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RESUMO 

 

O setor de exploração e produção de óleo e gás apresenta como uma de suas características 

principais o alto custo de suas atividades. Nos últimos anos, esse mercado atravessou um novo 

período de crise, havendo redução no preço de venda do barril de petróleo e, consequentemente, 

redução da receita das empresas. Otimizar a eficiência operacional através da destinação de 

recursos para as unidades que se encontram com desempenho abaixo do nível desejado torna-

se, nesse contexto, uma atividade fundamental para as empresas presentes nesse setor. O 

objetivo desta pesquisa é propor um método para calcular a eficiência de Plataformas de 

Exploração e Produção de óleo e gás de uma empresa, tendo como base a Análise de Envoltória 

de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis). Antes do desenvolvimento do modelo DEA a 

ser aplicado, foi realizado um estudo bibliométrico, que permitiu avaliar o quadro geral de 

pesquisas relacionadas à DEA, os autores, periódicos e documentos mais relevantes, assim 

como uma visão macro de sua aplicação no setor de óleo e gás. Para a aplicação do estudo, 

selecionou-se o modelo DEA BCC orientado à inputs por esse ser o de maior aderência à 

realidade da companhia foco do estudo. Os resultados se mostraram coerentes e significativos, 

permitindo, dentre outras conclusões, identificar: (i) quais insumos estão sendo utilizados de 

modo ineficiente de forma estrutural; (ii) quais as DMUs (Decision Making Units) eficientes 

da companhia e dentre essas quais as mais estáveis e consistentes em termos de eficiência; (iii) 

quais DMUs apresentam maiores desafios e quais inputs devem ser trabalhados para que 

tenham melhoras em seu desempenho e; (iv) as DMUs referência para cada Unidade não 

eficiente. Com o propósito de refinar as análises de eficiência, realizou-se o agrupamento das 

DMUs utilizando o algoritmo k-means, as variáveis “nível de complexidade” da Plataforma e 

o grau API (American Petroleum Institute) do petróleo produzido por ela. Foram conduzidas 

também análises de super eficiência e eficiência cruzada, que permitiram a identificação das 

DMUs que apresentavam uma “falsa eficiência”, assim como um melhor entendimento sobre 

as DMUs eficientes. 

 

Palavras-chave: Eficiência Operacional; Análise Envoltória de Dados; Bibliometria ; Óleo e 

Gás. 
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ABSTRACT 

 

The oil and gas industry has as one of its main characteristics the high cost of its activities. In 

recent years, this market has gone through a new period of crisis, with a reduction in the sale 

price of the barrel of oil and, consequently, a reduction in companies revenues. Optimizing 

operational efficiency through the allocation of resources to units that are performing below the 

desired level becomes, in this context, a fundamental activity for the companies in this field. 

The objective of this research is to propose a method to calculate the efficiency of a company's 

oil and gas Exploration and Production Platforms, based on the Data Envelopment Analysis 

(DEA). Before the development of the DEA model to be applied, a bibliometric study was 

carried out, which allowed the evaluation of the general framework of research related to DEA, 

the most relevant authors, journals and documents, as well as a macro view of its application in 

the oil and gas industry. For the application of the study, the DEA BCC model oriented to inputs 

was selected because it is the most adherent to the reality of the focus company in this study. 

The results were coherent and significant, allowing, among other conclusions, to identify: (i) 

which inputs are being used inefficiently in a structural way; (ii) which DMUs (Decision 

Making Units) are the company's most efficient and among which are the most stable and 

consistent in terms of efficiency; (iii) which DMUs present greater challenges and which inputs 

must be worked on in order to improve their performance and; (iv) the reference DMUs for 

each non-efficient Unit. In order to refine the efficiency analyzes, the DMUs were grouped 

using the k-means algorithm, using the variables "Platform's level of complexity”  and the API 

(American Petroleum Institute) grade of the oil produced by it. Analyzes of super efficiency 

and cross efficiency were also carried out, what allowed the identification of DMUs that 

presented “false efficiency”, as well as a better understanding of efficient DMUs. 

 

Keywords: Technical efficiency; Data Envelopment Analysis; Bibliometric ; Oil and gas.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização  

O setor de petróleo apresenta como uma de suas características mais marcantes o alto 

custo de suas operações, principalmente quando as mesmas são realizadas em alto mar 

(offshore), tipo de exploração que representa 92% do petróleo produzido no Brasil (ARAÚJO 

e ALMEIDA, 2009; ANP, 2018, p. 9).  

De acordo com Carneiro e Delgado (2017), a queda abrupta do patamar de preços do 

barril de petróleo Brent no mercado internacional (Figura 1), ocorrida no segundo semestre de 

2014 e que perdura até os dias atuais, fez com que as empresas de Exploração e Produção de 

óleo e gás iniciassem um movimento de cortes drásticos de custos, postergação e contingência 

de investimentos, e redução/paralisação de suas atividades. Os autores supracitados ressaltam 

que tais movimentos tiveram caráter ainda mais intensificado no Brasil, pois as empresas 

atuantes no país sofreram, concomitantemente à crise do setor, os efeitos colaterais das crises 

econômica, política e regulatória vividas no Brasil à mesma época. 

 

 

Figura 1 - Preço médio do barril do Petróleo de jan.2013 a jun.2020. 

Fonte: Adaptado de Carneiro e Delgado (2017, p.5). 

Presente nesse setor, caracterizado pelos altos custos de investimento e que tem 

enfrentado nos últimos anos uma das maiores crises de sua história, encontra-se a empresa foco 

desse estudo, a qual referir-se-á como EX-50 durante o decorrer do presente documento para 

que sua identidade seja preservada junto ao mercado.  
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A EX-50 possui um conjunto de Plataformas de Exploração e Produção de óleo e gás 

(PEPs) que são agrupadas gerencialmente de acordo com sua localização geográfica. Tais 

grupos de PEPs são chamados de Conjuntos de Exploração e Produção (CEPs). 

A cada final de ano, no período que compreende os meses de setembro a novembro, a 

EX-50 faz a revisão dos seus Planos de negócio de curto e médio prazos, sendo o curto para o 

próximo exercício e o médio para os 5 anos seguintes ao vigente.  

Dois dos principais resultados obtidos com a elaboração dos referidos planos são: (1) 

as previsões de realização do potencial de produção de óleo, obtido ao somar o potencial de 

todas as PEPs pertencentes à EX-50 e que deverão estar em operação durante os períodos 

avaliados; e (2) a produção de óleo a ser realizada por elas durante o mesmo horizonte de tempo. 

A diferença entre o potencial de produção e a produção realizada é denominada perda de 

produção, consistindo no volume de óleo que poderia ter sido produzido durante determinado 

período, mas que por alguma falha operacional deixou de ser.  

Tais perdas de produção impactam diretamente no Valor Presente Líquido (VPL) dos 

projetos da empresa, uma vez que se deixa de produzir óleo hoje para produzir esse mesmo óleo 

em algum período futuro, correndo inclusive o risco de não o produzir nunca mais, nos casos 

em que o tempo necessário para recuperar toda a produção perdida é superior ao da vida útil da 

PEP ou da redução da atratividade econômica do óleo em períodos futuros.  

Visto a importância de se produzir todo o potencial de produção disponível, a EX-50 

acompanha mensalmente e em valores acumulados para o ano, um índice denominado 

eficiência. A eficiência é calculada pela razão entre a produção realizada no período e o 

potencial de produção do período. A diferença entre o valor de 100% e o resultado obtido com 

a conta de eficiência é o que a empresa classifica como ineficiência operacional e é equivalente 

ao resultado da divisão das perdas realizadas no período sobre o potencial de produção no 

mesmo horizonte temporal. 

No entanto, durante o decorrer dos últimos anos e, frente a situação de crise, notou-se 

que as metas estabelecidas para realização da eficiência da organização vêm sendo 

estabelecidas baseadas em critérios que não levam em consideração uma série de fatores, dentre 

eles a economicidade da empresa, sendo a busca pela realização de uma eficiência no patamar 

de 90% a única premissa adotada. Isso se dá pelo fato de que a eficiência das PEPs da maneira 

como é calculada atualmente, não considera características importantes como investimento 

aplicado na PEP, tipo de óleo produzido, sistemas presentes nas instalações das plataformas, 

idade, métodos de elevação utilizados, dentre outros que podem impactar no potencial 

desempenho das mesmas. 
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Dessa forma, identifica-se que PEPs com características diferentes, que operam sob 

condições diferentes e que transformam insumos diferentes, têm sido avaliadas e comparadas 

da mesma maneira. Nesse contexto, as metas estabelecidas para as unidades raramente têm sido 

atingidas, levando a Companhia a desembolsar volumosas quantias de recursos financeiros em 

plataformas antigas e/ou complexas na busca pela maximização da eficiência calculada. Ainda 

nessa seara, coloca-se em questão se o retorno em termos financeiros e de óleo, ao se considerar 

o cenário econômico de crise, compensa tais investimentos, uma vez que o fator principal de 

tomada de decisão para tais projetos na maioria dos casos é o resultado da medição da eficiência. 

Exposto o contexto, o problema ao qual a presente pesquisa pretende resolver está 

centrado em torno das seguintes perguntas: como identificar Plataformas de Exploração e 

Produção de óleo e gás que, de acordo com suas características, estão operando de maneira 

ineficiente? Como medir tais níveis de ineficiência? E quais são as unidades produtivas 

eficientes que podem ser utilizadas como referência? 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral do presente projeto é desenvolver um método, tendo como base a 

Análise de Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA), para calcular a eficiência 

das Plataformas de Exploração e Produção de óleo e gás da empresa foco. Pretende-se também, 

através desse método, identificar a fronteira eficiente e as unidades Benchmark da organização. 

Para que o objetivo geral dessa pesquisa possa ser alcançado, é fator determinante que 

os objetivos específicos listados a seguir sejam concluídos: 

• Identificar o referencial teórico no tema Análise de Envoltória de Dados e suas 

aplicações. 

• Identificar as variáveis de entrada e saída relacionadas às Plataformas de 

Exploração e Produção de óleo e gás que apresentam potencial de serem 

trabalhadas para melhoria da eficiência e compreender suas relações. 

• Testar a análise de eficiência das Plataformas após agrupamento destas em 

grupos homogêneos, visando eliminar possíveis disparidades no cálculo. 

• Elaborar um modelo para o cálculo da Eficiência Operacional das Plataformas 

de Exploração e Produção de óleo e gás da empresa foco através da Análise de 

Envoltória de Dados.  

• Avaliar os resultados obtidos através do método proposto, indicando as 

oportunidades de melhoria para as Plataformas não eficientes, assim como as 

Plataformas que devem servir como referência para estas. 



4 

 

 

1.3 Justificativas 

As justificativas para a realização do presente trabalho de pesquisa foram divididas em 

duas diferentes perspectivas – técnico-financeira e acadêmica – apresentadas de forma 

detalhada nos parágrafos a seguir. 

 

Justificativas técnico-financeiras: ao analisar o contexto atual do mercado de óleo e 

gás, entende-se que um fator de suma importância para o sucesso das empresas que atuam no 

setor é de que elas desempenhem suas atividades de modo a buscar atingir a economicidade. 

Burgarin (1998, p. 42) expõe que a economicidade é um conceito da ciência econômica que 

busca a “[...] obtenção do melhor resultado estratégico possível de uma determinada alocação 

de recursos financeiros, econômicos e/ou patrimoniais em um dado cenário socioeconômico”. 

Com o intuito de aumentar a economicidade dentro do cenário em que se encontram, 

identifica-se que um possível caminho para as empresas de exploração e produção de óleo e gás 

é a utilização de técnicas de otimização no desenvolvimento de suas atividades. Segundo 

Lobato (2008), as técnicas de otimização visam determinar a melhor configuração de um 

projeto sem que seja necessário realizar um teste de todas as possibilidades existentes durante 

os processos de previsão e estabelecimento de metas e, de decisão de quais atividades e projetos 

devem ser priorizados para um melhor desempenho econômico e operacional de uma empresa. 

Aliado ao fator supracitado, percebe-se atualmente na empresa o desejo de caminhar 

para análises mais estruturadas e que visem principalmente o melhor retorno financeiro para a 

companhia de acordo com suas condições e perspectivas.  

Frente aos argumentos expostos, entende-se que o presente projeto de pesquisa 

apresenta potencial de geração de ganho econômico para a organização através do 

desenvolvimento de um método capaz de medir a eficiência operacional que considere em sua 

estrutura as especificidades das unidades avaliadas e que viabilize a identificação da fronteira 

eficiente da organização e as ineficiências de cada Unidade. Dessa forma, será possível inserir 

essa perspectiva e aumentar o nível de acerto dos processos de tomada de decisão de 

investimento para aumento da eficiência.  

 

Justificativas acadêmicas: diversos trabalhos utilizando a DEA têm sido realizados 

no setor de óleo e gás, demonstrando os ganhos que o método pode proporcionar às companhias 

através de análises de eficiência e otimização (NETTO, HONORATO e QASSIM (2013), 

ISMAIL et al (2013) e, ZHONG e ZHAO (2016)). 
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Concomitantemente, identifica-se ganho acadêmico através da utilização de 

ferramentas de Pesquisa Operacional, especificamente da Análise de Envoltória de Dados, para 

a medição de desempenho de Plataformas de Exploração e Produção de óleo e gás, situação 

muito pouco explorada pelo que foi percebido durante a o levantamento bibliográfico. 

 

1.4 Contribuições do trabalho 

Espera-se que o desenvolvimento desta pesquisa traga para a Companhia foco do 

estudo uma nova perspectiva sobre a avaliação da eficiência, permitindo que sejam 

consideradas variáveis importantes que antes eram omitidas ou negligenciadas. Essa pespectiva 

permitirá que análises mais detalhadas e precisas sobre as ineficiências e oportunidades de 

melhoria possam ser conduzidas e que, estratégias e planos de ação possam ser elaborados com 

foco nas questões que apresentem maior potencial de trazer ganhos reais de forma eficiente. 

A aplicação da DEA como método de aferição de uma das métricas mais importantes 

da indústria de óleo e gás pode iniciar um movimento de quebra de paradigmas para o setor e 

oferecer ao meio acadêmico oportunidades de desenvolvimento de novas pesquisas no âmbito 

gerencial das empresas. 

 

1.5 Delimitação do problema 

A presente pesquisa será realizada em uma Unidade de Negócio de uma Empresa 

Multinacional do Setor de óleo e gás e terá como foco suas plataformas de exploração e 

produção. Os dados utilizados para as análises consistem nas projeções para os anos de 2020 e 

2024, devido a disponibilidade, confiabilidade e interesse da companhia na utilização destes 

que compreendem seu próximo ciclo de planejamento. 

Devido a singularidade e especificidade das empresas e unidades produtivas deste 

setor, não é objetivo de tal projeto a extrapolação ou generalização do método para outras 

Unidades de Negócio ou empresas do mesmo segmento. Contudo, pretende-se obter resultados 

que agreguem valor à companhia foco do estudo e que possam servir de inspiração para estudos 

da mesma natureza nas demais companhias do setor. 
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1.6 Estrutura da pesquisa 

Esta dissertação será comporta por uma coletânea de artigos científicos. Por esse 

motivo, os capítulos correspondentes aos artigos serão estruturados no formato padrão de uma 

publicação desse caráter, possuindo seu próprio resumo, abstract, introdução, revisão da 

literatura, metodologia, apresentação dos resultados, conclusões e referências bibliográficas. É 

importante ressaltar que alguns textos serão reproduzidos em sua íntegra em mais de um 

capítulo, por se tratarem de textos de mesma autoria, mas com objetivos de publicação 

diferentes, apesar de abordarem temas conexos. Expostos tais fatos, o documento aqui 

apresentado será composto por seis capítulos, descritos a seguir: 

Capítulo 1: Capítulo introdutório da dissertação, contendo a contextualização da 

situação problema, a delimitação do problema, objetivos – geral e específicos -, as justificativas 

para sua realização e a estrutura da Pesquisa. 

Capítulo 2: Contendo a descrição da Metodologia utilizada na realização da presente 

pesquisa e suas classificações de acordo com a literatura referente ao tema. 

Capítulo 3: Referencial teórico, o qual apresenta a revisão da literatura realizada 

acerca da Análise de Envoltória de Dados. 

Capítulo 4: Referente ao primeiro artigo desta dissertação no qual é realizado um 

estudo bibliométrico sobre a utilização da Análise de Envoltória de Dados, estendendo-a para 

sua aplicação na Indústria de óleo e gás. 

Capítulo 5: Referente ao segundo artigo desta dissertação, onde é descrito o trabalho 

de desenvolvimento de um modelo para análise da eficiência de Unidades de Exploração e 

Produção de óleo e gás tendo como base a Análise de Envoltória de Dados. 

Capítulo 6: Capítulo no qual o autor apresenta suas considerações finais acerca do 

trabalho desenvolvido e resultados obtidos, assim como sugestões para pesquisas futuras 

relacionadas aos temas abordados. 

Capítulo 7: Apresentação das Referências bibliográficas utilizadas e referenciadas 

durante toda a pesquisa. 
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2 METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentada a classificação desta Pesquisa de acordo com a 

literatura existente e será descrita a metodologia empregada no desenvolvimento deste trabalho 

de pesquisa científica. 

 

2.1 Classificação da pesquisa 

Gil (2002, p. 17) define Pesquisa como “[...] o procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. De modo 

complementar, o autor expõe que a ciência busca a construção de conhecimento, tanto por si 

próprio, quanto em relação às contribuições obtidas através de sua aplicação. Dessa forma, 

entende-se por pesquisa científica aquela que através de um procedimento racional e 

sistematizado busca respostas para problemas e que através desse procedimento contribui para 

a construção/aprimoramento do arcabouço teórico de determinado tema, assim como pode 

também experimentar as aplicações práticas deste. 

Para fins de classificação da presente pesquisa, optou-se por utilizar a forma clássica 

exposta por Silveira e Córdova (2009) e Menezes e Silva (2005) no que se refere aos critérios 

de tipificação e a classificação de Gil (2002) quanto aos objetivos da pesquisa e aos 

procedimentos empregados. Como resultado, identificou-se que a referida Pesquisa se define 

da seguinte maneira de acordo com cada critério de tipificação: 

i. Quanto à sua natureza: classifica-se como prática, cujo objetivo é utilizar o 

conhecimento existente na resolução de um problema real e específico (SILVEIRA e 

CÓRDOVA, 2009). 

ii. Quanto à sua abordagem: trata-se de uma pesquisa quantitativa, a qual busca traduzir 

as informações coletadas e utilizadas em sua execução em números que devem ser 

analisados através de modelos matemáticos para geração dos resultados esperados 

(SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009). 

iii. Quanto aos seus objetivos: definiu-se como uma pesquisa descritiva, a qual tem a 

intenção de descrever um fenômeno por meio do estudo do relacionamento entre 

variáveis de um sistema (GIL, 2002).  

iv. Quanto aos procedimentos: em relação aos procedimentos empregados no 

desenvolvimento da presente pesquisa, entende-se que esta é constituída pelo 

sequenciamento de: (a) uma pesquisa bibliográfica; (b) um levantamento e; (c) um 

estudo de caso. Pesquisa bibliográfica, uma vez que terá como ponto de partida a 

pesquisa por publicações que forneçam a base teórica necessária para o adequado 
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desenvolvimento do trabalho proposto; levantamento pela necessidade de buscar 

informações sobre o objeto de estudo e de quantificá-los para possibilitar a análise de 

suas características; e de um estudo de caso por possibilitar o profundo conhecimento 

de um objeto delimitado de estudo em seu contexto real (GIL, 2002). 

 

2.2 Métodos e técnicas de pesquisa 

Para que a realização da Pesquisa relatada neste documento pudesse ser realizada de 

maneira lógica e sistemática, optou-se por dividi-la em 4 fases (revisão bibliográfica, 

levantamento de dados, estudo de caso e considerações finais) e 10 etapas (Figura 2). 

A primeira fase, Revisão Bibliográfica, constituiu-se na realização de 3 (três) etapas, 

sendo a duas primeiras, uma investigação bibliográfica e uma revisão teórica sobre o tema foco 

da Pesquisa (eficiência operacional de unidades de exploração e produção de óleo e gás), sobre 

os métodos a serem empregados (Análise de Agrupamento e Análise de Envoltória de Dados) 

e sobre as principais publicações que aplicam os métodos estudados no tema em questão. A 

segunda etapa consistiu no desenvolvimento de um estudo bibliométrico sobre a Análise 

Envoltória de Dados em uma base de dados selecionada, tendo como objetivo: mapear, 

organizar e apresentar as principais características das produções científicas sobre o tema.  

A segunda fase, denominada Levantamento de Dados, consistiu nas etapas de 

identificação das principais características de uma PEP, dos inputs e outputs operacionais das 

Unidades. A etapa de enceramento dessa fase foi a coleta dos dados identificados na etapa 

anterior como necessários para a continuidade da pesquisa. 

A terceira fase, Estudo de Caso, foi composta pela aplicação da Análise Envoltória de 

Dados na construção do modelo matemático capaz de definir a fronteira eficiente das PEPs, 

assim como as Unidades que nela se encontram. Para tal, foram realizadas as seguintes etapas: 

(i) executar uma análise estatística descritiva sobre o comportamento das variáveis; (ii) 

desenvolver os modelos DEA; (iii) calcular as novas eficiências, identificando as fronteiras e 

as unidades referência em desempenho, expandindo para as análises de super eficiência e 

eficiência cruzada; e (iv) desempenhar uma análise de agrupamento para refinar o modelo DEA 

elaborado na etapa anterior. 

Como fase final foram elaboradas as Considerações Finais dessa pesquisa, contendo 

uma discussão sobre os resultados obtidos e suas implicações, tanto no âmbito corporativo, 

quanto no acadêmico. Conclui-se o trabalho com a confrontação dos resultados com os 

objetivos e hipóteses apresentados no capítulo introdutório do presente documento, assim como 
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sugestões, de melhoria para o método desenvolvido e, para o desenvolvimento de novos 

trabalhos em áreas correlatas e de temas afins. 

 

 

Figura 2 - Metodologia da Pesquisa. 

Fonte: o Autor (2020). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Introdução 

A eficiência técnica é uma das características mais importantes sobre o desempenho 

de uma organização produtiva (FÄRE, GROSSKOPF E LOVELL, 1985). Para Ben-Belhassen 

e Womack (2000), a eficiência técnica é um elemento chave para a lucratividade de uma 

companhia, uma vez que esta mede a habilidade de uma empresa produzir o máximo de 

produtos com uma determinada quantidade de insumos.  

Existem diversas definições para o que se pode considerar eficiência. Uma delas é a 

de que tal característica consiste na qualidade, ou nível de produção de uma série de efeitos 

desejados. Seguindo essa definição, um produtor seria eficiente caso seus processos atingissem 

os objetivos planejados e ineficiente, em maior ou menor escala, à medida que seus resultados 

se distanciam dos objetivos. Dessa forma é necessário que a eficiência seja avaliada através de 

um índice que seja capaz de medir os resultados obtidos versus os resultados objetivados 

(FÄRE, GROSSKOPF E LOVELL, 1985). 

Para que a eficiência possa ser mensurada, algumas questões precisam ser avaliadas e 

respondidas, sendo as três principais: (i) quais inputs e outputs devem ser incluídos na 

comparação; (ii) quais os pesos cada um dos múltiplos inputs e outputs deve assumir na 

medição e; (iii) como o potencial ótimo da organização deve ser definido. A resposta para essas 

perguntas foi amplamente estudada ao longo dos anos, tendo sido desenvolvidas diversas 

teorias e técnicas para responder adequadamente cada uma delas (FRIED, LOVELL E 

SCHMIDT, 2008). 

Farrel (1957) apresenta uma reflexão sobre o modo como as companhias costumam 

medir suas eficiências. O autor expõe o fato de que, de modo geral, para medir a eficiência se 

parte do pressuposto de que se conhece a função responsável pela quantificação deste índice. 

Tal equação pode ser fruto da análise de engenharia, que determina as capacidades máximas de 

produção de outputs frente ao nível de inputs obtidos, ou através de uma função determinada 

de forma empírica através da observação dos resultados obtidos na prática. O autor supracitado 

ressalta a aplicabilidade da utilização da medida de eficiência realizada sob a ótica da 

engenharia para determinados estudos, porém chama atenção para o fato de que dificilmente 

um modelo matemático elaborado sem a observação direta da utilização de inputs para 

produção de outputs conseguirá representar com elevado grau de exatidão a complexidade de 

sistemas produtivos reais. Dessa forma, o autor concentra seus esforços no desenvolvimento de 

uma medida satisfatória de eficiência baseada na observação da utilização de inputs e produção 

de outputs de diversas empresas e na curva isoquanta produzida por essas. A função de 
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eficiência, de acordo com o método proposto por Farrel (1957), é então definida pela equação 

da isoquanta1 encontrada. 

Um dos métodos utilizados para a medição da eficiência de sistemas produtivos, cuja 

base conceitual tem como ponto de partida o método de Farrel (1957), é a Análise Envoltória 

de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis). A DEA utiliza modelos matemáticos não 

paramétricos para medir a eficiência de Unidades Tomadoras de Decisão (DMUs – Decision 

Making Units), considerando múltiplos inputs na produção de múltiplos outputs.  

Um modelo DEA tem a capacidade de demonstrar o quanto uma DMU pode produzir 

a mais utilizando a mesma quantidade de inputs, ou quanto ela pode economizar de inputs para 

produzir a mesma quantidade de outputs, caso melhore sua eficiência produtiva. Através deste 

método, uma organização seria capaz de medir sua eficiência e de definir suas metas de 

melhoria, o que a tornou foco de milhares de publicações e muitos livros desde seu 

desenvolvimento (KAO, 2017). 

Frente à importância da medição da eficiência para o gerenciamento de uma 

organização e à aplicabilidade e relevância da Análise Envoltória de Dados em sua medição, a 

presente pesquisa tem como objetivo geral realizar uma revisão bibliográfica sobre o método, 

suas técnicas, aplicações e metodologias complementares. 

 

3.2 Análise Envoltória de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis) 

3.2.1 CONCEITUAÇÃO 

A Análise Envoltória de Dados (DEA), conforme apontam Cooper, Seiford e Zhu 

(2004), é um método baseado em modelos de programação linear que tem como objetivo 

calcular a eficiência de entidades (em DEA conhecidas como Decision Making Units – DMUs 

ou Unidades Tomadoras de Decisão), que utilizam um ou mais insumos (inputs) para produzir 

uma ou mais saídas (outputs). A peculiaridade da análise construída por DEA é que ela 

possibilita a criação de uma eficiência que leva em conta simultaneamente todas as entradas e 

saídas que impactam a produção do(s) objeto(s) de estudo. 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978) desenvolveram o referido método definindo que a 

medida da eficiência de qualquer unidade deve ser obtida através do valor máximo possível 

obtido através da relação de inputs e outputs, ambos ponderados por pesos, submetidos à 

condição de que as taxas equivalentes de cada uma das DMUs avaliadas sejam menores ou 

iguais a 1 (um).  

 
1 Isoquanta é o conjunto de todas as combinações possíveis dos fatores de produção, nesse caso inputs, 

que são suficientes para obter uma quantidade exata de produção (VARIAN, 2010, p.324). 
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O modelo genérico de medição da eficiência proposto pelos autores, a princípio um 

modelo de programação fracionária2, pode ser convertido na forma padrão de um Problema de 

Programação Linear, resultando no Problema de Programação Linear (PPL) para Maximização 

de eficiência conhecido como Modelo DEA CCR (Charnes, Cooper e Rhodes), em referência 

às iniciais de seus desenvolvedores, ou DEA CRS (Constant Returns to Scale), pelo fato de 

que, neste modelo, qualquer variação nos inputs produzirá variação proporcional nos outputs.  

A Equação 1 apresenta a Função Objetivo do PPL de Maximização da Eficiência de 

uma DMU pelo modelo CCR, duas famílias de restrições e uma restrição de não negatividade. 

        

 

 

 

 

(eq. 1) 

 

 

 

 

onde: as variáveis yrj e xrj são, respectivamente, os outputs e os inputs do processo medido da 

“j ésima” Unidade, enquanto os parâmetros ur e vi são os pesos das variáveis desse sistema de 

ponderação, os quais serão determinados pela solução do problema. 

Neste modelo (equação 1), os pesos das ponderações são chamados de multiplicadores 

e o modelo é conhecido como Modelo Multiplicador DEA (Zhu e Cook, 2007).   

Uma das questões centrais do método DEA consiste na definição adequada dos pesos 

de ponderação, uma vez que cada DMU do sistema analisado apresentará suas particularidades 

na utilização de seus inputs e na produção dos outputs. Isto é, cada organização tenderá a definir 

pesos maiores para os inputs que utiliza de maneira otimizada e para os outputs que produz em 

maior quantidade ou de maneira mais eficaz. Dessa forma, a definição dos pesos deve ser feita 

de maneira flexível e individualizada para cada DMU ao invés de determinar pesos iguais para 

todas as DMUs avaliadas no sistema.  

 
2 Charnes, Cooper e Rhodes (1978) concebem o modelo de avaliação da eficiência com sua função 

objetivo de maximização representada pelo quociente entre: multiplicadores (pesos de ponderação) vezes outputs, 

sobre multiplicadores vezes inputs. Tal problema de programação fracionária é facilmente convertido pelos autores 

em um PPL através da manipulação matemática que consiste na definição do valor da parte fracionária da função 

objetivo igual a 1 em todo o modelo. 
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O problema é então resolvido atribuindo pesos de modo a atingir a máxima eficiência 

da DMU de referência (também denominada DMU base ou sob avaliação) e mantendo a 

condição de que as demais DMUs do sistema apresentem 0< eficiência< 1ao utilizarem os 

mesmos pesos de ponderação para seus inputs e outputs (RAMANATHAN, 2003). Desse 

modo, o problema apresentado na Equação 1 deverá ser resolvido N vezes, sendo N a 

quantidade de DMUs a serem avaliadas. 

 

3.2.2 FRONTEIRA EFICIENTE 

Cooper, Seiford e Tone (2006) explicam que a Análise Envoltória de Dados é assim 

chamada devido à sua característica de permitir a identificação de um “envelope” com a 

observação dos resultados obtidos através desse método. Tais resultados representam o 

desempenho de todas as entidades avaliadas e possibilitam o delineamento de uma “fronteira 

de eficiência” que delimita os níveis de desempenho máximos que aquele conjunto de DMUs 

é capaz de realizar. É através desse limite que as DMUs eficientes e as ineficientes podem ser 

identificadas. A Figura 4 apresenta uma fronteira de eficiência traçada a partir de um PPL DEA 

CCR do modelo dos multiplicadores. 

São consideradas DMUs eficientes aquelas que apresentam desempenho tal que não é 

possível melhorar a utilização de qualquer input ou a produção de qualquer output sem que 

outro input ou output tenha sua condição piorada, sendo ineficientes as que não se enquadram 

sob essa definição. 

