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RESUMO 

 

 O mercado varejista, um dos com maior participação na receita líquida do comércio 

brasileiro, foi um dos mais afetados pela pandemia do COVID-19. Por conta disso, a busca por 

processos e práticas eficientes se tornou ainda mais necessária nas organizações para que não 

passassem a gerar prejuízos e pudessem manter suas atividades durante esse momento. Neste 

trabalho é realizada uma avaliação de eficiência de lojas de uma rede de varejo alimentício do 

Rio de Janeiro, por meio da utilização da metodologia de Análise Envoltória de Dados (DEA). 

Para a avaliação foi utilizado o modelo BCC na orientação a outputs com cinco variáveis. Foram 

realizadas duas avaliações, sendo a primeira para todas as filiais e a segunda para as contidas 

em um agrupamento. Para cada filial ineficiente foram identificados o seu conjunto de 

referência e os seus alvos. Por fim, foi realizado um ranqueamento das unidades de acordo com 

as suas eficiências. Por meio desses resultados, a empresa pode priorizar as lojas que mais 

necessitam de ações, com base no ranking, e definir as estratégias a serem tomadas para a 

adoção de práticas eficientes em todas as lojas. 

 

Palavras-chave: Análise Envoltória de Dados (DEA); Comércio Varejista; Benchmark; 

Método da Fronteira Invertida. 



 
 
 

ABSTRACT 

 

 The retail market is the one with the largest share of net revenue from Brazilian trade 

and was one of the most affected by the COVID-19 pandemic. Because of this, the search for 

efficient processes and practices has become even more necessary in organizations so that they 

did not start to generate losses and could maintain their activities during this moment. In this 

work, an efficiency evaluation of stores in a food retail chain in Rio de Janeiro is performed, 

using the Data Envelopment Analysis (DEA) methodology. For the evaluation, the BCC model 

was used in its orientation to outputs with five variables. Two evaluations were carried out, the 

first for all branches and the second for those contained in a grouping. For each inefficient 

branch, their reference set and targets were identified. Finally, the units were ranked according 

to their efficiency. Through these results, the company can prioritize the stores that most need 

actions, based on the ranking, and define the strategies to be taken for the adoption of efficient 

practices in all stores. 

 

Key words: Data Envelopment Analysis; Retail Market; Benchmark; Inverted Frontier 

Method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O setor do comércio varejista é um dos mais populares ao redor do mundo, inclusive 

no Brasil, onde foi responsável por cerca de 45,79% da receita líquida de todo o comércio 

brasileiro em 2018, chegando a faturar mais que a modalidade de venda à atacado (IBGE, 2018). 

Com a chegada da pandemia do COVID-19 no ano de 2020, o varejo foi um setor que precisou 

se reinventar, buscando formas de trabalho mais eficientes para manter suas atividades. 

Segundo matéria do portal de notícias G1 (2021), o Brasil chegou a perder 75.200 lojas 

varejistas no ano de 2020, o pior número desde 2016, reforçando o impacto do novo coronavírus 

em todo o comércio.   

 Dentro do contexto apresentado, este projeto foi voltado para uma rede de varejo 

alimentício do Rio de Janeiro que conta com mais de 50 filiais no estado. Essa organização 

esteve em crescimento constante nos últimos anos, abrindo cerca de 10 lojas por ano, o que se 

manteve até mesmo em 2020, com a abertura de 9 lojas. Esse ritmo de desenvolvimento sempre 

foi visto com cautela pela organização, uma vez que poderiam ser abertas filiais ineficientes e 

que trouxessem prejuízos para a empresa. Com a pandemia do COVID-19, a busca por práticas 

eficientes nas lojas se tornou uma necessidade ainda maior, principalmente devido às restrições 

de circulações de pessoas nas ruas e dentro das lojas, limitando o número de atendimentos 

simultâneos e ocasionando resultados abaixo do esperado no orçamento do ano. 

 Para realizar a avaliação de eficiência das filiais da rede, foi escolhida a abordagem de 

Análise Envoltória de Dados, conhecida por DEA (Data Envelopment Analysis), devido ao seu 

foco no cálculo de eficiência das unidades produtivas e no fornecimento de benchmarks e alvos 

para as lojas ineficientes (CHARNES et al., 1978). Dessa forma, é possível que a organização 

use os resultados para analisar meios de melhorar suas práticas, buscando a eficiência de todas 

as lojas. Além disso, a técnica de fronteira invertida foi utilizada a fim de criar um ranking das 

filiais de acordo com suas eficiências.  

 Para a realização do estudo, as 45 lojas em funcionamento em agosto de 2020 foram 

analisadas quanto a suas variáveis por meio do modelo de Banker, Charnes e Cooper (1984), 

conhecido como BCC, uma vez que as lojas possuem variações em localização, espaço físico e 

volume de vendas. Como variáveis na avaliação, foi utilizado como input o de número de 

funcionários, enquanto os outputs foram o de número de atendimentos, a quantidade de 

produtos vendidos, o valor faturado e quantidade de devoluções, sendo este último um output 

indesejável. A justificativa para a escolha destas variáveis será vista com mais detalhes na seção 

3.3, referente à modelagem do estudo.  
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 No estudo foram feitas duas análises, sendo uma com todas as lojas e a outra apenas 

com as que funcionam de segunda a sábado, a fim de identificar conjuntos de referência que 

fossem mais aplicáveis para as lojas. Nas duas análises a orientação escolhida foi a outputs, 

buscando maximizar os resultados sem necessariamente variar a quantidade de recursos 

disponíveis. Por meio dessas etapas, o projeto tem como objetivo principal a avaliação de 

eficiência de filiais, além de quatro objetivos específicos, que são o cálculo da eficiência de 

cada filial, a identificação de filiais de referência para as lojas ineficientes, a determinação de 

alvos para essas filiais e a criação de um ranking de acordo com suas eficiências. 

 Com os resultados calculados e o ranking criado, a empresa almeja a implementação 

de benchmarks em sua rede de filiais e a estipulação de metas para que cada uma se torne 

eficiente. Além disso, o ranking poderá ser usado para análises comerciais posteriores caso 

corresponda às expectativas da organização, servindo como ferramenta para priorizar as lojas 

que necessitam de ações para chegarem à eficiência. 

 Este trabalho está estruturado em 6 capítulos. O primeiro deles é a Introdução, capítulo 

atual, que aborda o tema do trabalho e seus objetivos e resultados esperados. Além disso, conta 

com a exposição da estrutura do trabalho e uma breve descrição do que está contido em cada 

uma de suas seções. 

 O capítulo 2 apresenta o Referencial Teórico para o estudo. Nele, são reunidos os 

conceitos necessários para o entendimento deste projeto, como o de eficiência. Além disso, são 

apresentadas as características do enfoque DEA, bem como seus modelos clássicos, CCR e 

BCC, e adaptações necessárias para a realização do estudo, como o tratamento de outputs 

indesejáveis e a fronteira invertida. 

 O capítulo 3, intitulado de Estudo de Caso, introduz o contexto da empresa e seus 

dados utilizados. Tal seção também apresenta referências de outros projetos no setor varejista, 

a fim de se entender quais análises costumam ser feitas e quais as variáveis mais comuns de 

serem utilizadas ao avaliar esse setor. O capítulo é concluído com a modelagem deste estudo e 

a apresentação dos dados a serem utilizados. 

 No capítulo 4, são exibidos os resultados calculados por meio do modelo DEA 

escolhido. Em um primeiro momento, é realizada uma avaliação de todas as 45 lojas em 

funcionamento e analisados os seus resultados. Para a obtenção de benchmarks mais replicáveis 

para as lojas ineficientes, foi realizado um agrupamento de filiais de acordo com suas jornadas 

de trabalho e feita uma segunda análise para as 34 lojas que funcionam de segunda à sábado, 

identificando e analisando seus benchmarks e alvos. A seção se encerra com a criação do 

ranking das filiais e sua análise. 
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 O capítulo 5, de Conclusões, traz um resumo do trabalho, reunindo suas principais 

informações e resultados. Depois, é verificado se o objetivo do projeto foi alcançado e avaliado 

se os resultados foram atingidos. Além disso, é feita uma sugestão de futuros estudos para a 

pesquisa e para a organização, no caso de adesão à técnica. Por fim, são listadas as referências 

utilizadas ao decorrer do projeto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo são apresentados os modelos DEA, uma vez que é a abordagem que 

será utilizada no estudo de caso. Inicialmente, são revistos alguns conceitos fundamentais para 

entendimento da metodologia, sendo eles os de eficácia, produtividade e eficiência. Este último, 

em especial, é o que mais é apontado ao longo do estudo de caso, uma vez que é com base nele 

que são feitas as conclusões. Na sequência, o enfoque DEA é apresentado com seus dois 

modelos clássicos e suas aplicações e técnicas adicionais. 

