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RESUMO 

 

Este projeto foi desenvolvido com base aplicação de um modelo capaz de medir e eficiência 

de unidades produtivas, com atividades similares, a partir de determinados aspectos. Nesse 

sentindo, o trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de doze empresas do transporte 

ferroviário de passageiros, situadas em algumas cidades metropolitanas do Brasil. Esta 

avaliação foi desenvolvida a partir da Análise Envoltória de Dados, uma técnica que permite 

analisar, comparativamente, a eficiência de unidades produtivas semelhantes. Assim 

inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico sobre dados das operadoras e 

concessionárias responsáveis pelo transporte em cada região, posteriormente foi feita, com 

base nos dados encontrados, a seleção das variáveis que fariam parte da análise e, por fim, foi 

aplicada a técnica da Análise Envoltória dos Dados com o auxílio de dois softwares, que 

resultou em um ranking das empresas mais eficientes e das ineficientes. A partir disso foi 

possível verificar, com base nas variáveis, no modelo adotado e nos resultados, quais os 

motivos que levam uma operadora a ser mais eficiente que as outras. 

 

Palavras-chave: Trem urbano. Metrô. Ferrovia. Eficiência. Análise Envoltória de Dados. 
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ABSTRACT 

 

His Project was developed based on a model able to measure the efficiency of manufacturing 

units, with similar activities, from some aspects. This work aims to evaluate the efficiency of 

twelve passengers rail companies, located in some metropolitan regions of Brazil. This 

evaluation was developed using one method known as Data Envelopment Analysis, through 

this model is possible to analyze and compare the efficiency between two similar units. It was 

made, initially, a bibliography research about the data of the companies responsible for the 

transport in each region. Afterwards, using the data that have been found, it was made a 

selection of the variables that would be used in the analysis and, finally, Data Envelopment 

Analysis was applied using two softwares resulting in a list of companies with the best 

performances. Through this ranking, it was possible to verify, including the variables, the 

model adopted and the results, which reasons make one company be more efficient than other.  

 

Keywords: Urban train. Subway. Railroad. Efficiency. Data Envelopment Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O transporte ferroviário, um dos principais símbolos da revolução industrial, teve sua 

origem na Inglaterra. O primeiro registro deste meio de transporte é datado de 1825, com um 

percurso de 15 quilômetros, conectando Stockton-on-Tees à Darlington, dedicado apenas ao 

trânsito de cargas. Em 1830 inicia-se o primeiro serviço férreo dedicado também ao transporte 

de passageiros, ligando as cidades inglesas de Manchester e Liverpool (BORGES, 2011). 

No Brasil, impulsionada pela produção do setor primário e por incentivos do governo 

imperial, visando atrair investimentos ao país, a primeira estrada de ferro é inaugurada em 

1854 no Rio de Janeiro. Com 14,5 quilômetros de extensão, a ferrovia interligava o Porto de 

Estrela, situado na Baía de Guanabara à Raiz da Serra, no sentido Petrópolis. Posteriormente o 

setor começou a se desenvolver em algumas regiões do país, com destaque para a Estrada de 

Ferro D. Pedro II, cujo objetivo inicial era de se tornar um eixo de integração nacional, sendo 

sucedida pela Estrada de Ferro Central do Brasil (ANTF - Associação Nacional dos 

Transportadores Ferroviários, 2013). 

Desde então o setor registrou uma expansão considerável, alcançando 

aproximadamente 29.000 quilômetros na década de 1920 (DNIT - Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes, 2003). Contudo, alguns fatores como o declínio da economia 

cafeeira seguida do processo de industrialização do Brasil, fizeram com que o governo 

priorizasse o setor rodoviário nos projetos de infraestrutura do país, que, além se apresentar 

como uma opção mais viável aos cofres públicos, estaria atrelada ao posterior 

desenvolvimento das indústrias de base e de bens de consumo, como o setor automobilístico 

(GODEIRO, 2012). 

No fim da década de 1950 é instituída, pela Lei 3115/57, a Rede Ferroviária Federal 

S/A (RFFSA), com objetivo de aglomerar sob uma única administração toda a malha 

ferroviária concernente à União. Entretanto, afetado pela crise fiscal do Estado na década de 

80, os investimentos no setor se reduziram drasticamente, tornando tal modelo de 

administração insustentável (CNT – Confederação Nacional do Transporte, 2013). Sobre o 

fato Rodrigues (2005) afirma que, durante este período, o sistema ferroviário brasileiro 

alcançou alto grau de desgaste, comprometendo sua eficiência e confiabilidade. 

Nesse contexto, sob o Decreto 89.396 de 1984, o governo decide estabelecer uma nova 

instituição para gerenciar apenas o transporte ferroviário de passageiros, a Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, responsável pelo transporte metroferroviário das 

cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, João 
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Pessoa, Natal e Maceió. Contudo, a partir de 1990, com o Programa Nacional de 

Desestatização (PND - Programa Nacional de Desestatização) inicia-se o processo de 

Estadualização das ferrovias para, posteriormente, serem privatizadas (CBTU, 2008).  

A partir disso, parte do sistema ferroviário urbano passou a ser de responsabilidade de 

seus respectivos estados, ficando sob comando da CBTU as ferrovias de Belo Horizonte, João 

Pessoa, Natal, Maceió e Recife. Atualmente, o transporte de passageiros sobre trilhos é 

composto por 14 sistemas principais, localizados em 12 regiões metropolitanas do Brasil 

(CBTU, 2008).  

Sobre o modo ferroviário, é importante destacar que, apesar dos altos custos de 

instalação, o meio de transporte apresenta grandes vantagens à mobilidade urbana como 

segurança (menor risco de acidentes), baixo custo de manutenção, baixo custo de transporte, 

devido à alta capacidade e eficiência energética, além da menor ocorrência de 

congestionamentos (NETO et al, 2006). No entanto, de acordo com dados divulgados pelo 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2012 apenas 2,5% dos municípios 

brasileiros possuíam serviço de transporte coletivo feito por trem e 0,3% possuíam serviço de 

metrô (IBGE, 2012). A tabela 1 apresenta as empresas responsáveis pelo transporte 

ferroviário urbano de passageiros, bem como algumas de suas características (os dados são 

referentes ao ano de 2012): 
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Tabela 1 - Resumo das Operadoras de Trens Urbanos 

Operadora Cidade 
Municípios 

abrangidos 

Extensão 

(em km) 

Média de 

passageiros/dia 

(em mil) 

CBTU Belo Horizonte Belo Horizonte 2 68,8 205,9 

CBTU João Pessoa João Pessoa 4 30 7,3 

CBTU Maceió Maceió 3 32,1 5,5 

CBTU Natal Natal 4 56,2 4,3 

CBTU Recife Recife 4 31 265,8 

CMTP Teresina 1 13,5 5,2 

CPTM São Paulo 21 260,8 2500 

CTS Salvador - - - 

METRÔ DF Brasília 5 42 140 

METRÔ Rio Rio de Janeiro 1 46,2 645 

METRÔ São Paulo São Paulo 1 65,3 2999 

METROFOR Fortaleza 3 38 - 

SUPERVIA Rio de Janeiro 12 270 529 

TRENSURB Porto Alegre 5 31,7 175 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em CBTU – Relatório de Gestão – Exercício de 2012; CPTM – Relatório 

da Administração – Exercício de 2012; Supervia – Informações Operacionais e Financeiras; CMTP – Sistema de 

transporte público de Teresina; Metrô DF (2012); Metrô Rio (2012); Metrô São Paulo (2012) ; METROFOR 

(2012); TRENSURB (2012); CBTU – Operadoras (2012). 

 

Diante do exposto, apesar de produzir significativos benefícios socioeconômicos e 

ambientais à sociedade, é possível observar que uma característica marcante do sistema 

ferroviário brasileiro é sua baixa participação na matriz de transporte urbano, principalmente 

levando em consideração as dimensões continentais do país, o que é confirmado por Braga 

(1974, p. 234-235). A baixa representatividade do setor, entre outras causas, decorre da falta 

de planos de integração e programas de incentivo, como a falta de apoio governamental à 

industria ferroviária e incentivo ao automóvel particular, além da pouca divulgação das 

externalidades positivas dos metrôs e trens, como menor índice de congestionamentos, 

eficiência energética e tempo de viagem (NETO et al, 2006). 

A figura 1 faz um resumo dos principais meios de transporte utilizados no país. Os 

dados divulgados pela ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos - levam em 

consideração municípios com mais de 60 mil habitantes. 
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Figura 1- Número de viagens/ano em modo principal 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Godeiro, 2012. A partir do sistema de Informações da Mobilidade 

Urbana da ANTP – dezembro/2012 . 

 

 

Além da baixa representatividade do setor, outro aspecto que se destaca diz respeito à 

eficiência do serviço prestado. De acordo com Bonfim (2010, p. 13) o que os cidadãos 

esperam do transporte público é que ele sirva às suas necessidades em termos de qualidade, 

eficiência e disponibilidade. Ademais, para ser atraente, o transporte coletivo tem de ser 

acessível, frequente, rápido e confiável. 