Segundo Lins e Meza (2000), através da aplicação do teorema forte da dualidade, o 

qual garante que o valor da função objetivo na solução ótima do PPL primal é também solução 

ótima de seu modelo dual, ao modelo DEA dos Multiplicadores obtém-se o PPL de 

Minimização da Equação 2 que representa o modelo DEA do envelope3. 

 

 

 

(eq. 2) 

 

 

 
3 Lins e Meza (2000, p. 14) apresentam o conceito de tecnologia de produção, as propriedades de (i) 

convexidade, (ii) ineficiência e (iii) raio ilimitado (válido somente para modelos CRS) e a função distância de 

Shephard; fundamentais para construção do modelo do Envelope, o qual é equivalente ao modelo dual do PPL dos 

multiplicadores. 
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Na Equação 2, h representa a eficiência da DMU sob análise, valor que será 

multiplicado pela quantidade de cada input, fazendo com que o modelo busque a minimização 

dos inputs. Enquanto a primeira restrição busca garantir que a fronteira eficiente seja respeitada, 

a segunda tem como função garantir que uma eventual redução dos inputs não altere o nível 

atual de outputs.  

Os autores supracitados apresentam como vantagens da utilização do modelo do 

envelope o fato dele apresentar menor número de restrições, sendo mais fácil de resolvê-lo 

computacionalmente, além de apresentar uma interpretação gráfica e microeconômica imediata. 

A Figura 3 mostra a representação gráfica do envelope construído através da resolução deste 

modelo. 

 

 

Figura 3 - Propriedades construtivas do modelo CRS Envelope orientado a Inputs. 

Fonte: adaptado de Lins e Meza (2000, p.16) 

 

3.2.3 MODELOS DEA CLÁSSICOS 

Lins e Meza (2000) apresentam como modelos clássicos DEA o desenvolvido por 

Cooper, Charnes e Rhodes (1978), apresentado anteriormente, modelo CCR e o BCC, 

desenvolvido por Banker, Charnes e Cooper (1984), assim conhecido também devido às iniciais 

de seus autores. O modelo BCC, assim como acontece no caso do CCR, também é encontrado 

na literatura como modelo VRS (Variable Returns to Scale), ou de Retornos Variáveis de 

Escala. 

Além da classificação em relação aos tipos de retorno, constante ou variável, Lins e 

Meza (2000) ainda apresentam a classificação de modelos DEA quanto a sua orientação, 

podendo ser orientados a inputs ou a outputs, e em relação à sua função objetivo, que pode ser 

o modelo dos multiplicadores (equação 1) ou seu dual, o modelo do envelope. Mariano e 

Rebelatto (2013) apresentam, através do quadro da Figura 4, as formulações básicas dos 

modelos DEA dos multiplicadores orientados a inputs e a outputs. 
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Figura 4- Modelos Básicos DEA CCR e BCC. 

Fonte: adaptado de Mariano e Rebelatto (2013, p. 5). 

 

O modelo DEA CCR parte da premissa de que um sistema composto por múltiplos 

inputs e outputs tem sua eficiência baseada na relação obtida através da combinação linear 

desses últimos sobre os primeiros. Nesse sentido, quanto maior for o valor obtido por essa 

relação, maior será a eficiência da Unidade, sujeito à restrição de que tal valor deve estar entre 

0 e 1.  

Pelo método CCR, deve-se então montar um PPL para cada DMU com função objetivo 

de Maximização do valor obtido por essa relação, através da atribuição de pesos de ponderação 

para cada input e output. Em resumo, um PPL seguindo o modelo CCR tem como objetivo 

encontrar a melhor combinação de pesos de ponderação para os inputs e outputs de uma DMU 

de referência, de modo que sua eficiência, medida pelo quociente dos pesos dos outputs 

multiplicados pelas quantidades desses outputs sobre os pesos dos inputs multiplicados pelas 

quantidades desses inputs, se aproxime ao máximo de 1 (Lins e Meza, 2000). 

Segundo Lins e Meza (2000), o processo de solução do PPL deve ser repetido para 

cada uma das DMUs presentes no sistema avaliado, obtendo-se diferentes pesos de ponderação 

dos inputs e dos outputs para cada uma dessas DMUs. Esse procedimento de análise 

individualizada para cada DMU é que torna o método flexível e permite que cada Unidade 

atribua maior importância aos inputs e outputs que considera mais relevantes. 

A representação gráfica de um modelo CCR indica que incrementos proporcionais dos 

inputs irão gerar crescimentos proporcionais nos outputs, o que explica o fato desse modelo 

também ser conhecido como Constant Return to Scale (Retornos constantes de escala). A 
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fronteira eficiente definida pelo modelo CCR que permite a interpretação anterior é apresentada 

na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Fronteira CRS com orientação aos inputs. 

Fonte: Adaptado de Lins e Meza (2000). 

 

O modelo da Figura 5 representa o caso de um sistema que possui apenas um input, 

um output e 5 DMUs avaliadas. Nesse caso, a orientação de eficiência sob a ótica de inputs é 

representada pelas setas vermelhas que indicam o caminho de redução de inputs necessário para 

cada DMU ineficiente se tornar eficiente. 

Ao remover a propriedade de proporcionalidade, que garante os retornos constantes de 

escala do modelo CCR, Banker, Charnes e Cooper (1984) tornam o retorno sobre a escala, 

constante no modelo CCR, variável, propriedade essa que caracteriza o modelo BCC (VRS). 

Desse modo, o modelo BCC permite que haja incrementos não somente proporcionais, mas 

também crescentes ou decrescentes de escala na fronteira eficiente (Lins e Meza, 2000). 

Para definição do modelo geral do PPL segundo o método BCC, substitui-se os 

coeficientes µi do Modelo do envelope por λj, que definirão uma combinação linear convexa. 

O resultando dessas modificações é representado pelo PPL da Equação 3. 

 

 

 

(eq. 3) 
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Definidas as diferenças entre os retornos dos modelos CCR e BCC, ressaltando o fato 

dos retornos oferecidos pelo primeiro serem constantes e pelo segundo, variáveis, Lins e Meza 

(2000, p.35) relacionam graficamente as fronteiras obtidas através da resolução de cada um dos 

modelos. A Figura 6 apresenta essa relação, pela qual se pode verificar que a eficiência das 

DMUs na fronteira VRS será sempre menor ou igual à fronteira. 

 

 

Figura 6 - Fronteiras VRS x CCR. 

Fonte: Adaptado de Lins e Meza (2000, p. 35). 

 

3.2.4 FASES DA IMPLEMENTAÇÃO DEA 

Lins e Meza (2000), afirmam que Golany e Roll (1988) desenvolveram uma 

metodologia de implementação DEA que é largamente utilizada, tanto de maneira formal, 

quanto intuitiva. Para Golany e Roll (1988), os objetivos na adoção da DEA para mensuração 

da eficiência são bastante variados, destacando-se: 

• Identificação das fontes e quantidades de ineficiência relativa em cada uma das 

unidades de comparação em todos as dimensões de inputs e outputs; 

• Criação de uma base quantitativa para realocação de recursos entre as unidades sob 

avaliação (por exemplo movendo recursos de uma mesma organização para Unidades 

que teriam maior eficiência na sua utilização); e 

• Análise e escrutínio dos padrões vigentes sobre relações específicas de input-output 

versus o desempenho real das Unidades. 

Esses objetivos, dentre outros, identificados pelos autores foram obtidos através de 

pesquisas sobre o método DEA em si e suas aplicações. Tal pesquisa trouxe à tona também que 

o perfil de publicações sobre DEA, o qual à época estava centrado mais no detalhamento de 

pontos específicos do método e em estudos aplicados, do que no procedimento geral de sua 

aplicação. Dessa forma, identificaram que certas etapas do procedimento não estavam 
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consolidadas sob um formato metodológico e através de sua pesquisa desenvolveram um 

procedimento sistematizado de aplicação da DEA. 

O procedimento proposto por Golany e Roll (1988) para a aplicação da DEA consiste 

em três fases principais:  (I) definição de DMUs consideradas na análise; (II) determinação dos 

fatores de produção (inputs) e dos produtos (outputs) relevantes e adequados para a medição da 

eficiência relativa das Unidades selecionadas; e (III) aplicação dos modelos DEA e análise dos 

resultados. 

Pela metodologia proposta pelos autores, cada uma dessas três fases é composta por 

uma série de etapas menores, as quais são representadas de maneira sucinta através do 

fluxograma da Figura 7.  

 

 

Figura 7 - Fluxograma para Aplicação da DEA. 

Fonte: adaptado de Golany e Roll (1988, pág. 4) 
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3.2.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA APLICAÇÃO DEA 

A utilização da DEA para medição e análise da eficiência de Unidades apresenta uma 

série de vantagens quando comparada a outros métodos e metodologias. Dentre tais Charnes et 

al (1996) destacam: 

• a viabilidade de utilização de diversos inputs e outputs, não sendo necessária a 

conversão deles para uma única unidade de medida; 

• foco em observações individuais em contraste com médias populacionais; 

• pode ser ajustado por variáveis exógenas; 

• pode incorporar variáveis fictícias; 

• é de livre valor, não sendo necessário conhecimento prévio sobre os pesos de 

ponderação ou sobre os preços de inputs e outputs; 

• pode incorporar julgamentos quando desejado; 

• produz estimativas específicas sobre as mudanças desejadas nos níveis de inputs e/ou 

outputs para as Unidades abaixo da fronteira eficiente para que sejam projetadas a ela; 

• tem como foco revelar as fronteiras de melhor desempenho ao invés das propriedades 

de tendência central das fronteiras; e 

• satisfaz os critérios estritos de equidade na avaliação relativa de cada DMU; 

• é Pareto ótima, ou seja, a eficiência obtida pelas unidades que definem a fronteira 

eficiente é tal que, não há como melhorar o uso de um fator sem que outro seja 

prejudicado. 

Cooper, Seiford e Tone (2007) retratam como as grandes vantagens da utilização da 

DEA os seguintes fatores: (a) utilização de pesos de ponderação variáveis para cada Unidade 

avaliada, permitindo a identificação das fontes causadoras de ineficiência, assim como suas 

quantidades para cada uma das Unidades individualmente; e (b) identificação das Unidades 

referência (benchmarkings). 

Apesar da ampla gama de vantagens que a aplicação da DEA oferece, o método 

também apresenta algumas desvantagens/limitações, como apontam Sarafidis (2002) e Allen et 

al (1997): 

• A utilização da DEA pode implicar na identificação de mais Unidades Pareto eficientes 

do que de fato existam de verdade, fato intensificado nos casos em que a amostra de 

Unidades é pequena e o número de outputs é grande; 

• Apesar de ser possível implementar restrições no modelo que impeçam que 

importantes outputs tenham atribuídos um baixo peso de ponderação a eles, assim 

como outputs não tão importantes tenham alto peso de ponderação atribuídos a si; não 
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existe uma maneira única para definir tais restrições dos pesos de ponderação e cada 

uma das restrições que venham a ser estabelecidas apresentará sua própria limitação; 

• A atribuição de qualquer desvio de uma Unidade em relação à fronteira eficiente ao 

fator ineficiência, considerando que esses desvios podem ser fruto de outros fatores 

como falhas de medição ou de custos ocultos, por exemplo. 

• A natureza determinística da DEA aumenta a chance de que valores espúrios (outliers) 

gerem uma falsa fronteira de eficiência, ocasionada por uma observação que não 

representa a realidade do grupo de Unidades homogêneas avaliadas. 

Para reduzir os efeitos dessas limitações e desvantagens, Allen et al (pág. 2, 1997) 

propõem a utilização de julgamentos de valor - “construtos lógicos incorporados em um estudo 

de avaliação da eficiência refletindo as preferências de tomadores de decisão no processo de 

avaliação da eficiência”. A inovação que estes sugerem é a de inserir julgamentos de valor que 

tenham influência na seleção dos pesos para os inputs e outputs do modelo. 

 

3.2.6 ANÁLISES DEA DE SUPER EFICIÊNCIA E EFICIÊNCIA CRUZADA 

A Super Eficiência consiste em comparar a DMU sob avaliação através de uma 

combinação linear das demais DMUs do conjunto, enquanto são excluídas as observações da 

DMU avaliada (MEZA e LINS, 2002). A utilização da super eficiência em DEA tem sido 

realizada com dois propósitos principais: (i) identificar outliers; e (ii) classificar as DMUs, 

mesmo que estas apresentem a mesma eficiência DEA (RAJIV e HSIHUI, 2006).  

Chen (2003) alerta para o fato de que existe uma grande chance de que o PPL de 

alguma das DMUs se apresente inviável no modelo de super eficiência DEA caso este não seja 

de retornos constantes de escala, ou quando todos os inputs/outputs não sejam simultaneamente 

modificados na mesma proporção. Nesses casos de PPL inviável e considerando: a super 

eficiência como uma medida de estabilidade da eficiência, ou de economia de inputs (modelo 

orientado à inputs)/incremento de produção (modelo orientado à outputs), de uma DMU 

eficiente; os autores explicam que a inviabilidade deste PPL indica que tal DMU mantém sua 

eficiência estável sob quaisquer circunstâncias de modificação de inputs, para o modelo 

orientado à inputs, ou de outputs, para o modelo orientado à outputs, neste modelo de super 

eficiência DEA aplicado. Assim, a inviabilidade pode ser interpretada como um valor que tende 

ao infinito, sendo essa a máxima eficiência possível. 

A eficiência cruzada é a avaliação da eficiência de uma DMU utilizando o conjunto de 

pesos ótimos, definidos pela solução dos PPLs outras DMUs, para as variáveis, deixando assim 

de ser resultado de uma autoavaliação. A média entre todas as eficiências obtidas para a DMU 
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é o que se denomina eficiência cruzada média da Unidade, ficando a cargo do responsável pela 

análise decidir considerar, ou não, a eficiência gerada com a autoavaliação neste índice. O 

cálculo da eficiência cruzada permite que seja estabelecido um ranking significativo entre 

DMUs 100% eficientes através do cálculo de sua eficiência cruzada. Destaca-se o fato de que 

o feito causado pelas diferentes combinações de peso para as variáveis é eliminado ao calcular 

a eficiência cruzada através da média. Outro índice que pode ser calculado com base nestes 

resultados é o da ineficiência média, que desconsidera as eficiências cruzadas que apresentaram 

valor de 100% (LINS e MEZA, 2000).  

Lins e Meza (2000) apresentam também o índice “maverick” (Mk) no qual é calculado 

o quociente da diferença entre a eficiência padrão (obtida através da autoavaliação) e a 

eficiência cruzada média, sobre a eficiência cruzada média. Através dos Mavericks é possível 

identificar os chamados “falsos positivos”, ou seja, Unidades que apresentam eficiência alta em 

suas autoavaliações por terem atribuído pesos irrealistas ou não apropriados às variáveis. Essas 

Unidades são as que apresentam alto valor para o índice Mk, indicando uma grande distância 

entre sua eficiência padrão e a eficiência cruzada média. 

 

3.3 Análise de agrupamentos 

3.2.1 CONCEITUAÇÃO 

A Análise de agrupamentos (Cluster analysis) é um grupo de técnicas multivariadas 

que objetiva, como o nome sugere, agrupar objetos de acordo com sua similaridade, relativa à 

características previamente selecionadas pelo pesquisador (HAIR et al, 2009). Henning et al 

(2016) e Kaufman e Rousseauw (2005) resumem agrupamento como a tarefa de identificar 

grupos em dados. 

Esse conjunto de técnicas têm sido desenvolvido em uma série de campos de pesquisa, 

com uma grande variedade de aplicações, tendo gerado uma vasta gama de abordagens para a 

análise de agrupamentos e quantidade ainda maior de estilos de apresentação e de notações na 

literatura (Henning et al, 2016). 

Para Hair et al (2009), a análise de agrupamentos é utilizada basicamente para atender 

a dois tipos de propósito: (i) a redução de um grande número de dados em grupos que tornem 

mais simples o seu tratamento e análise, e de conjuntos de dados que individualmente não 

apresentam significado e; (ii) para a geração de hipóteses acerca da natureza de dados ou para 

avaliar hipóteses geradas antes da realização da análise.  
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Everitt et al (2011) corroboram com esse pensamento ao expor as vantagens de realizar 

o agrupamento de objetos, dentre estes: melhor entendimento das informações relacionadas aos 

mesmos e de uma identificação mais fácil de padrões e similaridades entre os dados. 

A atividade de agrupar os mais diversos “objetos” em grupos faz parte da vida humana 

há muito tempo. No passado, o agrupamento era realizado através da análise subjetiva e 

dependia da confiança no julgamento do pesquisador. Com o aumento da complexidade do 

espectro de avaliação para uma análise de agrupamentos, como a necessidade de utilizar mais 

de três variáveis, e com os avanços da ciência moderna, surgiram os procedimentos automáticos 

de classificação. No decorrer de décadas, foi desenvolvida uma ampla gama de algoritmos e 

programas de computador para realização da análise de agrupamentos, assim como uma grande 

quantidade de métodos (KAUFMAN e ROUSEEUW, 2005). 

As razões para o desenvolvimento dessa grande variedade são, segundo Kaufman e 

Rouseeuw (2005), principalmente duas: (i) a classificação automática é uma disciplina 

relativamente nova e em pleno desenvolvimento, se estabelecendo como uma efetiva disciplina 

de conhecimento; e (ii) a inexistência de um método genérico que possa ser aplicado de forma 

idêntica para o agrupamento de quaisquer tipos de objetos de análise e nem um algoritmo único, 

podendo o agrupamento ser realizado por diferentes metodologias.  

Dessa forma, é crucial avaliar, baseado nas características das variáveis analisadas, 

qual metodologia de agrupamento é mais adequada aos tipos de aplicação e de grupos desejados 

(KAUFMAN e ROUSEEUW, 2005). Na literatura podem ser encontradas diversas 

classificações para os métodos de agrupamento. Kaufman e Roseeuw (2005) separam em dois 

tipos: métodos de partição e métodos hierárquicos, tratados com maior detalhe nas Seções 3.3.3 

e 3.3.4. 

 

3.3.2 MEDIDAS DE SIMILARIDADE 

Para Hair et al (2009, p. 440) um conceito fundamental da análise de agrupamentos é 

o de similaridade entre objetos: “[...] uma medida empírica de correspondência, ou semelhança, 

entre objetos a serem agrupados”. Os autores apresentam três métodos para análise de 

similaridade, medidas correlacionais, medidas de distância e medidas de associação, explicando 

que as medidas de distância são as preferidas e mais utilizadas. Isso se deve pelos seguintes 

motivos: (i) representam melhor o conceito de proximidade; e (ii) apresentam medidas métricas. 

Dentre as medidas de distância existentes, Hair et al (2009, p.442) destacam as 

seguintes: 

• Distância euclidiana: é distância em linha reta entre um ponto e outro. 
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• Distância euclidiana quadrada (ou absoluta): “é a soma dos quadrados das 

diferenças sem calcular a raiz quadrada. [...] é a distância recomendada para os 

métodos de agrupamento centroide e Ward”. 

• Distância city-block (ou de Manhattan): calculada através da soma das diferenças 

absolutas das variáveis. Mais fácil de calcular, porém pode levar à agrupamentos 

inválidos quando houver forte correlação entre as variáveis. Apresenta maior robustez 

em relação à outliers. 

• Distância de Chebychev: calculada como a maior diferença dentre o conjunto de 

diferenças do vetor de todas as variáveis de agrupamento. 

• Distância de Mahalanobis (D²): “é uma medida generalizada de distância que explica 

as correlações entre variáveis de uma maneira que pondera igualmente cada uma 

delas”. 

 

3.3.3 MÉTODOS HIERÁRQUICOS 

Segundo Fraley e Raftery (1998), os métodos hierárquicos são executados em estágios, 

produzindo uma sequência de partições, cada uma correspondendo a um número diferente de 

grupos. Tais estágios podem ser aglomerativos, onde grupos são fundidos, ou divisivos, onde 

um ou mais grupos são divididos em grupos menores.  

Kassambara (2017) caracteriza o Agrupamento Aglomerativo (agglomerative 

clustering) como aquele em que cada observação é, inicialmente, considerada um grupo (folha) 

e a partir de então os grupos similares são sucessivamente fundidos até que haja um só grande 

grupo (raiz). Em contrapartida, o Agrupamento Divisivo funciona de maneira inversa, iniciando 

com um grande grupo (raiz), que é sucessivamente subdividido em grupos menores, até que 

objetos heterogêneos tenham sido separados por grupos. 

 

3.3.3.1 Agrupamento aglomerativo 

A aplicação do método aglomerativo parte de um conjunto de clusters e iterativamente, 

vai mesclando-os de dois em dois com o mínimo de perdas em relação à função objetivo até 

que seja definido um número razoável de partições com o número desejado de clusters seja 

encontrado. O agrupamento aglomerativo é um método de rápida aplicação e pode ser 

empregado tanto sozinho, quanto como complemento a outros métodos de agrupamento 

(RITTER, 2015). De acordo com Fraley e Raftery (2012), os métodos aglomerativos 

convencionais utilizam heurística, como ligação simples (vizinhança mais próxima), ligação 

completa (vizinhança mais distante), ou soma de quadrados, para definir os agrupamentos.  
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De acordo com Ritter (2015, p. 147), a ligação completa busca minimizar o máximo 

diâmetro de todos os clusters (Eq. 4), focando na coesão dos mesmos, ao passo que a ligação 

simples objetiva maximizar a mínima distância entre dois clusters quaisquer (Eq. 5), focando 

no isolamento de cada um dos grupos. Além disso, o autor afirma que o método aglomerativo 

pode ser aplicado para quaisquer critérios de agrupamento. 

 

(eq.4) 

 

 

(eq. 5) 

 

Kassambara (2017) propõe um conjunto de 4 passos para o agrupamento aglomerativo 

hierárquico, são esses: 

1. Preparar os dados: dispondo-os em uma matriz numérica, com as linhas representando 

as observações individuais e as colunas representando as variáveis. 

2. Computar a informação da (dis)similaridade entre cada par de objetos do conjunto de 

dados. Para isso é necessário escolher qual método de medição de dissimilaridade 

deverá ser empregado, possibilidades as distâncias, euclidiana e Manhattan. 

3. Utilizar a função de ligação simples para agrupar os objetos numa árvore hierárquica, 

baseada na informação de distância gerada no primeiro passo. Nesse passo, os objetos 

ou grupos que estão mais próximos são conectados utilizando a função de ligação; 

4. Determinar onde cortar a árvore hierárquica em grupos, criando as partições dos dados. 

O autor supracitado ainda ressalta que existem diversos métodos aglomerativos de 

agrupamento (“clusterização”), conhecidos também como métodos de ligação, e cita como os 

mais comuns os seguintes: 

• Máximo, ou ligação completa: a distância entre dois grupos é definida como o máximo 

valor de cada emparelhamento possível entre os objetos do primeiro e do segundo 

grupo. Tende, como descrito anteriormente, a formar grupos mais coesos. 

• Mínimo, ou ligação simples: a distância entre dois grupos é definida como o mínimo 

valor de cada emparelhamento possível entre os objetos do primeiros e do segundo 

grupo. A tendência ao utilizá-lo é de que se obtenha grupos mais longos e distantes 

uns dos outros.  

• Média, ou ligação média: a distância entre dois grupos é definida como a média das 

distâncias entre os objetos de um grupo e do outro. 
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• Ligação centroide: a distância entre dois grupos é definida como a distância entre o 

centroide do primeiro grupo (um vetor de médias de tamanho correspondente a p 

variáveis) e o centroide do segundo grupo. 

• Método da mínima distância de Ward: minimiza a variância total interna do cluster. A 

cada passo, o par de clusters com a mínima distância “entre clusters” são mesclados. 

 

3.3.3.2 Agrupamento divisivo 

Kassambara (2017) conceitua os métodos divisivos como o inverso dos métodos 

aglomerativos e podem ser encontrados na literatura também sob o nome de DIANA (Divise 

analyses). Tais métodos funcionam de maneira “top-down”, ou seja, de cima para baixo, 

desmembrando um grupo raiz, onde todos os objetos se encontram agrupados na forma de um 

único cluster, em grupos menores. O processo ocorre de maneira iterativa e a cada rotina o 

grupo mais heterogêneo é subdividido em dois grupos menores, sendo repetido até que cada 

objeto esteja sozinho, formando as folhas dos ramos (leaf). Na Figura 8, Kassambara (2017) 

apresenta um esquema comparativo entre as iterações dos métodos aglomerativos e divisivos, 

partindo das folhas para a raiz, no caso do primeiro e da raiz para as folhas no caso do último. 

 

 

Figura 8 - Comparação entre os métodos, Aglomerativos e Divisivos . 

Fonte: Adaptado de Kassambara (2017, p. 68). 

 

3.3.3.3 Dendogramas 

Dendogramas são as representações gráficas da árvore hierárquica gerada no processo 

de agrupamento. Neste tipo de gráfico são apresentados de forma esquemática os sucessivos 

agrupamentos realizados por cada passo do algoritmo, partindo de cada folha (objeto 

individual), sendo agrupados de dois a dois em ramos, até que se chegue a um único grupo, 

como pode ser visto na Figura 9 (KASSAMBARA, 2017). 
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Figura 9 - Dendograma de Agrupamento. 

Fonte: Kassambara (2017, p. 72). 

A cada passo os objetos/grupos mais similares são agrupados em ramos maiores com 

uma altura maior. É essa altura que determina o grau de (dis)similaridade/distância entre os 

mesmos, sendo quanto mais alto o ramo, menor o grau de similaridade do grupo, tal medida de 

altura é definida como distância copenética. 

Segundo o autor, é possível medir a precisão com a qual as distâncias copenéticas 

refletem as distâncias originais encontradas através da matriz de distância adotada. Para isso, 

deve-se calcular a correlação entre as distâncias copenéticas e as distâncias originais. Quanto 

mais próximo de 1 for a correlação, maior será a precisão do resultado obtido com o 

dendograma em relação aos dados originais. 

Um dos problemas no agrupamento hierárquico é a definição de quantos grupos 

deseja-se obter. Através do dendograma, pode ser definida uma altura de corte a qual irá 

particionar os dados de acordo com o valor da distância copenética desejada, visando manter 

nível de homogeneidade dos dados suficiente para prosseguir com as análises desejadas. A 

Figura 10 mostra a divisão dos grupos do dendograma da Figura 9 ao se definir a distância 

copenética de corte igual a 5. 

 



27 

  

 

Figura 10 - Agrupamento através de definição de distância copenética de corte. 

Fonte: Kassambara (2017, p. 75). 

 

3.3.4 MÉTODOS DE PARTIÇÃO 

Os métodos de partição constroem k grupos, sendo necessários que esses satisfaçam 

duas condições principais: (i) conter ao menos um objeto; e (ii) cada objeto deve pertencer a 

um e somente um grupo (KAUFMAN e ROUSEEUW, 2005).  Kassambara (2017) divide os 

métodos de partição em três grupos:  

• k-means: cada grupo é representado pelo centro das médias dos pontos de dados 

pertencentes ao grupo. Esse método é sensível a dados anômalos e outliers. 

• k-medoids ou PAM (Partitioning Around Medoids): cada grupo é representado por um 

dos objetos no grupo. É um método menos sensível a outliers do que o k-means. 

• Clara – clustering large applications: uma extensão do k-medoids, adaptado para 

grandes quantidades de dados. 

 

3.3.4.1 K-means 

O K-means (k-médias) é o mais popular dentre os métodos de agrupamento, sendo 

classificado como hard clustering method por se tratar de um método que permite a 

classificação de cada objeto em um e apenas um grupo. Alguns dos principais motivos para tal 

popularidade são os fatos do algoritmo ser, sob a perspectiva computacional, fácil, rápido e 

eficiente em termos de utilização de memória; além de apresentar boas propriedades 

matemáticas (HENING et al, 2016).   

O método K-means (k-médias) tem como ideia central a busca pela minimização do 

valor total da variação interna do grupo (cluster), que consiste em agrupar os elementos de 

modo que as distâncias entre as médias dos componentes do grupo seja a menor possível. Existe 
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uma grande variedade de algoritmos baseados no método k-means, sendo o desenvolvido por 

Hartigan Wong o considerado como padrão (KASSAMBARA, 2017). 

De acordo com Kassambara (2017), o algoritmo supracitado define a variação total 

dentro do grupo como a soma das distâncias quadráticas euclidianas dos objetos e do 

correspondente centroide, representado pela Equação 6. 

 

(eq. 6) 

 

 

Onde xi representa um dado pertencente ao cluster Ck; µi é o valor médio dos pontos 

atribuídos ao cluster Ck. Cada observação xi é atribuída a um dado cluster, cuja soma das 

distâncias dos quadrados das observações ao centroide do cluster ao qual estão atribuídas µk é 

mínima. A variação total dentro do cluster é definida pela Equação 7. 

 

(eq. 7) 

 

A soma total do quadrado dentro do cluster mede o grau de compactação do 

agrupamento, a qual deve ser a menor possível para garantir a qualidade do agrupamento 

realizado. 

 

3.3.4.2 |IU-medoids 

De acordo com Kassambara (2017), assim como o K-means, o k-medoids é um método 

de agrupamento que separa os objetos de estudo (conjunto de dados) em k grupos de acordo 

com suas similaridades. Nesse método, cada grupo é representado por um dos dados do próprio 

grupo, denominado “medoid”.  

O medoid é um objeto tal que a dissimilaridade média entre este e todos os outros 

objetos componentes do grupo é mínima, correspondendo assim ao objeto localizado de 

maneira mais centralizada no cluster. Dessa forma, identifica-se a principal diferença entre o 

método k-means e o k-medoids, no primeiro, o valor central (centroide) era obtido através da 

média de todos os dados do grupo.  

Esse método é menos sensível a pontos espúrios e ruídos que o k-means, pois utiliza 

pontos que efetivamente compõem o grupo e não um valor médio, o qual é fortemente afetado 

por pontos espúrios.  
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O algoritmo PAM baseia-se na busca por k objetos representativos, ou medoids entre 

as observações do conjunto de dados avaliado. Dessa forma, é considerado também um 

algoritmo mais robusto que o k-means, por sua menor sensibilidade. 

 

3.3.4.3 Clustering Large Computer Applications (CLARA) 

A CLARA, Clustering Large Computer Applications, é uma extensão do método k-

medoids, desenvolvida para conjuntos de objetos de estudo com um grande volume de dados a 

serem avaliados, buscando a otimização computacional (KASSAMBARA, 2017). 

O grande diferencial desse método consiste no fato de que, ao invés de buscar medoids 

no conjunto inteiro de dados, a CLARA considera uma pequena amostra de tamanho pré-

definido e aplica o algoritmo PAM para gerar um conjunto ótimo de medoids para a amostra. 

A qualidade dos medoids resultantes é medida através da dissimilaridade média entre cada 

objeto do conjunto completo de dados e o medoid de seu cluster, definida como função de 

custo. 

O método repete o processo de seleção da amostra e de agrupamento por um número 

pré-definido de vezes com o objetivo de reduzir quaisquer vieses na seleção da amostra e na 

formação dos clusters. O último agrupamento representa o conjunto de medoids com custo 

mínimo. 