 

2.1 EFICÁCIA E PRODUTIVIDADE 

 

 Embora o conceito de eficácia não seja tão explorado em estudos de análise envoltória 

de dados, é importante que ele seja conhecido para evitar confundi-lo com o conceito de 

eficiência. A eficácia está unicamente ligada à produção tida como meta de uma unidade, não 

levando em conta os recursos necessários para isso (SOARES DE MELLO et al., 2005). 

Portanto, a eficácia leva em consideração apenas as saídas do processo, os quais serão referidos 

como outputs ao longo deste estudo. 

 Enquanto o conceito anterior apenas observa os resultados e os compara com suas 

metas, a produtividade leva em consideração os recursos utilizados durante o processo, os quais 

serão referidos como inputs. À razão entre o que foi produzido e o que foi gasto na produção, é 

atribuído o nome de produtividade do sistema. Esse conceito é resumido pela equação (1). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑆𝑎í𝑑𝑎𝑠 (Outputs)

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 (Inputs)
 (1) 

  

2.2 EFICIÊNCIA 

 

 Enquanto a eficácia se comporta de forma binária, declarando um processo eficaz ou 

não de acordo com a comparação dos resultados com a meta desejada, a eficiência é um conceito 

relativo. Para que ela seja medida, é necessário que sejam analisados mais de um centro 

produtivo, a fim de verificar o que poderia ter sido produzido com os mesmos recursos 

(COELLI et al., 2005). Portanto, a eficiência analisa as produtividades de diferentes unidades 

a fim de determinar o quanto cada uma é eficiente. 



14 
 
 

 É importante diferenciar a eficiência da produtividade. Enquanto esta última diz 

respeito apenas ao próprio sistema, a eficiência abrange todas as unidades produtivas analisadas, 

atribuindo a cada uma um valor entre 0 e 1, normalmente dado em porcentagem (SOARES DE 

MELLO et al., 2005). Portanto, a eficiência se mostra mais abrangente. 

 Dessa forma, o cálculo da eficiência é feito ao calcular a produtividade de todas as 

unidades analisadas, conforme equação (1). Após isso, deve-se identificar a maior delas para 

ser usada como parâmetro na equação (2), para o cálculo da eficiência de uma unidade 𝐴. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜
 (2) 

 

2.3 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 

 

 A Análise Envoltória de Dados é conhecida, tradicionalmente, pela sigla DEA, por 

conta de como é chamada em inglês: Data Envelopment Analysis. Trata-se de uma abordagem 

baseada em programação matemática, especificamente a linear, que busca avaliar a eficiência 

de diferentes unidades tomadoras de decisão, conhecidas como DMUs (Decision Making 

Units), e compará-las umas às outras (CHARNES et al., 1978).  

 Para o uso da abordagem DEA, é necessário que as DMUs realizem tarefas similares, 

tendo objetivos em comum, sendo homogêneas. Além disso, é preciso que empreguem os 

mesmos inputs e outputs, embora em quantidades diferentes (CHARNES et al., 1978). 

 Segundo Farrell (1957), as DMUs são classificadas por suas eficiências para a 

discussão de seus desempenhos. Por conta disso, ele propôs um índice para medir as eficiências 

de processos com um input e um output. Anos mais tarde, Charnes et al. (1978) propuseram um 

modelo matemático para determinar a eficiência definida por Farrell para casos com múltiplos 

inputs e outputs. Esse enfoque, baseado em programação matemática, ficou popularizado como 

a Análise Envoltória de Dados. A equação (3) define a eficiência de uma DMU, representando 

os valores de inputs pela variável 𝑥, enquanto os outputs são denotados como 𝑦. O índice 𝑖 

representa o número do input, de um total de 𝑚, enquanto 𝑗 indica o número do output, de um 

total de 𝑠. O peso associado aos inputs e outputs é chamado de 𝑣 e 𝑢, respectivamente. Dessa 

forma, pode-se entender que a eficiência é a razão entre a soma ponderada dos outputs 

(∑ 𝑢 𝑦 ) e a dos inputs (∑ 𝑣 𝑥 ), conforme a seguir para uma DMU 𝑜. 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
∑ 𝑢 𝑦

∑ 𝑣 𝑥
 (3) 

 

 O cálculo dos pesos 𝑢 e 𝑣 é feito por meio da resolução de problemas de programação 

matemática, que em muitos casos são linearizados e se tornam problemas de programação linear 

(PPLs). Dessa forma, cada DMU recebe os pesos mais apropriados, de modo a maximizar sua 

própria eficiência, um valor entre 0 e 1. Dessa forma, a abordagem DEA não atribui viés aos 

pesos, determinando-os da forma que for mais benevolente para cada DMU (SOARES DE 

MELLO et al., 2005). Apesar da metodologia DEA calcular os pesos, cabe lembrar que seu 

objetivo é determinar os valores de eficiência de cada DMU, sendo os pesos apenas uma 

consequência dos modelos. 

 As DMUs que tiverem eficiência de 100%, a máxima, serão as responsáveis por 

delimitar a Fronteira de Eficiência, que indica o máximo a ser produzido para cada nível de 

recurso, com base nas observações. A região abaixo da curva é nomeada Conjunto Viável de 

Produção (SOARES DE MELLO et al., 2005). A Figura 1, a seguir, exibe um exemplo de 

gráfico de fronteira teórica de eficiência para o caso de 6 DMUs, 1 input e 1 output, sendo as 

DMUs A, C e D eficientes. Cabe ressaltar que tal fronteira não é a definida pelos modelos DEA, 

servindo apenas para entendimento dos conceitos apresentados. Uma fronteira definida pela 

abordagem DEA é linear por partes e será mostrada nas seções seguintes. 

 Além dos modelos de análise envoltória de dados calcularem a eficiência de cada 

DMU, eles também permitem a identificação de qual conjunto de DMUs eficientes pode servir 

de referência, ou benchmark, para cada uma das ineficientes, ainda que esse agrupamento seja 

de apenas uma DMU (SILVEIRA et al., 2012). Cabe ressaltar que tal conjunto não é formado 

de forma aleatória, mas sim pelas DMUs eficientes que tem modelos de desempenho similares, 

com base nas variáveis escolhidas para a situação. A projeção das DMUs ineficientes na 

fronteira de eficiência é chamada de alvo, indicando as reduções no input e/ou os aumentos nos 

outputs necessários para a DMU se tornar eficiente (VALÉRIO, 2013). Na Figura 1, é possível 

observar os alvos da DMU E para cada uma das orientações, sendo que a seta vermelha e a azul 

representam as projeções nas orientações a input e a output, respectivamente. 
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Figura 1 - Fronteira de Eficiência Teórica e seu Conjunto Viável de Produção 

  

 É importante ter em mente que um modelo DEA necessita de uma orientação, definida 

pelo usuário, para determinar a eficiência de cada DMU e quais os níveis de input e output para 

que as ineficientes também atinjam essa classificação. A orientação do modelo pode ser com 

base na redução de recursos, o que configura orientação a inputs, ou no aumento da produção, 

sendo essa voltada aos outputs (SOARES DE MELLO et al., 2005). Com base na orientação, é 

possível determinar os alvos de cada DMU ineficiente, que são o nível de inputs e outputs que 

ela deve ter para se tornar eficiente. 

 

2.3.1 Modelos Clássicos em DEA 

 

 Dentro das técnicas de Análise Envoltória de Dados, existem diferentes modelos, cada 

qual com suas regras e seus objetivos. Para o desenvolvimento deste estudo de caso, serão 

apresentados os dois modelos considerados clássicos, sendo eles os modelos CCR e BCC. 

 

2.3.1.1 Modelo CCR 

 

 O modelo CCR tem esse nome por conta de seus criadores, Charnes, Cooper e Rhodes 

(1978), sendo composto das iniciais de seus nomes. Este foi o primeiro modelo criado e 

presumia que variações nos inputs causariam variações proporcionais nos outputs, sendo um 

modelo de retornos constantes de escala, ou CRS (Constant Returns to Scale). Este modelo se 

mostra adequado para avaliação de eficiência de DMUs que operem em escala ótima, 

comparando-as sem maiores restrições (SANTOS, 2010). 
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 O modelo CCR é originalmente um modelo de programação fracionária, tendo como 

função objetivo a maximização da eficiência anteriormente exposta na equação (3), no caso da 

orientação a inputs, ou a minimização do inverso da eficiência, quando orientado a outputs. 

Porém, Charnes et al. (1978) propuseram também a linearização do modelo, transformando-o 

em um problema de programação linear, forma que é tradicionalmente utilizada. 