Neste contexto e levando em consideração as vantagens deste meio de transporte para 

a mobilidade urbana, o presente trabalho se propôs a responder o seguinte questionamento: 

qual das empresas do sistema metroferroviário brasileiro, possui o melhor nível de eficiência 

e qual a infraestrutura necessária para se reverter o quadro atual? 

Deste modo, o trabalho teve como objetivo central a avaliação da eficiência de 12 

empresas do sistema ferroviário de passageiros do Brasil, sob a ótica de suas características 

operacionais, e como objetivos específicos: 1) a definição das variáveis, 2) apresentação de 

um ranking das concessionárias e 3) apresentação de possíveis pontos de melhoria para as 

empresas do setor. 

O transporte público coletivo tema importante função de interligar centros urbanos, 

além de “constituir uma alternativa para a redução de grandes problemas como 

congestionamentos, acidentes e impactos ambientais” (ANTUNES, 2009, p.3). Nesse sentido, 

o sistema ferroviário, como meio de transporte de passageiros, oferece grandes vantagens à 

mobilidade urbana, como segurança (menor índica de acidentes), redução dos tempos de 

viagem, alta capacidade e baixo custo, devido à sua eficiência energética. No entanto, 

conforme Couto (2011), a exigência por serviços de qualidade passou a ser prioridade entre os 

usuários dos transportes coletivos, sob ameaça de migração para meios alternativos, como os 
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particulares (carros e motocicletas), por exemplo, considerando a existência de algumas 

facilidades em adquiri-los. Além disso, para se tornar atrativo, o transporte público deve 

atender a requisitos mínimos, como, acessibilidade, confiabilidade, conforto, rapidez, preço e 

disponibilidade (COUTO, 2011). Contudo, os problemas em relação à prestação deste tipo de 

serviço vêm comprometendo a eficiência operacional do setor em algumas regiões do Brasil.  

Deste modo, o estudo se fez conveniente devido à importância de se conhecer os 

níveis de eficiência das empresas responsáveis pelo meio de transporte, para que melhorias ao 

setor pudessem ser propostas. Além disso, conforme levantamento feito no Portal de 

Periódicos da Capes (em 05 de fevereiro de 2014), as pesquisas referentes ao modo 

ferroviário se concentram, em sua maioria, no transporte de carga, não no de passageiros. 

Desta forma, a pesquisa teve como pretensão, contribuir para ampliar os estudos sobre o 

transporte ferroviário urbano brasileiro. 

É importante destacar que, apesar da existência de 14 sistemas metroferroviários, 

situados em 12 regiões metropolitanas do Brasil, a investigação teve como foco apenas 12, 

dessas 14 concessionárias. Duas operadoras foram eliminadas na análise devido à falta de 

disponibilidade de dados e consistência das informações, até a data do fechamento da 

pesquisa. Neste contexto, foram levantados dados referentes ao ano de 2012, os quais servirão 

de base para a realização da pesquisa. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MODO FERROVIÁRIO 
 

“O sistema de transporte refere-se a todo conjunto de trabalho, facilidades e recursos, 

que combinados, compõe a capacidade de movimentação de pessoas e cargas na economia” 

(BALLOU, 1993). Ao se discutir os fatores críticos para o desenvolvimento de um país é 

fundamental considerar a importância de se ter um sistema de transporte eficiente, neste 

sentido o transporte ferroviário de carga e passageiros ganha destaque devido à sua eficiência 

energética e a capacidade de realizar movimentos densos de pessoas e materiais (CNT, 2013). 

Desde seu surgimento no Brasil, em meados de 1850, o sistema ferroviário apresentou 

razoável crescimento, atingindo na década de 1920 aproximadamente 29.000 quilômetros de 

extensão, com cerca de 2.000 locomotivas à vapor e 30.000 vagões, em 1950 (DNIT, 2003). 

De acordo com dados divulgados pelo IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
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(2009), a malha ferroviária brasileira, em 2006, estava em torno de aproximadamente, 28.276 

quilômetros de extensão.    

   Algumas das características marcantes deste meio de transporte estão relacionadas ao 

baixo custo, consequência da alta capacidade e eficiência energética, além da quase ausência 

de congestionamentos (NETO et al, 2006). Ademais, segundo Magalhães (2005, p. 7), “o 

transporte ferroviário pode ser visto como uma alternativa para a resolução de problemas que 

derivam do uso intensivo do transporte rodoviário, dos quais se destacam o impacto 

socioeconômico dos sinistros e os custos ambientais”. Entre as desvantagens deste meio 

encontram-se o alto custo da estrutura necessária para seu funcionamento, como construção 

das vias, por exemplo, além dos gastos com as composições, que implicam em grandes 

investimentos em bens com vida útil longa (CNT, 2013, p.15). 

 Pezerico (2002) aborda algumas características operacionais relevantes em relação ao 

sistema metroferroviário, como flexibilidade, circulação dos veículos e manutenção. O 

sistema ferroviário apresenta baixa flexibilidade devido a sua estrutura, fazendo com que os 

custos para qualquer alteração de rota sejam extremamente elevados. Quanto à circulação de 

veículos, as vias segregadas ou subterrâneas, no caso dos metrôs, fazem com que o sistema 

ferroviário de passageiros alcance velocidades elevadas, na faixa de 100 Km/h. Em relação à 

manutenção, este modo de transporte necessita de uma elevada infraestrutura de manutenção, 

com alta disponibilidade e confiabilidade, além de mão de obra especializada e altamente 

qualificada (PEZERICO, 2002, p. 14 - 17). 

Apesar de apresentarem características semelhantes, existem algumas diferenças entre 

o metrô e o trem urbano que merecem destaque, como por exemplo, o uso exclusivo do metrô 

para o transporte de passageiros e o modo de inserção urbana, visando atender áreas 

metropolitanas e com alta densidade ocupacional, outra característica do metrô é a 

possibilidade de implantação subterrânea, que permite adentrar em áreas densamente 

ocupadas com o mínimo de interferência (ISODA, 2013). 
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2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE 

 

Antes de se iniciar o estudo é necessário explicitar três conceitos fundamentais para a 

pesquisa: produtividade, eficiência e eficácia, as últimas, frequentemente confundidas pela 

proximidade dos termos.  

De acordo com Martins e Laugeni (2005), uma ação é tanto eficaz quanto mais os 

resultados se aproximarem dos objetivos previamente estabelecidos. Para Soares de Mello et 

al (2005), eficácia é a capacidade de o sistema atingir a produção que tinha como meta.  

Corrêa e Corrêa (2006) definem eficácia como a amplitude segundo o qual os objetivos são 

atendidos. 

Já eficiência é a relação entre saídas e entradas, entre o que se obteve e os insumos 

utilizados na produção (MARTINS E LAUGENI, 2005). Segundo Soares de Mello et al 

(2005), eficiência é a comparação entre o que foi produzido, dado os insumos, com o que 

poderia ter sido produzido utilizando os mesmos recursos.  Para Corrêa e Corrêa (2005), 

eficiência é a medida de quão economicamente são utilizados os recursos para a realização de 

determinados objetivos, os autores ainda afirmam que eficiência pode ser caracterizada como 

quociente entre saídas e entradas e eficácia como o quociente entre saídas e objetivos 

(CORRÊA E CORRÊA, 2006). Bhagavath (2006) define eficiência como a melhor maneira 

com a qual uma organização usa os recursos disponíveis para produzir saídas. Em resumo 

pode-se concluir que eficácia se refere ao alcance de objetivos estabelecidos e eficiência está 

ligada a forma com a qual esses objetivos serão atingidos. 

Conforme Corrêa e Corrêa (2006), produtividade é uma medida da eficiência com o 

qual recursos de entrada em um sistema são transformados em saídas, matematicamente, os 

autores definem produtividade como o quociente entre saídas e entradas. Martins e Laugeni 

(2005) acrescentam que, dessa forma, pode-se falar em produtividade sob diversos aspectos, 

como produtividade do capital e mão de obra, por exemplo.  

Moreira (2008) afirma que produtividade está relacionada ao melhor ou pior 

aproveitamento dos recursos, de acordo com o autor, a produtividade para um dado período 

pode ser formulada da seguinte maneira, de acordo com a equação 1: 

  

              
        

      
 

 

 

(1) 
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Segundo Soares de Mello et al (2005), o termo produtividade pode ser definido como 

a relação entre o que foi produzido, outputs, e os insumos utilizados na produção, os inputs, 

assim, se diversas empresas desempenham atividades semelhantes é possível comparar suas 

produtividades e analisar os motivos que levam uma a ser mais produtiva que as outras. Dessa 

maneira se uma empresa possui um índice de produtividade maior, significa que ela tomou 

decisões que lhe permitiram aproveitar melhor os recursos disponíveis. De forma semelhante, 

a estimativa da eficiência com o qual uma empresa opera pode auxiliar na decisão sobre como 

melhorar seu desempenho (TUPY E YAMAGUCHI, 1998). 