 

3.3.5 METODOLOGIA DE AGRUPAMENTO 

Hair et al (2009) propõem uma metodologia padrão para o processo de decisão em 

análise de agrupamentos. A metodologia é dividida em quatro estágios, sendo esses: (i) 

definição do problema da pesquisa, das respostas que se deseja obter e seleção das variáveis 

com que se deve trabalhar; (ii) verificação do tamanho da amostra, identificação e tratamento 

de outliers, definição da medida de similaridade a ser adotada e sobre a padronização, ou não 

dos dados; (iii) avaliação da representatividade da amostra e dos impactos da 

multicolinearidade; e (iv) determinação de agrupamentos e avaliação do ajuste geral. 

Para tornar mais didático o entendimento dos estágios desse processo, das questões 

que devem ser respondidas em cada um deles, e do caminho a seguir de acordo com as respostas 

para tais perguntas, Hair et al (2009) organizaram, através de um fluxograma de processos, 

todas essas informações4. 

 
4 Hair et al (2009, p. 437), apresentam a primeira parte do fluxograma contendo as informações 

referentes aos três primeiros estágios e, após explicarem todos os 4 estágios, apresentam seu complemento, 

contendo as informações do 4º estágio em Hair et al (2009, p. 448). 
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Por fim, os autores explicam as vantagens e as desvantagens ao se utilizar os métodos 

aglomerativos e os não aglomerativos de agrupamento, ressaltando o fato de que não há um que 

se sobressaia ao outro, sendo fundamental escolher o método que melhor se aplica ao objetivo 

da pesquisa e ao contexto na qual a mesma se insere. Outra possibilidade apresentada pelos 

autores é a de utilizar uma combinação de ambos, utilizando as vantagens de um método para 

compensar as desvantagens do outro.  

Para utilização da combinação de ambos, Hair et al (2009, p.454) explicam que é 

necessário dividir o agrupamento em dois passos: (i) utilizar a técnica hierárquica pra “[...] gerar 

um conjunto completo de soluções, definir soluções aplicáveis [...], caracterizar os centros de 

agrupamentos para atuarem como pontos sementes, e identificar quaisquer observações atípicas 

óbvias.”; e (ii) “depois que os casos atípicos foram eliminados, as demais observações podem 

então ser agrupadas por um método não-hierárquico com os centros de grupos dos resultados 

hierárquicos como pontos sementes iniciais". 

 

3.4 Trabalhos correlatos 

Como ponto de partida para o desenvolvimento da presente pesquisa e como base para 

sua realização, foram identificados na literatura produções científicas cujo tema e/ou 

metodologia demonstraram afinidade com o objeto e métodos a serem abordados (DEA, 

Análise de Agrupamentos e o setor de óleo e gás). A seguir são apresentadas breves explanações 

sobre tais estudos. 

 

3.4.1 ASSESSMENT OF SMARTPHONES USING MULTIMETHODOLOGY 

O estudo realizado por Koleilat e Lins (2016) foi selecionado pelo fato dos autores 

terem utilizado em seus procedimentos metodológicos as metodologias DEA e de Análise de 

Agrupamentos. 

O objetivo do artigo é avaliar os fatores e variáveis que influenciam na tomada de 

decisão na compra de um aparelho celular e na mensuração do desempenho de 122 aparelhos 

avaliados sob essa ótica. Para tal, os autores utilizaram dois métodos: (i) uma Análise de 

Agrupamentos multimetodológica, afim de garantir a homogeneidade e a comparabilidade das 

unidades avaliadas, e; (ii) uma Avaliação Cruzada da DEA para análise das eficiências das 

unidades de cada grupo definido na fase anterior, onde as eficiências são medidas tanto sob a 

ótica do PPL DEA próprio de cada unidade, quanto sob a ótica das resoluções dos PPLs das 

demais DMUs, possibilitando uma análise da eficiência de todas as Unidades sob a ótica das 

demais, além da sua própria, a qual visa maximizar sua eficiência.  
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A Análise de Agrupamentos foi realizada através da aplicação das metodologias de 

Análise de Componentes Principais (Principal Component Analysis - PCA), para redução da 

quantidade de dimensões da análise, seguida do algoritmo k-means para cálculo dos centroides 

de aproximação responsáveis pela mensuração das similaridades entre as unidades avaliadas. 

O resultado obtido nesta fase permitiu aos pesquisadores realizarem a classificação das 

unidades avaliadas em seis grupos de afinidade, atendendo deste modo ao critério de 

homogeneidade requerido para uma adequada aplicação da DEA. 

Para análise da eficiência, Koleilat e Lins (2016) utilizaram o método de Avaliação 

Cruzada DEA, consistindo na execução de duas etapas, a primeira de avaliação das eficiências 

utilizando os modelos BCC e CCR, denominada pelos autores como eficiência simples, e a 

segunda através da avaliação da eficiência de cada unidade pelos pesos das variáveis das outras 

unidades. Tal procedimento se justifica a partir do fato de que as eficiências obtidas através dos 

modelos BCC e CCR utilizam o conceito de auto avaliação, no qual cada unidade avalia sua 

eficiência a partir de pesos para os fatores e variáveis que mais a favorecem. Na avaliação 

cruzada, por sua vez, as unidades têm sua eficiência avaliada pela perspectiva das outras 

unidades, podendo ser considerada como uma forma de medição menos enviesada em relação 

à análise de eficiência simples. 

A aplicação da Avaliação Cruzada DEA permitiu aos autores identificarem os 

aparelhos mais eficientes, e que seriam de preferência da escolha dos consumidores, de cada 

um dos grupos definidos na Análise de Agrupamentos, tanto sob a ótica de auto avaliação, 

quanto sob a ótica das unidades concorrentes. 

A partir da análise da pesquisa e dos resultados obtidos por Koilelat e Lins (2016) 

pode-se verificar a efetividade da utilização da DEA combinada com a Análise de 

Agrupamentos, assim como a aplicabilidade da Avaliação Cruzada DEA e das metodologias 

PCA e k-means. 

 

3.4.2 THE OPTIMAL MODEL OF OILFIELD DEVELOPMENT INVESTMENT BASED ON 

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

Zhong e Zhao (2016) desenvolveram um modelo matemático para que empresas de 

exploração e produção de óleo e gás possam construir seus planos de investimento de 

exploração e de desenvolvimento de produção de reservatórios de maneira otimizada, em 

termos de lucratividade. 

A referida pesquisa foi selecionada como trabalho correlato ao presente trabalho por 

ter utilizado em sua metodologia a Análise de Envoltória de Dados combinada à Análise de 
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Agrupamentos para solução de um problema, referente à eficiência em termos de lucratividade, 

do setor de óleo e gás. 

Através da utilização da DEA e de métodos de solução de problemas de programação 

não linear por algoritmos genéticos, os autores construíram um modelo para definição da escala 

ideal de investimento de uma unidade produtiva, com o intuito de maximizar o lucro e o retorno 

sobre o investimento das empresas exploradoras. 

Para tal, os pesquisadores coletaram os dados de desenvolvimento de produção 

referentes ao ano anterior ao da análise e as endereçaram para cada reservatório desenvolvido 

no período. Além disso, foi definido que os reservatórios deveriam ser agrupados em diferentes 

classes, de acordo com as similaridades de cada um, as quais seriam consideradas como as 

Unidades Tomadoras de Decisão (Decision Making Units – DMUs) do modelo DEA. 

Para definição das classes de reservatório, os pesquisadores utilizaram um método 

iterativo de análise de agrupamentos, o qual consistiu na resolução de uma matriz de distâncias 

entre as variáveis dos diferentes reservatórios e na consolidação dos que apresentavam menores 

distâncias em uma nova classe, mesclada, de reservatório. Tal processo foi repetido sucessivas 

vezes, até que um número satisfatório, e de viável aplicação, de classes fosse definido. 

Uma vez definidas as DMUs, os pesquisadores desenvolveram o modelo DEA 

responsável por avaliar as eficiências de investimento, de perfuração e de engenharia de 

construção de equipamentos de superfície, de cada categoria de reservatório. 

A definição dos coeficientes obtidos através do modelo DEA para cada variável na 

avaliação da eficiência de investimento de cada DMU foi uma etapa fundamental para que os 

pesquisadores pudessem construir o problema de programação não linear, cuja solução ótima 

objetiva a maximização do Valor Presente Líquido obtido através da exploração dos 

reservatórios. 

 Através da pesquisa desenvolvida pelos autores, nota-se que a Análise de 

Agrupamentos, além de poder ser utilizada para a separação de unidades heterogêneas em 

grupos distintos de análise, também pode ser utilizada para a definição de novas DMUs, a partir 

da consolidação de unidades menores que apresentem alto grau de similaridade. Tal aplicação 

demonstrou-se útil para os pesquisadores no desenvolvimento de seu modelo DEA, pois 

permitiu aos mesmos criarem unidades maiores, as quais poderiam ter suas eficiências relativas 

analisadas sob o mesmo modelo sem ferir o princípio da homogeneidade que a Análise de 

Envoltória de Dados demanda. 

De modo similar, os autores demonstraram a aplicabilidade da DEA não somente 

como um método para avaliação e medição da eficiência de DMUs, mas como etapa 
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fundamental para resolução de um problema de otimização resolvido por um modelo de 

programação não linear. O referido trabalho ajuda a expor a gama de possibilidades de 

aplicação e as contribuições que a DEA pode oferecer na construção de modelos matemáticos, 

inclusive em casos que não sejam exclusivamente de Programação Linear. 

 

3.4.3 ASSESSMENT USING DATA ENVELOPMENT WITH CLUSTER ANALYSIS: A CASE 

FOR DIFFERENT TYPES OF GAS STATIONS 

O trabalho realizado por Li, Hou e Yao (2016) foi selecionado como correlato à 

presente pesquisa por utilizar em seu desenvolvimento as metodologias DEA e Análise de 

Agrupamentos, e por ser uma aplicação das mesmas na avaliação de eficiência em termos de 

lucratividade de diferentes tipos de postos de gasolina, um produto derivado do petróleo. 

Assim como Koleilat e Lins (2016), os autores utilizaram a Análise de Agrupamentos 

para assegurar a homogeneidade das unidades avaliadas e desta forma aumentar a efetividade 

dos resultados obtidos com o modelo DEA empregado. Para tal, foram identificadas 3 variáveis 

de inputs e outras 2 de outputs a serem utilizadas, primeiramente para a definição dos grupos 

afins e posteriormente para avaliação da eficiência das unidades. 

A Análise de Agrupamentos objetivava a definição de 4 grupos de postos de gasolina 

a partir da identificação de unidades com níveis similares de inputs e outputs. A técnica de 

agrupamento utilizada pelos autores foi a de Ward, a qual consiste na definição dos grupos por 

meio da minimização das variâncias dos dados dentro de cada grupo. Como resultado os postos 

foram classificados nas categorias: (i) postos de alta eficiência; (ii) postos de eficiência média; 

(iii) postos de baixa eficiência e; (iv) postos potenciais. 

A etapa seguinte consistiu na elaboração de dois modelos DEA CCR, ambos para 

avaliação da eficiência relativa de cada unidade em seu grupo de afinidade. O primeiro modelo 

foi construído para avaliação da eficiência relativa das unidades nos grupos definidos através 

da aplicação da técnica de Ward (Cluster Analysis DEA - CA-DEA) e o segundo em grupos 

definidos com base em seus ambientes geográficos (Super Efficiency DEA - SE-DEA). A 

aplicação da SE-DEA foi realizada para que houvesse a possibilidade de comparar os resultados 

obtidos com os resultados da CA-DEA com a aplicação da DEA sem a execução da etapa de 

agrupamento anterior.  

A metodologia descrita nos parágrafos anteriores pode ser melhor compreendida 

através do framework apresentado na Figura 11. 
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Figura 11 - O framework do modelo DEA com Análise de Agrupamentos. 

Fonte: Adaptado de Li, Hou e Yao (2016). 

Após aplicação dos dois modelos DEA para análise de eficiência dos tipos de postos 

de gasolina, os pesquisadores conseguiram constatar que o modelo SE-DEA, por não considerar 

a homogeneidade das DMUs como premissa para análise de eficiência, demonstrou apresentar 

indicadores pouco precisos para a maioria das amostras em cada grupo geográfico analisado. 

Por outro lado, os autores conseguiram obter indicadores mais precisos e significativos através 

da utilização do modelo CA-DEA, que os permitiu chegar a importantes conclusões sobre a 

lucratividade dos tipos de postos de gasolina e, assim, propor diretrizes para planos de 

desenvolvimento futuros do setor. 

Através deste estudo, pode-se constatar os ganhos que a combinação da Análise de 

Agrupamentos pode trazer na aplicação da DEA para análise de eficiência de DMUs, quando 

comparada à sua aplicação pura. 

 



35 

  

3.5 Considerações finais – DEA e Análise de Agrupamentos 

A análise de agrupamentos se apresenta como uma ferramenta de ampla aplicação nos 

mais diversos campos de estudo, vista a inescapável necessidade de agrupar objetos para 

facilitar o entendimento e a análise de sistemas, sejam esses mais, ou menos complexos. 

Ao longo dos anos, diversos métodos foram desenvolvidos para oferecer base 

científica e metodológica a essa tarefa tão importante que nos primórdios era realizada apenas 

de modo empírico. Dentre as classificações utilizadas na literatura, encontra-se mais 

amplamente as que os dividem entre métodos hierárquicos e não-hierárquicos.  

Pode-se explicar essa variedade de métodos pelo fato de não haver um único que possa 

ser classificado como o melhor ou mais eficaz, cabendo ao pesquisador identificar aquele que 

melhor se aplica ao objetivo e aos tipos de variáveis, objetos e contexto em que sua pesquisa é 

desenvolvida. Pode-se inclusive optar por usar a combinação de métodos, buscando utilizar os 

benefícios de um método para mitigar as desvantagens que o outro apresenta. 

A possibilidade da utilização de múltiplos inputs e outputs de grandezas diferentes na 

medição da eficiência de Unidades Tomadoras de Decisão que a Análise Envoltória de Dados 

oferece, é uma característica que torna esse método ímpar nesse âmbito já muito explorado da 

eficiência técnica de produção. 

Além disso, a flexibilidade dos modelos a serem construídos permitem ao pesquisador 

identificar as diversas oportunidades de melhoria de desempenho das Unidades avaliadas, 

sejam elas em relação à uma melhor utilização de seus inputs, sejam na possibilidade de 

otimização de seus outputs. 

Desde seu desenvolvimento, por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), com o modelo 

CCR, a DEA têm evoluído, tendo passado por importantes avanços como o desenvolvimento 

do modelo BCC, por Banker, Charnes e Cooper (1984),  e a estruturação de uma metodologia 

genérica para aplicação do método por Golany e Roll (1988). Ao percorrer a literatura nota-se 

o desenvolvimento de muitos trabalhos de aplicação da DEA em diversos campos da ciência, 

inclusive combinando-a com outros métodos, o que demonstra mais uma face da versatilidade 

de tal método. 

A aplicação da análise de agrupamentos como fase anterior ao desenvolvimento do 

modelo DEA se apresenta como solução para atender a uma importante premissa do referido 

método de medição da eficiência: a garantia da homogeneidade dos objetos avaliados. Koleilat 

e Lins (2016), Zhong e Zhao (2016) e Li, Hou e Yao (2016) são exemplos de pesquisas cuja 

combinação dos métodos se mostrou de grande importância para a conclusão dos trabalhos 

dentro das expectativas de seus idealizadores. 
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Por fim, entende-se que os métodos desenvolvidos para o agrupamento de objetos de 

um sistema de acordo com suas (dis)similaridades e a DEA apresentam grande sinergia. Desse 

modo, acredita-se ser de grande valor sua aplicação como métodos complementares em 

pesquisas que objetivem medir a eficiência de DMUs de um sistema, garantindo a 

homogeneidade dos grupos de DMUs sob avaliação. 
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4 ARTIGO A – ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DA APLICAÇÃO DE DEA, MÉTODOS 

COMPLEMENTARES E SUAS APLICAÇÕES NO SETOR DE ÓLEO E GÁS 

 

Resumo 

 

Através da Análise Envoltória de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis), uma organização é capaz de medir 

sua eficiência e de definir suas metas de melhoria, o que tornou a DEA tema de muitas de publicações e muitos 

livros desde seu desenvolvimento. O objetivo deste artigo é realizar um estudo bilbiométrico acerca de trabalhos 

publicados que apliquem e desenvolvam em sua metodologia a Análise Envoltória de Dados e complementar 

expandindo a pesquisa para aplicação da DEA na indústria de óleo e gás. Os métodos bibliométricos empregam 

uma abordagem quantitativa para descrever, avaliar e monitorar as publicações de determinado campo de pesquisa. 

Com o objetivo de realizar filtros preliminares que pudessem aumentar a eficácia do estudo bibliométrico, utilizou-

se como base o quadro conceitual proposto pela metodologia desenvolvida por Treinta et al (2014). A base 

SCOPUS foi identificada como a mais indicada para realização do estudo. Através de seu mecanismo de busca 

foram realizadas diversas pesquisas estruturadas, as quais permitiram a identificação de periódicos, autores e 

publicações mais relevantes acerca do tema abordado. Por fim é apresentada uma visão geral da produção científica 

DEA aplicada ao setor de óleo e gás, indicando as 10 publicações identificadas como de maior relevância. 

 

Palavras-chave: análise envoltória de dados; estudo bibliométrico; óleo e gás. 

 

Abstract 

 

Through Data Envelopment Analysis (DEA), an organization is able to measure its efficiency and to define its 

improvement goals, which has made this method the subject of many essays and books since its development. The 

purpose of this article is to do a bilbiometric study about publications that apply and develop dea and complement 

the research, expanding it to its application in the oil and gas industry. Bibliometric methods employ a quantitative 

approach to describe, evaluate and monitor publications in a particular field of research. In order to use preliminary 

filters that could increase the effectiveness of the bibliometric study, the conceptual framework proposed by the 

methodology developed by treinta et al (2014) was used as a basis. The SCOPUS database was identified as the 

most suitable for the study. Through its search engine, several structured searches were carried out, which allowed 

the identification of the most relevant journals, authors and publications on the topic addressed. An overview of 

dea scientific production applied to the oil and gas sector is presented, indicating the 10 publications identified as 

most relevant. 

 

Keywords: Data Envelopment Analysis; bibliometric stdudy; oil and gas. 
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4.1 Introdução 

A eficiência técnica é uma das características mais importantes sobre o desempenho 

de uma organização produtiva (FÄRE, GROSSKOPF E LOVELL, 1985). Para Ben-Belhassen 

e Womack (2000), a eficiência técnica é um elemento chave para a lucratividade de uma 

companhia, uma vez que esta mede a habilidade de uma empresa produzir o máximo de 

produtos com uma determinada quantidade de insumos. 

Um dos métodos utilizados para a medição da eficiência de sistemas produtivos, cuja 

base conceitual tem como ponto de partida o método de Farrel (1957), é a Análise Envoltória 

de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis). A DEA utiliza modelos matemáticos não 

paramétricos para medir a eficiência de Unidades Tomadoras de Decisão (DMUs – Decision 

Making Units), considerando múltiplos inputs na produção de múltiplos outputs. 

Um modelo DEA tem a capacidade de demonstrar o quanto uma DMU pode produzir 

a mais utilizando a mesma quantidade de inputs, ou quanto ela pode economizar de inputs para 

produzir a mesma quantidade de outputs, caso melhore sua eficiência produtiva. Através deste 

método, uma organização seria capaz de medir sua eficiência e de definir suas metas de 

melhoria, o que a tornou foco de milhares de publicações e muitos livros desde seu 

desenvolvimento (KAO, 2017). 

O setor de petróleo apresenta como uma de suas características mais marcantes o alto 

custo de suas operações, principalmente quando as mesmas são realizadas em alto mar 

(offshore), tipo de exploração que representa 92% do petróleo produzido no Brasil (ARAÚJO 

e ALMEIDA, 2009; ANP, 2018, p. 9). Aliado ao alto custo, o setor também apresenta alta 

complexidade no desenvolvimento de suas atividades, o que faz com que a eficiência 

operacional seja uma das métricas mais utilizadas e importantes para as empresas do setor. 

O objetivo deste artigo é realizar um estudo bibliométrico acerca de trabalhos 

publicados, que apliquem e desenvolvam em sua metodologia a Análise Envoltória de Dados, 

e complementá-lo, expandindo a pesquisa para as aplicação da DEA na indústria de óleo e gás. 

Para isso foram identificados os artigos, os periódicos e os autores mais relevantes. 

 

4.2 Revisão bibliométrica 

Bibliometria consiste na aplicação de métodos matemáticos e estatísticos em 

publicações educacionais. A primeira tentativa de sistematizar uma coleção de dados nesse 

sentido foi feita por Alfred Lotka e Samuel Bradford, responsáveis por estabelecer as leis 

fundamentais da bibliometria (THOMPSON e WALKER, 2015).  
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Momesso e Noronha (2017) explicam que não há consenso sobre a origem do termo, 

existindo na literatura diversas fontes que afirmam que esse foi desenvolvido por Alan 

Pritchard, enquanto outros afirmam que tenha sido elaborado por Paul Otlet. Através de seu 

estudo, os autores supracitados esclarecem que o termo foi utilizado primeiro por Paul Otlet, 

em 1934 no seu livro “Traité de Documentation”, enquanto Pritchard o utilizaria pela primeira 

vez em 1969. Após estudar as produções de tais autores sobre o tema, apesar de identificar que 

eles partem de pontos e conceitos diferentes, o entendimento sobre o que é bibliometria é o 

mesmo para ambos. Dessa forma, concluem que o criador do termo foi Paul Outlet (1934) e 

que Pritchard (1969) pode ter sido o primeiro a propô-lo em uma publicação no idioma inglês. 

Pritchard (1969) propõe a utilização do termo bibliometria em substituição ao estudo 

antes nomeado de estatística bibliográfica. O autor justifica a mudança de nome para uma 

mesma técnica através do argumento de que, apesar de muitos estudos aplicarem teoricamente 

o conceito de estatística bibliométrica, este só havia sido utilizado quatro vezes em 60 anos. 

Pritchard (1969) explica a baixa utilização do termo por considerá-lo grosseiro, não muito 

descritivo e que pode ser confundido com a estatística por si própria e com bibliografia sobre 

estatística. Ainda assim, este autor propõe apenas uma mudança no nome formal adotado para 

práticas que já eram aplicadas no estudo da bibliografia, conhecido como estatística 

bibliométrica, e que consiste principalmente em: 

• Clarear o processo da comunicação escrita, do entendimento da sua natureza e do 

desenvolvimento de uma disciplina; por meio da contagem e análise das várias 

possibilidades da comunicação escrita; 

• Agrupar e interpretar estatísticas relacionadas a livros e periódicos, que possam 

demonstrar movimentos históricos para determinar e verificar utilização de tais 

publicações em pesquisas. 

Outlet (1934, p.14) por sua vez define bibliometria como a parte da bibliologia5 

responsável pelas medidas ou quantidades aplicada aos livros, podendo ser denominada 

também como bibliologia aritmética ou matemática. O autor ressalta que todos os elementos 

previstos pela bibliologia são suscetíveis de medição e é necessário passar cada vez mais para 

um entendimento de caráter quantitativo de seus dados do que qualitativo ou descritivo. 

De acordo com Zupic e Cater (2015), os métodos bibliométricos empregam uma 

abordagem quantitativa para descrever, avaliar e monitorar as publicações de determinado 

campo de pesquisa. Tais métodos apresentam o potencial de introduzir um processo de revisão 

 
5 Bibliologia é a arte de escrever, publicar e difundir os dados da ciência (OUTLET, 1934, p. 9). 
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da literatura de forma livre de vieses subjetivos e que é capaz de guiar o pesquisador às 

publicações de maior relevância para sua pesquisa. 

Segundo os mesmos autores, os métodos bibliométricos utilizam os dados 

bibliográficos disponibilizados pelos bancos de dados de publicações científicas para construir 

imagens estruturais de determinado campo de pesquisa. Essas imagens podem ser utilizadas 

basicamente sob dois objetivos: (i) para avaliar o desempenho de autores e instituições; e (ii) 

para descrever a estrutura e as dinâmicas de determinado campo de conhecimento. Dessa forma, 

a utilização dos métodos bibliométricos é de grande utilidade para pesquisadores que buscam 

realizar revisões bibliográficas sobre linhas de pesquisa específicas. 

Uma das medidas de influência mais utilizadas pelos pesquisadores é o número de 

citações de uma publicação, sendo construído uma lista com as top-N publicações, autores ou 

instituições mais citadas na área foco da pesquisa. A utilização de citações como critério de 

relevância é um excelente critério para a medição e influência relativa do critério avaliado, mas 

apresenta uma lacuna em relação à identificação de relacionamentos entre as diversas 

publicações daquele campo de pesquisa. Cobo et al (2011), por exemplo, utilizam como um 

dos critérios para análise quantitativa da evolução da aplicação prática da teoria Fuzzy a 

quantidade de citações recebidas por uma publicação. 

Além das citações, Zupic e Cater (2015) apresentam outros quatro métodos para 

análise bibliométrica, todos listados e descritos na Tabela 1. Para a presente pesquisa, adotou-

se como critério principal para análise de relevância o critério de citações, assim como a 

quantidade de publicações, sempre que aplicável. 

 

Tabela 1 - Sumário dos métodos bibliométricos. 

Método Descrição 
Unidades 

de análise 
Prós Contras 

Citação 

Estimativa da 

influência de 

documentos, 

autores ou 

periódicos de 

publicação 

através de taxas 

de citações. 

Documentos 

Autores 

Periódicos 

Pode rapidamente 

encontrar a importância 

de um trabalho no 

campo de pesquisa. 

Novas publicações possuem 

menos tempo para serem 

citadas, dessa forma, a contagem 

de citações como medida de 

influência apresenta um viés de 

valorizar publicações mais 

antigas. 

Cocitação 

Conecta 

documentos, 

autores ou 

periódicos com 

base em sua 

aparição 

conjunta em 

uma lista de 

referências. 

Documentos 

Autores 

Periódicos 

É o mais utilizado e 

validado método 

bibliométrico. Conectar 

documentos, autores ou 

periódicos através da 

cocitação tem se 

mostrado uma medida 

confiável. 

Partindo do ponto onde 

Cocitação é desenvolvida 

através de artigos citados, dessa 

forma, não é a maneira mais 

eficaz para mapear fontes de 

pesquisa. Citações levam tempo 

para serem acumuladas, então 

artigos mais recentes podem não 

ser conectados diretamente, mas 

somente através de clusters. 
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citação é uma medida de 

influência, a cocitação 

oferece um método para 

filtrar os trabalhos mais 

importantes. 

Muitas citações são necessárias 

para mapear artigos, então é 

impossível mapear artigos que 

não tenham sido muito citados. 

Em alguns bancos de dados 

bibliográficos. Quando se está 

desempenhando uma análise de 

cocitação, apenas as 

informações referentes ao autor 

principal (primeiro autor) são 

consideradas. 

Emparelhamento 

bibliográfico 

Conecta 

documentos, 

autores ou 

periódicos com 

base no número 

de referências 

compartilhadas. 

Documentos 

Autores 

Periódicos 

Disponibilidade 

imediata: não requer que 

sejam acumuladas 

citações. Pode ser 

utilizada para novas 

publicações que não 

foram citadas ainda, 

campos emergentes e 

subcampos menores de 

pesquisa. 

Só pode ser utilizada para 

horizontes temporais limitados 

(em intervalos de até cinco 

anos). Não identifica 

inerentemente o trabalho mais 

importante, como os critérios de 

contagem de citações e 

cocitações; é difícil saber se as 

publicações são importantes ou 

não. 

Coautoria 

Conecta autores 

quando esses 

são coautores de 

uma publicação. 

Autores 

Pode prover evidências 

de colaborações e 

produzir uma estrutura 

social do campo de 

pesquisa. 

Colaborações nem sempre são 

reconhecidas como coautoria. 

Co trabalho 

Conecta 

palavras-chave 

quando essas 

aparecem no 

mesmo título, 

resumo ou lista 

de palavras-

chave. 

Palavras 

Utiliza o conteúdo dos 

documentos para análise 

(outros métodos 

utilizam apenas os 

metadados 

bibliográficos). 

Palavras podem aparecer em 

diferentes formatos e podem 

apresentar diferentes 

significados. 

Fonte: adaptado de Zupic e Cater (2015). 

 

4.3 Método de pesquisa 

Com o objetivo de realizar filtros preliminares que pudessem aumentar a eficácia do 

estudo bibliométrico, utilizou-se como base a metodologia proposta por Treinta et al (2014), 

tendo como foco a identificação do que de melhor foi publicado acerca da DEA aplicada ao 

setor de óleo e gás. Optou-se por tal metodologia pelo fato dela possibilitar a realização de uma 

pesquisa ampla, sem vieses pré-estabelecidos e que prima pela qualidade, abrangência e 

contribuição científica dos documentos encontrados. 

A metodologia proposta por Treinta et al (2014, p. 508) é composta por seis etapas, as 

quais apoiam “[...] a seleção e priorização de um conjunto de dados bibliográficos que 

represente o estado da arte do assunto pesquisado”. As referidas etapas são: (i) definição dos 

conceitos principais da pesquisa; (ii) definição da estratégia da pesquisa; (iii) realização da 

pesquisa; (iv) formação do banco de dados inicial; (v) refinamento da amostra e formação do 
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portfólio de artigos; e (vi) aplicação do método multicritério de apoio à decisão para a 

priorização de artigos.  

Contudo, por não ser escopo deste trabalho selecionar um portfólio de artigos ou 

classificar os que representam o estado da arte, as etapas (iv) a (vi) da metodologia citada não 

foram executadas. Em seu lugar foram conduzidas análises bibliométricas utilizando os 

critérios de influência apresentados, referenciada nessa pesquisa como etapa (iv). 
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Figura 12 - Etapa I: conceitos principais da pesquisa. 

Fonte: o Autor (2020). 
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Uma vez estabelecidos os fatores expostos no quadro da Figura 12, define-se a 

estratégia de pesquisa. De acordo com os autores, a definição da estratégia é fundamental para 

que seja possível elaborar a árvore de palavras-chave que irá nortear a pesquisa, sendo o 

desdobramento dos objetivos de pesquisa em palavras-chave o objetivo e produto desta etapa. 

A Figura 13 apresenta a estratégia de pesquisa elaborada pelo autor para o presente estudo, 

apresentando como resultado a árvore de palavras-chave utilizada para realização da pesquisa. 

Destaca-se que os termos apresentados na Figura e que são sucedidos de um asterisco são 

aqueles cujos termos derivados de seu radical foram identificados como de total relevância para 

a presente pesquisa, por exemplo, o radical “operat” pode ser derivado nos termos operational 

e operations, ambos relevantes. Ressalta-se também que os termos que se encontram entre 

aspas, como “operat* efficiency”, foram pesquisados dessa forma para garantir que os 

resultados apresentados pela ferramenta de busca mantenham a estrutura objetivada pelo autor, 

no caso mencionado, em que os termos se encontram junto e na ordem apresentada. 
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Figura 13 - Estratégia de pesquisa desdobrada em árvore de palavras-chave. 