 Existem duas maneiras de se apresentar o modelo CCR, sendo a primeira delas o 

Modelo dos Multiplicadores, que tem esse nome por determinar um conjunto de pesos. Os 

modelos (4) e (5) exibem a formulação desse modelo na orientação a inputs e a outputs, 

respectivamente. É importante notar que apenas a função objetivo e a restrição de igualdade 

variam entre as orientações. Além disso, deve-se perceber que existe um PPL por DMU, sendo 

necessária a resolução de cada um deles para determinação de suas eficiências. Cabe lembrar 

que, para o modelo CCR, a eficiência é a mesma independentemente da orientação adotada. 

 Nos modelos apresentados, deve-se entender os termos 𝑥  e 𝑦  como os níveis de 

inputs 𝑖 e outputs 𝑗 requeridos para a DMU 𝑘, respectivamente, enquanto interpretam-se as 

variáveis de decisão 𝑣  e 𝑢  como os pesos (multiplicadores) de cada input ou output. O índice 

𝑜 representa a DMU em análise no problema de programação linear, de modo que 𝑥  e 𝑦  

devem ser entendidos, respectivamente, como o nível de cada input e output dessa DMU 

específica. Já a eficiência dessa DMU é representada por ℎ , enquanto 𝜑  representa o seu 

inverso. As intepretações dos índices 𝑖 e 𝑗 são análogas às apresentadas para a equação (3), 

assim como a dos termos 𝑚 e 𝑠. Por fim, o índice 𝑘 indica o número de cada DMU, sendo 𝑛 o 

número total de DMUs do modelo. 

 

𝑀𝑎𝑥 ℎ =  𝑢 𝑦                              

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎                                                      

𝑣 𝑥 = 1                                         (4) 

𝑢 𝑦 − 𝑣 𝑥 ≤ 0, ∀ 𝑘    

𝑢 ≥ 0, 𝑣 ≥ 0, ∀ 𝑖, 𝑗                               
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𝑀𝑖𝑛 𝜑 =  𝑣 𝑥                           

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎                                                 

𝑢 𝑦 = 1                                   (5) 

𝑢 𝑦 − 𝑣 𝑥 ≤ 0, ∀ 𝑘

𝑢 ≥ 0, 𝑣 ≥ 0, ∀ 𝑖, 𝑗                              

 

  

 Nos modelos apresentados, a função objetivo representa a maximização da eficiência 

ou a minimização de seu inverso, respectivamente. A restrição de igualdade representa a 

normalização utilizada para a linearização do modelo, enquanto a restrição de desigualdade 

garante que nenhuma eficiência será superior ao máximo, 100%. 

 Utilizando o princípio da dualidade nos problemas de programação linear, pode-se 

converter o Modelo dos Multiplicadores em um outro, conhecido como Modelo do Envelope. 

Os modelos (6) e (7) exibem a construção deste modelo na orientação a inputs e a outputs, 

respectivamente. 

 

𝑀𝑖𝑛 ℎ                                               
𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎                                         

𝜆 𝑥 − ℎ 𝑥  ≤ 0, ∀  𝑖 (6)

𝜆 𝑦  ≥  𝑦 , ∀ 𝑗                 

𝜆 ≥ 0, ∀𝑘                                       

 

 

𝑀𝑎𝑥 𝜑                              
𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎                                             

𝜆 𝑥  ≤  𝑥 , ∀ 𝑖                  (7)

𝜆 𝑦 − 𝜑 𝑦  ≥ 0, ∀ 𝑗     

𝜆 ≥ 0, ∀𝑘                                       
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 Os termos no Modelo do Envelope são os mesmos do Modelo dos Multiplicadores. A 

única diferença, em termos matemáticos, se mostra na presença de 𝜆 , que deve ser interpretado 

como a contribuição de cada DMU eficiente na construção do alvo das ineficientes. Portanto, 

caso 𝜆  tenha um valor diferente de zero, isso indicará que a DMU 𝑘 é benchmark da DMU 𝑜, 

em análise. Também por conta disso, apenas DMUs eficientes terão a possibilidade de terem 

valores de 𝜆  diferentes de zero, uma vez que não é possível que uma DMU ineficiente seja 

benchmark. Os índices 𝑖, 𝑗 e 𝑘 possuem a mesma variação do Modelo dos Multiplicadores. 

 No modelo do envelope, as restrições estão relacionadas a cada uma das variáveis e 

aos alvos que poderiam atingir. A interpretação da função objetivo também é modificada, já 

que na orientação a inputs deseja-se obter o menor input possível se mantendo viável, de modo 

que o problema passa a ser de minimização. Já na outra orientação, deseja-se aumentar os 

outputs, de modo que se torna um problema de maximização.  

 Do ponto de vista computacional e gerencial, o Modelo do Envelope por vezes se 

mostra mais atraente, uma vez que, além de retornar as eficiências de cada DMU, indica também 

seu conjunto de referência e calcula as folgas de cada DMU. Essas folgas, 𝑆∗ para inputs e 𝑆∗ 

para outputs, são utilizadas para o cálculo dos alvos da DMU 𝑜, sendo 𝑥  o alvo do input e  𝑦  

o alvo do output. Além das folgas, deve-se utilizar ℎ∗  ou 𝜑∗ nos cálculos, sendo eles os valores 

ótimos da eficiência ou do inverso da eficiência, conforme indicado pelo asterisco. Na 

orientação a inputs, usa-se a equação (8) para o cálculo das folgas, enquanto na orientação a 

outputs é usada a (9). 

 

𝑥 = ℎ∗ 𝑥 − 𝑆∗  

𝑦 = 𝑦 + 𝑆∗  (8)
 

 

𝑥 = 𝑥 − 𝑆∗  

𝑦 = 𝜑∗𝑦 + 𝑆∗ (9)
 

 

 Na Figura 2, desenvolvida pelo autor, pode ser observado como é delimitada a fronteira 

de eficiência no modelo CCR para o caso de um input e um output. No caso do CCR, a fronteira 

de eficiência traçada é a mesma independentemente da orientação, mas é importante reparar 

que os alvos são variáveis. Como exemplo, D’ é o alvo na orientação a inputs e D’’ na orientação 

a outputs. 
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Figura 2 - Fronteira de Eficiência CCR 

 

2.3.1.2 Modelo BCC 

 

 O modelo BCC, da mesma forma que o modelo CCR, tem seu nome derivado de seus 

autores, Banker, Charnes e Cooper (1984). Este modelo foi desenvolvido posteriormente e 

passa a considerar diferenças de escala entre as DMUs, seja em porte ou em quantidade de 

recursos e produtos. Por levar isso em consideração, tal modelo é considerado mais benevolente 

que o CCR, de modo que a eficiência de uma DMU no modelo BCC é sempre superior ou igual 

à do modelo anteriormente apresentado. 

 Neste modelo, não se considera proporcionalidade na relação entre inputs e outputs, 

considerando diferentes escalas e gerando uma fronteira de eficiência convexa. Dessa forma, é 

considerado um modelo de retornos variáveis de escala, ou VRS (Variable Returns to Scale). 

Outra diferença importante neste modelo é que a eficiência encontrada na orientação a inputs 

não necessariamente será a mesma na orientação a outputs e vice-versa. 

 De forma similar ao modelo CCR, o BCC tem tanto um Modelo dos Multiplicadores 

quanto um Modelo do Envelope, cada um com duas orientações, sendo uma a inputs e uma a 

outputs. Porém, nota-se a inclusão de variáveis ou restrições ao modelo. Os modelos (10) e (11) 

exibem o Modelo dos Multiplicadores BCC na orientação a inputs e outputs, respectivamente. 
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𝑀𝑎𝑥 ℎ =  𝑢 𝑦  + 𝑢∗                              

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎                                                                

𝑣 𝑥 = 1                                                 (10) 

𝑢∗ + 𝑢 𝑦 − 𝑣 𝑥 ≤ 0, ∀ 𝑘

𝑢∗ ∈ ℝ, 𝑢 ≥ 0, 𝑣 ≥ 0, ∀ 𝑖, 𝑗                              

 

 

𝑀𝑖𝑛 𝜑 =  𝑣 𝑥  + 𝑣∗                              

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎                                                                

𝑢 𝑦 = 1                                                 (11) 

−𝑣∗ + 𝑢 𝑦 − 𝑣 𝑥 ≤ 0, ∀ 𝑘

𝑣∗ ∈ ℝ, 𝑢 ≥ 0, 𝑣 ≥ 0, ∀ 𝑖, 𝑗                              

 

 

 Os novos termos 𝑢∗ e 𝑣∗ são conhecidas como fatores de escala, sendo irrestritos. Os 

seus sinais indicarão o tipo de retorno de escala para cada uma das DMUs, que pode ser 

crescente ou decrescente. Se o valor for nulo, será um caso de retorno constante (SOARES DE 

MELLO et al., 2005). Os demais termos do modelo são seguem as definições do modelo CCR. 