Nesse contexto é relevante destacar os conceitos de eficiência técnica e alocativa. 

Eficiência técnica pode ser entendida como habilidade de evitar desperdícios, produzindo 

apenas aquilo que a quantidade de insumos suporta ou produzindo com o mínimo de recursos 

possível (TUPY E YAMAGUCHI, 1999).  Segundo Bhagavath (2006), eficiência técnica está 

relacionada à comparação de melhores práticas entre unidades produtivas, assim se uma 

organização possui 100% eficiência técnica se torna referência para as outras do setor.  

Já a eficiência alocativa, conforme Tupy e Yamaguchi (1999), refere-se à combinação 

dos recursos em proporções ótimas dados os seus preços, com objetivo de minimizar os 

custos de produção. 

Outro conceito de eficiência que merece destaque é o da eficiência relativa, proposto 

por Farrell em 1957, que sugere que a eficiência de uma unidade produtiva deve ser 

determinada a partir da melhor eficiência até então encontrada (VILELA et al, 2007), em 

organizações do mesmo setor ou que possuam operações comparáveis. 

  

2.3 MÉTODO 

 

Vergara (2009), propões dois critérios básicos de classificação da pesquisa: quanto aos 

fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa foi caracterizada como descritiva, aquela 

que expõe características de determinada população (VERGARA, 2009). 

Deste modo, a pesquisa foi descritiva, pois teve como objetivo a definição de variáveis 

que influenciam na eficiência operacional do transporte ferroviário de pessoas, instituindo um 

ranking das empresas de acordo com sua eficiência e por se tratar do estudo de um problema 

prático, que afeta diretamente a vida dos cidadãos, em que se buscou, a partir das variáveis, 

estabelecer as características das concessionárias, possibilitando uma análise comparativa. 

Quanto aos meios, a investigação foi classificada como bibliográfica e documental, ou 

seja, baseada na publicação de livros, artigos e documentos conservados no interior de órgãos 



20 

 

públicos e privados (VERGARA, 2009), de acordo com Gil (2002), a pesquisa documental se 

assemelha a pesquisa bibliográfica, a diferença entre ambas está na natureza das fontes. Nesse 

sentido a pesquisa foi bibliográfica, pois foi desenvolvida com base em publicações de livros, 

artigos e revistas sobre o assunto e documental, pois teve como fonte de dados informações 

divulgadas pelas concessionárias e operadoras do sistema de transporte ferroviário urbano. 

Assim, inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico, explorando aspectos 

históricos sobre o setor ferroviário, desde a sua implantação no Brasil até o momento atual, 

com enfoque para o transporte de passageiros. Posteriormente foi feita uma pesquisa para 

levantar dados sobre as operadoras, em seguida foram apresentados os objetivos do trabalho 

bem como a metodologia utilizada para sua realização, seu desenvolvimento e as conclusões.  

A ferramenta utilizada para medir o nível de eficiência dos trens urbanos de 12 

sistemas do país foi a Análise Envoltória de Dados – DEA, técnica cujo objetivo é avaliar a 

eficiência de unidades produtivas, conhecidas como Unidades Tomadoras de Decisão – DMU 

(Decision Making Units) (LAND et al, 1993).  

 

2.3.1 Análise Envoltória de Dados 

 

Baseados na medida de eficiência relativa proposta por Farrell em 1957, Charnes, 

Cooper e Rhodes em 1978, introduziram o conceito de DEA, uma ferramenta não-

paramétrica, que permite analisar, comparativamente, a eficiência de DMU com múltiplos 

insumos (inputs) e múltiplos produtos (outputs), esta técnica é apropriada tanto para avaliação 

da eficiência relativa das DMU, como para traçar metas de eficiência às DMU ineficientes 

(SOUZA E WILHELM, 2009). 

Para que as DMU sejam analisadas comparativamente, é necessário que sejam 

homogêneas, ou seja, que tenham entradas e saídas em comum ou que realizem processos 

similares e operarem sob as mesmas condições de mercado (SOUZA E WILHELM, 2009 

apud LINS, et al, 2000). 

A fronteira de eficiência indica o máximo de produção a cada nível de recurso, dessa 

forma, com base na figura 2, se uma organização produz em algum ponto localizado sobre 

curva S, fronteira de eficiência, é considerada unidade eficiente. Qualquer DMU situada 

abaixo da linha de eficiência é considerada ineficiente (SOARES DE MELLO et al, 2005) e o 

nível de ineficiência é determinado a partir da comparação com a DMU de referência.  

 

Figura 2 - Fronteira de Eficiência 
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Fonte: Soares de Mello et al, 2005. 

 

 Soares de Mello et al (2005) ressaltam também a diferença entre produtividade e 

eficiência. Na figura 2 existem duas DMU eficientes a B e a C, porém uma é mais produtiva 

que a outra e isso pode ser identificado a partir dos coeficientes angulares das retas OC e OB. 

Assim a reta que apresenta o maior coeficiente angular é considerada a mais produtiva, no 

caso da figura 2, o ponto C representa a DMU mais produtiva.   

 Há duas maneiras básicas de uma DMU ineficiente alcançar a fronteira de eficiência: 

a) reduzindo os inputs, mantendo constantes os outputs, (orientação à inputs) ou b) manter 

constantes as entradas, insumos, aumentando as saídas (orientação à outpus) (SOARES DE 

MELLO et al, 2005). Segundo Jubran (2006) a eficiência de cada DMU pode ser obtida partir 

da equação 2: 

 

                         
                              

                              
 

 

 Em que,    é o peso atribuído ao output 1;     é o montante do output 1 da unidade j; 

   é o peso atribuído ao input 1;     é o montante do input 1 da unidade j. 

 De acordo com Badin (1997), os dois modelos principais de DEA são CCR e BCC. O 

modelo CCR, defendido por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), avalia a eficiência total, 

identificando as DMU eficientes e ineficientes e determinando a que distância se encontra a 

DMU ineficiente da linha de eficiência. Este modelo tem como premissa fundamental 

retornos constantes de escala, ou seja, o produto aumenta proporcionalmente ao aumento dos 

insumos (SOARES DE MELLO et al, 2003). O modelo CCR propõe que a medida de 

eficiência de uma DMU é obtida maximizando a razão entre o os pesos dos inputs e os pesos 

dos outputs, sujeito à restrição de que para cada DMU, esse quociente deve ser menor ou 

igual à 1 (CHARNES et al, 1978). De acordo com Soares de Mello et al (2003), a formulação 

(2) 
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matemática do modelo DEA CCR pode ser descrita da seguinte maneira, conforme as 

equações 3, 4 e 5: 

 

 

 

Onde cada DMU k, utiliza n entradas    , i = 1,..., n, para produzir m saídas    ,          

j = 1,...,m, em que   representaa eficiência da DMU em questão, x e y são as variáveis de 

entrada e saída, respectivamente    e    são os pesos calculados para os inputs e outputs. 

Já o modelo BCC de Banker, Charnes e Cooper, 1984, diferentemente do CCR, 

considera retornos variáveis de escala e compara apenas DMU que operem com retornos de 

escala semelhantes, assim a eficiência de uma DMU é o quociente da produtividade de cada 

unidade produtiva pela maior produtividade encontrada (MARIANO et al, 2006). Kassai 

(2002, p. 76) ressalta ainda que “a possibilidade de retornos variáveis deste modelo admite 

que a produtividade varie em função da escala de produção”. Segundo Soares de Mello et al, 

2003, o modelo BCC não assume proporcionalidades entre entradas e saídas, e pode ser 

formulado matematicamente da seguinte forma, indicado pelas equações 6, 7 e 8: 

 

 

 

 

 

(3) 

(4) 

(5) 
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Em que cada DMU k, utiliza n inputs    , para produzir m saídas    , em que    

representa a eficiência da DMU em questão, x e y são as variáveis de entrada e saída, 

respectivamente,    e    são os pesos calculados para os inputs e output e u’ representa o fator 

de escala, que quando positivo, representa que a DMU está em uma região de retorno 

decrescente de escala, quando negativo, significa que a unidade está em uma região de 

retornos crescentes de escala, além disso, se     = 1, a DMU será considerada eficiente 

(SOARES DE MELLO et al, 2003). A figura 3 apresenta um resumo destes dois modelos de 

DEA, CCR e BCC. 

 

Figura 3 - Resumo dos modelos CCR e BCC 

 

Fonte: Kassai, 2002, p. 78, apud Charnes, Cooper, Lewin, Seiford, 1997, p. 67. 