Fonte: o Autor (2020). 
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Para cumprir o primeiro objetivo específico definido no quadro conceitual apresentado 

na Figura 12 (identificar as principais bases de conhecimento sobre DEA), definiu-se como 

ponto de partida a utilização do Portal de Periódicos CAPES como mecanismo de busca. Tal 

opção teve como fundamento as seguintes vantagens apresentadas pela própria CAPES 

(2020a): 

• acesso às melhores publicações do mundo, fornecendo acesso aos autores, periódicos 

e sociedades internacionais mais conceituados;  

• mecanismo de busca que permite a inserção de diversos critérios como autor, assunto 

e/ou palavra-chave; e 

• acesso a conhecimento atualizado, permitindo ao usuário acessar publicações do 

mundo inteiro em tempo real através do portal. 

O processo de busca no referido portal seguiu as seguintes etapas: (i) busca geral na 

barra de pesquisa pelo tema “Data Envelopment Analysis”; (ii) refinamento filtrando pelo 

campo “assunto” o termo “Data Envelopment Analysis”; (iii) aplicação do filtro para que 

fossem apresentados somente periódicos revisados por pares; (iv) identificação das bases com 

publicações no tema foco e; (v) seleção da base para aplicação das fases seguintes da pesquisa.  

As pesquisas descritas a seguir foram realizadas no dia 18 de julho de 2020. As Tabelas 

2 e 3 apresentam, respectivamente, a quantidade de resultados obtidos em cada uma das etapas 

supracitadas e a quantidade de documentos cadastrados nas 10 bases com maior quantidade de 

publicações, identificadas após a aplicação dos filtros das etapas i, ii e iii. 

 

Tabela 2 - Resultados das etapas de busca através do Portal de Periódicos CAPES. 

FASE DESCRIÇÃO 
QUANT. DE 

RESULTADOS 

(i) ASSUNTO:  DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 26.056 

(ii) FILTRO: "NESTE ASSUNTO": DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 12.177 

(iii) FILTRO: PERIÓDICOS REVISADOS POR PARES 10.858 

Fonte: o Autor (2020). 
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Tabela 3 - Resultados por Coleção. 

BASE RESULTADOS 

SCOPUS (Elsevier) 8.765 

Science Citation Index Expanded (Web of Science) 5.525 

OneFile (GALE) 4.481 

Technology Research Database 3.977 

ScienceDirect Journals (Elsevier) 3.943 

Elsevier (CrossRef) 3.861 

Materials Science & Engineering Database 3.712 

Advanced Technologies & Aerospace Database 3.195 

Social Sciences Citation Index (Web of Science) 3.065 

Engineering Research Database 2.847 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Através dos resultados obtidos, pode-se perceber que, ao seguir as etapas de 

refinamento da pesquisa pelo Portal de Periódicos CAPES, a base conveniada ao portal que 

apresenta maior relevância no tema em questão é a SCOPUS (Elsevier). Dentre os 10.858 

resultados encontrados entre todas as bases aplicando-se as etapas de filtragem descritas, 8.765 

(aproximadamente 81% dos resultados) se encontram disponíveis na referida base. Por esse 

motivo, decidiu-se por continuar o processo de análise bibliométrica utilizando a base SCOPUS 

(Elsevier). 

Além disso, são fatores que reforçam a escolha da base citada como mecanismo de 

busca de referências de qualidade para a pesquisa: 

• a SCOPUS é a maior base de resumos e citações revisada por pares do mundo 

(ELSEVIER, 2020); 

• oferece uma série de ferramentas inteligentes para busca, análise e visualização do 

objeto pesquisado (ELSEVIER, 2020); e 

• possui uma ampla base de documentos completos disponíveis para o pesquisador. 

O levantamento das publicações relacionadas ao tema Análise por Envoltória de Dados 

e sua aplicação no setor de óleo e gás foi realizado na base SCOPUS entre 18 e 20 de julho de 

2020. A sequência da pesquisa seguiu o diagrama apresentado na Figura 13. Pela relevância 

dos resultados obtidos, optou-se por realizar todas as buscas desta pesquisa no idioma inglês, 

uma vez que os resultados obtidos em uma primeira consulta nos idiomas português e espanhol 

apresentaram quantidade muito inferior aos encontrados na língua inglesa. A Tabela 4 apresenta 

a estrutura da pesquisa realizada no motor de busca da Base SCOPUS seguindo a árvore de 

busca elaborada; assim como a quantidade de resultados obtidos para cada tema e para as 

interseções. 
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Tabela 4 - Estrutura de busca por hierarquia da árvore de palavras-chave na base SCOPUS. 

ESTRUTURA DA ÁRVORE DA PESQUISA 

Eficiência Operacional  (20.715 resultados) 

( ( TITLE-ABS-KEY ( "Product* efficiency" ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( "Tech* efficiency" ) )  OR ( 

TITLE-ABS-KEY ( "Operat* efficiency" ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-KEY ( analysis ) )  OR  ( TITLE-ABS-

KEY ( appraisal ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( assessment ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( measurement ) )  OR  

( TITLE-ABS-KEY ( evaluation ) ) ) 

Análise Envoltória de Dados     (27.862 resultados) 

( TITLE-ABS-KEY ( "Data Envelopment Analysis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "DEA" ) ) 

Segmento de Mercado    (103.040 resultados) 

(( TITLE-ABS-KEY ( "Oil and Gas") )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( Petroleum) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-KEY 

( industry) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( company ) )  OR ( TITLE-ABS-KEY ( enterprise ) )  OR  ( TITLE-

ABS-KEY ( firm ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( business) ) ) 

Eficiência Operacional  e Análise Envoltória de Dados    ( 4.329 resultados) 

( ( ( TITLE-ABS-KEY ( "Product* efficiency" ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( "Tech* efficiency" ) )  OR  ( 

TITLE-ABS-KEY ( "Operat* efficiency" ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-KEY ( analysis ) )  OR  ( TITLE-ABS-

KEY ( appraisal ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( assessment ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( measurement ) )  OR  

( TITLE-ABS-KEY ( evaluation ) ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-KEY ( "Data Envelopment Analysis" )  OR  

TITLE-ABS-KEY ( "DEA" ) ) )   

Segmento de Mercado e Análise Envoltória de Dados   (138 resultados) 

( ( TITLE-ABS-KEY ( petroleum ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( "Oil and Gas" ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-

KEY ( industry ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( company ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( enterprise ) )  OR  ( 

TITLE-ABS-KEY ( firm ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( business ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-KEY ( dea ) )  

OR  ( TITLE-ABS-KEY ( "Data Envelopment Analysis" ) ) )  

Segmento de Mercado e Eficiência Operacional    (331 resultados) 

( ( TITLE-ABS-KEY ( "oil and gas" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "petroleum" ) )  AND  ( TITLE-ABS-KEY ( 

industry )  OR  TITLE-ABS-KEY ( company )  OR  TITLE-ABS-KEY ( business )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 

firm )  OR  TITLE-ABS-KEY ( enterprise ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-KEY ( "Product* efficiency" ) )  OR  ( 

TITLE-ABS-KEY ( "Tech* efficiency" ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( "Operat* efficiency" ) ) )  AND  ( ( 

TITLE-ABS-KEY ( analysis ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( appraisal ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( assessment 

) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( measurement ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( evaluation ) ) ) 

Eficiência Operacional, Análise Envoltória de Dados e Segmento de mercado    (19 resultados) 

( ( ( TITLE-ABS-KEY ( "Oil and Gas" ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( petroleum ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-

KEY ( industry ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( company ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( enterprise ) )  OR  ( 

TITLE-ABS-KEY ( firm ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( business ) ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-KEY ( "Data 

Envelopment Analysis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "DEA" ) ) )  AND  ( ( ( TITLE-ABS-KEY ( "Product* 

efficiency" ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( "Tech* efficiency" ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( "Operat* 

efficiency" ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-KEY ( analysis ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( appraisal ) )  OR  ( 

TITLE-ABS-KEY ( assessment ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( measurement ) )  OR  ( TITLE-ABS-KEY ( 

evaluation ) ) ) )  

Fonte: o Autor (2020). 

 

4.4 Análise bibliométrica 

A partir das pesquisas realizadas na base SCOPUS utilizando os termos apresentados 

na Tabela 4, foram efetuadas análises quantitativas, buscando responder às questões da pesquisa 

(Figura 12). 
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Ao pesquisar o termo DEA, ou “Data Envelopment Analysis”, foram obtidos 27.814 

resultados. Contudo, ao avaliar os anos em que foram publicados os documentos, percebe-se 

que existem resultados anteriores ao do ano da publicação de Charnes, Cooper e Rhodes (1978), 

a qual dá origem a Análise Envoltória de Dados. Dessa forma, optou-se por refazer a pesquisa 

utilizando apenas o termo “Data Envelopment Analysis”. Com esse ajuste, foram encontrados 

18.026 resultados, publicados entre os anos de 1980 e 2020. Apesar da redução na quantidade 

de resultados obtidos ao ser eliminado o termo DEA, entende-se que os resultados encontrados 

utilizando apenas o termo “Data Envelopment Analysis” apresentam maior confiabilidade no 

sentido de estarem relacionados ao método foco do estudo. 

Através da ferramenta de análise fornecida pela base de estudo, foram encontrados os 

resultados apresentados a seguir e que permitem responder a algumas questões da presente 

pesquisa. 

 

4.4.1 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS POR ANO DE PUBLICAÇÃO 

Pode-se notar que a quantidade de publicações utilizando o método DEA ultrapassou 

pela primeira vez a marca de 100 publicações em um ano em 1996. Outro marco importante é 

o crescimento na quantidade de publicações entre os anos de 2003 (204) e 2009 (956), 

ultrapassando 1.000 publicações em um ano em 2011. Desde então, em todos os anos foram 

publicados mais de 1.000 documentos relacionados ao método, sendo a maior marca atingida 

em 2019, com 1.700. Vale ressaltar que 2020 ainda é um ano em curso e, até julho de 2020, já 

foram publicados 1.129 documentos.  

Exposto isso, é notável o crescimento do interesse do meio acadêmico acerca do 

método, visto a curva crescente de publicações sobre o tema (Figura 14). Essa informação é 

corroborada pelo elevado coeficiente de correlação (90%) entre o avançar dos anos e a 

quantidade de publicações, que indica que, à medida que os anos passam, maior a tendência de 

que haja mais publicações sobre a DEA. 
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Figura 14 - Quantidade de publicações por ano. 

Fonte: o Autor com base na ferramenta de análise de dados do SCOPUS (2020).. 

 

4.1.2 QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES POR AUTOR 

Ao analisar a quantidade de publicações sobre DEA por autor, notou-se que apenas 9 

(nove) possuem mais de 100 publicações no tema, sendo estes: Liang L. (155), Zhu J. (151), 

Lofti L.H. (149), Jahanshahloo G.R. (147), Azadeh A. (135), Emrouznejad A. (123), Wu J. 

(110), Sueyoshi T. (108) e Cook WD. (103). Fato também importante de ser relatado a respeito 

desses autores é de que, dentre estes, apenas Jahanshahloo G.R., Sueyoshi T e Cook WD não 

aparecem na lista dos 15 autores com maior quantidade de publicações sobre DEA quando 

avaliados apenas os documentos publicados nos últimos 5 anos. Cabe ressaltar que, os dois 

últimos, publicaram mais de 20 estudos nesse período. Dessa forma, têm-se um indicativo de 

que estes autores, além de serem relevantes para a construção da literatura disponível a respeito 

do tema, também continuam contribuindo para a evolução do método, desenvolvendo pesquisas 

atuais sobre a DEA.  

A Figura 15 apresenta os 15 autores com maior quantidade de publicações sobre DEA 

e os 15 autores com maior quantidade de publicações sobre DEA nos últimos 5 anos, dando 

destaque para os que estão presentes nas duas listas. Outro ponto interessante é que o autor que 

mais publicou sobre o método desde o seu desenvolvimento (Liang, L.), é também o segundo 

com mais publicações entre os anos de 2016 e 2020. 
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Figura 15 - Autores que mais publicaram sobre DEA. 

Fonte: o Autor com base na ferramenta de análise de dados do SCOPUS (2020).. 

 

Com o intuito de avaliar a relevância dos documentos publicados pelos autores 

identificados na Figura 15, realizou-se complementarmente uma pesquisa para levantar quantas 

de suas publicações foram citadas e por quantas vezes os autores foram citados. Para tal análise 

foram selecionados os 15 autores com maior volume de produção desde o desenvolvimento do 

método DEA e os 10 com maior quantidade de publicações nos últimos 5 anos. Através do 

resultado (Tabela 5), notam-se características que demonstram a relevância de seus trabalhos, 

sendo as principais: 

• nenhum, dentre os 19 listados, teve menos do que 70% de suas publicações citadas ao 

menos 1 vez; 

• aproximadamente 88% das publicações desses autores foi citada ao menos uma vez; 

• 11 autores apresentam um índice de citação igual, ou superior, a 90% de suas 

publicações; 

• a obra mais citada dentre esses apresenta resultado mais do que 9 vezes superior à 

segunda publicação mais citada;  

• o autor mais citado apresenta 1,78 vezes mais citações do que o segundo colocado no 

ranking; 

• quando se classifica o top 10 autores em quantidade de publicações e posteriormente 

se avalia estes pela quantidade de publicações que receberam citações, apenas dois não 

figuram em ambos os rankings; 

• Zhu J. aparece como o segundo autor mais relevante, tanto no critério de quantidade 

de publicações, quanto em número de vezes em que é citado. 
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Tabela 5 - Ranking de autores por quantidade de citações. 

Autor 

Qtd.  

de  

public 

Qtd  

Public. 

citadas 

Publicação mais citada 
Qtd. 

citações-  

Qtd. total 

de citações 

Ranking 

de 

public. 

Liang, L. 155 
141  

(91%) 

DEA models for supply chain 

efficiency evaluation 
291 

5570 

Média =36 
1 

Zhu, J. 151 
142  

(94%) 

Modeling undesirable factors in 

efficiency evaluation 
772 

9461 

Média =63 
2 

Jahanshahloo, 

G.R. 
147 

124  

(84%) 

Efficiency analysis and ranking of 

DMUs with Fuzzy data 
148 

2308 

Média =16 
5 

Azadeh, A. 135 
121  

(90%) 

An integrated DEA PCA numerical 

taxonomy approach for energy 

efficiency assessment and consumption 

optimization in energy intensive 

manufacturing sectors 

119 
2018 

Média =15 
7 

Emrouznejad, 

A. 
123 

111  

(90%) 

Evaluation of research in efficiency and 

productivity: A survey and analysis of 

the first 30 years of scholarly literature 

in DEA 

614 
3405 

Média =28 
8 

Wu, J. 110 
98  

(89%) 

Environmental efficiency evaluation 

based on Data Envelopment Analysis: 

A review 

206 
2265 

Média =21 
9 

Sueyoshi, T. 147 
146  

(99%) 

A unified framework for the selection 

of a Flexible Manufacturing System 
293 

7603 

Média =52 
5 

Cook, W.D. 103 
95  

(92%) 

Data Envelopment Analysis (DEA) - 

Thirty years on 
846 

6131 

Média =60 
10 

Saen, R.F. 100 
90  

(90%) 

A new Fuzzy DEA model for 

evaluation of efficiency and 

effectiveness of suppliers in sustainable 

supply chain management context 

183 
1445 

Média =14 
11 

Lu, W.M. 88 
69  

(78%) 
A survey of DEA applications 318 

2076 

Média =24 
12 

Lozano, S. 85 
65  

(76%) 

Centralized resource allocation using 

Data Envelopment Analysis 
178 

1837 

Média =22 
13 

Lotfi, F. H. 150 
120  

(80%) 

Selecting symmetric weights as a 

secondary goal in DEA cross-efficiency 

evaluation 

79 
1776 

Média =12 
3 

Tavana, M. 79 
73  

(92%) 

A taxonomy and review of the Fuzzy 

Data Envelopment Analysis literature: 

Two decades in the making 

215 
1852 

Média =23 
14 

Cooper, 

W.W. 
78 

77  

(99%) 

Some models for estimating technical 

and scale inefficiencies in Data 

Envelopment Analysis 

7934 

16866 

Média 

=216 

15 

Amirteimoori

, A. 
76 

61  

(80%) 

Two-stage network structures with 

undesirable outputs: A DEA based 

approach" 

55 
721 

Média =9 
16 

Zhu, Q. 51 
46  

(90%) 

Measuring energy and environmental 

efficiency of transportation systems in 

China based on a parallel DEA 

approach 

72 
986 

Média =19 
19 

Toloo, M. 75 
55  

(73%) 

A new DEA method for supplier 

selection in presence of both cardinal 

and ordinal data 

88 
933 

Média =12 
17 
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Molinos-

Senante, M. 
50 

45  

(90%) 

Energy efficiency in Spanish 

wastewater treatment plants: A non-

radial DEA approach 

168 
948 

Média =19 
20 

An, Q. 48 
39  

(81%) 

Environmental efficiency evaluation 

based on Data Envelopment Analysis: 

A review 

206 
937 

Média =20 
21 

Fonte: o Autor com base na ferramenta de análise de dados do SCOPUS (2020).. 

 

4.1.3 FONTES DE PUBLICAÇÃO MAIS RELEVANTES 

De modo análogo à análise realizada para a relevância dos autores em termos de 

quantidade de publicações e à atualidade de seus conteúdos, foram avaliados os principais 

fóruns, revistas e periódicos com publicações sobre o método DEA. 

Foram encontrados ao todo 149 fontes de publicação sobre o método DEA, onde as 

fontes que apresentaram menor quantidade apresentavam 17 publicações. A maior fonte de 

publicações, com mais do que o dobro da segunda colocada, foi a European Journal Of 

Operational Research, com 789 publicações, seguida do Journal Of The Operational Research 

Society (362) e do Annals Of Operations Research (229). Desses últimos resultados é possível 

concluir que o método DEA, desenvolvido no âmbito da Pesquisa Operacional, apesar de ter se 

expandido para outras áreas, permanece tendo como suas principais fontes de publicação 

editoriais cujo foco é sua disciplina de origem. 

Contudo, ao avaliar a taxa de crescimento da quantidade de publicações sobre o 

método nas diferentes fontes, nota-se que o Journal of Cleaner Production tem sido o principal 

expoente nos últimos anos sob esse critério, sendo também, o terceiro colocado em número de 

publicações acumuladas ao longo de todo o horizonte avaliado. 

A Figura 16 apresenta o ranking com as 15 maiores fontes em termo de quantidade de 

publicações DEA, assim como a evolução da quantidade de publicações das 5 fontes com maior 

número de publicações sobre o método. Na Tabela 6 são apresentadas as classificações Qualis 

CAPES (Quadriênio 2013-2016) de cada um desses periódicos na área de Engenharias III, 

através das quais se pode constatar que as principais fontes de publicação em termos 

quantitativos também apresentam excelente desempenho em termos de qualidade. 
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Figura 16 - Fontes de publicação sobre DEA mais relevantes em termos de quantidade. 

Fonte: o Autor com base na ferramenta de análise de dados do SCOPUS (2020).. 

 

Tabela 6 - Classificação QUALIS CAPES das Fontes. 

Fonte 

Classificação 

Qualis CAPES 
Fonte 

Classificação 

Qualis CAPES 

European Journal Of Operational 

Research, 
A1 Applied Economics B1 

Journal Of The Operational 

Research Society 
B1 Omega United Kingdom Não disponível 

Annals Of Operations Research A2 
Computers And Industrial 

Engineering 
Não disponível 

Journal Of Cleaner Production A1 Omega A1 

Journal Of Productivity Analysis Não disponível 
International Series In Operations 

Research And Management Science 
Não disponível 

Expert Systems With Applications A1 Energy Policy A2 

Sustainability Switzerland Não disponível Benchmarking B3 

Socio Economic Planning Sciences Não disponível    

Fonte: o Autor com base em CAPES (2020b). 

 

4.1.4 PUBLICAÇÕES MAIS RELEVANTES 

Após verificar os autores e as fontes de publicação mais relevantes, foram avaliadas 

as publicações, sendo construído o ranking com as 10 que apresentam maior quantidade de 

citações, sob o horizonte completo da avaliação e outro ranking considerando apenas os últimos 

5 anos, com objetivo de reduzir os impactos da temporalidade. Os resultados são apresentados 

nas Tabelas 7 e 8, nas quais também é indicado (formatação em negrito, subscrito e em itálico) 

se os autores e as fontes das publicações também figuravam em seus respectivos rankings 

(Figuras 15 e 16). 



55 

  

Após a realização desta pesquisa os fatores mais importantes observados foram: 

• dos autores identificados como mais relevantes por quantidade de publicações e por 

número de citações (Tabela 5), apenas Cooper W.W. e Cook W.D. apareceram na lista 

dos autores com artigos mais citados sob o horizonte temporal total; 

• dentre os autores classificados como os mais relevantes (Tabela 5), somente Lu W.M., 

Emrouznejad A. e Sueyoshi T. figuram na lista de autores com artigos mais citados 

entre os anos de 2016 e 2020; 

• 15 autores que não entraram na lista dos autores como mais relevantes (Tabela 5) 

aparecem como autores, ou coautores de algum dos artigos mais citados, quando 

avaliado todo o horizonte temporal; 

• Outros 25 autores que não tinham sido identificados anteriormente, aparecem como 

autores, ou coautores dos artigos mais citados, quando avaliado o horizonte temporal 

entre 2016 e 2020; 

• Autores como Seiford L.M. (4), Cooper W.W. (3), Charnes A. (2), Tone K.(2), Simar 

L. (2) e Wilson P.W.(2) aparecem com mais de uma publicação entre as mais citadas 

no horizonte temporal total avaliado; 

• Quando avaliado apenas o horizonte temporal entre 2016 e 2020, nenhum dos autores 

teve mais de uma de suas publicações entre as mais citadas. 

De forma complementar, foi conduzida uma pesquisa sobre a quantidade de obras e 

citações dos autores que: (a) elaboraram as publicações mais citadas sob a ótica dos dois 

horizontes temporais abordados nessa pesquisa; e (b) figuram com mais de uma publicação 

entre as mais citadas (Tabela 9). Cabe destacar que os autores já avaliados na Tabela 5 não 

foram incluídos novamente nesta etapa. 
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Tabela 7 - Publicações DEA mais citadas. 

Publicação Ano Citações 
Tipo de 

Publicação 
Fonte da Publicação Autores 

Some models for estimating technical 

and scale inefficiencies in Data 

Envelopment Analysis. 

1984 7.934 Artigo Management Science 

Banker R.D. 

Charnes A. 

Cooper W.W. 

An introduction to efficiency and 

productivity analysis 
2005 2.143 Livro 

An Introduction to 

Efficiency and 

Productivity Analysis 

Coelli T.J. 

Prasada Rao 

D.S. 

O'Donnell 

C.J. 

Battese G.E. 

Slacks-based measure of efficiency in 

Data Envelopment Analysis 
2001 1.680 Artigo 

European Journal of 

Operational Research 
Tone K. 

Estimation and inference in two-

stage, semi-parametric models of 

production processes 

2007 1.522 Artigo Journal of Econometrics 
Simar L. 

Wilson P.W. 

Data Envelopment Analysis: A 

comprehensive text with models, 

applications, references and DEA-

solver software: Second edition 

2007 1.504 Livro Springer 

Cooper W.W. 

Seiford L.M. 

Tone K. 

Sensitivity analysis of efficiency 

scores: How to bootstrap in 

nonparametric frontier models 

1998 1.063 Artigo Management Science 
Simar, L. 

Wilson, P.W. 

Foundations of Data Envelopment 

Analysis for Pareto-Koopmans 

efficient empirical production 

functions 

1985 995 Artigo Journal of Econometrics 

Charnes, A. 

Cooper, 

W.W. 

Golany, B. 

Seiford, L. 

M. 

Stutz, J. 

Recent developments in DEA. The 

mathematical programming approach 

to frontier analysis 

1990 910 Artigo Journal of Econometrics 
Seiford, L.M. 

Thrall, R.M. 

Data Envelopment Analysis (DEA) - 

Thirty years on 
2009 847 Artigo 

European Journal of 

Operational Research 

Cook, W.D. 

Seiford, L.M. 

Efficiency and cross-efficiency in 

DEA derivations, meanings and uses 
1994 779 Artigo 

Journal of the 

Operational Research 

Society 

Doyle, J. 

Green, R. 

Fonte: o Autor com base na ferramenta de análise de dados do SCOPUS (2020).. 
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Tabela 8 - Publicações DEA mais citadas entre os anos 2016 e 2020. 

Publicação Ano Citações 
Tipo de 

Publicação 

Fonte da 

Publicação 
Autores 

A survey and analysis of the first 

40 years of scholarly literature in 

DEA: 1978–2016 

2018 217 Artigo 

Socio-Economic 

Planning 

Sciences 

Emrouznejad A. 

 Yang G.-L. 

A comprehensive review of Data 

Envelopment Analysis (DEA) 

approach in energy efficiency 

2017 167 Revisão 

Renewable and 

Sustainable 

Energy Reviews 

Mardani, A. 

Zavadskas E.K. 

Streimikiene D. 

Jusoh A. 

Khoshnoudi M. 

Impact of energy conservation 

policies on the green productivity 

in China's manufacturing sector: 

Evidence from a three-stage DEA 

model 

2016 163 Artigo Applied Energy 

Li K. 

Lin B. 

A literature study for DEA applied 

to energy and environment 
2017 159 Artigo 

Energy 

Economics 

Sueyoshi T. 

Yuan Y. 

Goto M. 

 

 Review of methodologies and 

polices for evaluation of energy 

efficiency in high energy-

consuming industry 

2017 121 Revisão 

Computers and 

Operations 

Research 

 Li, M.-J.,  

Tao, W.-Q.  

Environmental efficiency analysis 

of China's regional industry: a Data 

Envelopment Analysis (DEA) 

based approach 

2017 111 Artigo 

Journal of 

Cleaner 

Production 

Chen, L. 

Jia, G. 

Research fronts in Data 

Envelopment Analysis" 
2016 107 Revisão 

Omega (United 

Kingdom) 

Liu, J.S. 

Lu, L.Y.Y. 

Lu, W.M. 

A comparative study of robust 

efficiency analysis and Data 

Envelopment Analysis with 

imprecise data" 

2017 103 Artigo 

Expert Systems 

with 

Applications 

Wei, G. 

Wang, J. 

Measuring China's regional energy 

and carbon emission efficiency 

with DEA models: A survey" 

2016 103 Revisão Applied Energy 

Meng, F. 

Su, B. 

Thomson, E. 

Zhou, D. 

Zhou, P. 

Modelling pollution-generating 

technologies in performance 

benchmarking: Recent 

developments  limits and future 

prospects in the nonparametric 

framework" 

2016 102 Revisão 

European 

Journal of 

Operational 

Research 

Dakpo, K.H. 

Jeanneaux, P. 

Latruffe, L. 

Fonte: o Autor com base na ferramenta de análise de dados do SCOPUS (2020).. 
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Tabela 9 - Perfil de publicações DEA de autores com mais de uma publicação entre as mais citadas. 

Autor 

Tot.  

de  

Public. 

Qtd 

citadas 
Publicação mais citada 

Qtd. de 

citações- 

mais 

citada 

Total de 

citações em 

todos os 

doc. 

Ranking 

de 

public. 

Banker, R.D. 38 
38  

(100%) 

Some models for estimating 

technical and scale inefficiencies in 

Data Envelopment Analysis. 

7957 
12712 

Média =335 
2 

Charnes, A. 25 
25  

(100%) 

Some models for estimating 

technical and scale inefficiencies in 

Data Envelopment Analysis. 

7957 
12024 

Média =481 
7 

Yang, G. L. 27 
18  

(67%) 

A survey and analysis of the first 

40 years of scholarly literature in 

DEA: 1978–2016 

220 
463 

Média =17 
6 

Seiford, L. M. 37 
36  

(97%) 

Data Envelopment Analysis: A 

comprehensive text with models,  

applications,  references and DEA-

solver software: Second edition 

1506 
7864 

Média =213 
3 

Tone, K. 64 
48  

(75%) 

Slacks-based measure of efficiency 

in Data Envelopment Analysis 
1693 

6138 

Média =96 
1 

Simar, L. 35 
34  

(97%) 

Estimation and inference in two-

stage,  semi-parametric models of 

production processes 

1523 
5925 

Média =169 
4 

Wilson, P. W.  29 
28  

(97%) 

Estimation and inference in two-

stage,  semi-parametric models of 

production processes 

1523 
5674 

Média =196 
5 

Fonte: o Autor com base na ferramenta de análise de dados do SCOPUS (2020).. 

 

4.1.5 MÉTODOS COMBINADOS À DEA 

Buscando identificar os métodos que têm sido aplicados junto à Análise Envoltória de 

Dados, foram adotados os seguintes passos: (i) pesquisa para identificar publicações sobre 

revisão da literatura acerca do tema que possibilitem indicar outros métodos que tenham sido 

utilizados em conjunto com a DEA; (ii) análise dos títulos e resumos das publicações mais 

recentes sobre o método em foco; (iii) pesquisa combinando DEA e os métodos combinados 

identificados para avaliar sua maturidade em termos de quantidade de publicações e referências. 

Na Tabela 10 são listados métodos cuja aplicação em conjunto ou em complemento à 

Análise Envoltória de Dados foi identificada na literatura, assim como diversos modelos DEA 

desenvolvidos para solucionar os mais variados problemas. As Tabelas 11 e 12 apresentam os 

5 métodos complementares e Modelos DEA com maior quantidade de resultados retornados 

em pesquisa na base SCOPUS. 
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Tabela 10 - Métodos complementares e Métodos/Modelos DEA. 

Métodos complementares 

(1) Fuzzy (FDEA); (2) Life Cycle Assessment; (3) non-radial Malmquist performance index, Malmquist-

Luenberger productivity index, Malmquist productivity index, Malmquist indices; (4) Cluster analysis, 

Clustering method; (5) Principal component analysis; (6) Analytic Hierarchy Process (AHP), Fuzzy AHP 

(FAHP); (7) Corrected Ordinary Least Squares (COLS); (8) Stochastic Frontier Analysis (SFA); (9) Multi-

Criterion Decision Analysis (MCDA–DEA); (10) Rough set theory (RST); (11) Simple additive weighting (SAW); 

(12) Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS); (13) Index Decomposition 

Analysis (IDA); (14) Logarithmic mean divisia index (LMDI); (15) Artificial Neural Network (ANN); (16) Data 

Panel Analysis; (17) Assurance Region (AR). 

Métodos/Modelos DEA 

(1) Super-efficiency DEA; (2) Bootstrap DEA; (3) Two-Stage Target Setting DEA; (4) Undesirable factors DEA; 

(5) Cross efficiency DEA; (6) Network DEA Dynamic; (7) DEA Slacks based measure (DEA-SBM); (8) 

Technology Forecasting (TFDEA); (9) Non-radial DEA; (10) DEA Discriminant Analysis (DEA-DA); (11) 

Three Stage Virtual Frontier DEA; (12) Virtual Frontier Benevolent DEA (VFB-DEA); (13) Recursive DEA 

(RDEA); (14) Improved DEA; (15) Multi component DEA; (16) Shared input DEA; (17) Bads-goods DEA; (18) 

Risk adjusted DEA; (19) input fixing DEA; (20) Stochastic DEA; (21) Slack-adjusted DEA; (22) Radial DEA; 

(23) DEA window analysis; (24) Meta-frontier DEA. 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Tabela 11 - Top 5 Métodos complementares e DEA, resultados na base SCOPUS. 