 Já no Modelo do Envelope BCC, nota-se a inclusão de uma nova restrição de 

igualdade, se comparada ao CCR, para compensar a inclusão da variável irrestrita em seu dual. 

As demais restrições e termos possuem as mesmas intepretações do modelo CCR, anteriormente 

definido. O modelo (12) é problema na sua orientação a inputs, enquanto a orientação a outputs 

é mostrada no modelo (13). O cálculo dos alvos neste modelo é análogo ao CCR, usando 

também as equações (8) e (9). 

 

𝑀𝑖𝑛 ℎ                                                  
𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎                                             

𝜆 𝑥 − ℎ 𝑥  ≤ 0, ∀  𝑖 

𝜆 𝑦  ≥  𝑦 , ∀ 𝑗                (12) 

𝜆 = 1                                   

𝜆 ≥ 0, ∀𝑘                                        
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𝑀𝑎𝑥 𝜑                                            
𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎                                      

𝜆 𝑥  ≤  𝑥 , ∀ 𝑖            

𝜆 𝑦 − 𝜑 𝑦  ≥ 0, ∀ 𝑗 (13)

𝜆 = 1                                 

𝜆 ≥ 0, ∀𝑘                                     

 

 

 Na Figura 3, desenvolvida pelo autor, pode ser observado como é delimitada a fronteira 

de eficiência no modelo BCC para o caso de um input e um output e realizar uma comparação 

com a fronteira CCR da Figura 2. Para a formação da fronteira, as retas são traçadas na DMU 

E, que é a de maior output, e nas DMUs D e B, que tem o menor input. Por fim, é feita a ligação 

entre o ponto B e o E, não precisando passar por nenhum outro ponto, nesse caso. Nesse 

exemplo, a DMU E é considerada eficiente e a DMU D como fracamente eficiente, enquanto a 

B permanece eficiente, demonstrando que o BCC é mais benevolente que o CCR. A DMU D é 

chamada de fracamente eficiente por estar na fronteira de eficiência, mas ainda assim existir 

uma DMU com melhores práticas, como é o caso da DMU B. Nesse caso, a DMU D não oferece 

benchmarks e tem apenas B em seu conjunto de referência. Na Figura 3, a reta verde representa 

a fronteira CCR, enquanto a laranja mostra a fronteira BCC. As fronteiras são traçadas dessa 

forma independente da orientação, neste caso específico. 

 

 
Figura 3 - Fronteira de Eficiência BCC Comparada ao CCR 
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2.3.2 Tratamento de Outputs Indesejáveis 

 

 Dentro dos casos de análise de eficiência, é possível que surjam situações nas quais 

nem tudo que é produzido é uma variável a ser maximizada. Os produtos cuja produção deseja-

se minimizar recebem o nome de outputs indesejáveis. São exemplos de tal caso a geração de 

poluição e a existência de desperdícios, despesas ou devoluções. 

 Para a incorporação dos outputs indesejáveis em abordagens DEA, podem ser 

utilizadas abordagens diretas ou indiretas. Em termos gerais, as abordagens diretas buscam usar 

o valor original do output e utilizar modelos DEA que considerem a característica dessa 

variável. Já as indiretas, que serão usadas nesse trabalho, buscam transformar o valor da variável 

para que ela possa ser tratada como desejável dentro dos modelos (SCHEEL, 2001). 

 No caso do tratamento indireto, existem quatro diferentes métodos para fazer o 

tratamento dos outputs, enumerados por Scheel (2001). O primeiro deles, a abordagem INP, 

consiste em tratá-los como se fossem inputs durante a estruturação do problema, não sendo 

necessária outra técnica matemática. É possível que haja resistência dos decisores em tratar um 

output como se fosse input, mas fora isso a técnica se mostra aplicável. 

 A segunda abordagem proposta é a do Inverso Aditivo, ou ADD (Additive Inverse). 

Nela, ocorre a conversão dos outputs indesejáveis em desejáveis por meio da troca de seu sinal. 

Berg et al. (1992) foram um dos primeiros a usar esse tipo de abordagem. No entanto, alguns 

softwares de resolução de problemas de programação linear apenas atribuem peso zero para 

essa variável ao resolver tal tipo de problema (TSCHAFFON; ANGULO MEZA, 2014), motivo 

pelo qual esse método atualmente está em desuso.  

 O terceiro método de tratamento é o Inverso Multiplicativo, ou MLT (Multiplicative 

Inverse), na qual se usa o inverso do output indesejável como um desejável, desde que ele não 

tenha valor zero. Caso o valor seja nulo, tal técnica não pode ser utilizada. Essa é a forma de 

tratamento mais restritiva, trazendo o menor número de DMUs eficientes em relação às demais 

e reduzindo a benevolência dos modelos DEA. Essa ideia foi proposta inicialmente por Golany 

e Roll (1989) e foi aplicada por Lovell et al. (1995). 

 Scheel (2001) conclui com a técnica da Translação (TRβ), na qual é feita a troca do 

sinal do output e lhe é somado um valor β suficientemente grande para que os valores sejam 

positivos, conforme Pastor (1996). Porém, esse método requer que o modelo seja invariante à 

translação, o que não é possível no CCR e depende da orientação no BCC, demandando maior 

esforço de análise do decisor.  
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 Para este projeto, será feito o tratamento de outputs indesejáveis por um dos métodos 

indiretos. Dentre as abordagens existentes, foi escolhido o tratamento MLT, uma vez que é a 

técnica mais restritiva. 

 

2.3.3 Fronteira Invertida 

 

 Os modelos que utilizam a metodologia DEA são considerados benevolentes, por 

vezes identificando várias DMUs como eficientes (SOARES DE MELLO et al., 2005). Para 

contornar essa situação, existem técnicas adicionais que buscam aumentar a discriminação entre 

as DMUs, sem necessariamente alterar as variáveis utilizadas (ANGULO MEZA; ESTELLITA 

LINS, 2002). Um desses métodos é chamado de fronteira invertida, sendo o caso no qual os 

inputs são utilizados como outputs, além de os problemas de minimização se tornarem de 

maximização, com as recíprocas sendo verdadeiras. Assim, é possível determinar uma fronteira 

de ineficiência (YAMADA et al., 1994). A diferença entre as fronteiras eficiente e ineficiente 

pode ser vista na Figura 4, de Soares de Mello et al. (2005). 

 

 
Figura 4 - Comparação das Fronteiras Clássica e Invertida 

 

 A técnica da fronteira invertida apresenta dois tipos de funcionalidades. A primeira 

delas é a inversão da ótica do problema observado, para casos nos quais as variáveis podem ser 

consideradas como input ou output a depender de para quem é feito o estudo. Um exemplo seria 

uma variável de preço, a qual o comprador desejaria diminuir, sendo tratado como input, 

enquanto o vendedor busca aumentá-lo, sendo um output em sua visão.  
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 A outra funcionalidade da fronteira invertida, a ser utilizada nesse projeto, é o seu uso 

para calcular um índice de eficiência composto, utilizando uma média da eficiência na fronteira 

padrão com a da invertida. No caso da eficiência na fronteira invertida, deve-se considerar o 

complemento do índice de ineficiência calculado, chegando na equação (14). Para se chegar em 

um índice de eficiência composto final, os resultados podem ser normalizados com base no 

maior índice obtido após a média, conforme equação (15), a fim de se ter índices com valor 

máximo de 1 (LETA et al., 2005). Com base no índice de eficiência composto, é possível a 

ordenação das DMUs de acordo com suas eficiências. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ã + (1 − 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 )

2
(14) 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑀𝑎𝑖𝑜𝑟 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜
(15) 

 

 Por meio desta técnica adicional, é possível aumentar a discriminação dos modelos 

DEA, reduzindo sua benevolência. Isso acontece porque uma DMU precisa ser eficiente na 

fronteira padrão e não ter um bom desempenho na fronteira invertida a fim de ter eficiência 

composta máxima, aumentando o critério da avaliação. Caso uma DMU tenha um índice de 

100% tanto na fronteira padrão quanto na invertida, é possível dizer que ela está especializada 

em uma ou mais de suas variáveis, enquanto outras estão com as piores práticas do grupo. 

 Um efeito colateral do uso da técnica da fronteira invertida é a inviabilização da 

identificação de benchmarks e alvos para as DMUs ineficientes. Como o índice composto 

agrega tanto as referências positivas quanto as negativas, se torna impossível determinar 

parâmetros para comparação com as demais DMUs em análise. Por isso, o ideal é que essa 

abordagem seja usada apenas para a ordenação de DMUs por eficiência composta, que é o 

enfoque utilizado neste projeto. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

 Essa seção é dividida em três etapas. Na primeira, são contextualizados a empresa 

estudada e o objetivo do projeto. Na sequência, é feita uma análise de outros trabalhos que 

sejam correlatos ao estudo de caso, para gerar mais entendimento sobre a área e conhecer 

técnicas e variáveis que já foram utilizadas. Por fim, a terceira seção apresenta a modelagem de 

Análise Envoltória de Dados deste projeto. 