 

Charnes et al (1978) afirmam que uma das limitações na aplicação da DEA podem 

surgir da falta de disponibilidade de dados de uma DMU individual, dificultando assim a 

análise comparativa. Kassai (2002) menciona que neste modelo qualquer erro de medição das 

variáveis pode comprometer toda a análise. Outra limitação da ferramenta apontada por 

Castro Senra et al (2007, p.192), se refere a sua baixa capacidade de ordenar DMU, dado que, 

(6) 

(7) 

(8) 
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ao se descrever um modelo com um número de variáveis muito elevado em relação ao número 

de DMU, muitas DMU são classificadas como eficientes, tornando questionável a capacidade 

de ordenação da ferramenta. 

Para se estruturar um modelo em Análise Envoltória de Dados é necessário definir as 

unidades a serem avaliadas, as variáveis utilizadas no cálculo da eficiência, o modelo adotado, 

CCR, BCC ou algum outro e sua orientação, à input ou output (GOMES et al, 2005), como 

descrito pela figura 4. 

 

Figura 4 - Estruturação básica da Análise Envoltória de Dados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.3.2 Seleção das Variáveis 

 

 As variáveis utilizadas no cálculo de eficiência das unidades tomadoras de decisão são 

divididas em variáveis de entrada (insumos) e de saída (produto). A eficiência relativa de cada 

DMU é calculada a partir da razão da soma ponderada das variáveis de entrada, com a soma 

ponderada das variáveis de saída, os pesos utilizados na ponderação são calculados através de 

programação linear, de forma a maximizar a eficiência de cada DMU, ou livremente, 

seguindo algum outro critério (CASTRO SENRA et al, 2007). 

 Os elementos que compõe as variáveis de entrada e saída devem ser cuidadosamente 

selecionadas, sendo essa escolha, crucial para o sucesso da aplicação da Análise Envoltória de 

Dados, as entradas devem refletir recursos utilizados no processo produtivo como, por 

exemplo, número de trabalhadores, capacidade de produção, custos operacionais, e as saídas 

devem representar os resultados da atividade como, por exemplo, volume de vendas e 

satisfação do cliente (ROSADO, 2008, p. 30).  
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 A respeito da relação entre a quantidade de DMU e a quantidade de variáveis no 

modelo da Análise Envoltória de dados, Castro Senra et al (2007, p. 192-193 apud LINS e 

ANGULO MEZA, 2000) afirmam que: 

Na maioria dos casos reais em que se dispõe de poucas variáveis e muitas DMU, não 

se justifica a preocupação em utilizar técnicas de seleção em variáveis. Neste caso o 

uso de todas as variáveis pré-selecionadas não deve trazer grandes desvantagens ao 

modelo DEA. No entanto, caso o número de DMU seja pequeno, o uso de um 

grande número de variáveis tira todo o sentido aos modelos DEA básicos. Se não se 

desejar usar modelos avançados, nem se consiga aumentar o número de DMU, uma 

das opções é restringir as variáveis que vão entrar no modelo.  

 

A seguir, são apresentados alguns possíveis métodos de seleção de variáveis bem 

como o método utilizado nesta investigação. 

De acordo com Castro Senra et al (2007) uma das formas de seleção de variáveis em 

DEA é o I-O Stepwise, proposto por Lins e Moreira (1999). O I-O Stepwise é um método 

baseado no modelo de Norman e Stoker (1991) e sugere que a seleção de variáveis deve 

seguir o critério de máxima relação causal entre os inputs e outputs (CASTRO SENRA et al, 

2007). Esse método tem como objetivo final a redução do número de variáveis a serem 

analisadas, com base na teoria de que algumas variáveis contribuem pouco para a eficiência 

média do modelo (CASTRO SENRA et al, 2004). Contudo, método descrito não foi útil para 

esta investigação devido ao número restrito de DMU (o que não justifica a utilização de um 

grande número variáveis) e à escassez de dados sobre o setor, não sendo possível encontrar 

grande número de variáveis disponíveis para testar a correlação entre inputs e outputs. 

Outra forma de levantamento de dados encontrado na literatura é a Técnica Delphi, 

método utilizado para situações em que há carência de dados históricos a respeito dos fatos 

estudados. (WRIGHT & GIOVINAZZO, 2000, p.54). De acordo com Kayo e Securato (1997, 

p. 52), a Técnica Delphi é um método simples, que consiste na aplicação sucessiva de 

questionários à especialistas de um determinado ramo até que se estabeleça consenso entre 

suas opiniões, permitindo a criação de variáveis e indicadores sobre eventos futuros.  

Entretanto, neste trabalho esta técnica não pôde ser aplicada, devido à limitação de tempo 

para que a aplicação de questionários fosse executada. 

Assim, o método de seleção de variáveis utilizado nesta pesquisa foi o levantamento 

bibliográfico, em que buscou-se autores que desenvolveram o tema, verificando quais as 

variáveis serviram de base para o método da Análise Envoltória de Dados. 

As unidades estudadas foram selecionadas de acordo com um processo de amostragem 

não probabilístico, pois fazem parte de um universo naturalmente restrito, ou seja, as DMU 

foram escolhidas em função de sua atuação nas cidades e da disponibilidade de informações. 
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Deste modo, a pesquisa foi realizada a partir de dados primários divulgados pelas 

concessionárias e operadoras do transporte ferroviário de passageiros, além de outras fontes 

de informação, como Ministério dos Transportes e IBGE.  

O modelo DEA utilizado foi o BCC, orientado a input. O modelo BCC deve ser 

aplicado à situações em que o tamanho das unidades analisada forem deferentes, sendo 

necessário levar em consideração os efeitos da escala (SOARES DE MELLO et al, 2008). 

Assim, este modelo foi selecionado considerando que as empresas analisadas, apesar de serem 

do mesmo ramo de atuação, são de dimensões distintas, não sendo possível ignorar este fato. 

A orientação a input, neste caso, foi a mais apropriada, pois os inputs são aspectos 

controláveis pelas operadoras, elas podem reduzir ou aumentar seus inputs, de forma a 

produzir efeitos em seus outputs. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

3.1 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 
 

As variáveis utilizadas nesta pesquisa foram selecionadas com base em trabalhos de 

seis autores que discorreram sobre o assunto. A utilização de poucos trabalhos se dá pela 

pouca variedade de estudos relacionados ao campo. Assim o quadro 4 resume os principais 

inputs e outputs utilizados por esses autores. 
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Quadro 1 - Levantamento bibliográfico DEA em sistemas metroferroviários 

Autor Trabalho Nível de análise (DMU) Input Output 

OUM, Teahoon e 

YU, Chunyan. 

Economic 

Efficiencyof 

Railways 

andImplications for 

PublicPolicy – A 

comparativestudyoft

he OECD 

Countries’ 

Railways, 1994. 

 

Análise da eficiência de empresas 

ferroviárias e suas consequências para 

implantação de políticas públicas, a 

partir da Análise Envoltória de Dados, 

tomando por base sistemas ferroviários 

de diversas cidades ao redor do mundo. 

Este trabalho analisa o setor ferroviário 

do ponto de vista do transporte de 

pessoas e bens. 

 

 Pessoal 

 Consumo de energia 

 Estrutura 

 Materiais 

 Nº de vagões de 

passageiros 

 Nº de vagões de 

carga  

 Nº de locomotivas 

 Nº de passageiros/ 

Km 

 Toneladas/ Km 

 Trem de passageiros/ 

Km 

 Trem de carga/ Km 

Lan, L. W. e Lin, E. 

T. J. 

Technical 

Efficiencyand 

Service 

Effectiveness for 

Railways Industry- 

DEA Approaches, 

2003. 

 

Análise de eficiência e eficácia, a partir 

da Análise Envoltória de Dados, de 

empresas ferroviárias que prestam 

serviço no transporte de passageiros e 

cargas (não apenas um serviço ou 

outro). 

 

 Extensão da rede  

 Quantidade de 

locomotivas e vagões  

 Nº de empregados 

 Trem/ Km 

Magalhães, D. S. B. 

 

Organização de 

Mercado, 

Produtividade e 

Eficiência no 

Transporte 

Ferroviário 

Suburbano de 

Passageiros; 2005. 

 

Avaliação do desempenho operacional 

do sistema ferroviário Ibérico com base 

na eficiência e eficácia. 

 Extensão da rede  

 Nº de comboios  

 Pessoal 

 Passageiros/Km 

 Comboios/Km 

Graham, D. J. 

 

Productivity and 

efficiency in urban 

railways: 

Parametricand non-

parametricestimate; 

2008. 

 

Propor hipóteses sobre o 

relacionamento de produtividade e 

eficiência por meio da Análise 

Envoltória de Dados. Nessa pesquisa 

são analisados sistemas de diversas 

cidades ao redor do mundo. 

 

 Nº de empregados 

 Capacidade da frota 

 Duração da rota (Km) 

 Viagens de 

passageiros/ano 

 Nº de 

passageiros/Km/ano 

 Nº de carros/Km/ano 

Jitsuzumi, T. e 

Nakamura, A. 

 

Causes of 

inefficiency in 

Japanese railways: 

Application of DEA 

for managers and 

policymakers; 2009. 