Método Complementar # Termos de busca avançada 

"non-radial Malmquist 

performance index" or "Malmquist-

Luenberger productivity index" or 

"Malmquist productivity index" or 

"Malmquist indices"  

1.121 

(( TITLE-ABS-KEY ( "non-radial Malmquist performance 

index" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Malmquist-Luenberger 

productivity index" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Malmquist 

productivity index" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Malmquist 

indices" ) )) and (TITLE-ABS-KEY ( "Data Envelopment 

Analysis" )) 

"Fuzzy"  956 
( TITLE-ABS-KEY ( "Fuzzy")  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

"Data Envelopment Analysis" ) )  

"Analytic Hierarchy Process" or 

"AHP" or "Fuzzy AHP" or "FAHP" 
504 

(( TITLE-ABS-KEY ( "Analytic Hierarchy Process")  OR  

TITLE-ABS-KEY ("AHP")  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Fuzzy 

AHP")  OR  TITLE-ABS-KEY ( "FAHP") )) and (TITLE-ABS-

KEY ( "Data Envelopment Analysis" )) 

"Stochastic Frontier Analysis" or 

"SFA" 
388 

(( TITLE-ABS-KEY ( "Stochastic Frontier Analysis")  OR  

TITLE-ABS-KEY ("SFA"))) and (TITLE-ABS-KEY ( "Data 

Envelopment Analysis" )) 

"Life Cycle Assessment"  107 
( TITLE-ABS-KEY ( " Life Cycle Assessment")  AND  

TITLE-ABS-KEY ( "Data Envelopment Analysis" ) )  

Fonte: o Autor (2020). 
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Tabela 12 -Top 5 Modelos DEA, resultados na base SCOPUS. 

Modelo DEA # Termos de Busca avançada 

"Super-efficiency DEA" or "Super-

efficiency Data Envelopment 

Analysis" 

304 

( TITLE-ABS-KEY ( "Super-efficiency DEA" )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( "Super-efficiency Data Envelopment Analysis" ) 

)   

"Recursive DEA" or "RDEA" or 

"Recursive Data Envelopment 

Analysis" 

207 

(TITLE-ABS-KEY ( "RDEA" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 

"Recursive DEA" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Recursive Data 

Envelopment Analysis" ) )  

"Bootstrap DEA" or "Bootstrap 

Data Envelopment Analysis" 
153 

( TITLE-ABS-KEY ( "Bootstrap Data Envelopment 

Analysis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Bootstrap DEA") )   

"Radial DEA" or "Radial Data 

Envelopment Analysis" 
141 

( TITLE-ABS-KEY ("Radial Data Envelopment Analysis")  

OR  TITLE-ABS-KEY ( "Radial DEA") )   

"Stochastic DEA" or "Stochastic 

Data Envelopment Analysis" 
118 

( TITLE-ABS-KEY ("Stochastic Data Envelopment 

Analysis")  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Stochastic DEA") )   

Fonte: o Autor (2020). 

 

Através dos resultados obtidos, nota-se que a utilização de métodos Malmquist e que 

envolvem a aplicação de lógica Fuzzy atrelada à DEA têm sido amplamente adotados, sendo a 

quantidade de resultados retornados para ambos os casos muito maior do que a dos demais 

métodos identificados. Ainda assim, percebe-se grande relevância dos outros 3 métodos listados 

na Tabela 12, com o de menor volume retornando mais de 100 publicações relacionadas. 

Em relação aos modelos DEA, verifica-se um número bem menor de publicações para 

cada um dos modelos identificados, sendo os de maior relevância em termos quantitativos o da 

“super eficiência” e o recursivo. 

Entende-se que o conhecimento, tanto dos métodos, quanto dos modelos, identificados 

é de suma importância para os pesquisadores que desejam se aprofundar no tema e produzir 

novos trabalhos aplicando o que há de mais moderno relacionado à DEA. Desse modo, 

construiu-se a Tabela 13, na qual é apresentada uma breve explicação sobre como os métodos 

e modelos apresentados nas Tabelas 11 e 12 têm sido aplicados. 
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Tabela 13 - Descrição dos métodos complementares e modelos DEA considerados de maior relevância. 

Método Complementar Descrição 

Fuzzy 

Geralmente, os autores que utilizam a lógica Fuzzy junto à DEA, o fazem 

principalmente em decorrência da imprecisão inerente aos problemas reais 

acerca da medição e utilização de inputs e outputs; uma vez que a DEA tem 

como uma de suas premissas a nitidez dos dados a serem utilizados. Dessa 

forma, a aplicação da lógica Fuzzy pode ser realizada de diversas maneiras, 

tendo como principal objetivo, viabilizar a aplicação da DEA em contextos em 

que há imprecisão ou ambiguidade nos dados de inputs e outputs a serem 

utilizados nos modelos DEA. 

Trabalhos envolvendo DEA e lógica Fuzzy foram publicados por Kao e Liu 

(2000); Guo e Tanaka (2001); e Lertworasirikul et al (2003), os quais foram 

citados por inúmeros outros trabalhos.  

Malmquist indices  

Os índices Malmquist são utilizados para medir o desempenho do objeto em 

foco ao longo do tempo. Na literatura podem ser encontrados índices Malmquist 

que medem desde a produtividade e suas decomposições (Simar e Wilson, 

1999) até o desempenho em emissão de CO2 (Zhou, Ang e Han, 2010). 

Estão disponíveis na literatura trabalhos que aplicam Modelos DEA para deduzir 

índices Malmquist (Coeli e RAO, 2005), que utilizam ambas as técnicas para 

identificar DMUs mais eficientes que outras (Sturm e Williams, 2004), dentre 

outros.  

Analytic Hierarchy Process 

/ Fuzzy AHP 

 São encontradas na literatura diversas aplicações entre DEA e AHP, com 

propósitos variados, como por exemplo em Ramanathan (2006), que utiliza a 

DEA para definir os pesos das comparações par a par realizadas na aplicação 

AHP. Ertay, Ruan e Tuzkaya (2006) por sua vez utilizam a DEA para avaliar um 

modelo de layout de um sistema produtivo, o qual é construído através de 

softwares que permitem a utilização de dados, tanto exatos, quanto difusos, 

através da utilização de xlógica Fuzzy para construir diversos modelos. Com o 

objetivo de coletar, Ertay, Ruan e Tuzkaya (2006) aplicam o método AHP para 

coletar dados qualitativos relacionados à qualidade e flexibilidade.  

Life Cycle Assessment 

 

Life cycle assessment é uma metodologia já bastante difundida, a qual permite 

avaliar os impactos ambientais de um processo ou produto (VÁZQUEZ-ROWE, 

2012; LOZANO et al, 2009). 

Lozano et al (2009) e Iribarren et al (2011) utilizam os dois métodos para poder 

relacionar a eficiência operacional de uma DMU e os impactos ambientais 

gerados pela sua atividade.  

Stochastic Frontier 

Analysis (SFA) 

 

A SFA, assim como a DEA, consiste em um método para definição de uma 

fronteira de eficiência. Contudo, a SFA é um método paramétrico, o qual 

considera que a curva de eficiência sofre efeito de dois fatores de erro: (i) um 

resultante de condições que estão sob controle do objeto sob análise (sempre 

negativo) e; (ii) um totalmente aleatório, e portanto estocástico, de fatores 

externos aos quais o objeto não tem controle. (VARABOYOVA e 

SCHREYÖGG, 2013). 

Bhattacharyya, Lovell e Sahay (1997) utilizam em seu trabalho a DEA para 

calcular a eficiência técnica de suas DMUs e posteriormente aplicam a SFA para 

atribuir variação às eficiências calculadas a três fontes diferentes: componente 

temporal, componente próprio e componente de ruído aleatório. 

Fried et al (2002) propõem uma técnica para incorporar efeitos ambientais e 

ruídos em um método de avaliação baseado em DEA. Para isso, utilizam a SFA 

para decompor as variações de desempenho em cada input/output (dependendo 

da orientação do modelo DEA) em três dimensões: efeitos ambientais, 

ineficiência gerencial e ruído estatístico.  

Modelo DEA Descrição 

Super-efficiency DEA 

Consiste em comparar a DMU sob avaliação através de uma combinação linear 

das demais DMUs do conjunto, enquanto são excluídas as observações da DMU 

avaliada (MEZA e LINS, 2002). 
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A utilização da super-eficiência em DEA tem sido utilizada com dois propósitos 

principais: (i) identificar outliers e; (ii) ranquear as DMUs, mesmo que 

apresentem a mesma eficiência DEA (RAJIV e HSIHUI, 2006). 

Recursive DEA (RDEA) 

Os modelos DEA recursivos consistem na construção de algoritmos que 

implementam em sua rotina diversas iterações, onde os resultados de uma 

iteração servem como insumo para a próxima. Grigoroudis, Petridis e Arabatzis 

(2014) desenvolvem um modelo RDEA para propor o design de uma cadeia de 

suprimentos de biomassa através da minimização custos e otimização da 

eficiência. 

Radial DEA 

São os modelos DEA clássicos, nos quais existe a condição de que para que uma 

DMU ineficiente se torne eficiente é necessário que seja reduzida a quantidade 

de inputs, mantendo os outputs constantes, ou que seja aumentada a quantidade 

de outputs, mantendo os inputs constantes, de forma equiproporcional. 

Bootstrap DEA 

"O termo Bootstrap se refere, em geral, a uma técnica ou método de simulação, 

que objetiva a obtenção de intervalos de confiança para as estimativas dos 

parâmetros de interesse, por reamostragem do conjunto de dados original" 

(ESPINOSA, SANDANIELO e NETO, p. 41, 2006). São os inúmeros os estudos 

que aplicam o método junto à DEA encontrados na literatura. Li et al (2019) 

utilizam o bootstrap DEA para corrigir vieses e para garantir que os valores de 

eficiência obtidos estejam dentro do intervalo de confiança desejado pelos 

autores. Song et al (2013) aplicam o bootstrap DEA para medir a eficiência 

energética dos países do BRICS, utilizando o método bootstrap com o objetivo 

de tornar confiável a aplicação da DEA mesmo com uma amostra pequena de 

dados. 

Stochastic DEA (SDEA) 

Nesses modelos DEA, assume-se que, tanto os inputs, quanto os outputs são 

resultados de processos estocásticos, fazendo com que a eficiência, resultante de 

sua relação, também o seja (DAVTALAB-OYAIE, ASGHARIAN e NIA, 2019). 

Zha, Zhao e Bian (2016) utilizam a SDEA para medir a eficiência energética, a 

eficiência na emissão de CO2, o potencial de economia de energia e o potencial 

de redução na emissão de CO2 de regiões na China, através de um modelo 

estocástico radial e de um não radial. A SDEA foi adotada pelos autores devido à 

incerteza inerente à emissão de CO2, fator que o método estocástico é capaz de 

tratar de modo eficaz no processo de medição da eficiência. 

Fonte: o Autor (2020). 

 

4.1.6 DEA E A INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS 

Com o intuito de responder às últimas perguntas do quadro conceitual que norteou esse 

levantamento bibliométrico, realizou-se uma pesquisa combinando a Análise Envoltória de 

dados e os dois principais termos utilizados para descrever a indústria do petróleo: (i) petróleo 

e; (ii) óleo e gás. Foram obtidos 119 resultados na combinação desses termos. Após análise dos 

resumos, foram eliminados os documentos que apenas continham os termos, porém não se 

tratava de aplicações no setor. Dentre os mais relevantes, seguindo o critério de número de 

citações, os 5 primeiros colocados são apresentados na Tabela 14. 

 

 

 

Tabela 14 - Principais publicações combinando DEA e Indústria de Óleo e Gás. 

Autores Títulos Ano Fonte Citações 
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Sueyoshi T.;  

Goto M. 

Data Envelopment Analysis for 

environmental assessment: 

Comparison between public and 

private ownership in petroleum 

industry 

2012 
European Journal of 

Operational Research 
114 

Egilmez, G.; 

Kucukvar, M.; 

Tatari, O.  

Sustainability assessment of U.S. 

manufacturing sectors: An 

economic input output-based 

frontier approach 

2013 
Journal of Cleaner 

Production 
120 

Azadeh, A.; 

Amalnick, M.S.; 

Ghaderi, S.F.; 

Asadzadeh, S.M. 

An integrated DEA PCA 

numerical taxonomy approach for 

energy efficiency assessment and 

consumption optimization in 

energy intensive manufacturing 

sectors 

2007 Energy Policy 119 

Feroz E.H.;  

Kim S.;  

Raab R.L. 

Financial statement analysis: A 

Data Envelopment Analysis 

approach 

2003 

Journal of the 

Operational Research 

Society 

76 

Easton L.;  

Murphy D.J.; 

Pearson J.N. 

Purchasing performance 

evaluation: With Data 

Envelopment Analysis 

2002 

European Journal of 

Purchasing and Supply 

Management 

75 

Sueyoshi, T.;  

Goto, M. 

Returns to scale and damages to 

scale under natural and managerial 

disposability: Strategy,  efficiency 

and competitiveness of petroleum 

firms 

2012 Energy Economics 66 

Thompson, R.G.; 

Lee, E.; 

Thrall, R.M. 

DEA/AR-efficiency of U.S. 

independent oil/gas producers 

over time 

1992 
Computers and 

Operations Research 
61 

Ross, A.D.; 

Droge, C. 

An analysis of operations 

efficiency in large-scale 

distribution systems 

2004 
Journal of Operations 

Management 
60 

Sueyoshi, T.; 

Wang, D. 

Sustainability development for 

supply chain management in U.S. 

petroleum industry by DEA 

environmental assessment 

2014 
Journal of Operations 

Management 
53 

Sueyoshi, T.;  

Goto, M. 

DEA environmental assessment in 

time horizon: Radial approach for 

Malmquist index measurement on 

petroleum companies 

2015 Energy Economics 42 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Ao analisar as publicações mais relevantes, notou-se que muitos artigos apresentaram 

temas relacionados à eficiência ambiental, o que mostra que a DEA tem sido muito explorada 

para temas relacionados ao meio ambiente quando aplicada à indústria de petróleo. Verificou-

se também que, mesmo quando segmentado ao setor, apesar da questão ambiental aparecer com 

maior destaque, a DEA tem sido utilizada para avaliar a eficiência em diversos aspectos dos 

negócios, vide os exemplos das pesquisas relacionadas na Tabela 14 (eficiência energética, 
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financeira e de compras, além da ambiental). Nota-se também que dois dos autores já 

identificados como relevantes para a construção do conhecimento disponível sobre DEA 

participaram das pesquisas relacionadas à indústria de óleo e gás destacadas. 

Os resultados apresentados anteriormente demonstram que, mesmo quando 

segmentado a um setor, apesar da questão ambiental aparecer com muita força, o método DEA 

pode ser utilizado para estudar a eficiência em diversos aspectos de uma companhia. Cabe 

ressaltar também que, dentre os 119 documentos encontrados, não foi identificado nenhum que 

abordasse a questão da eficiência operacional de plataformas de produção de petróleo. 

Nos documentos mais citados (Tabela 14) observa-se que métodos complementares 

identificados anteriormente nessa pesquisa, como a Assurance region e os índices Malmquists, 

assim como modelos DEA não clássicos, como o estocástico, também têm sido utilizados em 

aplicações do método no setor de óleo e gás. Esse fato comprova que o método, assim como 

suas variações e evoluções ao longo dos anos, apresenta grande potencial de aplicação em 

estudos voltados para a melhoria de desempenho das empresas do setor. 

Quando avaliada a tendência das publicações de DEA no setor, identificou-se que o 

primeiro estudo foi desenvolvido no ano de 1992 e que, desde então, não houve uma tendência 

clara de crescimento ou decrescimento em quantidade de publicações. Contudo, nota-se que 

desde 2011, têm sido publicados ao menos 4 estudos relacionando DEA e a indústria de óleo e 

gás. Como pode ser visto na Figura 17, o ano de 2019 foi o de maior produção científica 

relacionando os dois temas em foco, seguido por 2018 e, apesar de ainda não ter sido finalizado, 

em 2020 já foram publicadas 11 pesquisas. Caso 2020 ultrapasse as 23 publicações de 2019, 

pode-se entender como o início de uma tendência de crescimento no nível de produção 

científica relacionando os temas. 

 

 

Figura 17 - Quantidade de publicações relacionadas à DEA e à indústria de óleo e gás por ano. 

Fonte: o Autor com base na ferramenta de análise de dados do SCOPUS (2020).. 
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4.5 Conclusões 

Através da realização do estudo bibliométrico da presente pesquisa, verificou-se a 

existência de diversos periódicos relevantes acerca do método DEA, com destaque para:  (i) 

European Journal Of Operational Research; (ii) Journal Of The Operational Research Society; 

(iii) Annals Of Operations Research, e o; (iv) Journal Of Cleaner Production, todos com 

conceito QUALIS CAPES de B1 a A1. 

Em relação aos autores, é importante ressaltar que, desde a publicação que descreve o 

desenvolvimento desse método em 1978, diversos pesquisadores têm figurado como de grande 

relevância, tanto em termos da diversificação do método, quanto de suas aplicações. Foram 

identificados nessa pesquisa 29 autores de grande importância para o desenvolvimento desse 

campo de pesquisa, alguns pelo seu alto volume de publicações, outros pela quantidade de 

citações que receberam, por sua participação em trabalhos que causaram impacto relevante 

nessa área de conhecimento, ou por uma combinação desses fatores. 

Ao longo do tempo, diversos métodos complementares foram experimentados em 

conjunto com a DEA, como a utilização de lógica Fuzzy e do método AHP para alinhar e 

potencializar os resultados obtidos na aplicação da DEA em estudos de caso, teóricos e práticos. 

Ao todo, durante a análise bibliométrica, foram identificados 17 métodos complementares, o 

que demonstra a flexibilidade e o poder de adaptação do método DEA em diferentes cenários 

para cumprir diferentes objetivos. Cabe dizer ainda que é possível que existam outros métodos 

que já tenham sido aplicados de modo complementar à DEA e que esta pesquisa não conseguiu 

identificar. Essa é inclusive uma proposta para trabalhos futuros: identificar e propor outros 

métodos que tenham sido e que possam ser utilizados de modo complementar à DEA. 

Quanto aos modelos, além dos oito clássicos, foram identificados outros 24 durante o 

presente levantamento bibliográfico, fato que corrobora com a característica de flexibilidade 

tratada anteriormente e sempre ressaltada como ponto positivo do método foco. A existência 

dessas pesquisas serve de base para que novos pesquisadores possam encontrar soluções para 

os casos em que identificarem a necessidade de adaptar os modelos clássicos DEA à realidade 

de suas situações problema. 

Por fim, ao avaliar a evolução dos trabalhos de aplicação da metodologia DEA no setor 

de óleo e gás, percebe-se que ainda são poucas as publicações nesse sentido, mas que, apesar 

desse fato, grande parte utiliza métodos complementares combinados à DEA ou modelos DEA 

que não os clássicos, demonstrando estar acompanhando a evolução do método. Pelo pouco 

volume de estudos encontrados e pelos bons resultados obtidos com os disponíveis, identifica-

se como oportunidade para o aprimoramento de análises de eficiência das empresas do setor de 
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óleo e gás, em suas mais diversas esferas (processos, finanças, produção, etc.), a aplicação da 

DEA em seus mais diversos modelos, combinada, ou não a outros métodos. 
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5 ARTIGO B – UM MÉTODO PARA O CÁLCULO DA EFICIÊNCIA DE 

PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS UTILIZANDO A ANÁLISE 

ENVOLTÓRIA DE DADOS 

 

Resumo 

 

O setor de exploração e produção de óleo e gás apresenta como uma de suas características principais o alto custo 

de suas atividades. Nos últimos anos, esse mercado atravessou um novo período de crise, havendo redução no 

preço de venda do barril de petróleo e, consequentemente, redução da receita das empresas. Otimizar a eficiência 

operacional através da destinação de recursos para as unidades que se encontram com desempenho abaixo do nível 

desejado se torna, nesse contexto, uma atividade fundamental para as empresas presentes nesse setor. O objetivo 

deste artigo é propor um método para calcular a eficiência de Plataformas de Exploração e Produção de óleo e gás 

de uma empresa, tendo como base a Análise de Envoltória de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis), a qual 

utiliza modelos matemáticos não paramétricos para medir a eficiência de Unidades Tomadoras de Decisão (DMUs 

– Decision Making Units), considerando múltiplos inputs na produção de múltiplos outputs. O desenvolvimento 

foi dividido em três fases principais: definição de DMUs consideradas na análise; determinação dos fatores de 

produção (inputs) e dos produtos (outputs) relevantes e adequados para a medição da eficiência relativa das 

Unidades selecionadas; e aplicação dos modelos DEA e análise dos resultados. Após avaliar os primeiros 

resultados rodando os modelos DEA-BCC e DEA-CCR, chegou-se à conclusão de que o modelo BCC é mais 

aderente ao contexto, do estudo e da empresa. Por esse motivo, as análises efetuadas foram baseadas nos resultados 

obtidos com esse modelo. Os mesmos se mostraram coerentes e significativos, permitindo, dentre outras 

conclusões, identificar: (i) quais insumos estão sendo utilizados de modo ineficiente de forma estrutural; (ii) quais 

as DMUs eficientes da empresa e, dentre essas, quais as mais estáveis e consistentes em termos de eficiência; (iii) 

quais DMUs apresentam maiores desafios e quais inputs devem ser trabalhados para que tenham melhoras em seu 

desempenho e; (iv) as DMUs referência para cada Unidade não eficiente. Com o propósito de refinar as análises 

de eficiência, realizou-se o agrupamento das DMUs utilizando o algoritmo k-means, as variáveis “nível de 

complexidade” da Plataforma e o grau API (American Petroleum Institute) do petróleo produzido por ela. Foram 

conduzidas também análises de super eficiência e eficiência cruzada, que permitiram a identificação das DMUs 

que apresentavam uma “falsa eficiência”, assim como um melhor entendimento sobre as DMUs eficientes. 

 

Palavras-chave: análise envoltória de dados; óleo e gás. 
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Abstract 

 

The oil and gas industry has as one of its main characteristics the high cost of its activities. In recent years, this 

market has gone through a new period of crisis, with a reduction in the sale price of the barrel of oil and, 

consequently, a reduction in companies revenues. Optimizing operational efficiency through the allocation of 

resources to units that are performing below the desired level becomes, in this context, a fundamental activity for 

the companies in this field. The objective of this article is to propose a method to calculate the efficiency of a 

company's oil and gas Exploration and Production Platforms, based on the Data Envelopment Analysis (DEA)., 

which uses non-parametric mathematical models to measure the efficiency of Decision Making Units (DMUs), 

considering multiple inputs in the production of multiple outputs. The development was divided into three main 

phases: definition of DMUs considered in the analysis; determination of production factors (inputs) and products 

(outputs) relevant and suitable for measuring the relative efficiency of the selected Units and; application of DEA 

models and analysis of results. After evaluating the first results running the DEA-BCC and DEA-CCR models, it 

was concluded that the BCC model is more adherent to the context, of the study and of the focus company. For 

this reason, the analyzes performed were based on the results obtained with this model. They proved to be coherent 

and significant, allowing, among other conclusions, to identify: (i) which inputs are being used inefficiently in a 

structural way; (ii) which are the company's efficient DMUs and, among these, which are the most stable and 

consistent in terms of efficiency; (iii) which DMUs present greater challenges and which inputs must be worked 

on in order to improve their performance and; (iv) the reference DMUs for each non-efficient Unit. In order to 

refine the efficiency analyzes, the DMUs were grouped using the k-means algorithm, using the variables 

"Platform's level of complexity”  and the API (American Petroleum Institute) grade of the oil produced by it. 

Analyzes of super efficiency and cross efficiency were also carried out, what allowed the identification of DMUs 

that presented “false efficiency”, as well as a better understanding of efficient DMUs. 

 

Keywords: Data Envelopment Analysis; oil and gas 
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5.1 Introdução 

A eficiência técnica é uma das características mais importantes sobre o desempenho 

de uma organização produtiva (Färe, Grosskopf e Lovell, 1985). Para Ben-Belhassen e 

Womack (2000), a eficiência técnica é um elemento chave para a lucratividade de uma 

companhia, uma vez que esta mede a habilidade de uma empresa produzir o máximo de 

produtos com uma determinada quantidade de insumos. 

Um dos métodos utilizados para a medição da eficiência de sistemas produtivos, cuja 

base conceitual tem como ponto de partida o método de Farrel (1957), é a Análise Envoltória 

de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis), que utiliza modelos matemáticos não 

paramétricos para medir a eficiência de Unidades Tomadoras de Decisão (DMUs – Decision 

Making Units), considerando múltiplos inputs na produção de múltiplos outputs. 

Um modelo DEA tem a capacidade de demonstrar o quanto uma DMU pode produzir 

a mais utilizando a mesma quantidade de inputs, ou quanto ela pode economizar de inputs para 

produzir a mesma quantidade de outputs, caso melhore sua eficiência produtiva. Através deste 

método, uma organização seria capaz de medir sua eficiência e de definir suas metas de 

melhoria, o que a tornou foco de milhares de publicações e muitos livros desde seu 

desenvolvimento (KAO, 2017). 

O objetivo deste artigo é propor um método para calcular a eficiência de Plataformas 

de Exploração e Produção de óleo e gás de uma empresa, tendo como base a DEA .Pretende-se 

também, através dessa aplicação, identificar as unidades Benchmark da organização. 

O setor de petróleo apresenta como uma de suas características mais marcantes o alto 

custo de suas operações, principalmente quando as mesmas são realizadas em alto mar 

(offshore), tipo de exploração que representa 92% do petróleo produzido no Brasil (ARAÚJO 

e ALMEIDA, 2009; ANP, 2018, p. 9).  

De acordo com Carneiro e Delgado (2017), a queda abrupta do patamar de preços do 

barril de petróleo Brent no mercado internacional (Figura 18), ocorrida no segundo semestre de 

2014 e que perdura até os dias atuais, fez com que as empresas de Exploração e Produção de 

óleo e gás iniciassem um movimento de cortes drásticos de custos, postergação e contingência 

de investimentos, e redução/paralisação de suas atividades. Os autores supracitados ressaltam 

que tais movimentos tiveram caráter ainda mais intensificado no Brasil, pois as empresas 

atuantes no país sofreram, concomitantemente à crise do setor, os efeitos colaterais das crises 

econômica, política e regulatória vividas no Brasil à mesma época. 
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Figura 18 - Preço médio do barril do Petróleo de jan.2013 a ago.2020. 

Fonte: Adaptado de Carneiro e Delgado (2017, p.5). 

 

Presente nesse setor, caracterizado pelos altos custos de investimento e que tem 

enfrentado nos últimos anos uma das maiores crises de sua história, encontra-se a empresa foco 

desse estudo, a qual referir-se-á como EX-50 durante o decorrer do presente documento para 

que sua identidade seja preservada junto ao mercado.  

A EX-50 possui um conjunto de Plataformas de Exploração e Produção de óleo e gás 

(PEPs) que são agrupadas gerencialmente de acordo com sua localização geográfica. Tais 

grupos de PEPs são chamados de Conjuntos de Exploração e Produção (CEPs). 

A cada final de ano, no período que compreende os meses de setembro a novembro, a 

EX-50 faz a revisão dos seus Planos de negócio de curto e médio prazos, sendo o curto para o 

próximo exercício e o médio para os 5 anos seguintes ao vigente.  

Dois dos principais resultados obtidos com a elaboração dos referidos planos são: (1) 

as previsões de realização do potencial de produção de óleo, obtido ao somar o potencial de 

todas as PEPs pertencentes à EX-50 e que deverão estar em operação durante os períodos 

avaliados; e (2) a produção de óleo a ser realizada por elas durante o mesmo horizonte de tempo. 

A diferença entre o potencial de produção e a produção realizada é denominada perda de 

produção, consistindo no volume de óleo que poderia ter sido produzido durante determinado 

período, mas que por alguma falha operacional deixou de ser.  

Tais perdas de produção impactam diretamente no Valor Presente Líquido (VPL) dos 

projetos da empresa, uma vez que se deixa de produzir óleo hoje para produzir esse mesmo óleo 

em algum período futuro, correndo inclusive o risco de não o produzir nunca mais, nos casos 
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em que o tempo necessário para recuperar toda a produção perdida é superior ao da vida útil da 

PEP ou da redução da atratividade econômica do óleo em períodos futuros.  

Visto a importância de se produzir todo o potencial de produção disponível, a EX-50 

acompanha mensalmente e em valores acumulados para o ano, um índice denominado 

eficiência. A eficiência é calculada pela razão entre a produção realizada no período e o 

potencial de produção do período. A diferença entre o valor de 100% e o resultado obtido com 

a conta de eficiência é o que a empresa classifica como ineficiência operacional e é equivalente 

ao resultado da divisão das perdas realizadas no período sobre o potencial de produção no 

mesmo horizonte temporal. 

No entanto, durante o decorrer dos últimos anos e frente a situação de crise, notou-se 

que as metas estabelecidas para realização da eficiência da organização vêm sendo 

estabelecidas baseadas em critérios que não levam em consideração uma série de fatores, dentre 

eles a economicidade da empresa, sendo a busca pela realização de uma eficiência no patamar 

de 90% a única premissa adotada. Isso se dá pelo fato de que a eficiência das PEPs, da maneira 

como é calculada atualmente, não considera características importantes como investimento 

aplicado na PEP, tipo de óleo produzido, sistemas presentes nas instalações das plataformas, 

idade, métodos de elevação utilizados, dentre outros que podem impactar no potencial 

desempenho das mesmas. 

Dessa forma, identifica-se que PEPs com características diferentes, que operam sob 

condições diferentes e que transformam insumos diferentes, têm sido avaliadas e comparadas 

da mesma maneira. Nesse contexto, as metas estabelecidas para as unidades raramente têm sido 

atingidas, levando a Companhia a desembolsar volumosas quantias de recursos financeiros em 

plataformas antigas e/ou complexas na busca pela maximização da eficiência calculada. Ainda 

nessa seara, coloca-se em questão se o retorno em termos financeiros e de óleo, ao considerar-

se o cenário econômico de crise, compensa tais investimentos, uma vez que o fator principal de 

tomada de decisão para tais projetos na maioria dos casos é o resultado da medição da eficiência. 

 

5.2 Delimitação do problema e justificativas 

Este trabalho foi realizado em uma Unidade de Negócio de uma Empresa 

Multinacional do Setor de óleo e gás e teve como foco suas plataformas de exploração e 

produção. Os dados utilizados para as análises consistem nas projeções para os anos de 2020 e 

2024, devido a disponibilidade, confiabilidade e interesse da companhia na utilização destes 

que compreendem seu próximo ciclo de planejamento. 
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Devido a singularidade e especificidade das empresas e unidades produtivas deste 

setor, não é objetivo deste a extrapolação ou generalização do método para outras Unidades de 

Negócio ou empresas do mesmo segmento. Contudo, pretende-se obter resultados que 

agregassem valor à companhia foco do estudo e que pudesse servir de inspiração para estudos 

da mesma natureza nas demais companhias do setor. 

