NDEA em dois estágios conforme a figura 5, assim as 

fronteiras de eficiência para cada estágio interno seriam visíveis no mesmo 

gráfico e a utilização da restrição aos pesos, para as publicações e citações no 

primeiro estudo de caso, visto que só é possível atingir um valor alto de índice h 

com a utilização das duas variáveis. 
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