 

Análise das causas da ineficiência das 

operações ferroviárias do Japão 

 Ativo imobilizado 

 Pessoal 

 Despesa operacional, 

exceto com folha de 

pagamento e 

depreciação 

 

 Passageiros/ Km 

 Externalidades 

sobres as 

comunidades 

vizinhas 

Li, Lan-Bing e Hu, 

Jin-Li. 

Efficiency and 

productivity of the 

Chinese railway 

system: Application 

of a multi-stage 

framework, 2011. 

Análise da eficiência e produtividade 

do sistema ferroviário chinês, tanto de 

passageiros, como de carga, a partir de 

três processos: processo de produção, 

consumo e lucro, utilizando Analise 

Evoltória de Dados (DEA) e o índice de 

Malmquist Produtividade Total dos 

Fatores (TFP). 

 

 Nº de funcionários 

 Comprimento da 

estrada de ferro em 

operação 

 Imobilizado 

 Nº de locomotivas 

 Nº de trens de 

passageiros 

 Nº passageiros/ Km 

 Toneladas/ Km 

 

 Nº de locomotivas/ 

Km 

 Receita do tráfego de 

mercadorias 

 Receita do tráfego de 

passageiros 

Fonte: Elaborado a partir de OUM E YU (1994), LAN E LIN (2003), MAGALHÃES (2005), GRAHAM (2008), 

JITSUZUMI, T. E NAKAMURA, A. (2009) e LI E HU (2011). 
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Com base no quadro 4, é possível identificar as variáveis de entrada e saída mais 

frequentes neste tipo de análise. Assim, a tabela 2 faz um resumo das principais variáveis 

encontradas e a frequência de sua ocorrência.  

 

Tabela 2 - Variáveis em comum 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tabela 2 apresenta as variáveis de entrada e saída utilizadas por seis autores que 

dissertaram sobre o assunto, sob diferentes aspectos, contextos e períodos. Contudo, apesar da 

diversidade de objetivos específicos, todos os trabalhos, de maneira geral, tinham como 

pretensão medir a eficiência do transporte ferroviário, com base na Análise Envoltória de 

Dados. Assim, a partir do quadro 4, foi possível nortear a seleção das variáveis que faríam 

parte da análise neste trabalho. Essa escolha foi feita com base em dois aspectos principais: 

alinhamento com os objetivos da pesquisa e disponibilidade de dados e informações.  

Esta investigação teve como objetivo principal medir a eficiência de 12 empresas do 

sistema ferroviário de passageiros, do ponto de vista de suas características operacionais. De 

acordo com a tabela 2, analisando primeiramente os inputs, a variável mais utilizada nos 

trabalhos mencionados foi a que informa a quantidade de funcionários de cada DMU, que 

apesar de estar de acordo com o objetivo central deste trabalho, não foi utilizada devido à 

indisponibilidade de dados de todas as DMU até o fechamento da pesquisa. A segunda 

variável da tabela 2, Extensão da rede, informa o tamanho das linhas férreas exploradas pelas 

empresas e foi utilizada neste estudo, pois, além de ser uma informação disponível, está 

alinhada aos objetivos da investigação. A próxima variável, que diz respeito à quantidade de 

locomotivas e vagões de cada empresa, também foi utilizada no trabalho, pois representa, 

junto com as outras, uma importante característica operacional do sistema. Já a variável 

Capacidade da frota, não pôde ser utilizada, pois, como a primeira, mesmo podendo ter 

relevância à investigação, não foram encontrados dados referentes a todas as DMU. A 

variável Ativo imobilizado não foi utilizada na pesquisa, pois não se alinhava aos objetivos do 

Variável de Entrada Número de Ocorrências Porcentagem (%) 

Quantidade de funcionários 6 100 

Extensão da rede (Km) 3 50 

Quantidade de locomotivas e vagões 4 67 

Capacidade da frota 2 33 

Ativo imobilizado 2 33 

Variável de Saída Número de Ocorrências Porcentagem (%) 

Quantidade de passageiros/ Km 4 67 

Quantidade de Trens/ Km 4 67 

Externalidades  1 17 
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trabalho. Como outputs, a tabela 2 apresenta três variáveis. A Quantidade de passageiros/ 

quilômetro e a Quantidade de trens/ quilômetro, que não foram utilizadas nesta investigação, 

devido à ausência de dados e a variável Externalidades, que também não foi utilizada por não 

estar alinhada ao foco desta investigação. 

Assim sendo, das variáveis utilizadas nos 6 trabalhos analisados, apenas duas foram 

utilizadas neste: a Extensão da rede e a Quantidade de locomotivas e vagões,  sendo, dessa 

forma, necessário acrescentar mais algumas variáveis para que o modelo fosse executado.  

Deste modo, de cada um dos 12 sistemas selecionados para a pesquisa foram 

levantados os seguintes dados: (1) Extensão da rede, (2) Quantidade de locomotivas e vagões, 

(3) Quantidade de municípios abrangidos pelo sistema metroferroviário, (4) Média de 

passageiros por dia útil, (5) Quantidade de linhas de cada sistema, (6) Quantidade de estações 

de cada sistema, (7) População dos municípios abrangidos pelo sistema e (8) Área territorial 

dos municípios abrangidos pelo sistema. 

A quantidade de municípios se refere aos municípios em que as linhas férreas estão 

inseridas, ou seja, está relacionada à abrangência espacial das empresas/concessionárias. A 

extensão da rede, em quilômetros, se relaciona ao tamanho das vias operadas pelas 

concessionárias. A Média de passageiros por dia útil representa a quantidade de pessoas que 

utilizaram o transporte ferroviário durante os dias úteis do ano analisado. A quantidade de 

estações de cada sistema se refere aos pontos de parada para embarque e desembarque de 

passageiros, esta está relacionada à extensão das vias e à quantidade de municípios abrangidos 

pelas empresas. O número de composições representa o número de veículos ativos de cada 

concessionária, a População dos municípios abrangidos pelo sistema representa a soma do 

quantitativo populacional do conjunto de municípios abrangidos por cada operadora e a Área 

dos municípios abrangidos pelo sistema é a soma das áreas dos municípios por onde passam 

as linhas de cada concessionária. O quadro 5 apresenta um resumo das possíveis variáveis a 

compor o modelo: 
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Quadro 2 - Possíveis variáveis a compor o modelo 

Variáveis 

Extensão da rede 

Quantidade de composições 

Quantidade de municípios abrangidos 

Média de passageiros por dia útil 

Quantidade de linhas de cada sistema  

Quantidade de estações de cada sistema 

População dos municípios abrangidos 

Área territorial dos municípios abrangidos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com Castro Senra et al (2007) quando se tem um número pequeno de 

DMU, uma das opções é restringir o número de variáveis que entrarão no modelo. No caso 

deste trabalho, as DMU que compuseram a análise totalizaram 12 unidades. Segundo Jubran 

(2006, p.10), a quantidade de DMU deve ser de pelo menos 2 m x s, em que m é o produto do 

total de input pelo de outputs. Assim o foram utilizados 2 input e 1 output.  

Antes de explicitar quais variáveis compuseram a análise é imprescindível destacar um 

importante aspecto que diz respeito ao tamanho das DMU. As unidades analisadas, apesar de 

pertencerem ao mesmo ramo de atividade, possuíam dimensões completamente diferentes, 

comparar uma concessionária de São Paulo com a de Teresina, por exemplo, sem levar em 

consideração a escala de operação das duas, seria um erro, os resultados não seriam 

consistentes e não teriam aplicações à realidade. Sendo assim, como Wanke (2013, p. 148) e 

Wanke (2013, p. 2), optou-se por criar dois inputs, duas variáveis proporcionais, que 

considerassem as dimensões de atuação de cada operadora, sendo mais apropriadas para 

indicar aspectos relacionados à infraestrutura. O primeiro deles foi o Número de Composições 

Proporcional, uma relação entre as variáveis População dos municípios abrangidos e Número 

de composições, expressa pela equação 9. Esse input leva em consideração que o número de 

composições de cada operadora deve ser proporcional a população da região onde ela está 

instalada. 

 

                        

                     
                                    

 

O segundo input criado para se aplicar ao modelo foi o Grau de Cobertura, relação das 

variáveis Área dos municípios (Km²) e Extensão da via (Km). Esse input, assim como o 

primeiro, considera a extensão da via como sendo proporcional a área geográfica dos 

municípios. A equação 10 representa este input. 

(9) 
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A variável População por municípios foi obtida a partir de informações divulgadas 

pelo IBGE sobre a estimativa da população residente nos municípios no ano de 2012. Os 

quadros 6 e 7 apresentam, detalhadamente, o quantitativo populacional dos municípios 

abrangidos por cada operadora, o quadro 6 apresenta a região do nordeste e centro-oeste e o 

quadro 7, a região sudeste e sul. A variável Área dos municípios também foi obtida a partir de 

dados disponibilizados pelo IBGE sobre o mapeamento das unidades territoriais. Os quadros 

8 e 9 apresentam a área de cada município e a soma das áreas, em Km², dos municípios 

relacionados à cada operadora, também separados entre as regiões noroeste e centro-oeste, 

quadro 8, e sudeste e sul, quadro 9. 