As justificativas para a realização do presente trabalho deste artigo foram divididas em 

duas diferentes perspectivas – técnico-financeira e acadêmica – apresentadas de forma 

detalhada nos parágrafos a seguir. 

 

Justificativas técnico-financeiras: ao analisar o contexto atual do mercado de óleo e 

gás, entende-se que um fator de suma importância para o sucesso das empresas que atuam no 

setor é de que elas desempenhem suas atividades de modo a buscar atingir a economicidade. 

Burgarin (1998, p. 42) expõe que a economicidade é um conceito da ciência econômica que 

busca a “[...] obtenção do melhor resultado estratégico possível de uma determinada alocação 

de recursos financeiros, econômicos e/ou patrimoniais em um dado cenário socioeconômico”. 

Com o intuito de aumentar a economicidade dentro do cenário em que se encontram, 

identifica-se que um possível caminho para as empresas de exploração e produção de óleo e gás 

é a utilização de técnicas de otimização no desenvolvimento de suas atividades. Segundo 

Lobato (2008), as técnicas de otimização visam determinar a melhor configuração de um 

projeto sem que seja necessário realizar um teste de todas as possibilidades existentes durante 

os processos de previsão e estabelecimento de metas e, de decisão de quais atividades e projetos 

devem ser priorizados para um melhor desempenho econômico e operacional de uma empresa. 

Aliado ao fator supracitado, percebe-se atualmente na empresa o desejo de caminhar 

para análises mais estruturadas e que visem principalmente o melhor retorno financeiro para a 

companhia de acordo com suas condições e perspectivas.  

Frente aos argumentos expostos, entende-se que este apresenta potencial de geração 

de ganho econômico para a organização através do desenvolvimento de um método capaz de 

medir a eficiência operacional que considere em sua estrutura as especificidades das unidades 

avaliadas e que viabilize a identificação da fronteira eficiente da organização e as ineficiências 

de cada Unidade. Dessa forma, será possível inserir essa perspectiva e aumentar o nível de 

acerto dos processos de tomada de decisão de investimento para aumento da eficiência.  

 

Justificativas acadêmicas: diversos trabalhos utilizando a DEA têm sido realizados 

no setor de óleo e gás, demonstrando os ganhos que o método pode proporcionar às companhias 
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através de análises de eficiência e otimização (NETTO, HONORATO e QASSIM (2013), 

ISMAIL et al (2013) e, ZHONG e ZHAO (2016)). 

Concomitantemente identifica-se ganho acadêmico através da utilização de 

ferramentas de Pesquisa Operacional, especificamente da DEA, para a medição de desempenho 

de Plataformas de Exploração e Produção (PEPs) de óleo e gás, situação muito pouco explorada 

pelo que foi percebido durante a o levantamento da bibliografia a ser utilizada. 

 

5.3 Metodologia 

Lins e Meza (2000) afirmam que Golany e Roll (1988) desenvolveram uma 

metodologia de implementação DEA que é largamente utilizada, tanto de maneira formal, 

quanto intuitiva. A aplicação deste artigo terá como base o modelo desenvolvido pelos autores 

supracitados, da maneira exposta a seguir, a qual pode ser visualizada de forma esquemática na 

Figura 19. 

Para Golany e Roll (1988), os objetivos na adoção da DEA para mensuração da 

eficiência são bastante variados, destacando-se: 

• Identificar as fontes e quantidades de ineficiência relativa em cada uma das unidades 

de comparação em todas as dimensões de inputs e outputs; 

• Criar uma base quantitativa para realocação de recursos entre as unidades sob 

avaliação (por exemplo movendo recursos de uma mesma organização para Unidades 

que teriam maior eficiência na sua utilização); e 

• Analisar o escrutínio dos padrões vigentes sobre relações específicas de input-output 

versus o desempenho real das Unidades. 

Esses objetivos, dentre outros, identificados pelos autores foram obtidos através de 

pesquisas sobre o método DEA em si e suas aplicações. Tal pesquisa trouxe à tona também que 

o perfil de publicações sobre DEA, o qual à época estava centrado mais no detalhamento de 

pontos específicos do método e em estudos aplicados, do que no procedimento geral de sua 

aplicação. Dessa forma, identificaram que certas etapas do procedimento não estavam 

consolidadas sob um formato metodológico e através de sua pesquisa desenvolveram um 

procedimento sistematizado de aplicação da DEA. 

O procedimento proposto por Golany e Roll (1988) para a aplicação da DEA consiste 

em três fases principais:  (I) definição de DMUs consideradas na análise; (II) determinação dos 

fatores de produção (inputs) e dos produtos (outputs) relevantes e adequados para a medição da 

eficiência relativa das Unidades selecionadas; e (III) aplicação dos modelos DEA e análise dos 

resultados. 
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Pela metodologia proposta pelo autor, cada uma dessas três fases é composta por uma 

série de etapas menores, as quais são representadas de maneira sucinta através do fluxograma 

da Figura 19. 

 

 

Figura 19 -Fluxograma para Aplicação da DEA. 

Fonte: Adaptado de Golany e Roll (1988, pág. 4). 

 

5.4 Análise envoltória de dados (DEA) 

A Análise Envoltória de Dados (DEA), conforme apontam Cooper, Seiford e Zhu 

(2004), é um método baseado em modelos de programação linear que tem como objetivo 

calcular a eficiência de entidades (em DEA conhecidas como Decision Making Units – DMUs 

ou Unidades Tomadoras de Decisão), que utilizam um ou mais insumos (inputs) para produzir 

uma ou mais saídas (outputs). A peculiaridade da análise construída por DEA é que ela 

possibilita a criação de uma eficiência que leva em conta simultaneamente todas as entradas e 

saídas que impactam a produção do(s) objeto(s) de estudo. 
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Charnes, Cooper e Rhodes (1978) desenvolveram o referido método definindo que a 

medida da eficiência de qualquer unidade deve ser obtida através do valor máximo possível 

obtido através da relação de inputs e outputs, ambos ponderados por pesos, submetidos à 

condição de que as taxas equivalentes de cada uma das DMUs avaliadas sejam menores ou 

iguais a 1 (um).  

Uma das questões centrais do método DEA consiste na definição adequada de tais 

pesos de ponderação, uma vez que cada DMU do sistema analisado apresentará suas 

particularidades na utilização de seus inputs e na produção dos outputs. Isto é, cada Unidade 

tenderá a definir pesos maiores para os inputs que utiliza de maneira otimizada e para os outputs 

que produz em maior quantidade ou de maneira mais eficaz. Dessa forma, a definição dos pesos 

deve ser feita de maneira flexível e individualizada para cada DMU ao invés de determinar 

pesos iguais para todas as DMUs avaliadas no sistema.  

O problema, representado na Equação 1, é então resolvido atribuindo pesos de modo 

a atingir a máxima eficiência da DMU de referência (também denominada DMU base ou sob 

avaliação) e mantendo a condição de que as demais DMUs do sistema apresentem 0< 

eficiência< 1 ao utilizarem os mesmos pesos de ponderação para seus inputs e outputs 

(RAMANATHAN, 2003). Desse modo, o PPL exposto na Equação 1 deverá ser resolvido N 

vezes, sendo N a quantidade de DMUs a serem avaliadas. 

 

 

 

 

 

(eq. 8) 

 

 

 

 

 

onde: as variáveis yrj e xrj são, respectivamente, os outputs e os inputs do processo medido da 

“j ésima” Unidade, enquanto as variáveis ur e vi são os pesos das variáveis desse sistema de 

ponderação, os quais serão determinados pela solução do problema. 

Neste modelo (equação 1), os pesos das ponderações  são chamados de multiplicadores 

e o modelo é conhecido como Modelo Multiplicador DEA (ZHU e COOK, 2007).   
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Lins e Meza (2000) classificam como modelos clássicos DEA o desenvolvido por 

Cooper, Charnes e Rhodes (1978), apresentado anteriormente e de nome CCR e o BCC, 

desenvolvido por Banker, Charnes e Cooper (1984), assim conhecido também devido às iniciais 

de seus autores. O modelo BCC, assim como acontece no caso do CCR, também é encontrado 

na literatura sob outra nomenclatura, chamado modelo VRS (Variable Returns to Scale), ou de 

Retornos Variáveis de Escala. 

Além da classificação em relação aos tipos de retorno, constante ou variável, Lins e 

Meza (2000) ainda apresentam a classificação de modelos DEA quanto a sua orientação, 

podendo este ser orientados a inputs ou a outputs, e em relação à sua função objetivo, que pode 

ser o modelo dos multiplicadores (equação 1) ou seu dual, o modelo do envelope. Mariano e 

Rebelatto (2013) apresentam através do quadro da Figura 20 as formulações básicas dos 

modelos DEA dos multiplicadores orientados a inputs e a outputs. 

 

 

Figura 20 - Modelos Básicos DEA CCR e BCC. 

Fonte: Adaptado de Mariano e Rebelatto (2013, p. 5). 
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5.5 Análises DEA de Super eficiência e Eficiência cruzada 

A Super Eficiência consiste em comparar a DMU sob avaliação através de uma 

combinação linear das demais DMUs do conjunto, enquanto são excluídas as observações da 

DMU avaliada (MEZA e LINS, 2002). A utilização da super eficiência em DEA tem sido 

realizada com dois propósitos principais: (i) identificar outliers; e (ii) classificar as DMUs, 

mesmo que estas apresentem a mesma eficiência DEA (RAJIV e HSIHUI, 2006).  

Chen (2003) alerta para o fato de que existe uma grande chance de que o PPL de 

alguma das DMUs se apresente inviável no modelo de super eficiência DEA caso este não seja 

de retornos constantes de escala, ou quando todos os inputs/outputs não sejam simultaneamente 

modificados na mesma proporção. Nesses casos de PPL inviável e considerando: a super 

eficiência como uma medida de estabilidade da eficiência, ou de economia de inputs (modelo 

orientado à inputs)/incremento de produção (modelo orientado à outputs), de uma DMU 

eficiente; os autores explicam que a inviabilidade deste PPL indica que tal DMU mantém sua 

eficiência estável sob quaisquer circunstâncias de modificação de inputs, para o modelo 

orientado à inputs, ou de outputs, para o modelo orientado à outputs, neste modelo de super 

eficiência DEA aplicado. Assim, a inviabilidade pode ser interpretada como um valor que tende 

ao infinito, sendo essa a máxima eficiência possível. 

A eficiência cruzada é a avaliação da eficiência de uma DMU utilizando o conjunto de 

pesos ótimos, definidos pela solução dos PPLs outras DMUs, para as variáveis, deixando assim 

de ser resultado de uma autoavaliação. A média entre todas as eficiências obtidas para a DMU 

é o que se denomina eficiência cruzada média da Unidade, ficando a cargo do responsável pela 

análise decidir considerar, ou não, a eficiência gerada com a autoavaliação neste índice. O 

cálculo da eficiência cruzada permite que seja estabelecido um ranking significativo entre 

DMUs 100% eficientes através do cálculo de sua eficiência cruzada. Destaca-se o fato de que 

o feito causado pelas diferentes combinações de peso para as variáveis é eliminado ao calcular 

a eficiência cruzada através da média. Outro índice que pode ser calculado com base nestes 

resultados é o da ineficiência média, que desconsidera as eficiências cruzadas que apresentaram 

valor de 100% (LINS e MEZA, 2000).  

Lins e Meza (2000) apresentam também o índice “maverick” (Mk) no qual é calculado 

o quociente da diferença entre a eficiência padrão (obtida através da autoavaliação) e a 

eficiência cruzada média, sobre a eficiência cruzada média. Através dos Mavericks é possível 

identificar os chamados “falsos positivos”, ou seja, Unidades que apresentam eficiência alta em 

suas autoavaliações por terem atribuído pesos irrealistas ou não apropriados às variáveis. Essas 
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Unidades são as que apresentam alto valor para o índice Mk, indicando uma grande distância 

entre sua eficiência padrão e a eficiência cruzada média. 

 

5.6 Desenvolvimento 

O objetivo principal da análise de eficiência das Plataformas é de identificar aquelas 

que estão utilizando recursos de modo ineficiente para que se possa trabalhar na otimização da 

utilização desses recursos. A escolha pela análise da utilização de recursos (inputs) se deve 

principalmente à complexidade do negócio e às variáveis ambientais de baixo potencial de 

controle que envolvem um possível incremento de produtos (outputs). 

O levantamento inicial de dados foi realizado junto ao setor de Planejamento e 

Controle da empresa, responsável pela consolidação das informações referentes às variáveis 

operacionais das PEPs. Em posse da base de dados necessária para a aplicação do estudo 

proposto, foram selecionadas as DMUs seguindo as etapas e critérios descritos nos itens 

subsequentes.  

Ao todo, a Unidade de Negócios administra 50 PEPs, dentre as quais: 

• 9 (nove) realizam apenas operações de movimentação de fluidos (não produtoras); 

• 8 (oito) tiveram suas operações interrompidas dentro do ciclo avaliado; 

• 1 (uma) é utilizada apenas para exploração de novos campos; 

Essas 18 (dezoito) Plataformas foram as primeiras a serem eliminadas do estudo, por 

não estarem aderentes ao critério de estarem exercendo a operação de exploração e produção 

de óleo e gás dentro do período avaliado. Das 32 (trinta e duas) restantes, 3 (três) tinham suas 

estruturas físicas interligadas, sendo administradas dentro do mesmo centro de custo e 

compartilhando alguns dos equipamentos de processamento, por esse motivo foram 

consolidadas como uma única PEP.  Tal fator também se aplica a outras 2 (duas) plataformas 

que também são interligadas estruturalmente. Dessa forma, a população contava, nesse 

momento, com 29 (vinte e nove) DMUs. 

Analisando as informações fornecidas sobre tais unidades, constatou-se que 7 delas 

apresentavam valores nulos para muitas das variáveis fornecidas, tornando pouco confiável o 

prosseguimento do estudo com sua inclusão. Chegou-se assim à população de 22 Plataformas, 

a qual será trabalhada no estudo. 

Em seu planejamento, a organização utiliza 7 (sete) estruturas de classificação de 

recursos (inputs). Para utilização nesse trabalho, foi selecionada a estrutura que apresentava 

maior grau de detalhamento e que também era aquela que poderia representar melhor um 

conjunto de variáveis a serem utilizadas durante a pesquisa. Vale ressaltar que todas as variáveis 
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de entrada já haviam sido convertidas previamente em bases monetárias, em moeda estrangeira 

(parcela paga em dólar) e em moeda nacional. 

Na estrutura selecionada, foram identificadas 58 possíveis variáveis, das quais 7 foram 

eliminadas por se tratar de “ajustes gerenciais”, rubricas geradas para que valores não 

identificados fossem alocados sem comprometer as análises do planejamento da empresa. 

Outras 16 variáveis possuíam um par correspondente em moeda estrangeira, para o qual foi 

realizada conversão do valor monetário para uma única moeda, transformando 32 variáveis em 

16. 

Das 35 variáveis restantes, 12 foram eliminadas do estudo por serem recursos 

relacionados às operações submarinas, as quais poderiam distorcer os modelos DEA a serem 

aplicados nesse estudo, devido a especificidades técnicas de reservatório, grau API6 (American 

Petroleum Institute) de petróleo, método de elevação, dentre outras. Outras 11 não foram 

selecionadas por apresentarem valores nulos para muitas unidades durante todo o ciclo de 

avaliação.  

As 12 variáveis de entrada selecionadas (inputs), além dos motivos explicados 

anteriormente para a remoção das demais, tiveram como principal critério a possibilidade de 

serem otimizadas em caso de identificação de possíveis lacunas de eficiência em sua utilização. 

Como variáveis de saída (outputs) foram selecionadas a produção de óleo e gás das unidades. 

Após a triagem de julgamento descrita, foram realizadas análises quantitativas não-

DEA, com o objetivo de identificar variáveis que deveriam ser refinadas ou removidas da 

análise por apresentar potencial de gerar inconsistências nos resultados. 

Primeiramente foi checada a isotonacidade das variáveis, constatando-se que, 

nenhuma delas apresentava decréscimo de algum dos outputs ao ser incrementada.  

Em seguida foram realizadas análises dos índices de correlação e de determinação 

entre cada uma das variáveis, tendo como foco principal identificar variáveis com 

características similares que possam ser classificadas como substitutas. Os resultados, assim 

como as variáveis são apresentados na Tabela 15. 

  

 
6 O grau API é uma medida que tem como objetivo comparar o quanto um óleo produzido em um 

reservatório é denso ou viscoso em comparação com a água. 
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Tabela 15 - Índices de Correlação e Determinação entre variáveis de entrada (inputs). 

Matriz  

Coef. De correlação % 

(Coef. De determinação %) 

VAR-1 VAR-2 VAR-3 VAR-4 VAR-5 VAR-6 VAR-7 VAR-8 VAR-9 VAR-10 VAR-11 VAR-12 

VAR 1 - ARMAZENAGEM 
100% 

(100%) 
            

VAR 2 - CONTINGÊNCIA 
10,9%  

(1,2% ) 

100% 

(100%) 
                    

VAR 3 - FORNECIMENTO 

DE ÁGUA POTÁVEL 

-28,6%  

(8,2% ) 

-4,5%  

(0,2% ) 

100% 

(100%) 
          

VAR 4 - LABORATÓRIO 

DE FLUÍDOS 

-2,0%  

(0,0% ) 

68,6%  

(47,1% ) 

-3,5%  

(0,1% ) 

100% 

(100%) 
                

VAR 5 - LMS 

TRANSPORTE 

-11,0%  

(1,2% ) 

7,0%  

(0,5% ) 

-9,8%  

(1,0% ) 

31,8%  

(10,1% ) 

100% 

(100%) 
        

VAR 6 - LOGÍSTICA DE 

PRODUTOS QUÍMICOS 

-7,2%  

(0,5% ) 

12,9%  

(1,7% ) 

31,0%  

(9,6% ) 

34,2%  

(11,7% ) 

1,9%  

(0,0% ) 

100% 

(100%) 
            

VAR 7 - OFICINA DE 

MANUTENÇÃO 

29,8%  

(8,9% ) 

46,1%  

(21,3% ) 

-20,7%  

(4,3% ) 

36,0%  

(13,0% ) 

-0,9%  

(0,0% ) 

27,8%  

(7,7% ) 

100% 

(100%) 
      

VAR 8 - CUSTO 

PLATAFORMA 

(PRÓPRIA/TERCEIRO) 

4,1%  

(0,2% ) 

24,7%  

(6,1% ) 

-11,6%  

(1,4% ) 

-17,8%  

(3,2% ) 

-23,8%  

(5,7% ) 

-13,3%  

(1,8% ) 

38,7%  

(15,0% ) 

100% 

(100%) 
        

VAR 9 - TRANSPORTE 

AÉREO 

-5,0%  

(0,3% ) 

75,2%  

(56,6% ) 

22,1%  

(4,9% ) 

61,4%  

(37,7% ) 

5,4%  

(0,3% ) 

27,2%  

(7,4% ) 

43,6%  

(19,0% ) 

45,4%  

(20,6% ) 

100% 

(100%) 
    

VAR 10 - TRANSPORTE 

MARÍTIMO 

6,3%  

(0,4% ) 

64,3%  

(41,3% ) 

27,8%  

(7,8% ) 

77,6%  

(60,3% ) 

26,0%  

(6,7% ) 

22,1%  

(4,9% ) 

46,1%  

(21,3% ) 

-3,3%  

(0,1% ) 

68,8%  

(47,4% ) 

100% 

(100%) 
    

VAR 11 - TRANSPORTE 

TERRESTRE 

-2,8%  

(0,1% ) 

52,7%  

(27,8% ) 

17,6%  

(3,1% ) 

84,1%  

(70,8% ) 

23,4%  

(5,5% ) 

64,9%  

(42,1% ) 

30,5%  

(9,3% ) 

-19,6%  

(3,9% ) 

51,2%  

(26,2% ) 

68,3%  

(46,6% ) 

100% 

(100%) 
  

VAR 12 - TRATAMENTO 

DE RESÍDUOS 

0,9%  

(0,0% ) 

50,4%  

(25,4% ) 

-3,2%  

(0,1% ) 

75,4%  

(56,9% ) 

22,1%  

(4,9% ) 

67,2%  

(45,2% ) 

48,4%  

(23,4% ) 

-11,1%  

(1,2% ) 

39,9%  

(15,9% ) 

60,9%  

(37,2% ) 

86,8%  

(75,3% ) 

100% 

(100%) 

Fonte: elaborado pelo Autor
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Através da matriz da Tabela 15, verificou-se uma alta correlação entre as variáveis, 

“transporte marítimo” e “transporte terrestre”, e entre as variáveis “laboratório de fluidos” e 

“tratamento de resíduos”. Após análise qualitativa sobre a correlação prática entre tais variáveis, 

chegou-se à conclusão de que o modelo apresentaria maior robustez na consolidação das 4 em 

apenas duas variáveis, tendo em vista que seus valores realmente caminhariam sempre juntos e 

de forma proporcional. 

Do mesmo modo, foi feita análise dos índices de correlação e determinação para as 

variáveis selecionadas como outputs, chegando à um índice R2 de 86%. Esse resultado, 

analisando a parte prática do negócio, se mostra coerente, tendo em vista que todo reservatório 

é composto por água, óleo e gás. Os três fluidos são produzidos concomitantemente, sendo 

inviável sua extração de forma dissociada. Dessa forma, optou-se por converter os valores de 

gás para barris de óleo equivalente (BOE), assumindo como premissa que é desta forma que 

ambos os produtos são comercializados pela empresa. Ao somar os boe’s de gás aos barris de 

óleo produzido, obteve-se a variável de output a ser utilizado na pesquisa: barris de óleo 

equivalente produzidos (BOE), que ao serem colocados na base de milhares, são denomidas 

pela empresa como KBOE, onde o k representa o multiplicador dos milhares. 

Como última etapa da Fase II, elaborou-se um modelo DEA, CCR, orientado à inputs, 

com as 22 DMUs e as 11 variáveis, 10 inputs e 1 output, selecionadas, a fim de verificar se 

todas as variáveis selecionadas seriam realmente relevantes para a pesquisa. Após a aplicação 

mencionada, verificou-se que as variáveis contingência; fornecimento de água potável; LMS 

transporte; e custo plataforma (própria/terceiros) foram desconsideradas por todas as DMUs, 

apresentando peso 0, e por esse motivo também optou-se por não considera-las na próxima fase 

da aplicação. 

Ao final da Fase II, pelos motivos expostos anteriormente, foi selecionada a população 

de 22 DMUs, 6 variáveis de input e 1 variável de output. Esse conjunto de variáveis foi 

considerado como consistente com os propósitos da pesquisa e capazes de diferenciar o 

desempenho das DMUs de modo satisfatório através dos modelos DEA. 

A Figura 21 apresenta a lista das variáveis selecionadas para a continuidade da 

pesquisa com seu correspondente índice, para fins de apresentações futuras neste trabalho.  
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INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 

ARMAZENAGEM 

LABFLU E 

TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 

LOGÍSTICA DE 

PRODUTOS 

QUÍMICOS 

   
INPUT 4 INPUT 5 INPUT 6 

OFICINA DE 

MANUTENÇÃO 

TRANSPORTE 

AÉREO 

OUTROS 

TRANSPORTES 

   

OUTPUT 

KBOE 

Figura 21 - Variáveis a serem utilizadas nos modelos DEA. 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Tabela 16 - Estatísticas descritivas das variáveis 

VARIÁVEL7 

 

% 

PARTICIPAÇÃO 

NA 

COMPOSIÇÃO 

DOS CUSTOS 

 

  

M
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A
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Ç
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Á

X
IM

O
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P
L
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D
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ARMAZENAGEM 0,9% 0,91 0,54 0,59 0,16 2,3 2,14 

LABFLU E 

TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 

2,8% 2,85 2,09 0,73 0,23 6,87 6,64 

LOGÍSTICA DE 

PRODUTOS QUÍMICOS 
0,1% 0,1 0,1 1,00 0,02 0,38 0,36 

OFICINA DE 

MANUTENÇÃO 
10,0% 10,35 7,01 0,68 1,27 24,56 23,29 

TRANSPORTE AÉREO 32,1% 33,18 18,66 0,56 12,18 90,03 77,84 

OUTROS 

TRANSPORTES 
54,2% 56 24 0,43 20,96 123,82 102,86 

KBOE - 28.101,6 27.531,9 0,98 1.450,6 95.260,4 93.809,8 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Através das estatísticas descritivas (Tabela 16), nota-se que o input “outros 

transportes” representa mais da metade da composição total de custos da Companhia, o que 

torna ainda mais interessante realizar a análise de eficiência através da DEA. Outro fato que 

chama muito atenção são os coeficientes de variação muito elevados apresentados pelo Input 3 

e pelo output, demonstrando que, apesar da homogeneidade já verificada entre o grupo de 

DMUs, existe uma variação considerável na utilização de alguns dos recursos e no nível de 

produção das Unidades. Desse modo, a DEA se apresenta como uma excelente técnica para 

 
7 Todas as variáveis de entrada (inputs) estão na unidade de milhões de reais e a de saída – KBOE – em 

mil barris de óleo equivalente por dia. 
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medir a eficiência desse conjunto de Unidades de modo que tais impactos de escala possam ser 

ponderados evitando arbitrariedades. 

Como exposto anteriormente, os modelos DEA aplicados nessa pesquisa foram 

orientados aos inputs. Após rodar as análises preliminares com os modelos CCR e BCC, um 

dos pontos que mais chamou a atenção foram os valores obtidos para as eficiências das PEPs 

13, 14 e 22 que apresentaram aumento significativo e consequentemente redução do 

distanciamento em relação às demais DMUs ao utilizar o modelo BCC. Tabelas e resultados 

obtidos com o modelo CCR são apresentados no Apêndice 1. 

Tais resultados motivaram uma análise adicional qualitativa sobre as especificidades 

de tais Unidades, das características do negócio e sobre a aplicabilidade da restrição de retornos 

constantes de escala para o caso em estudo. Após avaliar tais fatores, chegou-se à conclusão de 

que o modelo BCC é mais aderente ao contexto, do estudo e da empresa, e por esse motivo as 

análises e discussões apresentadas em sequência serão com foco nos resultados obtidos através 

desse modelo. Contudo alguns resultados do modelo CCR são utilizados e apresentados para 

enriquecer as análises do modelo BCC.  

 Os principais resultados da aplicação do Modelo DEA BCC, orientado à inputs são 

apresentados nas Tabelas 17 e 18. 
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Tabela 17 - Principais resultados Modelo BBC - Benchmarkings e λ. 

BENCHMARKING 

P
E

P
 

E
F

IC
IÊ

N
. 

λ
 D

M
U

 1
 

λ
 D

M
U

 2
 

λ
 D

M
U

 7
 

λ
 D

M
U

 8
 

λ
 D

M
U

 1
3

 

λ
 D

M
U

 1
8

 

λ
 D

M
U

 2
0

 

λ
 D

M
U

 2
2

 

1 100% 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 100% 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 87% 0,12 0 0,03 0 0 0 0,8 0,07 

4 96% 0,02 0,32 0 0 0 0 0,7 0 

5 75% 0,02 0,12 0 0 0 0,4 0,5 0 

6 77% 0 0,05 0 0 0,1 0,2 0,6 0 

7 100% 0 0 1 0 0 0 0 0 

8 100% 0 0 0 1 0 0 0 0 

9 56% 0 0,21 0,12 0,1 0 0 0,6 0 

10 75% 0,09 0 0,5 0 0 0 0,4 0 

11 59% 0,13 0,1 0,24 0 0 0 0,5 0 

12 80% 0,26 0 0,27 0 0 0 0,5 0 

13 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 

14 73% 0 0,41 0 0 0 0,3 0,3 0 

15 52% 0,17 0 0 0 0,1 0 0,7 0 

16 97% 0 0,01 0 0 0 0,1 0,9 0 

17 69% 0,07 0 0 0 0 0 0,9 0 

18 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 

19 73% 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0 

20 100% 0 0 0 0 0 0 1 0 

21 91% 0,1 0 0 0 0 0,2 0,7 0 

22 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fonte: o Autor (2020). 
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Tabela 18 - Principais resultados Modelo BCC - Pesos atribuídos às variáveis e folgas. 

P
E

P
 

PESOS FOLGAS 

IN
P

U
T

 1
 

IN
P

U
T

 2
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U
T

 3
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P

U
T

 4
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U
T

 5
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P

U
T
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P

U
T

 1
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P

U
T

 2
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P

U
T

 3
 

IN
P

U
T

 4
 

IN
P

U
T

 5
  

IN
P

U
T

 6
 

O
U

T
P

U
T

8
 

1 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0,01 0,02 0 0 0 0 0 0 0 

3 1,58 0,21 0,5 0 0 0 0 0 0 0,62 6,24 10,7 0 

4 0 0 0 0,02 0,01 0,02 0,75 0,17 0 0 0 0 0 

5 0 0,06 4,72 0,04 0,02 0 1,26 0 0 0 0 1,71 0 

6 0 0,08 0 0,02 0,04 0 0,25 0 0,03 0 0 9,4 0 

7 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0,01 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0,5 0,02 0,02 0 0,24 0,54 0 0 0 1,12 0 

10 0,03 0 0 0,02 0 0,01 0 0,17 0,01 0 1,37 0 0 

11 0 0 2,74 0,02 0,01 0 0,24 0,25 0 0 0 32,5 0 

12 0,04 0 2,37 0,05 0 0 0 1,07 0 0 5,13 8,61 0 

13 0,25 0,14 0,75 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0,11 1,69 0,01 0,03 0 0,53 0 0 0 0 9,83 15953,6 

15 0 0 0 0,01 0 0,01 0,32 0,21 0,01 0 0 0 0 

16 0 0,14 2,24 0,02 0,04 0 0,02 0 0 0 0 6,06 3471,14 

17 0 0,2 12,45 0,02 0 0 0,12 0 0 0 4,33 11,7 454,99 

18 0,08 0,06 0,23 0,01 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 8,52 0,24 0 0 0,18 1,68 0 0 2,62 11,4 3973,49 

20 0,25 0,14 0,75 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 

21 0,53 0 0 0,2 0 0 0 2,09 0,01 0 28,8 35,4 0 

22 0,25 0,14 0,75 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: o Autor (2020). 

Como esperado, ao aplicar o Modelo BCC orientado à inputs, notou-se um aumento 

na quantidade de DMUs eficientes em relação à aplicação do modelo CCR, passando de 5 para 

8. No modelo BCC, todas se apresentam como benchmarking para, ao menos, uma PEP 

ineficiente, fato que não aconteceu quando rodado o modelo CCR. 