 

3.1 CONTEXTO DA EMPRESA 

  

 A empresa analisada neste estudo de caso atua no ramo de varejo alimentício há cerca 

de 80 anos, tendo como principais produtos vendidos os seus temperos, castanhas e oleaginosas. 

Atualmente, a organização conta com mais de 50 lojas distribuídas ao longo do estado do Rio 

de Janeiro, estando em constante expansão ao longo dos últimos anos. Cabe ressaltar que todas 

as lojas são filiais e não franquias, sendo todas alinhadas à mesma matriz e abastecidas por um 

único centro de distribuição, também localizado na cidade do Rio de Janeiro. 

 O foco do estudo é direcionado às lojas dessa empresa, pois são elas as responsáveis 

pelos resultados financeiros da organização. Cada loja conta com uma equipe formada por 

atendentes, estoquistas, operadores de caixa e auxiliares de limpeza, além do time gerencial. 

Um diferencial da empresa é ter uma equipe de nutrição em suas lojas, sendo alguns focados 

nos cuidados com os produtos e com suas validades e outros focados em estratégias comerciais, 

identificando os benefícios dos produtos e os passando para os clientes. Dessa forma, é possível 

garantir a qualidade dos produtos sendo vendidos, reduzindo números de perda e de devoluções, 

bem como destacar o princípio ativo de alguns produtos a fim de aumentar suas vendas. 

 Uma vez que estas filiais estão espalhadas por todo o estado, é perceptível que existem 

diferenças entre elas em relação a suas eficiências. Porém, tal análise não é tão trivial, uma vez 

que cada loja tem suas peculiaridades. Algumas são a única do município, enquanto outras estão 

em uma região que contém outras filiais da empresa. Fora isso, algumas regiões têm maior 

presença de empresas concorrentes do que outras, dificultando seus resultados. Além disso, o 

número de funcionários por loja é variável, assim como a quantidade de dias de trabalho. A 

diferença na jornada de trabalho varia por algumas lojas funcionarem de segunda a sexta, 

enquanto outras abrem aos sábados e as demais são situadas em shoppings, funcionando todos 

os dias, inclusive domingo. 
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 Percebendo-se a dificuldade de avaliação da eficiência destas filiais, é proposto o uso 

de Análise Envoltória de Dados, a fim de determinar a eficiência de cada filial e os benchmarks 

e os alvos para as lojas ineficientes, para que elas melhorem suas práticas. Como todas as filiais 

apresentam o mesmo objetivo e trabalham com os mesmos recursos e produtos, a aplicação de 

tal técnica se mostra viável.  

 

3.2 APLICAÇÕES DE DEA NO VAREJO 

 

 Além do presente projeto, a metodologia DEA já teve outras aplicações dentro do setor 

do varejo. Figueiredo e Soares de Mello (2009) fizeram uma análise para 39 lojas de varejo 

supermercadista do Brasil. Neste caso, os inputs foram as áreas de venda de cada loja e o número 

de funcionários, enquanto os outputs foram a quantidade de clientes atendidos e o resultado 

operacional em reais, que podia ser negativo em caso de lojas que estivessem dando prejuízo 

financeiro. Para o tratamento de outputs negativos, uma solução encontrada foi o uso de DMUs 

artificiais. 

 Miranda (2015) também analisou uma rede varejista, sendo essa com 23 DMUs. Em 

sua análise, foram utilizadas 9 variáveis, dentre elas o número de vendedores, área de vendas, 

faturamento e prazo médio de estoques. Utilizando o modelo BCC com orientação a outputs 

associado à técnica da fronteira invertida, foram identificadas 4 DMUs eficientes, além dos 

benchmarks para cada DMU ineficiente. 

 Uma outra aplicação foi feita por Silva et al. (2017) e teve como foco as empresas 

varejistas no setor de tecidos, vestuário e calçados. A análise foi feita para 7 empresas e teve 

como variáveis alguns indicadores financeiros clássicos. Uma diferença deste estudo é que 

foram feitas análises de eficiência para diferentes anos de cada empresa, a fim de analisar a 

consistência de seus desempenhos. As três empresas com 100% de eficiência em todos os anos 

foram utilizadas como benchmarks para o cálculo dos alvos das demais em cada um dos anos 

analisados. 

 Em uma avaliação para empresas do setor de varejo eletrônico, Guerreiro (2006) fez 

uso de 6 DMUs, sendo que a maioria em dois anos diferentes, para efeitos de comparação. Seu 

input foi o número de empregados, enquanto os outputs escolhidos foram as vendas e o 

crescimento em vendas, que poderia ser negativo. Por conta dessa ressalva, foi utilizada uma 

técnica adicional de translação de eixo. Com isso, foi possível determinar os alvos para as 

DMUs ineficientes. 
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 Em uma análise mais ampla, Bins et al. (2011) teve como DMUs diversas redes 

varejistas brasileiras, desde farmácias até supermercados. Seus inputs e outputs foram 

indicadores comumente utilizados no setor financeiro. Em sua primeira análise CCR, 13 das 25 

DMUs foram consideradas eficientes, enquanto no BCC 17 delas foram eficientes. A técnica 

da fronteira invertida foi utilizada, restando apenas 1 DMU eficiente para cada modelo após sua 

aplicação. Feito isso, os dois modelos clássicos foram comparados. 

 Figueiredo e Soares de Mello (2004) fizeram um estudo para lojas de varejo 

supermercadista. A principal diferença desse estudo é a sua divisão em dois grupos, sendo eles 

o de lojas grandes e médias, com estacionamento, e lojas pequenas, sem estacionamento. Os 

inputs foram a área de vendas e o número de funcionários, enquanto os outputs foram a venda 

bruta, o número de clientes atendidos e o percentual médio de ruptura do estoque, sendo este 

indesejável e tratado como input. Foi utilizado o modelo CCR orientado a outputs e a fronteira 

invertida normalizada como auxílio, identificando uma DMU eficiente em cada grupo e fazendo 

análises qualitativas quanto aos pontos fortes e fracos de cada loja. A fronteira invertida também 

foi usada como suporte para o ranqueamento das DMUs. 

 Um outro estudo realizado teve foco no setor de varejo de moda com mais de 300 

filiais no Brasil. Para o estudo, Carneiro (2018) escolheu apenas as filiais do nordeste brasileiro, 

excetuando-se as recém-inauguradas. Os inputs foram o número de funcionários (headcount) e 

a área de vendas, enquanto os outputs foram o estoque sobre venda, o lucro bruto, a venda física 

e a avaliação de cliente oculto. Foi utilizado o modelo BCC orientado a inputs, buscando manter 

o valor dos outputs, e utilizada a fronteira invertida para chegar em uma única DMU eficiente. 

Por fim, foram realizados rankings e análises com base nos resultados obtidos e discutido o 

impacto para a organização. 

 Um estudo bastante relevante para entender os estudos de DEA na área varejista foi 

feito por Inhesta e Mariano (2015), que fazem uma revisão sistemática de literatura acerca das 

aplicações de DEA nos setores varejistas europeus ou estadunidenses. Em suas análises, foi 

identificado que os inputs mais comuns são o número de trabalhadores em tempo integral, o 

número de pontos de venda, tamanho de lojas e alguns custos. Já como outputs, as medidas 

mais comuns são as vendas, os lucros e os resultados operacionais. 
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3.3 MODELAGEM DO ESTUDO 

 

 Uma vez entendido o contexto da empresa, pode-se seguir os passos de Golany e Roll 

(1989) para a modelagem do estudo, definindo as DMUs, as variáveis e o modelo a ser utilizado, 

nessa sequência. Como deseja-se medir as eficiências das lojas da rede varejista e compará-las 

umas às outras, elas são tratadas como DMUs. Os dados a serem utilizados são referentes ao 

mês de agosto de 2020, quando se tinham 45 lojas em funcionamento, sendo elas numeradas de 

001 até 048, excetuando-se as filiais 003, 011 e 015, que se encontravam fechadas. 