 

Quadro 3 - População dos municípios abrangidos: Região Nordeste e Centro-Oeste 

OPERADORA MUNICÍPIOS POPULAÇÃO TOTAL 

CBTU João Pessoa 4 

João Pessoa 742.478 

1.025.241 
Cabedelo 60.226 

Santa Rita  121.994 

Bayeux 100.543 

CBTU Maceió 3 

Maceió 953.393 

1.037.365 Rio Largo 68.952 

Satuba 15.020 

CBTU Natal 4 

Natal 817.590 

1.126.118 
Parnamirim 214.199 

Ceará Mirim 69.005 

Extremoz 25.324 

CBTU Recife 4 

Recife 1.555.039 

2.545.894 
Jaboatão dos Guararapes 654.786 

Cabo de Santo Agostinho 189.222 

Camaragibe 146.847 

CMTP 1 Teresina 830.231 830.231 

METRÔ DF - Brasília 2.648.532 2.648.532 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE – Estimativa da população residente nos municípios - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 
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Quadro 4 - População dos municípios abrangidos: Região Sudeste e Sul 

OPERADORA MUNICÍPIOS POPULAÇÃO TOTAL 

CBTU Belo Horizonte 2 
Belo Horizonte 2.395.785 

3.009.600 
Contagem 613.815 

CPTM 22 

São Paulo 11.376.685 

16.614.284 

Osasco 668.877 

Santo André 680.496 

Mauá 425.169 

Carapicuíba 373.358 

Mogi das Cruzes 396.468 

Jundiaí 377.183 

Itaquaquecetuba 329.144 

Suzano 267.583 

Barueri 245.652 

Itapevi 206.558 

Ferraz de Vasconcelos 172.222 

São Caetano do Sul 150.638 

Francisco Morato 157.603 

Franco da Rocha 135.150 

Ribeirão Pires 114.361 

Poá 107.556 

Várzea Paulista 109.247 

Jandira 110.842 

Caieiras 88.841 

Campo Limpo Paulista 75.637 

Rio Grande da Serra 45.014 

METRÔ Rio 1 Rio de Janeiro 6.390.290 6.390.290 

METRÔ São Paulo 1 São Paulo 11.376.685 11.376.685 

SUPERVIA 12 

Rio de Janeiro 6.390.290 

9.891.219 

Duque de Caxias 867.067 

Nova Iguaçu 801.746 

Belford Roxo 474.596 

São João de Meriti 460.062 

Magé 230.568 

Mesquita 169.537 

Nilópolis 157.986 

Queimados 140.374 

Japeri 97.337 

Guapimirim 53527 

Paracambi 48129 

TRENSURB 6 

Porto Alegre 1.416.714 

2.412.822 

Canoas 326.505 

Novo Hamburgo 239.355 

São Leopoldo 217.189 

Sapucaia do Sul 132.197 

Esteio 80.862 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE – Estimativa da população residente nos municípios – 2012. 
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Quadro 5 - Área territorial dos municípios abrangidos: Região Nordeste e Centro-Oeste 

OPERADORA MUNICÍPIOS  
ÁREA 

TERRITORIAL 

TOTAL 

(Km²) 

CBTU João Pessoa 4 

João Pessoa 211,475 

1002,21 
Cabedelo 31,915 

Santa Rita  726,847 

Bayeux 31,973 

CBTU Maceió 3 

Maceió 503,072 

852,027 Rio Largo 306,327 

Satuba 42,628 

CBTU Natal 4 

Natal 167,263 

1154,69 
Parnamirim 123,471 

Ceará Mirim 724,381 

Extremoz 139,575 

CBTU Recife 4 

Recife 218,435 

977,121 

Jaboatão dos 

Guararapes 258,694 

Cabo de Santo 

Agostinho 448,735 

Camaragibe 51,257 

CMTP 1 Teresina 1391,981 1391,981 

METRÔ DF - Brasília 5779,999 5779,999 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE – Área territorial brasileira. 
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Quadro 6 - Área territorial dos municípios abrangidos: Região Sudeste e Sul 

OPERADORA MUNICÍPIOS  
ÁREA 

TERRITORIAL 

TOTAL 

(Km²) 

CBTU Belo Horizonte 2 
Belo Horizonte 

Contagem 

331,401 

195,268 
526,669 

CPTM 22 

São Paulo 1521,101 

4048,161 

Osasco 64,954 

Santo André 175,781 

Mauá 61,866 

Carapicuíba 34,546 

Mogi das Cruzes 712,667 

Jundiaí 431,173 

Itaquaquecetuba 82,606 

Suzano 206,201 

Barueri 65,685 

Itapevi 82,65 

Ferraz de Vasconcelos 29,566 

São Caetano do Sul 15,331 

Francisco Morato 49,073 

Franco da Rocha 134,16 

Ribeirão Pires 99,119 

Poá 17,263 

Várzea Paulista 35,121 

Jandira 17,453 

Caieiras 96,104 

Campo Limpo Paulista 79,4 

Rio Grande da Serra 36,341 

METRÔ Rio 1 Rio de Janeiro 1200,278 1200,278 

METRÔ São Paulo 1 São Paulo 1521,101 1521,101 

SUPERVIA 12 

Rio de Janeiro 1200,278 

3447,138 

Duque de Caxias 467,619 

Nova Iguaçu 521,247 

Belford Roxo 77,815 

São João de Meriti 35,216 

Magé 388,496 

Mesquita 39,062 

Nilópolis 19,393 

Queimados 75,695 

Japeri 81,871 

Guapimirim 360,766 

Paracambi 179,68 

TRENSURB 6 

Porto Alegre 496,682 

1040,322 

Canoas 131,096 

Novo Hamburgo 223,821 

São Leopoldo 102,738 

Sapucaia do Sul 58,309 

Esteio 27,676 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBGE – Área territorial brasileira. 
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Deste modo, dentre as variáveis disponíveis, foram selecionadas as que estavam mais 

alinhavam ao objetivo do trabalho, sendo elas, de acordo com o quadro 6: 

 

Quadro 7 - Variáveis utilizadas no trabalho 

Variáveis Utilizadas 

População dos municípios 

Número de composições 

Área dos municípios 

Extensão da via 

Média de passageiros por dia útil 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Onde a População dos Municípios e o Número de Composições formam o input 

Número de Composições Proporcional, conforme equação 9, e a Área do Município e 

Extensão da Via formam o input Grau de Cobertura, descrito pela equação 10 . O output 

utilizado foi a Média de Passageiros por Dia Útil.  

A tabela 3 apresenta os dados utilizados na análise, de acordo com as variáveis 

selecionadas. Os dados fazem referência ao ano de 2012 e as operadoras representam cada 

DMU. 

Tabela 3 - Dados do modelo 

 
CIDADE OPERADORA 

IMPUT 1 IMPUT 2 OUTPUT 1 

Número de Composições 

Proporcional 

Grau de 

Cobertura 

Média de 

Passageiros por 

Dia Útil 

DMU 1 Belo Horizonte CBTU Belo Horizonte 143.314,29 18,68 205.900 

DMU 2 João Pessoa CBTU João Pessoa 42.718,38 33,41 7.300 

DMU 3 Maceió CBTU Maceió 103.736,50 26,54 5.500 

DMU 4 Natal CBTU Natal 56.305,90 20,55 4.300 

DMU 5 Recife CBTU Recife 74.879,24 31,52 265.800 

DMU 6 Teresina CMTP 138.371,83 111,36 5.200 

DMU 7 São Paulo CPTM 88.373,85 16,06 2.500.000 

DMU 8 Brasília METRÔ DF 82.766,63 137,62 140.000 

DMU 9 Rio de Janeiro METRÔ Rio 199.696,56 25,98 645.000 

DMU 10 São Paulo METRÔ São Paulo 75.844,57 23,29 2.999.000 

DMU 11 Rio de Janeiro SUPERVIA 53.756,63 12,77 529.000 

DMU 12 Porto Alegre TRENSURB 96.512,88 26,67 175.000 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em CBTU – Relatório de Gestão – Exercício de 2012; CPTM – Relatório 

da Administração – Exercício de 2012; Supervia – Informações Operacionais e Financeiras; CMTP – Sistema de 

transporte público de Teresina; Metrô DF (2012); Metrô Rio (2012); Metrô São Paulo (2012) ; TRENSURB 

(2012); CBTU – Operadoras (2012). 
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As tabelas 4 e 5 apresentam os dados que deram origem aos inputs Número de 

Composições Proporcional e Grau de Cobertura, respectivamente. Sendo o Número de 

Composições Proporcional a divisão da variável População por Municípios Abrangidos pela 

variável Número de Composições (equação 9) e o Grau de Cobertura, o quociente entre a 

Área dos Municípios (Km²) e Extensão da Via (km) (equação 10). 