 
8 Como o modelo escolhido é orientado à inputs em modelo que não é o aditivo, os valores de folga 

apresentados para os outputs não serão enfatizados nas análises. 
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Através desse modelo se pôde notar que, em geral, um número ainda maior de 

variáveis é considerado para o cálculo de eficiência, aumentando assim o equilíbrio entre a 

importância de cada variável no modelo como um todo. 

Um dos fatores que chamam mais a atenção ao comparar os resultados de ambos os 

modelos, é o fato de que, no Modelo BCC, nenhuma das PEPs apresentou eficiência inferior à 

50% e 11 passaram a ter sua eficiência acima dos 90%.  

Buscando melhor entendimento sobre as DMUs, principalmente as que se 

apresentaram como eficientes, foram realizadas análises de super eficiência e de eficiência 

cruzada, também para ambos os modelos. De posse de tais resultados, foi feita uma 

classificação das Unidades por ordem de maior super eficiência, tornando possível diferenciar 

as que apresentam potencial de serem mais eficientemente estáveis dentre as eficientes, assim 

como identificar aquelas que seriam eficientes mesmo quando avaliadas sob a ótica de outras 

DMUs. 

Na análise de super eficiência seguindo o modelo BCC, o PPL para cálculo da 

eficiência da PEP 7 tornou-se inviável, por este motivo, na análise de variação de classificação, 

tal Unidade foi removida. A inviabilidade do modelo, como apontado por Chen (2003), indica 

que essa pode ser a de maior eficiência, quando avaliado o potencial de uma DMU se manter 

eficiente mesmo quando os parâmetros das variáveis são alterados. Os resultados, de super 

eficiência (Tabela 19) e de eficiência cruzada (Tabela 20) são apresentados, incluindo também 

a informação sobre a variação de ranqueamento em termos de eficiência quando comparados 

os modelos BCC e CCR sob a perspectiva de super eficiência. 
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Tabela 19 - Ranking e variação de classificação com base nas análises de super eficiência, CCR x BCC. 

PEP S.EF. CCR S.EF. BCC POSIÇÃO CCR POSIÇÃO BCC 
DELTA POSIÇÃO 

(CCR – BCC) 

PEP 11 60% 64% 11 19 -8 

PEP 9 46% 56% 16 21 -5 

PEP 12 86% 86% 7 12 -5 

PEP 15 48% 59% 15 20 -5 

PEP 21 86% 92% 6 11 -5 

PEP 10 77% 78% 9 13 -4 

PEP 17 54% 69% 14 18 -4 

PEP 5 59% 77% 12 15 -3 

PEP 8 112% 112% 4 7 -3 

PEP 1 410% 1951% 1 1 0 

PEP 2 191% 240% 3 3 0 

PEP 3 66% 94% 10 10 0 

PEP 4 80% 98% 8 8 0 

PEP 18 227% 416% 2 2 0 

PEP 19 43% 73% 17 17 0 

PEP 20 95% 170% 5 5 0 

PEP 6 35% 77% 18 14 4 

PEP 14 8% 73% 20 16 4 

PEP 16 58% 97% 13 9 4 

PEP 13 7% 147% 21 6 15 

EP 22 20% 226% 19 4 15 

PEP 7 161% Inviável 
Seria a 4ª caso 

fosse considerada  
- - 

Fonte: o Autor (2020). 
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Tabela 20 - Eficiência cruzada BCC (%) - orientada à inputs - A = Ef. Cruzada média; B = ineficiência cruzada média; C = Mk. 

P
E

P
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

1 100,00 83,77 37,98 50,80 29,99 19,39 100,00 95,77 36,52 66,48 32,31 61,57 6,22 4,25 31,82 16,85 16,10 32,59 10,61 30,01 20,02 5,95 

2 100,00 100,00 50,02 69,61 44,28 33,44 100,00 98,79 43,54 69,94 36,04 65,86 41,01 17,71 41,04 36,20 27,44 51,48 23,01 52,79 27,52 29,43 

3 87,65 100,00 93,80 40,53 20,84 37,57 100,00 49,38 34,63 74,98 48,03 71,79 22,40 22,42 33,84 76,36 52,70 57,78 31,26 100,00 54,14 100,00 

4 100,00 100,00 72,73 97,68 72,48 60,61 99,87 100,00 54,69 77,27 43,83 76,08 83,42 39,55 58,91 75,65 50,93 95,03 49,06 100,00 45,69 79,03 

5 100,00 100,00 75,16 94,53 76,82 53,89 100,00 72,68 50,71 75,67 63,81 79,72 28,65 31,09 53,81 79,15 60,16 100,00 47,05 100,00 50,99 15,41 

6 35,58 100,00 65,67 91,09 73,15 77,36 51,92 57,77 42,65 44,12 40,57 44,71 100,00 62,60 40,21 93,52 57,44 100,00 53,91 100,00 35,76 68,97 

7 100,00 83,77 37,98 50,80 29,99 19,39 100,00 95,77 36,52 66,48 32,31 61,57 6,22 4,25 31,82 16,85 16,10 32,59 10,61 30,01 20,02 5,95 

8 100,00 100,00 70,56 95,14 69,71 57,93 100,00 100,00 53,68 76,64 43,12 75,15 79,93 37,52 57,18 71,63 48,55 90,46 46,37 95,21 43,80 73,71 

9 60,01 100,00 71,17 95,15 69,76 65,57 100,00 100,00 55,77 72,81 58,18 72,42 50,69 38,41 44,97 82,18 54,77 84,10 51,90 100,00 40,16 33,18 

10 100,00 67,88 69,07 77,41 62,25 54,43 100,00 90,14 48,46 77,84 43,36 78,70 48,13 28,98 55,57 73,30 50,35 100,00 48,40 100,00 52,53 85,47 

11 100,00 100,00 71,31 94,99 69,28 43,93 100,00 68,97 51,13 75,52 64,45 81,33 17,98 23,10 52,64 71,87 57,58 76,45 46,10 100,00 50,03 8,39 

12 100,00 46,37 61,84 56,48 52,35 33,85 100,00 65,48 40,54 76,83 58,52 86,41 4,09 6,61 47,73 62,24 56,36 100,00 45,52 100,00 87,77 4,44 

13 60,03 100,00 66,53 78,18 56,34 60,01 33,12 32,44 35,05 36,25 26,90 38,31 100,00 54,37 48,61 85,14 53,91 100,00 47,88 100,00 41,43 100,00 

14 24,09 100,00 60,48 88,29 72,67 71,88 26,31 28,88 34,02 28,42 31,04 30,80 100,00 73,08 38,05 96,78 59,01 100,00 54,07 100,00 34,19 48,86 

15 100,00 100,00 70,32 97,26 71,59 59,90 85,35 86,81 51,41 68,94 38,32 68,22 100,00 42,80 59,35 76,21 50,32 93,95 49,40 100,00 44,41 90,33 

16 24,09 100,00 60,48 88,29 72,67 71,88 26,31 28,88 34,02 28,42 31,04 30,80 100,00 73,08 38,05 96,78 59,01 100,00 54,07 100,00 34,19 48,86 

17 68,09 100,00 53,03 82,32 74,77 43,87 15,40 11,44 22,07 18,83 25,03 23,29 44,10 71,35 44,17 96,02 69,20 100,00 49,27 100,00 42,33 14,24 

18 100,00 100,00 70,08 90,32 66,83 60,21 68,73 64,99 45,40 58,87 35,03 59,13 100,00 46,56 57,25 79,29 51,89 100,00 48,51 100,00 44,60 100,00 

19 11,70 14,73 29,84 31,48 41,56 35,01 10,91 10,02 13,90 13,44 14,36 16,99 20,73 21,26 22,49 90,64 53,39 100,00 72,95 100,00 52,26 19,88 

20 60,03 100,00 66,53 78,18 56,34 60,01 33,12 32,44 35,05 36,25 26,90 38,31 100,00 54,37 48,61 85,14 53,91 100,00 47,88 100,00 41,43 100,00 

21 65,65 32,82 57,03 39,29 32,76 36,32 100,00 73,57 35,03 75,49 48,80 81,39 7,04 7,69 35,83 66,48 49,76 100,00 45,25 100,00 92,49 51,06 

22 60,03 100,00 66,53 78,18 56,34 60,01 33,12 32,44 35,05 36,25 26,90 38,31 100,00 54,37 48,61 85,14 53,91 100,00 47,88 100,00 41,43 100,00 

A 0,75 0,88 0,63 0,76 0,58 0,51 0,72 0,63 0,40 0,57 0,39 0,58 0,57 0,37 0,45 0,73 0,50 0,87 0,45 0,91 0,45 0,54 

B 0,51 0,55 0,63 0,76 0,58 0,51 0,44 0,58 0,40 0,57 0,39 0,58 0,33 0,37 0,45 0,73 0,50 0,68 0,45 0,52 0,45 0,40 

C 0,33 0,14 0,50 0,29 0,33 0,52 0,39 0,58 0,38 0,36 0,63 0,48 0,75 0,97 0,32 0,32 0,38 0,15 0,64 0,10 1,04 0,86 

Fonte: o Autor (2020). 
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Na Tabela 19, verifica-se que 14 Unidades sofrem variação na sua classificação em 

termos de maior eficiência quando comparados os dois modelos de super eficiência, mas mesmo 

as que alteram seu posicionamento para baixo têm sua super eficiência maior com o modelo 

BCC.  Em relação à eficiência cruzada (Tabela 20), as Unidades 1, 7, 18 e 22 se demonstram 

eficientes mesmo quando avaliadas sob a ótica de diversas das demais DMUs pelo modelo 

BCC. 

A Tabela 21 resume a quantidade de vezes em que cada variável foi considerada e a 

quantidade de vezes em que se apresentou como a de maior peso, sendo, para esse segundo 

caso, também a que gerou maior valor para sua variável virtual correspondente. Com base nesse 

resultado, pode-se verificar que os fatores utilizados no modelo são representativos e que dentre 

eles um em especial se destaca em termos de impacto na eficiência de diversas DMUs. 

Após a triagem de fatores e aplicação do modelo BCC utilizando-os, todas as variáveis 

selecionadas para o estudo foram consideradas por, ao menos, 8 DMUs. Adicionalmente, nota-

se que a variável “Logística de Produtos Químicos” foi considerada por 13 PEPs no cálculo de 

sua eficiência, sendo a de maior impacto para 12 delas. O input 4, por sua vez, foi a variável 

mais vezes considerada pelas PEPs no cálculo de suas eficiências. Dentre todas as variáveis 

trabalhadas, apenas “transporte aéreo” não foi considerada, pelo menos uma vez, como de maior 

peso por alguma das DMUs.  

 

Tabela 21 - Resumo das variáveis. 

 Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Input 5 Input 6 

Qtd. De 

vezes que a 

variável foi 

considerada 

8 10 13 15 8 11 

Qtd. De 

vezes que foi 

a de maior 

peso 

3 1 12 3 0 3 

Qtd. De 

vezes em que 

uma DMU 

apresentou 

folga nesse 

input 

11 8 5 1 6 11 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Entre as PEPs avaliadas foram identificadas 8 eficientes e nenhuma delas apresentou 

folgas em relação a nenhum dos inputs (Tabela 18), o que indica que são Unidades que estão 

utilizando seus recursos de forma otimizada.  
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Com o objetivo de investigar nesse grupo quais apresentariam desempenho superior 

em relação às demais Unidades eficientes, foram realizadas análises de super eficiência e de 

eficiência cruzada, cujos resultados foram apresentados nas Tabelas 19 e 20, respectivamente. 

Ao remover a limitação de valor máximo para as eficiências calculadas (super eficiência) o PPL 

da PEP 7 se tornou inviável quando aplicada a lógica BCC, impossibilitando classificá-la 

através desse método. Porém, outras conclusões importantes podem ser tiradas. Em termos de 

super eficiência, o fato que mais chama atenção é o grande incremento de desempenho da PEP 

1, chegando à uma eficiência de 1951%, enquanto a segunda DMU mais eficiente, a PEP 2, 

apresenta uma eficiência de 416%. 

Pela ótica da eficiência cruzada, a PEP 1, assim como a PEP 7, se destaca, sendo 

eficiente também sob a perspectiva de outras 11 DMUs, como pode ser visto na Tabela 20. 

Contudo, as PEPs 20, 2 e 18 se mostram eficientes sob a perspectiva de um número ainda maior 

de DMUs, como pode ser visto na mesma tabela e apresentado através do gráfico da Figura 22.  

Como ponto de atenção, ressalta-se o alto valor encontrado para os Mavericks das 

PEPs 13 (75%) e 22 (86%), bastante superiores ao da terceira PEP com maior Mk, PEP 8 (58%), 

indicando que estas Unidades são “falsos positivos”. Dessa forma há fortes indícios de que tais 

Unidades desconsideraram em seus cálculos de eficiência fatores considerados importantes 

pelo conjunto de DMUs.  Apesar de 100% eficientes sob a ótica DEA BCC orientado à inputs, 

pode-se concluir inclusive que, em razão de seu elevado Mk, o consumo dos recursos dessas 

Unidades ainda não se encontra em nível ótimo. 

 

 

Figura 22 - Quantidade de vezes que é 100% eficiente - Eficiência Cruzada. 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Ainda com o objetivo de identificar as DMUs eficientes com desempenho superior às 

demais avaliou-se também a quantidade de vezes em que a PEP eficiente se demonstrou como 

benchmarking para as demais e quantas vezes foi a referência mais importante dentre essas. A 
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Tabela 22 apresenta esses resultados, que indicam a PEP 20 como a mais importante segundo 

ambos os critérios mencionados. 

 

Tabela 22 - Resumo DMUs Benchmarking. 

  PEP 1 PEP 2 PEP 7 PEP 8 PEP 13 PEP 18 PEP 20 PEP 22 

Quantidade de vezes que a 

DMU é benchmarking 
6 10 6 2 4 9 14 1 

Quantidade de vezes que a 

DMU é a mais importante 
0 1 2 0 0 0 11 0 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Quando avaliadas em termos de serem Unidades referência para as demais 

(benchmarking), as PEPs 2 e 20 se destacam, principalmente a segunda, pois além de ser 

referência para todas as Unidades não eficientes, também é a referência mais importante para 

11 das 14 PEPs. A partir de tal análise existe um forte indício de que a PEP 20 seja uma 

Plataforma modelo na gestão de seus recursos de entrada. 

A Tabela 23 resume as análises apresentadas com uma classificação das Unidades 

eficientes por ordem das que apresentaram melhor desempenho de acordo com os critérios 

avaliados. Através dessa tabela é possível estabelecer critérios de pontuação com objetivo de 

classificar, dentre as eficientes, as que apresentam melhor desempenho com base em múltiplas 

análises. 
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Tabela 23 - Classificação das Unidades Eficientes por análise realizada. 

  
Super 

Eficiência 

Qtd. de 

vezes 

100% 

eficiente - 

Eficiência 

cruzada 

Eficiência 

cruzada 

média 

Quantidade de vezes que 

a DMU é benchmarking 

Quantidade de vezes 

que a DMU é a mais 

importante 

Mk 

1o PEP 1 PEP 20 PEP 20 PEP 20 PEP 20 
PEP 20 

Mk = 0,1 

2o PEP 18 PEP 2 PEP 2 PEP 2 PEP 7 
PEP 2 

Mk = 0,14 

3o PEP 2 PEP 18 PEP 18 PEP 18 PEP 2 
PEP 18 

Mk = 0,15 

4o PEP 22 PEP 7 PEP 1 PEP 7 / PEP 1 - 
PEP 1 

Mk = 0,33 

5o PEP 20 PEP 1 PEP 7 - - 
PEP 7 

Mk = 0,39 

6o PEP 13 PEP 13 PEP 8 PEP 13 - 
PEP 8 

Mk = 0,58 

7o PEP 8 PEP 22 PEP 13 PEP 8 - 
PEP 13 

Mk = 0,75 

8o - PEP 8 PEP 22 PEP 22 - 
PEP 22 

Mk = 0,86 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Em relação às DMUs não eficientes, foi realizada análise com base nos alvos e folgas 

de cada um dos inputs, cujos resultados são apresentados no quadro da Figura 23. Com base 

nessa análise, pôde-se identificar que dentre as PEPs ineficientes, apenas 3 não apresentaram 

folgas em relação à utilização dos insumos armazenagem (input 1) e outros transportes (input 

6), indicando que possa haver um problema estrutural9 na utilização desses recursos. Em 

contrapartida, apenas uma Unidade (PEP 3) apresentou folga em relação ao fator “oficina de 

manutenção” (input 4), indicando que esse fator é estruturalmente bem utilizado, considerando 

que este foi selecionado por 15 PEPs para compor o cálculo de suas eficiências. 

Uma outra característica de desempenho identificada é a de que todas as DMUs não 

eficientes apresentaram folga em, pelo menos, dois inputs, tendo duas delas apresentado folgas 

em até 4 inputs (PEPs 19 e 21). 

Outro ponto verificado foi o fato de que três PEPs (5, 14 e 16) apresentaram folgas 

para as variáveis armazenagem e outros transportes, e que outras duas PEPs (9 e 11) tiveram 

folgas em relação às variáveis armazenagem, labflu e tratamento de resíduos e outros 

transportes. Assim, em uma visão geral, o fato de 9 entre 14 DMUs não eficientes terem 

 
9 A Companhia em questão utiliza os termos “Estrutural” para se referir à problemas/oportunidades de 

melhoria comuns às diversas Unidades da empresa e “Específico” para os problemas pontuais de determinadas 

Unidades. 
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apresentado combinações diferentes de variáveis com folga indica que existe uma grande 

especificidade na utilização dos recursos por parte de cada Plataforma. 

Por fim, com a intenção de melhor visualizar os desafios de cada Unidade com foco 

no alvo que deve ser atingido para que esta se torne eficiente, foram elaborados gráficos (Anexo 

II), como os apresentados na Figura 24. 

 

Atual = consumo atual do recurso; Radial = consumo para tornar a DMU eficiente; Alvo = Radial – Folga. 

PEP 3   

eficiência:0,93795 

Input Atual Radial Folga Alvo 

OFICINA DE MANUTENÇÃO 8,14 7,63 0,62 7,02 

TRANSPORTE AÉREO 26,55 24,90 6,24 18,67 

OUTROS TRANSPORTES 49,19 46,14 10,74 35,40 

 
     

PEP 4   

eficiência:0,976752   

Input Atual Radial Folga Alvo 

ARMAZENAGEM 1,14 1,12 0,75 0,36 

LABFLU E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 
1,80 1,76 0,17 1,58 

 
     

PEP 5   

eficiência:0,768207   

Input Atual Radial Folga Alvo 

ARMAZENAGEM 2,30 1,77 1,26 0,51 

OUTROS TRANSPORTES 44,58 34,25 1,71 32,53 

      

PEP 6   

eficiência:0,773624   

Input Atual Radial Folga Alvo 

ARMAZENAGEM 0,97 0,75 0,25 0,50 

LOGÍSTICA DE PRODUTOS 

QUÍMICOS 
0,09 0,07 0,03 0,04 

OUTROS TRANSPORTES 50,56 39,12 9,40 29,72 

 

     

PEP 9   

eficiência:0,557748   

Input Atual Radial Folga Alvo 

ARMAZENAGEM 1,23 0,69 0,24 0,44 

LABFLU E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 
5,68 3,17 0,54 2,63 

OUTROS TRANSPORTES 75,53 42,13 1,12 41,01 

 

     

PEP 10   

eficiência:0,778398   

Input Atual Radial Folga Alvo 

LABFLU E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 
5,41 4,21 0,17 4,03 

LOGÍSTICA DE PRODUTOS 

QUÍMICOS 
0,19 0,14 0,01 0,14 

TRANSPORTE AÉREO 50,67 39,44 1,37 38,08 
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PEP 11   

eficiência:0,644540   

Input Atual Radial Folga Alvo 

ARMAZENAGEM 1,10 0,71 0,24 0,47 

LABFLU E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 
4,65 3,00 0,25 2,75 

OUTROS TRANSPORTES 123,82 79,81 32,47 47,34 

 

     

PEP 12   

eficiência:0,864067   

Input Atual Radial Folga Alvo 

ARMAZENAGEM 0,63 0,54 0,00 0,54 

LABFLU E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 
5,16 4,45 1,07 3,38 

TRANSPORTE AÉREO 48,88 42,23 5,13 37,11 

OUTROS TRANSPORTES 74,69 64,54 8,61 55,93 

      

PEP 14   

eficiência:0,730766   

Input Atual Radial Folga Alvo 

ARMAZENAGEM 1,51 1,10 0,53 0,57 

OUTROS TRANSPORTES 57,97 42,36 9,83 32,53 

      

PEP 15   

eficiência:0,593499   

Input Atual Radial Folga Alvo 

ARMAZENAGEM 1,35 0,80 0,32 0,48 

LABFLU E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 
3,17 1,88 0,21 1,67 

LOGÍSTICA DE PRODUTOS 

QUÍMICOS 
0,06 0,03 0,01 0,03 

 

     

PEP 16   

eficiência:0,967790   

Input Atual Radial Folga Alvo 

ARMAZENAGEM 0,29 0,28 0,02 0,26 

OUTROS TRANSPORTES 37,69 36,48 6,06 30,42 

 

     

PEP 17   

eficiência:0,691967   

Input Atual Radial Folga Alvo 

ARMAZENAGEM 0,51 0,36 0,12 0,23 

TRANSPORTE AÉREO 28,68 19,85 4,33 15,51 

OUTROS TRANSPORTES 60,82 42,08 11,67 30,41 

 

     

PEP 19   

eficiência:0,729472   

Input Atual Radial Folga Alvo 

ARMAZENAGEM 0,75 0,55 0,18 0,37 

LABFLU E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 
4,38 3,20 1,68 1,52 

TRANSPORTE AÉREO 26,88 19,61 2,62 16,99 

OUTROS TRANSPORTES 58,33 42,55 11,42 31,12 
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PEP 21   

eficiência:0,924947   

Input Atual Radial Folga Alvo 

LABFLU E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 
4,24 3,92 2,09 1,83 

LOGÍSTICA DE PRODUTOS 

QUÍMICOS 
0,06 0,05 0,01 0,05 

TRANSPORTE AÉREO 52,87 48,90 28,82 20,07 

OUTROS TRANSPORTES 77,00 71,22 35,44 35,78 

Figura 23 Alvos e Folgas das DMUs não eficientes. 

Fonte: o Autor (2020). 

 

 

Figura 24 - Gráfico - Consumo atual x Consumo alvo das PEPs 3 e 4. 

Fonte: o Autor (2020). 

 

A partir de tais gráficos, pode-se identificar: (i) a quantidade nominal em termos 

monetários (todas as variáveis foram dimensionadas em termos da moeda Real) que deve ser 

reduzida para cada input com o objetivo de tornar a DMU eficiente; e (ii) o que esse valor 

nominal representa em % de redução em relação ao que é consumido atualmente. Considerou-

se importante obter essa informação relativa (%) adicional, para contribuir no processo de 

tomada de decisão, pois um input que apresente necessidade de redução % muito alta, mesmo 

que em termos nominais seja muito inferior ao da redução objetivada de outras variáveis, pode 

representar um ponto crítico para atuação em termos de eficiência. 

Tomando como exemplo um dos casos apresentados na Figura 24, o da PEP 3, nota-

se que o ganho em termos econômicos ao atuar na otimização da utilização dos recursos de 

outros transportes será potencialmente maior que ao atuar em transporte aéreo. Contudo o 

principal gargalo em termos de eficiência para essa Plataforma é na utilização da última variável 

mencionada, o que indica que o tratamento deste consumo tende a ser mais eficaz, pois a 

Unidade é menos eficiente em sua utilização. 

Após a avaliação das Plataformas, com base em todos os resultados discutidos até aqui, 

identificou-se que algumas apresentam consumo até 4,5 vezes maior do que o objetivado de 

alguns de seus recursos (inputs), enquanto outras apresentam necessidade de redução de 

consumo pontuais menores, porém em uma gama mais ampla de recursos. Ambas as 
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informações são importantes subsídios para a tomada de decisão em termos de priorização das 

Unidades que apresentam maior potencial de ganho, assim como em quais variáveis deve-se 

atuar para obter ganhos de eficiência de forma mais rápida e eficaz. 

O resumo dos principais gargalos identificados após as análises descritas 

anteriormente para cada uma das PEPs ineficientes é apresentado na Tabela 24. 

 

Tabela 24  – Principais reduções em inputs para as DMUs não eficientes. 

PEP 

Qtd. de 

inputs com 

folga 

Input com MAIOR 

necessidade de 

redução % entre 

consumo atual e alvo 

Input 

Input com 

MENOR 

necessidade 

de redução 

% entre 

consumo 

atual e alvo 

Input 

3 3 29,7% 
TRANSPORTE 

AÉREO 
13,8% 

OFICINA DE 

MANUTENÇÃO 

4 2 68,1% ARMAZENAGEM 11,9% 

LABFLU E 

TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 

5 2 77,9% ARMAZENAGEM 27,0% 
OUTROS 

TRANSPORTES 

6 2 59,6% 

LOGÍSTICA DE 

PRODUTOS 

QUÍMICOS 

41,2% 
OUTROS 

TRANSPORTES 

9 3 64,0% ARMAZENAGEM 45,7% 
OUTROS 

TRANSPORTES 

10 3 25,4% 

LABFLU E 

TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 

24,9% 
TRANSPORTE 

AÉREO 

11 3 61,8% 
OUTROS 

TRANSPORTES 
41,0% 

LABFLU E 

TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 

12 3 34,4% 

LABFLU E 

TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 

13,6% ARMAZENAGEM 

14 2 62,3% ARMAZENAGEM 43,9% 
OUTROS 

TRANSPORTES 

15 3 64,2% ARMAZENAGEM 47,4% 

LABFLU E 

TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 

16 2 19,3% 
OUTROS 

TRANSPORTES 
10,5% ARMAZENAGEM 

17 3 54,9% ARMAZENAGEM 45,9% 
TRANSPORTE 

AÉREO 

19 4 65,4% 

LABFLU E 

TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS 

36,8% 
TRANSPORTE 

AÉREO 

21 4 62,0% 
TRANSPORTE 

AÉREO 
19,2% 

LOGÍSTICA DE 

PRODUTOS 

QUÍMICOS 

Fonte: o Autor (2020). 
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Através desse resumo, percebe-se que o input armazenagem é o recurso que apresenta 

maior necessidade de redução (%) em seu consumo para 6 DMUs, reforçando o indício de que 

há um problema estrutural na utilização desse recurso. 

Também se nota que as PEPs 6, 9, 11, 14, 15 e 17 apresentam necessidade de redução 

percentual grande para todas as variáveis com folga, tendo em vista o alto valor encontrado 

para a que tem menor necessidade de redução em seu consumo. Tais Unidades apresentam um 

ponto de atenção para a Companhia, pois, além de serem ineficientes, demonstram lacunas 

representativas na utilização de mais de um dos recursos. Em contrapartida, as PEPs 3, 12 e 16 

apresentam lacunas menores de consumo, o que significa que estão mais próximas de se 

tornarem eficientes, principalmente a PEP 16, que também apresenta folga em apenas dois 

insumos, enquanto as PEPs 3 e 12 apresentam para 3. 

Ao concluir as análises através da aplicação do modelo DEA-BCC orientado à inputs, 

visando tornar ainda mais homogênea o conjunto de DMUs avaliadas, realizou-se uma nova 

aplicação do referido modelo, mas em conjuntos específicos das PEPs. Esses conjuntos foram 

definidos através da utilização de uma análise hierárquica para definição da quantidade de 

agrupamentos e do algoritmo k-means para a separação das DMUs em grupos homogêneos. As 

variáveis utilizadas foram o nível de complexidade de cada Plataforma e o grau API do óleo 

extraído e processado em cada uma delas. Ambos os critérios foram selecionados por serem 

fatores importantes na caracterização da estrutura física e do nível de complexidade e exigência 

dos processos desempenhados por uma Unidade.  

Entende-se que o agrupamento das DMUs seguindo os critérios expostos pode ter: (i) 

tornado tornados os grupos tão homogêneos a ponto de todas serem consideradas eficientes; (ii) 

reduziu a quantidade de DMUs ao ponto em que a redução na quantidade de restrições fez com 

que o modelo identificasse um grande número de Unidades como eficientes, ou; (iii) uma 

combinação dos dois fatores anteriormente listados.  

Dessa forma, entendeu-se não haver ganhos em realizar análises mais profundas acerca 

das eficiências das DMUs nos modelos gerados após o agrupamento e que é mais adequado 

utilizar os resultados obtidos com o modelo compreendendo as 22 DMUs, já apresentado. As 

eficiências obtidas para cada agrupamento são expostos na Figura 25 e o desenvolvimento do 

modelo DEA combinado à análise de agrupamentos podem ser encontrados no Apêndice 2. 
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Figura 25 - Eficiências das PEPs após análise de agrupamentos 

Fonte: O Autor (2020). 

 

O método desenvolvido e aplicado durante esta pesquisa é apresentado por meio do 

fluxograma da Figura 26. Este registro é importante para que a empresa possa implementar o 

método em sua rotina de gestão, além de ser base para o refinamento deste próprio método, 

caso seja identificada a necessidade pela Companhia e para o desenvolvimento de outros 

modelos DEA para avaliar a eficiência de plataformas, considerando outras PEPs e variáveis. 

PEP EFICIÊN. PEP EFICIÊN. PEP EFICIÊN. PEP EFICIÊN. PEP EFICIÊN.

5 100% 1 100% 13 100,00% 3 100% 4 100%

7 100% 2 100% 18 100,00% 15 100% 6 100%

9 100% 8 100% 22 100,00% 16 100% 11 88%

10 100% 17 76% 12 100%

19 85% 14 100%

20 100%

21 100%

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5
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Figura 26 - Fluxograma do método proposto para o cálculo da eficiência operacional de plataformas produtoras 

de óleo e gás 

Fonte: O Autor (2020). 

 

5.7 Conclusões 

Através da utilização do modelo DEA BCC orientado à inputs foi possível calcular a 

eficiência de Plataformas de produção de óleo e gás sob a perspectiva da utilização de recursos 

necessários para a continuidade operacional destas Unidades. Tal método demonstrou-se como 

de grande flexibilidade, permitindo que fossem utilizados recursos com diferentes escalas de 

grandeza sem que as análises fossem enviesadas nesse sentido, tendo como base a utilização 

eficiente de cada recurso. 
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Entende-se que a inconsistência dos dados fornecidos para alguns dos recursos 

utilizados pelas Unidades para manter sua operação, forçando que estes tenham sido retirados 

da análise, pode ter reduzido o potencial do modelo, mas sem prejudicar, contudo, os avanços 

obtidos ao aplicar tais técnicas. 

A partir das análises dos resultados gerados pela aplicação do modelo DEA citado, 

pode-se verificar quais recursos estão sendo utilizados de modo ineficiente em termos 

estruturais, ou seja, por diversas Unidades, configurando-se como um problema de gestão da 

Companhia como um todo. Além disso, foram identificados os recursos que apresentam maior 

representatividade para as Unidades em termos de eficiência, com atenção especial para o input 

“outros transportes”, único input considerado por todas as DMUs eficientes em seus cálculos 

de eficiência e que as estatísticas descritivas demonstram ser um importante recurso em termos 

de custo. Tal fato indica que as Unidades que fazer boa gestão de tais recursos tendem a ser 

mais eficientes do que as demais, sendo esse um ponto interessante para seguir análises em 

outros campos do conhecimento. 