 Foram determinadas 5 variáveis para este estudo, sendo 1 input e 4 outputs. O input 

adotado foi a quantidade de funcionários na loja, não realizando nenhuma diferenciação por 

função, uma vez que todos eles impactam no resultado da loja e considerando que a cultura da 

empresa permite que eles realizem funções uns dos outros. Já os outputs foram o número de 

atendimentos realizados no mês, a quantidade de produtos vendidos, o número de devoluções 

realizadas e o faturamento da loja no mês. Deve-se observar que o output de devoluções é 

indesejável, uma vez que a empresa deseja diminuir esse número. Para seu uso na metodologia 

DEA, o output indesejável de devoluções foi tratado pelo método indireto MLT, tendo o seu 

valor invertido para participar do modelo. 

 Deve-se notar que os outputs desejáveis de número de atendimentos e quantidade de 

produtos vendidos escolhidos não são redundantes, pois um único atendimento pode conter 

mais de um produto vendido, por exemplo. O mesmo pode ser analisado para o faturamento e 

para a quantidade de produtos vendidos, dado que o preço dos itens é muito variável na empresa 

analisada por conta da diversidade de produtos disponíveis, de modo que não necessariamente 

uma loja que vende mais produtos fatura mais que a outra, que pode ter saída maior de produtos 

mais caros. Essas variáveis podem ser analisadas em conjunto, percebendo situações nas quais 

a filial tenha um grande número de atendimentos, mas com os clientes levando poucos itens por 

vez, ou ainda casos em que o cliente leve muitas mercadorias, mas apenas as de baixo preço, 

impactando pouco em seu faturamento e no da organização. 

 É importante destacar que um outro input considerado para o modelo foi a variedade 

de produtos disponíveis para venda nas lojas. Porém, uma vez que todas as lojas recebem os 

produtos do mesmo centro de distribuição, conforme anteriormente mencionado, o valor da 

variável é o mesmo para todas as DMUs, já que todas tem acesso à mercadoria. Portanto, esse 

input não teria influência nas eficiência do modelo adotado, não sendo escolhido para a 

modelagem. 
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 A escolha das variáveis número de atendimentos e quantidade de produtos vendidos 

se mostra relevante, uma vez que o lucro da empresa provém dessas vendas e que ela necessita 

de clientes para seus negócios. Já o output de número de devoluções é incluído por impactar 

também no resultado da empresa, uma vez que um valor alto nessa variável pode indicar clientes 

insatisfeitos ou até mesmo problemas na qualidade dos produtos. O output de faturamento ajuda 

a incorporar a visão de lucro da empresa, um de seus principais indicadores. Por fim, o input 

foi escolhido por ser o modo como se podem atingir as vendas, sendo que elas ocorrem por 

meio dos funcionários. Cabe ressaltar que o cliente não pode praticar o autoatendimento nas 

lojas da rede, uma vez que a maior parte dos produtos é vendida a granel, necessitando da 

pesagem feita pelos funcionários para o cálculo do preço a ser pago, refletindo a importância 

deste input. 

 Como última etapa da modelagem, é preciso determinar o modelo DEA e sua 

orientação. Como as lojas possuem muitas variações entre elas, como o tamanho de seu espaço 

físico, o tempo de mercado e até mesmo a localização, o modelo escolhido foi o BCC. A 

orientação escolhida foi a outputs, uma vez que a empresa se encontra em um momento de 

expansão e é importante que estejam conseguindo atrair clientes e vender seus produtos. 

 A Tabela 1 apresenta os dados coletados das 45 lojas em funcionamento em agosto de 

2020, com os dados de número de atendimentos e de produtos vendidos são apresentados em 

milhares. Para preservar o sigilo da organização, os dados de faturamento foram normalizados, 

dividindo o valor de cada um deles pelo maior faturamento do conjunto. Para ficar na mesma 

ordem de grandeza das demais variáveis, o valor normalizado foi multiplicado por 100. 

 



31 
 
 

Filial Funcionários Atendimentos Devoluções Produtos Vendidos Faturamento 
001 22 13,885 127 55,251 57,341 
002 28 20,646 172 75,920 81,494 
004 20 13,085 75 45,169 48,641 
005 24 23,656 91 78,152 79,310 
006 22 19,421 147 69,727 70,639 
007 15 12,181 24 38,629 28,453 
008 13 8,592 22 26,807 22,988 
009 17 13,499 32 47,724 43,360 
010 17 15,747 83 53,511 45,204 
012 29 24,404 195 99,846 90,521 
013 28 22,920 158 98,611 96,190 
014 23 19,400 101 81,172 81,268 
016 23 19,131 94 66,203 59,106 
017 19 13,552 50 45,749 40,203 
018 18 17,003 86 60,687 55,862 
019 28 22,207 170 93,576 100,000 
020 17 17,180 206 67,220 55,258 
021 24 22,924 143 93,685 77,410 
022 23 16,463 128 65,065 51,035 
023 22 23,505 103 90,368 75,066 
024 24 27,430 135 114,026 80,910 
025 21 17,222 77 66,600 61,826 
026 15 16,785 34 59,555 44,165 
027 20 22,814 173 83,874 65,361 
028 23 24,443 149 94,483 70,232 
029 25 23,125 119 77,013 81,353 
030 16 7,995 21 26,080 21,367 
031 22 24,829 62 87,059 68,137 
032 25 26,273 201 100,831 90,908 
033 17 13,154 68 66,038 75,756 
034 24 20,049 119 82,347 74,576 
035 19 17,065 70 64,966 56,708 
036 17 13,236 126 50,274 52,959 
037 18 18,964 51 67,323 52,517 
038 14 6,247 22 18,275 14,501 
039 15 14,126 41 41,603 30,346 
040 16 12,918 37 40,154 33,630 
041 18 14,475 47 51,158 41,890 
042 24 22,387 38 73,368 59,873 
043 16 13,017 21 41,125 33,434 
044 15 13,665 88 48,733 35,313 
045 19 13,265 17 47,791 35,856 
046 16 9,483 14 30,832 25,138 
047 18 10,960 17 38,363 30,336 
048 15 11,467 47 44,507 36,167 

Tabela 1 - Dados das lojas em agosto de 2020 
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 Além dos dados da Tabela 1, é interessante analisar a Figura 5, que exibe a localização 

aproximada de cada DMU. Cabe ressaltar que um dos pontos no mapa é maior que os demais 

por serem duas lojas na mesma rua. É perceptível que a maioria das lojas se concentra no 

município do Rio de Janeiro, no qual a empresa foi fundada. A localização das lojas é 

importante para fundamentar as análises posteriores que buscam identificar se este é um fator 

que influencia na eficiência das lojas. Além disso, tal dispersão geográfica foi uma das 

motivações da escolha do modelo BCC. 

 

 
Figura 5 - Localização Aproximada das Lojas 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Uma vez com posse dos dados, foi realizada a inversão do valor do output indesejável, 

segundo o método MLT, conforme anteriormente descrito. É importante notar que o valor 

invertido foi multiplicado por 1000 antes de se juntar aos demais dados, para que pudesse ficar 

na mesma ordem de grandeza das demais variáveis. Após feito esse tratamento indireto, foi 

utilizado o programa Sistema Integrado de Apoio à Decisão – SIAD (ANGULO MEZA et al., 

2005) para a realização dos cálculos de cada problema de programação linear. 

 Foram feitas duas diferentes avaliações de eficiência das lojas, sendo uma geral, 

contendo as 45 lojas, e uma mais restrita, com apenas 34, devido a criação de um agrupamento 

de lojas com jornadas de trabalho similares. Portanto, foi feita a divisão do capítulo em duas 

etapas, sendo a primeira com a análise geral a explicação do motivo pelo qual foi necessária a 

segunda etapa. Na sequência, o tópico de avaliação do agrupamento mostra quais foram as 

restrições impostas e seus resultados. Nos dois casos, o modelo escolhido foi o BCC, em sua 

orientação a outputs. 

 

4.1 AVALIAÇÃO GERAL  

 

 Os resultados da avaliação de eficiência das 45 DMUs podem ser visualizados na 

Tabela 2. Dentre os resultados obtidos, é possível observar que 12 das filiais analisadas foram 

consideradas eficientes e que a menor eficiência foi de aproximadamente 65,6%. Além disso, 

essa tabela resume os benchmarks para cada DMU ineficiente. 

 Dentre as DMUs consideradas eficientes, foi possível observar uma grande variedade 

quanto aos seus modos de operação. É possível observar que três delas, 042, 045 e 046, são 

filiais que operam em escala de shopping, funcionando todos os dias do mês. Já a filial 008 

opera apenas de segunda a sexta, enquanto as demais abrem no sábado, mas não no domingo. 

 Um ponto de atenção dentro dessa avaliação foi a classificação das filiais 045 e 046 

como eficientes. Essas duas lojas se encontram dentro de shoppings e foram inauguradas no 

começo de 2020, pouco antes da declaração da pandemia do vírus COVID-19. Portanto, essas 

lojas tiveram pouco tempo para se consolidarem no mercado da região e determinarem qual o 

seu ponto ótimo de vendas, concorrendo com outras filiais da região. Além disso, os shoppings 

sofreram grandes restrições com a pandemia, o que poderia prejudicar o desempenho das lojas. 