 

Tabela 4 - Número de Composições Proporcional 

OPERADORA 

População por 

Municípios 

Abrangidos 

Número de 

Composições  

NÚMERO DE 

COMPOSIÇÕES 

PROPORCIONAL 

CBTU Belo Horizonte 3.009.600 21 143.314,29 

CBTU João Pessoa 1.025.241 24 42.718,38 

CBTU Maceió 1.037.365 10 103.736,50 

CBTU Natal 1.126.118 20 56.305,90 

CBTU Recife 2.545.894 34 74.879,24 

CMTP 830.231 6 138.371,83 

CPTM 16.614.284 188 88.373,85 

METRÔ DF 2.648.532 32 82.766,63 

METRÔ Rio 6.390.290 32 199.696,56 

METRÔ São Paulo 11.376.685 150 75.844,57 

SUPERVIA 9.891.219 184 53.756,63 

TRENSURB 2.412.822 25 96.512,88 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em CBTU – Relatório de Gestão – Exercício de 2012; CPTM – Relatório 

da Administração – Exercício de 2012; Supervia – Informações Operacionais e Financeiras; CMTP – Sistema de 

transporte público de Teresina; Metrô DF (2012); Metrô Rio (2012); Metrô São Paulo (2012) ; TRENSURB 

(2012); CBTU – Operadoras (2012); IBGE – Estimativa da população residente nos municípios – 2012. 

 

Tabela 5 - Grau de Cobertura 

OPERADORA 
Área dos 

Municípios (Km²) 

Extensão da Via 

(em km)  

GRAU DE 

COBERTURA 

CBTU Belo Horizonte 526,669 28,2 18,68 

CBTU João Pessoa 1.002,21 30 33,41 

CBTU Maceió 852,03 32,1 26,54 

CBTU Natal 1.154,69 56,2 20,55 

CBTU Recife 977,12 31 31,52 

CMTP 1.391,98 12,5 111,36 

CPTM 4.048,16 252,1 16,06 

METRÔ DF 5.779,99 42 137,62 

METRÔ Rio 1.200,27 46,2 25,98 

METRÔ São Paulo 1.521,10 65,3 23,29 

SUPERVIA 3.447,13 270 12,77 

TRENSURB 1.040,32 39 26,67 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em CBTU – Relatório de Gestão – Exercício de 2012; CPTM – Relatório 

da Administração – Exercício de 2012; Supervia – Informações Operacionais e Financeiras; CMTP – Sistema de 

transporte público de Teresina; Metrô DF (2012); Metrô Rio (2012); Metrô São Paulo (2012) ; TRENSURB 

(2012); CBTU – Operadoras (2012); IBGE –  2012 - Área territorial brasileira. 
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3.2 APLICAÇÃO DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS  

 

A execução do modelo DEA neste trabalho foi possível a partir da utilização do 

software SIAD – Software Integrado de Apoio à Decisão, desenvolvido com objetivo de 

implementar os modelos básicos de DEA (ANGULO MEZA et al, 2005) e do software 

DEAOS – Data Envelopment Analysis Online Software, um software de apoio à decisão, 

criado pela empresa Behin-Cara Co. Ltd. 

O modelo de DEA utilizado foi o BCC, orientado à input. A escolha deste modelo se 

justificou pelo fato de não ser possível ignorar o tamanho proporcional das DMU. A 

orientação a input, neste caso, foi a mais conveniente, pois os inputs são aspectos controláveis 

pelas operadoras, elas podem reduzir ou aumentar seus inputs, de forma a produzir efeitos em 

seus outputs.  

A partir dos dados de entrada apresentados na tabela 4, o software SIAD forneceu o 

seguinte resultado, apresentado na tabela 6: 

 

Tabela 6 - Ranking das operadoras 

DMU OPERADORA RESULTADO EFICIÊNCIA 

DMU2 CBTU João Pessoa 1,000 100% 

DMU7 CPTM 1,000 100% 

DMU10 METRÔ São Paulo 1,000 100% 

DMU11 SUPERVIA 1,000 100% 

DMU4 CBTU Natal 0,900 90% 

DMU1 CBTU Belo Horizonte 0,684 68% 

DMU5 CBTU Recife 0,660 66% 

DMU12 TRENSURB 0,547 55% 

DMU8 METRÔ DF 0,534 53% 

DMU3 CBTU Maceió 0,514 51% 

DMU9 METRÔ Rio 0,499 50% 

DMU6 CMTP 0,309 31% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com o modelo de DEA utilizado, BCC orientado à input, as DMU 

consideradas eficientes foram as DMU 2, 7, 10 e 11, que representam a CBTU João Pessoa, a 

CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a  Metrô São Paulo e a Supervia, 

respectivamente.  Deste modo, com base nas variáveis utilizadas, estas são as operadoras que 

melhor combinaram seus inputs para produzir outputs. Em relação aos resultados, é 

importante destacar que três, das concessionárias tidas como melhores, estão localizadas no 
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sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, e são as maiores do país, em relação à infraestrutura e 

quantidade de passageiros transportados por dia útil.  

A DMU considerada menos eficiente foi a CMTP – Companhia Metropolitana de 

Transportes Públicos de Teresina, Piauí, com apenas 31% de eficiência. A figura 5 apresenta 

um gráfico que demonstra a eficiência de cada DMU. 

 

Figura 5 - Eficiência das DMU 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Com base nas informações da tabela 3 – Dados do modelo, o software DEAOS 

forneceu os seguintes valores de melhoria para cada concessionária, o que é demonstrado na 

tabela 7: 
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Tabela 7 - Alvos de melhoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Tomando como exemplo a CBTU Belo Horizonte, apenas para fins de análise, é 

possível verificar que, com base na tabela 7, as melhorias propostas pelo sistema DEAOS 

foram: 1) a redução do input Número de Composições Proporcional de 143.314,29 para 

53.756,63; 2) a redução do input Grau de Cobertura de 18,68 para 12,77; Contudo, para este 

caso, não faria sentido reduzir as entradas, apesar de ser possível. Em um caso real, o mais 

provavel é que as operadoras aumentem seus inputs, adquirindo mais trens, aumentanto sua 

abrangência, ou tomando outra medida que, de alguma forma, possa maximizar sua eficiencia. 

Diante disso, é possível verificar que os resultados apresentados pelos inputs não foram 

esclarecedores. Por este motivo, cada um desses inputs, formados por duas variáveis, cada, foi 

transformado em apenas uma variável, cada, para facilitar o entendimento e a análise. 

 O input Número de Composições Proporcional foi criado a partir da relação entre as 

variáveis População dos municípios abrangidos e Número de composições, demosntrado na 

equação 9 : 

 

                        

                     
                                    

  

Dessa forma, se é conhecido o valor da População dos Municípios e o Número de 

Composições Proporcional, resultante das melhorias propostas pelo sistema DEAOS, é 

possível encontrar um novo Número de Composições, que representa uma “quantidade ótima” 

de composições que cada operadora deveria possuir para alcançar um melhor nível de 

OPERADORAS 
Número de 

Composições 

Proporcional 

Grau de Cobertura 

CBTU Belo Horizonte 53.756,63 12,77 

CBTU João Pessoa 42.718,38 33,41 

CBTU Maceió 53.294,14 13,63 

CBTU Natal 50.691,71 18,50 

CBTU Recife 49.453,19 20,82 

CMTP 42.718,38 33,41 

CPTM 88.373,85 16,06 

METRÔ DF 44.187,73 32,96 

METRÔ Rio 55.793,97 12,96 

METRÔ São Paulo 75.844,57 23,29 

SUPERVIA 53.756,63 12,77 

TRENSURB 52.785,19 14,59 

(9) 
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aproveitamento se tornando eficiente. Assim, novamente tomando como  exemplo a CBTU 

Belo Horizonte, aplicando os valores na equação 9, obteve-se o seguinte: 

 

         

                     
                                             

 

                            

 

Assim, o Número de composições que tornaria a concessionária eficiente sería 55,99 

ou 56, já que se trata de unidades indivisíveis. O input Grau de Cobertura pode ser analisado 

de forma similar, na equação 10: 

 

                         

                    
                   

 

 Deste modo, se são conhecidos a Área dos municípios e o novo Grau de Cobertura 

apresentado pelo software como melhorias para os sistemas ferroviário, é possível encontrar a 

Extensão da Via que faria com que a empresa melhorasse sua eficiencia, com base nos dados 

da CBTU Belo Horizonte, a equação 10 apresenta o cálculo: 

 

      

                    
       

 

                         

 

Para estes valores, a Extensão da Via seria 41,24 Km. Executando estes cálculos para 

cada DMU, foi possível identificar de forma clara os alvos de melhoria propostos para cada 

concessionária analisada. As demais operadoras seguem o mesmo processo. A tabela 8 

apresenta as melhorias propostas, com os inputs Número de Composições Proporcional e 

Grau de Cobertura, já convertidos para as variáveis Número de Composições e Extensão da 

Via, respectivamente, como explicado anteriormente (o valor da variável Número de 

Composições, na tabela 8, aparece arredondado, já que se trata de unidades indivisíveis). 