O método permitiu que fossem identificadas também as Plataformas que fazem melhor 

utilização de cada um dos recursos, servindo assim como um referencial para as que ainda não 

são eficientes e apresentam deficiência no consumo de tais recursos. Foi possível também 

identificar, dentre as Unidades eficientes, quais são referenciais mais fortes para cada uma das 

Plataformas ineficientes e aquelas que devem passar por outras análises por terem apresentado 

indícios de serem “falsos positivos”. 

Foi determinado também, para cada PEP ineficiente, qual o consumo alvo de cada um 

dos insumos em que esta apresentou ineficiência, possibilitando avaliar o nível de redução, 

nominal e relativo (%) que cada Unidade deveria realizar para atingir a eficiência. Assim, foram 

identificadas as DMUs que terão maiores desafios para se tornarem eficientes. 

Todos os resultados e análises citados anteriormente apontaram a PEP 20 como uma 

importante Unidade modelo em termos de utilização desses recursos, visto seu destaque entre 

as demais DMUs eficientes sob vários aspectos. Em contrapartida, as PEPs 6, 9, 11, 14, 15 e 

17, além de apresentarem valores baixos em suas eficiências, também demonstram uma 

necessidade de redução de consumo relativa (%) muito grande em relação a todos os inputs aos 

quais apresentaram folgas. Esse é um importante direcionador para que a Companhia possa 

tomar decisões como priorizar as Unidades a serem trabalhadas e outras ainda mais críticas 

como decidir pela continuidade operacional, hibernação e até o descomissionamento de 

Plataformas. 
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No que concerne à experiência de realizar uma análise de agrupamentos prévia à 

aplicação do modelo DEA, entende-se que tal etapa se demonstrou não aplicável para a 

consecução dos objetivos da presente pesquisa. A homogeneidade gerada com o agrupamento, 

aliado à redução da quantidade de variáveis do PPL, decorrente da redução do número de DMUs 

avaliadas pelo modelo, gerou muitas Unidades eficientes, reduzindo assim a potencial 

identificação de gargalos e de análises sobre utilização ineficiente de recursos. 

Ao concluir a pesquisa foi possível responder a todas as perguntas do problema central, 

partindo do desenvolvimento do método de cálculo da eficiência operacional que possibilitou 

identificar as PEPs ineficientes da empresa, assim como as unidades produtivas eficientes mais 

adequadas em cada caso a serem adotadas como referência. 

Por fim, a utilização de DEA para cálculo da eficiência das Unidades com base em 

recursos utilizados para sua continuidade operacional forneceu uma série de informações que 

serão importantes para a gestão de recursos e de custos das Unidades avaliadas. Nesse contexto, 

sugere-se que sejam desenvolvidos trabalhos que possam ampliar a aplicação da Análise 

Envoltória de Dados para medir a eficiência de aspectos produtivos e operacionais das Unidades 

de Produção e Exploração de óleo e gás, incluindo os recursos submarinos, que não foram foco 

dessa pesquisa. Outra sugestão para trabalhos futuros é o desenvolvimento de ferramentas que 

auxiliem nos processos de tomada de decisão que possam utilizar como insumo os resultados 

obtidos através das análises DEA, como as decisões já citadas de priorização de Unidades a se 

trabalhar para melhoria da eficiência, quais inputs priorizar e outras mais críticas como se a 

Unidade deve continuar produzindo, ser hibernada ou descomissionada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir a presente pesquisa pôde-se concluir que a possibilidade da utilização de 

múltiplos inputs e outputs de grandezas diferentes na medição da eficiência de Unidades 

Tomadoras de Decisão que a Análise Envoltória de Dados oferece é uma característica que 

torna esse método ímpar nesse âmbito já muito explorado da eficiência técnica de produção. 

Além disso, a flexibilidade dos modelos a serem construídos permitem ao pesquisador 

identificar as diversas oportunidades de melhoria de desempenho das Unidades avaliadas, 

sejam elas em relação à uma melhor utilização de seus inputs, sejam na possibilidade de 

otimização de seus outputs. 

Através da realização do estudo bibliométrico da presente pesquisa, verificou-se a 

existência de diversos periódicos relevantes acerca do método DEA, com destaque para:  (i) 

European Journal Of Operational Research; (ii) Journal Of The Operational Research Society; 

(iii) Annals Of Operations Research, e o; (iv) Journal Of Cleaner Production, todos com 

conceito QUALIS CAPES de B1 a A1. Notou-se também que, desde seu desenvolvimento, por 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978) com o modelo CCR, a DEA tem evoluído, passando por 

importantes avanços como o desenvolvimento do modelo BCC, por Banker, Charnes e Cooper 

(1984), e a estruturação de uma metodologia genérica para aplicação do método por Golany e 

Roll (1988). Ao percorrer a literatura se percebe o desenvolvimento de muitos trabalhos de 

aplicação da DEA em diversos campos da ciência, inclusive combinando-a com outros 

métodos, o que demonstra mais uma face da versatilidade de tal método. 

Em relação aos autores com maior relevância em publicações DEA, é importante 

ressaltar que, desde a publicação que descreve o desenvolvimento desse método em 1978, 

diversos pesquisadores têm figurado como de grande importância, tanto em termos da 

diversificação do método, quanto de suas aplicações. Foram identificados nessa pesquisa 29 

autores de grande importância para o desenvolvimento desse campo de pesquisa, alguns pelo 

seu alto volume de publicações, outros pela quantidade de citações que receberam, por sua 

participação em trabalhos que causaram impacto relevante nessa área de conhecimento, ou por 

uma combinação desses fatores. 

No que diz respeito a métodos complementares, verificou-se que diversos foram 

experimentados em conjunto com a DEA, como a utilização de lógica Fuzzy e do método AHP 

para alinhar e potencializar os resultados obtidos na aplicação da DEA em estudos de caso, 

teóricos e práticos. Ao todo, durante a análise bibliométrica, foram identificados 17 métodos 

complementares, o que demonstra a flexibilidade e o poder de adaptação do método DEA em 

diferentes cenários para cumprir diferentes objetivos. Cabe dizer ainda que é possível que 
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existam outros métodos que já tenham sido aplicados de modo complementar à DEA e que esta 

pesquisa não conseguiu identificar. Essa é inclusive uma proposta para trabalhos futuros: 

identificar e propor outros métodos que tenham sido e que possam ser utilizados de modo 

complementar à DEA. 

Quanto aos modelos, além dos oito clássicos, foram identificados outros 24 durante o 

presente levantamento bibliográfico, fato que corrobora com a característica de flexibilidade 

tratada anteriormente e sempre ressaltada como ponto positivo do método foco. A existência 

dessas pesquisas serve de base para que novos pesquisadores possam encontrar soluções para 

os casos em que identificarem a necessidade de adaptar os modelos clássicos DEA à realidade 

de suas situações problema. 

Ao avaliar a evolução dos trabalhos de aplicação da metodologia DEA no setor de óleo 

e gás, percebe-se que ainda são poucas as publicações nesse sentido, mas que apesar desse fato, 

grande parte utiliza métodos complementares combinados à DEA ou modelos DEA que não os 

clássicos, demonstrando estar acompanhando a evolução do método. Pelo pouco volume de 

estudos encontrados e pelos bons resultados obtidos com os disponíveis, identifica-se como 

oportunidade para o aprimoramento de análises de eficiência das empresas do setor de óleo e 

gás, em suas mais diversas esferas (processos, finanças, produção, etc.), a aplicação da DEA 

em seus mais diversos modelos, combinada, ou não a outros métodos. 

Ao que tange o desenvolvimento e aplicação de um método para o cálculo da eficiência 

de Plataformas produtoras de óleo e gás, através da utilização de um modelo DEA BCC 

orientado à inputs foi possível calcular suas eficiências sob a perspectiva da utilização de 

recursos necessários para a continuidade operacional de tais Unidades. Tal método demonstrou-

se como de grande flexibilidade, permitindo que fossem utilizados recursos com diferentes 

escalas de grandeza sem que as análises fossem enviesadas nesse sentido, tendo como base a 

utilização eficiente de cada recurso. 

Entende-se que a inconsistência dos dados fornecidos para alguns dos recursos 

utilizados pelas Unidades para manter sua operação., forçando que estes tenham sido retirados 

da análise, pode ter reduzido o potencial do modelo, mas sem prejudicar, contudo os avanços 

obtidos ao aplicar tais técnicas. 

A partir das análises dos resultados gerados pela aplicação do modelo DEA citado, 

pôde-se verificar quais recursos estão sendo utilizados de modo ineficiente em termos 

estruturais, ou seja, por diversas Unidades, configurando-se como um problema de gestão da 

Companhia como um todo. Além disso, foram identificados os recursos que apresentam maior 

representatividade para as Unidades em termos de eficiência, com atenção especial para o input 
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“outros transportes”, único input considerado por todas as DMUs eficientes em seus cálculos 

de eficiência e que as estatísticas descritivas demonstram ser um importante recurso em termos 

de custo. Tal fato indica que as Unidades que fazer boa gestão de tais recursos tendem a ser 

mais eficientes do que as demais, sendo esse um ponto interessante para seguir análises em 

outros campos do conhecimento. 

O método permitiu que fossem identificadas também as Plataformas que fazem melhor 

utilização de cada um dos recursos, servindo assim como um referencial para as que ainda não 

são eficientes e apresentam deficiência no consumo de tais recursos. Foi possível também 

identificar, dentre as Unidades eficientes, quais são referenciais mais fortes para cada uma das 

Plataformas ineficientes e aquelas que devem passar por outras análises por terem apresentado 

indícios de serem “falsos positivos”. 

Foi determinado também, para cada PEP ineficiente, qual o consumo alvo de cada um 

dos insumos em que esta apresentou ineficiência, possibilitando avaliar o nível de redução, 

nominal e relativo (%) que cada Unidade deveria realizar para atingir a eficiência. Assim, foram 

identificadas as DMUs que terão maiores desafios para se tornarem eficientes. 

Todos os resultados e análises citados anteriormente apontaram a PEP 20 como uma 

importante Unidade modelo em termos de utilização desses recursos, visto seu destaque entre 

as demais DMUs eficientes sob vários aspectos. Em contrapartida, as PEPs 6, 9, 11, 14, 15 e 

17, além de apresentarem valores baixos em suas eficiências, também demonstram uma 

necessidade de redução de consumo relativa (%) muito grande em relação a todos os inputs aos 

quais apresentaram folgas. Esse é um importante direcionador para que a Companhia possa 

tomar decisões como priorizar as Unidades a serem trabalhadas e outras ainda mais críticas 

como decidir pela continuidade operacional, hibernação e até o descomissionamento de 

Plataformas. 

No que concerne à experiência de realizar uma análise de agrupamentos prévia à 

aplicação do modelo DEA, entende-se que tal etapa se demonstrou não aplicável para a 

consecução dos objetivos da presente pesquisa. A homogeneidade gerada com o agrupamento, 

aliado à redução da quantidade de variáveis do PPL, decorrente da redução do número de DMUs 

avaliadas pelo modelo, gerou muitas Unidades eficientes, reduzindo assim a potencial 

identificação de gargalos e de análises sobre utilização ineficiente de recursos. 

Ao concluir a pesquisa foi possível responder a todas as perguntas do problema central, 

partindo do desenvolvimento do método de cálculo da eficiência operacional que possibilitou 

identificar as PEPs ineficientes da empresa, assim como as unidades produtivas eficientes mais 

adequadas em cada caso a serem adotadas como referência.  
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Por fim, a utilização da Análise Envoltória de Dados para cálculo da eficiência das 

Unidades com base em recursos utilizados para sua continuidade operacional forneceu uma 

série de informações que serão importantes para a gestão de recursos e de custos das Unidades 

avaliadas. Nesse contexto, sugere-se que sejam desenvolvidos trabalhos que possam ampliar a 

aplicação da Análise Envoltória de Dados para medir a eficiência de aspectos produtivos e 

operacionais das Unidades de Produção e Exploração de óleo e gás, incluindo os recursos 

submarinos, que não foram foco dessa pesquisa. Outra sugestão para trabalhos futuros é o 

desenvolvimento de ferramentas que auxiliem nos processos de tomada de decisão que possam 

utilizar como insumo os resultados obtidos através das análises DEA, como as decisões já 

citadas de priorização de Unidades a se trabalhar para melhoria da eficiência, quais inputs 

priorizar e outras mais críticas como se a Unidade deve continuar produzindo, ser hibernada ou 

descomissionada. 
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APÊNDICE 1 – Resultados DEA modelo CCR orientado à inputs 

 

O primeiro modelo DEA aplicado foi CCR, orientado à inputs. Os principais resultados 

obtidos através da aplicação do modelo são apresentados nas Tabelas a seguir. 

 

Principais resultados Modelo CCR - Benchmarkings e λ 
P

E
P

 

E
F

IC
IÊ

N
. 

λ
 D

M
U

 1
 

λ
 D

M
U

 2
 

λ
 D

M
U

 7
 

λ
 D

M
U

 8
 

λ
 D

M
U

 1
8

 

1 100% 1 0 0 0 0 

2 100% 0 1 0 0 0 

3 55% 0,1 0 0,12 0 0 

4 64% 0,11 0,15 0,05 0 0 

5 45% 0,16 0 0 0 0,08 

6 34% 0,12 0 0 0 0,01 

7 100% 0 0 1 0 0 

8 100% 0 0 0 1 0 

9 44% 0,05 0,1 0,23 0 0 

10 73% 0,18 0 0,46 0 0 

11 50% 0,22 0,03 0,23 0 0 

12 77% 0,35 0 0,24 0 0 

13 6% 0 0,03 0 0 0 

14 7% 0,01 0,03 0,01 0 0 

15 34% 0,25 0 0 0 0,08 

16 45% 0,07 0 0 0 0,09 

17 38% 0,11 0 0 0 0,12 

18 100% 0 0 0 0 1 

19 34% 0,04 0 0 0 0,25 

20 74% 0,11 0 0 0 0,03 

21 80% 0,18 0 0 0 0,23 

22 19% 0,02 0 0 0 0,01 

Fonte: elaborado pelo Autor 
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Principais resultados Modelo CCR - Pesos atribuídos às variáveis e folgas 

P
E

P
 

PESOS FOLGAS 
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P
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U

T
P

U
T

 

1 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0,03 0 0 0,03 0,02 0 0 0 0 0 0 0 

3 1,54 0 8,72 0 0 0 0 0,55 0 0,58 2,89 15,56 0 

4 0 0 8,67 0,04 0,03 0 0,62 1,01 0 0 0 10,4 0 

5 0 0 5,84 0,12 0 0 1,05 0,48 0 0 0 11,17 0 

6 0 0 0 0,14 0,01 0 0,19 0,08 0 0 0 5,92 0 

7 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 3,06 0,01 0,01 0 0,29 1,1 0 0 0 8,1 0 

10 0,02 0 1,86 0,04 0 0 0 0,73 0 0 3,99 6,4 0 

11 0 0 2,87 0,01 0,01 0 0,22 1,1 0 0 0 40,75 0 

12 0,03 0 2,35 0,05 0 0 0 1,73 0 0 7,51 16,16 0 

13 0 0,11 0 0 0,03 0,03 0,08 0 0 0,1 0 0 0 

14 0 0 6,06 0,03 0,02 0 0,08 0,02 0 0 0 2,22 0 

15 0 0 3,21 0,07 0 0 0,21 1,14 0 0 0 7,29 0 

16 0,13 0 12,32 0,27 0 0 0 0,91 0 0 2,6 13,48 0 

17 0,08 0 7,38 0,16 0 0 0 1,33 0 0 3,67 21 0 

18 0 0 0 0,32 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 10,94 0,21 0 0 0,03 1,81 0 0 2,2 12,94 0 

20 0,15 0 13,89 0,3 0 0 0 1,65 0 0 6,01 18,92 0 

21 0,08 0 6,94 0,15 0 0 0 2,77 0 0 30,6 42,52 0 

22 0,79 0 0 0,46 0 0 0 0,02 0,07 0 3,81 3 0 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Através dos resultados obtidos com o Modelo CCR orientado à inputs, nota-se que 5 

Unidades se apresentam eficientes, porém a PEP 8 não se configurou como benchmarking para 

nenhuma das PEPs ineficientes. 

Através do modelo pôde-se notar que todas as variáveis foram consideradas por, ao 

menos, duas DMUs no cálculo da eficiência, com destaque para o insumo “Oficina de 

manutenção” que não influenciou o cálculo de eficiência de apenas 3 PEPs. 

São destaques negativos as Unidades 13 e 14 que apresentaram eficiência inferior a 

10%., assim como a grande quantidade de PEPs que apresentaram eficiência abaixo de 50%, 

total de 10. Além disso, apenas as 5 DMUs eficientes apresentaram eficiência superior aos 90%, 

valor de eficiência preconizado pela Cia em seus outros métodos de cálculo da eficiência. 
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Eficiência cruzada CCR (%) - orientada à inputs – A = Ef. Cruzada média; B = ineficiência cruzada média; C = Mk 

P
E

P
 

1
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1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
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1
4
 

1
5
 

1
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1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

1 100,00 83,77 37,98 50,80 29,99 19,39 100,00 95,77 36,52 66,48 32,31 61,57 6,22 4,25 31,82 16,85 16,10 32,59 10,61 30,01 20,02 5,95 

2 73,48 100,00 40,18 54,62 31,99 22,52 100,00 100,00 38,63 65,03 37,73 60,09 6,51 5,12 29,15 18,92 17,75 33,96 11,48 31,64 19,43 5,22 

3 100,00 80,87 65,52 29,11 11,97 14,37 100,00 43,49 30,85 73,17 47,96 77,52 1,45 3,04 26,73 32,48 31,82 23,44 14,00 71,84 47,64 1,84 

4 100,00 100,00 59,00 79,53 52,16 29,29 100,00 67,48 46,04 72,64 60,32 77,01 3,93 7,80 43,84 39,67 38,31 52,37 24,91 64,70 37,98 2,21 

5 100,00 47,57 59,93 59,12 58,91 33,41 100,00 67,01 41,03 76,21 58,79 85,26 3,01 5,62 47,86 56,10 52,63 100,00 42,13 90,92 77,45 3,27 

6 65,18 35,44 49,13 44,67 46,38 35,00 100,00 85,55 36,77 72,44 49,38 76,09 2,99 4,32 35,12 42,45 36,62 100,00 32,05 65,83 53,07 12,10 

7 79,72 90,43 38,86 52,77 30,67 20,90 100,00 100,00 37,96 65,53 34,95 60,60 6,27 4,64 29,88 17,93 16,90 32,45 11,18 31,03 19,51 5,36 

8 79,72 90,43 38,86 52,77 30,67 20,90 100,00 100,00 37,96 65,53 34,95 60,60 6,27 4,64 29,88 17,93 16,90 32,45 11,18 31,03 19,51 5,36 

9 100,00 100,00 59,00 79,53 52,16 29,29 100,00 67,48 46,04 72,64 60,32 77,01 3,93 7,80 43,84 39,67 38,31 52,37 24,91 64,70 37,98 2,21 

10 100,00 45,40 60,21 55,59 52,97 32,54 100,00 65,80 40,10 76,55 58,19 86,06 2,84 5,30 47,16 57,52 53,84 100,00 42,79 94,57 86,13 3,37 

11 100,00 100,00 59,00 79,53 52,16 29,29 100,00 67,48 46,04 72,64 60,32 77,01 3,93 7,80 43,84 39,67 38,31 52,37 24,91 64,70 37,98 2,21 

12 100,00 45,40 60,21 55,59 52,97 32,54 100,00 65,80 40,10 76,55 58,19 86,06 2,84 5,30 47,16 57,52 53,84 100,00 42,79 94,57 86,13 3,37 

13 100,00 100,00 40,55 53,34 32,87 21,61 100,00 91,24 36,61 66,14 36,00 61,25 6,84 4,98 31,84 18,04 17,36 37,45 10,69 30,40 20,42 6,20 

14 100,00 100,00 59,00 79,53 52,16 29,29 100,00 67,48 46,04 72,64 60,32 77,01 3,93 7,80 43,84 39,67 38,31 52,37 24,91 64,70 37,98 2,21 

15 100,00 47,57 59,93 59,12 58,91 33,41 100,00 67,01 41,03 76,21 58,79 85,26 3,01 5,62 47,86 56,10 52,63 100,00 42,13 90,92 77,45 3,27 

16 100,00 45,40 60,21 55,59 52,97 32,54 100,00 65,80 40,10 76,55 58,19 86,06 2,84 5,30 47,16 57,52 53,84 100,00 42,79 94,57 86,13 3,37 

17 100,00 45,40 60,21 55,59 52,97 32,54 100,00 65,80 40,10 76,55 58,19 86,06 2,84 5,30 47,16 57,52 53,84 100,00 42,79 94,57 86,13 3,37 

18 65,18 35,44 49,13 44,67 46,38 35,00 100,00 85,55 36,77 72,44 49,38 76,09 2,99 4,32 35,12 42,45 36,62 100,00 32,05 65,83 53,07 12,10 

19 100,00 44,99 57,91 56,77 57,67 31,61 94,25 61,68 38,89 72,46 56,48 81,98 2,80 5,38 47,23 56,29 53,38 100,00 43,04 91,81 82,50 2,94 

20 100,00 45,40 60,21 55,59 52,97 32,54 100,00 65,80 40,10 76,55 58,19 86,06 2,84 5,30 47,16 57,52 53,84 100,00 42,79 94,57 86,13 3,37 

21 100,00 45,40 60,21 55,59 52,97 32,54 100,00 65,80 40,10 76,55 58,19 86,06 2,84 5,30 47,16 57,52 53,84 100,00 42,79 94,57 86,13 3,37 

22 66,77 30,44 50,73 36,38 32,28 30,55 100,00 75,13 33,43 74,27 47,80 80,05 2,27 3,54 33,84 47,80 40,70 100,00 34,69 78,52 84,82 20,09 

A 0,92 0,66 0,54 0,57 0,45 0,29 1,00 0,74 0,40 0,73 0,52 0,77 0,04 0,05 0,40 0,42 0,39 0,73 0,30 0,70 0,57 0,05 

B 0,72 0,54 0,54 0,57 0,45 0,29 0,94 0,70 0,40 0,73 0,52 0,77 0,04 0,05 0,40 0,42 0,39 0,40 0,30 0,70 0,57 0,05 

C 0,08 0,51 0,22 0,40 0,30 0,22 0,00 0,34 0,16 0,06 0,17 0,12 0,80 0,45 0,19 0,36 0,37 0,37 0,45 0,35 0,52 2,92 
                       

Fonte: elaborado pelo autor
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APÊNDICE 2 – Aplicação do modelo DEA BCC combinado à análise de agrupamentos 

 

Ao concluir as análises através da aplicação do modelo DEA-BCC orientado à inputs, 

visando tornar ainda mais homogênea o conjunto de DMUs avaliadas, realizou-se uma nova 

aplicação do referido modelo, mas em conjuntos específicos das PEPs. 

Os agrupamentos foram definidos a partir da aplicação do algoritmo k-means, 

considerando como variáveis o nível de complexidade das Plataformas e o grau API do óleo 

extraído e processado em cada uma delas. Ambos os critérios foram selecionados por serem 

fatores importantes na caracterização da estrutura física e do nível de complexidade e exigência 

dos processos desempenhados por uma Unidade.  

A complexidade de uma Plataforma é definida tendo como base critérios quantitativos 

que aumentam a pontuação de uma Unidade com base em 132 critérios, que incluem tipos de 

processos que devem ser realizados, equipamentos necessários para a continuidade operacional, 

o tipo de embarcação utilizada como Plataforma, entre outros. 

Por sua vez, o grau API é uma medida que tem como objetivo comparar o quanto um 

óleo produzido em um reservatório é denso ou viscoso em comparação com a água. A escala 

API permite que o óleo cru seja classificado como leve, médio, pesado, ou extra pesado. Quanto 

mais pesado o óleo, mais difícil é realizar sua elevação, escoamento e processamento. Óleos 

com grau API inferior à 10 são considerados extra pesados, enquanto os que apresentam grau 

superior à 31,1 são os considerados leves. 

Para definição da quantidade de agrupamentos a serem gerados através do algoritmo 

k-means, foi realizada uma análise hierárquica cujo resultado é apresentado no dendograma da 

Figura 6. O método foi executado utilizando distância euclidiana e a técnica de agrupamento 

de ligação completa. Através do dendograma, definiu-se, com base no índice de similaridade, 

a utilização de 5 grupos para aplicação do algoritmo k-means. 

Após a obtenção de tais resultados, foi realizada análise qualitativa acerca da 

homogeneidade dos grupos formados a partir do algoritmo, chegando-se ao entendimento de 

que a classificação está coerente com as principais características das Plataformas. Foram 

gerados grupos de 3, 3, 4, 5 e 7 PEPs. 
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Grau API do óleo produzido e complexidade da Plataforma. 

PEP API COMPLEX.  PEP API COMPLEX. 

1 29,6 129  12 19,4 125 

2 31,4 129  13 16,3 58 

3 28,2 82  14 15,6 129 

4 21,9 125  15 29,9 103 

5 25,1 125  16 22,0 91 

6 22,0 129  17 22,0 91 

7 27,3 125  18 32,1 28 

8 28,2 129  19 27,4 103 

9 26,4 129  20 29,7 91 

10 25,5 125  21 20,7 103 

11 23,7 129  22 26,4 28 

Fonte: o Autor (2020). 

 

 

Dendograma - Método de ligação completa e distância euclidiana 

Fonte: o Autor (2020). 
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Agrupamentos das PEPs através do algoritmo k-means 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Análise DEA aplicada aos agrupamentos 

O modelo DEA BCC anteriormente executado para avaliar a eficiência do conjunto de 

22 DMUs, foi novamente executada, uma vez para cada um dos grupos de PEPs apresentados 

anteriormente. Os principais resultados em termos de eficiência, super eficiência, eficiência 

cruzada, alvos e folgas são apresentados nas tabelas a seguir. 

 

Eficiência BCC orientado à inputs, folgas e pesos dos inputs – Grupo 1 

  FOLGAS PESOS 
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5 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 

7 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 

9 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

10 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 4,66 0,00 0,00 0,00 

Fonte: o Autor (2020). 
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Eficiência cruzada e Super eficiência (S.EF.) – Grupo 1 

PEP 5 7 9 10 

5 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7 86,6% 100,0% 54,6% 79,8% 

9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

10 100,0% 100,0% 88,7% 100,0% 

S.EF 378,1% Inviável 106,3% 118,1% 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Eficiência BCC orientado à inputs, folgas e pesos dos inputs – Grupo 2 
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1 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

8 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Eficiência cruzada e Super eficiência (S.EF.) – Grupo 2 

PEP 1 2 8 

1 100,0% 82,3% 90,8% 

2 100,0% 100,0% 72,1% 

8 100,0% 91,3% 100,0% 

S.EF Inviável 560,6% 213,4% 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Eficiência BCC orientado à inputs, folgas e pesos dos inputs – Grupo 3 
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13 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,55 0,00 0,00 0,00 0,02 

18 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 

22 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,55 0,00 0,00 0,00 0,02 

Fonte: o Autor (2020). 
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Eficiência cruzada e Super eficiência (S.EF.) – Grupo 3 

PEP 13 18 22 

13 100,0% 100,0% 100,0% 

18 20,0% 100,0% 13,0% 

22 100,0% 100,0% 100,0% 

S.EF 170,6% Inviável 506,3% 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Eficiência BCC orientado à inputs, folgas e pesos dos inputs – Grupo 4 
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3 100% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,05 0,00 0,00 0,01 

15 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,22 0,02 0,00 0,00 

16 100% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 76% 0,08 0,06 0,85 0,19 0,00 0,00 0,66 5,39 13,95 0,00 0,33 3,14 0,00 0,00 0,00 

19 85% 0,00 0,00 1,00 0,47 1,64 0,01 0,00 7,58 19,66 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 

20 100% 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,87 0,00 0,00 0,02 

21 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Eficiência cruzada e Super eficiência (S.EF.) – Grupo 4 

PEP 3 15 16 17 19 20 21 

3 100,0% 97,8% 54,5% 57,0% 34,0% 100,0% 66,7% 

15 100,0% 100,0% 31,6% 69,8% 19,0% 100,0% 91,3% 

16 100,0% 72,8% 100,0% 71,0% 46,3% 100,0% 52,1% 

17 100,0% 74,7% 100,0% 75,7% 44,8% 100,0% 54,6% 

19 29,2% 20,7% 94,5% 51,1% 85,2% 100,0% 63,3% 

20 100,0% 97,8% 54,5% 57,0% 34,0% 100,0% 66,7% 

21 100,0% 81,0% 49,7% 55,0% 35,6% 100,0% 100,0% 

S.EF 334,8% Inviável 109,5% 75,7% 85,2% 170,5% 178,6% 

Fonte: o Autor (2020). 
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Eficiência BCC orientado à inputs, folgas e pesos dos inputs – Grupo 5 

BENCHMARKING FOLGAS PESOS 
P
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4 100% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,05 2,02 0,00 0,00 0,00 

6 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,05 2,02 0,00 0,00 0,00 

11 88% 0,32 0,68 0,18 0,00 0,01 3,10 4,67 47,30 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 100% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,27 0,95 0,00 0,00 0,00 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Eficiência cruzada e Super eficiência (S.EF.) – Grupo 5 

PEP 4 6 11 12 14 

4 100,0% 100,0% 76,7% 100,0% 78,6% 

6 100,0% 100,0% 76,7% 100,0% 78,6% 

11 100,0% 55,6% 87,8% 100,0% 24,0% 

12 98,8% 54,2% 87,7% 100,0% 21,4% 

14 100,0% 100,0% 54,3% 56,0% 100,0% 

S.EF 272,2% 158,3% 87,8% Inviável 154,2% 

Fonte: o Autor (2020). 

 

Após serem executados os modelos DEA BCC orientados à inputs e as análises de 

super eficiência e eficiência cruzada verificou-se que apenas 3 das 22 PEPs se demonstraram 

ineficientes. Além disto, todos os grupos apresentaram ao menos uma Unidade com PPL 

inviável em termos de super eficiência, quando antes apenas a PEP 7 havia apresentado essa 

inviabilidade.  

Entende-se que o agrupamento das DMUs seguindo os critérios expostos pode ter: (i) 

tornado tornados os grupos tão homogêneos a ponto de todas serem consideradas eficientes; (ii) 

reduziu a quantidade de DMUs ao ponto em que a redução na quantidade de restrições fez com 

que o modelo identificasse um grande número de Unidades como eficientes, ou; (iii) uma 

combinação dos dois fatores anteriormente listados.  

Dessa forma, entendeu-se não haver ganhos em realizar análises mais profundas acerca 

das eficiências das DMUs nos modelos gerados após o agrupamento, mas utilizar na Companhia 

os resultados obtidos com o modelo compreendendo as 22 DMUs, já apresentado. 