Esses fatores tornam inesperada a classificação de tais lojas como eficientes frente às demais. 
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Filial Eficiência Benchmarks Total Benchmarks 
008 100% - - 
013 100% - - 
019 100% - - 
024 100% - - 
026 100% - - 
027 100% - - 
031 100% - - 
032 100% - - 
033 100% - - 
042 100% - - 
045 100% - - 
046 100% - - 
012 98,31% 013; 024; 032 3 
023 97,75% 024; 026; 027; 033 4 
020 96,16% 024; 026; 027; 033 4 
043 95,49% 026; 031; 046 3 
005 95,21% 024; 026; 032; 046 4 
014 94,27% 019; 024; 032; 033; 046 5 
037 93,22% 024; 026; 027 3 
047 93,06% 019; 032; 045; 046 4 
028 93,03% 024; 026; 027 3 
029 92,77% 019; 032; 046 3 
007 92,28% 008; 026; 046 3 
021 91,09% 019; 024; 032; 033; 046 5 
018 89,61% 026; 027; 033 3 
009 86,98% 026; 032; 033; 046 4 
034 86,77% 019; 024; 032; 033; 046 5 
002 86,46% 019; 032; 046 3 
006 86,28% 024; 032; 033 3 
035 85,32% 024; 026; 027; 033 4 
039 84,16% 026 1 
038 84,00% 008; 046 2 
010 83,63% 026; 027; 033 3 
025 82,49% 026; 032; 033; 046 4 
036 82,17% 026; 027; 033 3 
044 81,83% 026 1 
048 79,40% 008; 026; 033 3 
040 78,00% 026; 031; 046 3 
016 77,18% 024; 026; 032; 046 4 
041 76,81% 024; 026; 032; 046 4 
030 73,99% 024; 026; 032; 046 4 
017 70,23% 024; 026; 032; 046 4 
001 68,61% 019; 032; 033; 046 4 
004 68,52% 026; 032; 033; 046 4 
022 65,65% 024; 026; 032; 046 4 

Tabela 2 - Eficiências e Benchmarks das DMUs na Avaliação Geral 
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 Outro ponto interessante da análise de DMUs classificadas como eficientes foi a sua 

dispersão geográfica, sendo uma possível indicação de que a localização não interfere na 

eficiência das filiais. Foi possível observar que há pelo menos uma DMU eficiente para cada 

área do município do Rio de Janeiro, como o Centro e as Zonas Sul, Norte e Oeste. Além disso, 

há também pelo menos uma DMU eficiente para os municípios nos quais a empresa atua há 

bastante tempo, como Niterói, São Gonçalo e Nova Iguaçu. A Figura 6 ilustra tal disposição. 

 

 
Figura 6 - Identificação Geográfica das DMUs Eficientes na Avaliação Geral 

 

 Tendo em vista as diferenças apontadas entre as DMUs, tanto na localização quanto 

no modo de funcionamento, foi realizada a análise dos benchmarks, a fim de verificar se eles 

estariam coerentes com a realidade. Os benchmarks na avaliação geral podem ser encontrados 

na Tabela 2 anteriormente exibida. É importante ressaltar que não foi identificada nenhuma 

DMU fracamente eficiente, de modo que todas as eficientes têm a si próprias como referência, 

o que foi poupado na construção da tabela para melhor visualização. 

 Para realizar a análise, deve-se lembrar que uma DMU ser benchmark de outra 

significa que elas possuem similaridades em relação às suas práticas, embora uma delas seja 

eficiente e a outra não. A DMU eficiente pode então servir como referência para a outra, sendo 

seu benchmark. Assim, a DMU ineficiente poderá replicar técnicas utilizadas a fim de aumentar 

sua eficiência. 
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 Ao analisar os benchmarks sugeridos na Tabela 2, é possível perceber que nem todas 

as recomendações possuem sentido prático, realizando comparações entre lojas com diferentes 

práticas, como a quantidade de dias trabalhados. Para citar alguns exemplos, pode-se verificar 

que a filial 047, que é um shopping, receberia benchmark das lojas 019 e 032, que não abrem 

para vendas no domingo. A DMU 038, por sua vez, receberia benchmark da filial 046, sendo 

que a primeira funciona de segunda a sexta e a outra é um shopping, novamente jornadas de 

trabalho muito diferentes. A ausência de dias trabalhados nos finais de semana pode impactar 

bastante no resultado da loja, uma vez que existe sazonalidade das vendas ao longo da semana, 

com lojas de shopping ou de áreas residenciais tendo maior circulação de pessoas nesses 

períodos do que no restante dos dias. Por isso, a quantidade de vendas que uma loja tem em 

uma segunda-feira podem ser muito diferentes da quantidade no sábado, por exemplo. 

 Conforme análise da tabela, a avaliação conjunta de DMUs com diferentes modos de 

operação pode levar a benchmarks de lojas com práticas operacionais distintas, como é o caso 

das jornadas de trabalho. Dessa forma, não há sentido em realizar cálculo de alvos para essas 

lojas, uma vez que suas referências podem não ser replicáveis para alguns casos devido à 

diferença na operação. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DE AGRUPAMENTO 

 

4.2.1 Criação dos Agrupamentos 

 

 Para que a identificação de benchmarks fosse entre lojas com práticas e sazonalidades 

similares, as lojas foram divididas em 3 grupos, sendo o primeiro com as que funcionam de 

segunda a sexta, o segundo com as que funcionam de segunda a sábado e o terceiro com as lojas 

de shopping, que funcionam todos os dias. Os agrupamentos podem ser vistos na Tabela 3. 

  

  DMUs Total 
1 - Grupo Segunda a Sexta 008; 017; 030; 038 4 

2 - Grupo Segunda a Sábado 

001; 002; 004; 005; 006; 007; 009; 
010; 012; 013; 014; 016; 018; 019; 
020; 021; 022; 023; 024; 025; 026; 
027; 028; 029; 031; 032; 033; 035; 
036; 037; 039; 040; 044; 048 

34 

3 - Grupo Shopping 034; 041; 042; 043; 045; 046; 047 7 
Tabela 3 - Agrupamento das DMUs 
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 É importante notar que embora a quantidade de dias de funcionamento da loja afete a 

semelhança entre elas, o mesmo não pode ser dito para a localização geográfica de cada DMU. 

A jornada de trabalho de cada loja impacta diretamente na quantidade de clientes recebidos e 

na frequência com que visitam a filial, o que torna a comparação entre elas injusta. Porém, as 

lojas em municípios diferentes operam de maneiras similares, graças a um projeto de 

estruturação de padrão de atendimento e de guia da marca, além de que todas tem acesso aos 

mesmos produtos. Dessa forma, é possível que lojas de cidades diferentes sirvam como 

referência umas para as outras, prática que já é comum na organização, embora feita de maneira 

independente. Por esse motivo, foi realizado o agrupamento apenas por tipo de jornada de 

trabalho e não por região de cada loja. 

 Após a criação de cada um dos agrupamentos, foi analisada a localização das lojas que 

os compõem. A Figura 7 mostra que todas as lojas do Agrupamento 1 estão localizadas na 

região do Centro do Rio de Janeiro, não operando no final de semana por falta de movimento 

na área, que é mais movimentada pelo fluxo de trabalhadores nos dias úteis mesmo antes da 

deflagração da pandemia do COVID-19, em 2020. A Figura 8, por sua vez, mostra as lojas do 

Agrupamento 2, que estão mais dispersas pelo estado por serem o tipo de operação mais comum 

para o mercado varejista. Por fim, a Figura 9 mostra as lojas do Agrupamento 3, que são os 

shoppings localizados nos municípios do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu. 

 

 
Figura 7 - Localização das DMUs do Agrupamento 1 

 



38 
 
 

 
Figura 8 - Localização das DMUs do Agrupamento 2 

 

 
Figura 9 - Localização das DMUs do Agrupamento 3 

 

 Ao realizar os agrupamentos, a expectativa é que a determinação das DMUs eficientes, 

benchmarks e alvos dentro de cada grupo apresentem similaridades quanto às suas práticas 

gerenciais e operacionais. Apesar disso, Golany e Roll (1989) recomendam que o número de 

DMUs seja, no mínimo, o dobro do número de variáveis, enquanto outros autores chegam a 

recomendar o triplo. Uma vez que o modelo proposto conta com 5 variáveis e que os 

agrupamentos 1 e 3 contam com apenas 4 e 7 DMUs, respectivamente, esses agrupamentos não 

seguiram na avaliação, uma vez que era possível que quase todas as suas DMUs fossem 

classificadas como eficientes, não servindo para análises posteriores. Portanto, o único 

agrupamento que se mostra relevante para o estudo é o das lojas de segunda a sábado, composto 

por 34 DMUs. 
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 A opção pelo modelo BCC se manteve, uma vez que as lojas desse agrupamento ainda 

são muito diferentes em suas escalas. Essa diferença pode ser vista tanto pelo espaço físico de 

cada loja, seus volumes de venda e a localização das DMUs, que estão dispersas por todo o 

estado do Rio de Janeiro, conforme a Figura 8 anteriormente exibida. 