 

 

 

(10) 
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Tabela 8 - Resultado das melhorias 

OPERADORAS 
Número de 

Composições 

Extensão da Via 

(Km) 

CBTU Belo Horizonte 56 41,24 

CBTU João Pessoa 24 30,00 

CBTU Maceió 19 62,49 

CBTU Natal 22 62,41 

CBTU Recife 52 46,94 

CMTP 19 41,66 

CPTM 188 252,06 

METRÔ DF 60 175,36 

METRÔ Rio 115 92,59 

METRÔ São Paulo 150 65,31 

SUPERVIA 184 269,94 

TRENSURB 46 71,32 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro 11 apresenta uma comparação entre os valores iniciais e os resultados 

apresentados pelo software DEAOS, conforme apresentado na tabela 8. Os valores “Inicial” e 

“Final” representam os dados originais do modelo e as melhorias apresentadas pelo software 

DEAOS, respectivamente. As linhas destacadas evidenciam as empresas consideradas 100% 

eficientes. 

 

Quadro 8 - Comparação dos resultados 

OPERADORAS Eficiência 
Número de Composições Extensão da Via (Km) 

Média de Passageiros 

por Dia Útil 

Inicial Final Inicial Final Total 

CBTU Belo Horizonte 68% 21 56 28,2 41,24 205.900 

CBTU João Pessoa 100% 24 24 30 30 7.300 

CBTU Maceió 51% 10 19 32,1 62,49 5.500 

CBTU Natal 90% 20 22 56,2 62,41 4.300 

CBTU Recife 66% 34 51 31 46,94 265.800 

CMTP 31% 6 19 12,5 41,66 5.200 

CPTM 100% 188 188 252,1 252,1 2.500.000 

METRÔ DF 53% 32 60 42 175,36 140.000 

METRÔ Rio 50% 32 115 46,2 92,59 645.000 

METRÔ São Paulo 100% 150 150 65,3 65,3 2.999.000 

SUPERVIA 100% 184 184 270 270 529.000 

TRENSURB 55% 25 46 39 71,32 175.000 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A partir do quadro 11 é possível observar a atual situação de cada concessionária e o 

alvo que deve alcançar para se tornar eficiente. A empresa que obteve o pior resultado foi a 
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CMTP de Teresina, Piauí, assim, levando em consideração as variáveis e o modelo DEA 

utilizado, a CMTP devería aumentar seu número de composições de 6 para 19, e a extensão 

da via férrea de 12,5 para 41,66 Km. 

A CBTU Natal do Rio Grande do Norte, apresentou uma eficiência de 90%, ou seja, 

com este nível de eficiência a concessionária estaría bem próxima à fronteira de eficiência e 

poucas seríam as modificações que a empresa devería fazer em sua estrutura. Segundo os 

cálculos, a concessionária devería aumentar sua frota de 20 para 22 composições e a extensão 

de sua via de 56,2 para 62,41.  

Os cálculos indicam que o Metrô DF, de Brasilía, que obteve uma eficiência de 53%, a 

devería aumentar seu número de composições de 32 para 60 e a extensão de suas vias de 42 

Km para 175,36.  

A respeito das DMU eficientes, vale mencionar que nenhuma alteração deve ser feita 

pois, segundo o modelo DEA utilizado, elas já estaríam sobre a fronteira de eficiência. Em 

geral, com excessão das empresas consideradas eficientes, a maioria delas está 

consideravelmente distânte da linha de eficiência, sete das doze concessionárias analisadas 

apresentam eficiência abaixo de 70%, isso significa dizer que elas não estão utilizando seus 

inputs da melhor forma possível para produzir outputs.  

A tabela 9 apresenta, das empresas eficientes, quais são referência para as 

concessionárias não eficientes.  

  

Tabela 9 - Empresas de referência para as não eficientes 

OPERADORAS EMPRESAS DE REFERÊNCIA FREQUÊNCIA 

CBTU Belo Horizonte Supervia 0 

CBTU João Pessoa CBTU João Pessoa 7 

CBTU Maceió CBTU João Pessoa, Supervia 0 

CBTU Natal CBTU João Pessoa, Supervia 0 

CBTU Recife CBTU João Pessoa, Supervia 0 

CMTP CBTU João Pessoa 0 

CPTM CPTM 2 

Metrô DF CBTU João Pessoa, Metrô São Paulo 0 

Metrô Rio CPTM, Supervia 0 

Metrô São Paulo Metrô São Paulo 2 

SUPERVIA Supervia 7 

TRENSURB CBTU João Pessoa, Supervia 0 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das informações do software DEAOS. 
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Diante destes dados é possível observar, por exemplo, que a operadora CBTU Belo 

Horizonte tem como referência a Supervia, as referências para a  CBTU Maceió são a CBTU 

João Pessoa e a Supervia, para o Metrô DF as  são a CBTU João Pessoa e o Metrô São Paulo. 

A tabela 9 também mostra que a CBTU João Pessoa e a Supervia servem de referência para 

sete empresas, cada uma, e a CPTM e o Metrô São Paulo são referência para duas. As 

empresas que ainda não atingiram 100% de eficiência, neste modelo, não servem de 

referência para nenhuma concessionária analisada. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O transporte ferroviário metropolitano, apesar de não ter grande participação na matriz 

de transporte do Brasil, é um meio de transporte que oferece grandes vantagens à mobilidade 

urbana. Nesse sentido o trabalho teve como objetivo central medir a eficiência de doze 

sistemas metroferroviários situados em doze regiões metropolitanas do país e como objetivos 

específicos a definição das variáveis, apresentação de um ranking das concessionárias e 

apresentação de possíveis pontos de melhoria para as empresas do setor. O método utilizado 

para medir essa eficiência foi a Análise Envoltória de Dados. 

Assim primeiramente foi feito um levantamento sobre dados operacionais do setor. As 

variáveis utilizadas na pesquisa foram selecionadas com base em artigos de autores que 

discorreram sobre o tema e com base na disponibilidade de informações. Desta maneira, 

foram escolhidas cinco variáveis, a Média de Passageiros por Dia Útil, utilizada como output, 

População dos Municípios e Número de Composições, que, relacionadas, formaram o input 

Número de Composições Proporcional, conforme equação 9, e as variáveis Área dos 

Municípios e Extensão da Via, cuja divisão formou um segundo input, o  Grau de Cobertura, 

descrito pela equação 10. 

Aplicando as variáveis selecionadas ao modelo DEA BCC orientado à inputs, obteve-

se um ranking das concessionárias, onde quatro DMU forma identificadas como eficientes, 

sendo elas a CBTU João Pessoa, operadora do trem urbano na capital João Pessoa e 

municípios vizinhos, a CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, concessionária 

responsável pelos trens urbanos na região metropolitana de São Paulo, a Metrô São Paulo, que 

opera o metropolitano na cidade de São Paulo e a Supervia, responsável pela operação dos 

trens urbanos na cidade do Rio de Janeiro e municípios vizinhos. A DMU menos eficiente 

identificada foi a CMTP - Companhia Metropolitana de Transportes Públicos da cidade de 

Teresina.  
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Os pontos de melhoria apresentados pelo software sugerem que as empresas 

aumentem a extensão de suas vias e a quantidade de composições para que elas atinjam a 

fronteira de eficiência. Assim partir da seleção de variáveis e processamento desses dados foi 

possível apresentar a eficiência das doze concessionárias de trem urbano e metrô de doze 

capitais do Brasil. 

A principal contribuição deste trabalho foi ajudar a expandir os estudos sobre o 

transporte ferroviário de passageiros no Brasil, já que não existem muitos estudos sobre este 

tema no país, além de apontar possíveis pontos de investimentos e melhoria, que poderiam 

tornar as empresas mais eficientes.  

As limitações do estudo decorreram, principalmente, da escassez de informações 

disponíveis sobre o setor. Outra limitação se refere a quantidade de DMU existente, o que não 

permitiu que fosse utilizado um método de seleção de variáveis mais sofisticado. Além disso, 

esse estudo não levou em consideração a existência de meios de transporte concorrentes, 

como o rodoviário, por exemplo. A variável que leva em conta a área territorial dos 

municípios também pode ser considerada uma limitação do trabalho, pois a área territorial 

apresenta apenas a extensão do município, desconsiderando aspectos importantes como grau 

urbanização. 

Como possibilidade para novos estudos propõe-se que sejam adicionadas à pesquisa as 

duas unidades – CTS de Salvador e METROFOR de Fortaleza – excluídas da análise por falta 

de dados disponíveis até o fechamento da pesquisa. Outra possibilidade é medir a eficiência 

dos trens urbanos, porém levando em consideração a existência dos outros meios de 

transporte. 
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