  

4.2.2 Avaliação de Eficiência do Agrupamento 2 

 

 Os dados utilizados para a nova aplicação do modelo são os mesmos da Tabela 1, 

embora sejam usados apenas os das DMUs do Agrupamento 2. Os resultados de eficiências e 

benchmarks da nova aplicação estão na Tabela 4, que agora conta com 9 DMUs eficientes e a 

mesma eficiência mínima de aproximadamente 65,6%. 

 Nessa segunda avaliação, todas as lojas com funcionamento de segunda a sábado na 

primeira avaliação se mantiveram como eficientes ao serem avaliadas no formato de 

agrupamento, o que já era esperado. Houve a inclusão de apenas uma DMU como eficiente, que 

foi a 007. Essa situação é esperada na abordagem DEA, uma vez que a retirada de DMUs 

eficientes pode causar a delimitação de uma nova fronteira de eficiência com outras DMUs. 

Novamente não houve nenhuma DMU classificada como fracamente eficiente. 

 Assim como na avaliação geral, a avaliação do agrupamento 2 manteve a dispersão 

geográfica das DMUs eficientes. Dentre as localizadas no Rio de Janeiro, ficaram como 

eficientes duas na Zona Norte (026 e 032), duas na Zona Oeste (027 e 033), uma no Centro 

(007) e uma na Zona Sul (019). Além disso, se teve a 013 em Niterói, a 024 em São Gonçalo e 

a 021 em Nova Iguaçu, os municípios onde a empresa já tem uma base de clientes consolidada. 

A Figura 10 representa tal situação de maneira visual, novamente reforçando a possibilidade de 

a localização não interferir na eficiência das lojas. 
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Filial Eficiência Benchmarks Total Benchmarks 
007 100% - - 
013 100% - - 
019 100% - - 
024 100% - - 
026 100% - - 
027 100% - - 
031 100% - - 
032 100% - - 
033 100% - - 
012 98,31% 013; 024; 032 3 
005 97,83% 019; 026; 031; 032 4 
023 97,75% 024; 026; 027; 033 4 
020 96,16% 024; 026; 027; 033 4 
009 96,04% 007; 019; 026; 033 4 
014 95,21% 019; 024; 026; 032; 033 5 
029 94,28% 019; 031; 032 3 
037 93,22% 024; 026; 027 3 
028 93,03% 024; 026; 027 3 
021 91,33% 019; 024; 026; 032; 033 5 
018 89,61% 026; 027; 033 3 
002 86,91% 019; 031; 032 3 
006 86,28% 024; 032; 033 3 
035 85,32% 024; 026; 027; 033 4 
039 84,16% 026 1 
025 84,12% 019; 026; 032; 033 4 
010 83,63% 026; 027; 033 3 
036 82,17% 026; 027; 033 3 
040 82,14% 007; 019; 026; 031 4 
048 81,89% 026 1 
044 81,83% 026 1 
016 78,66% 019; 026; 031; 032 4 
004 70,89% 019; 026; 032; 033 4 
001 69,48% 019; 026; 032; 033 4 
022 66,59% 019; 024; 026; 031; 032 5 

Tabela 4 - Eficiências e Benchmarks das DMUs do Agrupamento 2 
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Figura 10 - Identificação Geográfica das DMUs Eficientes do Agrupamento 2 

 

 Todas as DMUs consideradas como eficientes possuem alguma característica 

diferenciada em relação às demais. As DMUs 007, 026 e 033 são lojas com os menores números 

de funcionários e de devoluções, quando comparadas às outras. Já a 007 e a 026 são empatadas 

com o menor número de pessoal, enquanto a 033 tem o terceiro menor número nesse input. A 

007 também é a loja com o menor número de devoluções, com a DMU 026 figurando em 

terceiro menor número e a 033 em nono lugar.  

 Outra observação relevante é a de que as DMUs 013, 024 e 032 se destacam em todos 

os critérios relativos a vendas, como número de atendimentos, quantidade de produtos vendidos 

e faturamento. Em termos de atendimento e de produtos, a 024 é a melhor, seguida pela 032. Já 

a DMU 013 fica com o décimo melhor número de atendimentos e o quarto melhor em produtos 

vendidos. Por fim, as filiais 013 e 032 são a segunda e terceira melhor loja em faturamento, 

respectivamente, enquanto a 024 fica com a oitava colocação. 

 As outras DMUs eficientes (019, 027 e 031) também apresentam algum destaque, 

embora não seja algo comum a todas. A DMU 019 é a melhor de todas em faturamento. Já a 

DMU 031 apresenta o terceiro melhor número de atendimentos e o oitavo menor número de 

devoluções. Tanto a 019 quanto a 031 figuram junto da 027 entre as dez lojas com mais produtos 

vendidos, sendo que ficam em sétimo, nono e décimo lugar, respectivamente. 
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 Como o modelo utilizado na abordagem DEA do estudo foi o BCC, é esperado o fato 

de que a maioria das DMUs eficientes apresentem algum tipo de destaque em relação a uma ou 

mais variáveis. Isso acontece porque o modelo BCC delimita a sua fronteira a partir dos menores 

inputs e dos maiores outputs, favorecendo a classificação de DMUs com os menores valores de 

input e com maiores valores de output como eficientes. Estas DMUs são chamadas de eficientes 

à partida ou eficientes por default (SOARES DE MELLO et al., 2005). 

 Cabe ressaltar que algumas DMUs com ótimos resultados em termos de vendas não 

foram classificadas como eficientes. Esse é o caso da DMU 012, que tem um bom resultado de 

faturamento e apresenta números até melhores que outras DMUs eficientes em número de 

atendimentos e em quantidade de produtos vendidos. Porém, é importante notar que essa é a 

filial com maior número de funcionários, o que prejudica sua eficiência. 

 Após a análise das DMUs avaliadas como eficientes, foi realizada a análise dos 

benchmarks, a fim de identificar se a análise por agrupamento trouxe referências com práticas 

gerenciais e operacionais mais similares entre as lojas. A Tabela 4, anteriormente mostrada, 

resume os benchmarks para cada uma das DMUs ineficientes neste agrupamento.  

 Como já era esperado devido à criação dos agrupamentos, os benchmarks indicados 

pela abordagem DEA se mostraram mais coerentes com relação às suas práticas operacionais. 

Cada DMU ineficiente ficou com um conjunto de referência composto de no máximo 5 DMUs 

eficientes, sendo que três ficaram com o valor mínimo de um benchmark, enquanto outras três 

ficaram com cinco benchmarks.  

 Curiosamente, todas as DMUs que possuem apenas um benchmark tem a mesma 

referência. As filiais 039, 044 e 048 possuem como referência a DMU 026, que é uma loja da 

Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao analisar a Tabela 1, é possível perceber a similaridade nas 

práticas dessas DMUs, uma vez que todas elas possuem o mesmo número de funcionários, com 

15. A única outra DMU com essa quantidade de pessoal é a 007, que também é eficiente. Cabe 

ressaltar que embora essas DMUs tenham valores idênticos de input, a localização das lojas 

difere bastante entre elas, conforme a Figura 11, que mostra que as DMUs ineficientes se 

localizam até mesmo em municípios diferentes da 026, em vermelho. Assim, destaca-se a 

possibilidade de que as localizações não influenciem na similaridade das práticas e na definição 

dos benchmarks. 
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Figura 11 - Identificação Geográfica das DMUs 039, 044, 048 e seu Benchmark 

  

 Dentre as DMUs que tem cinco lojas em seu conjunto de referência, as DMUs 021 e 

014 chamam a atenção por terem valores altos em produtos vendidos e em faturamento, 

respectivamente, além de terem exatamente os cinco mesmos benchmarks, sendo análises 

análogas. Esses benchmarks são variados entre eles, uma vez que nem todos possuem número 

similares de funcionários, por exemplo. Dentre as referências com input similar às DMUs 

ineficientes, cabe ressaltar que a maioria tem resultados melhores em termos de outputs. Esse é 

caso das DMUs 024 e 032 em todos os outputs relacionados a vendas, assim como é o caso da 

019 no que tange ao faturamento. Já as DMUs 033 e 026 apresentam um menor número de 

devoluções, além de um quadro de funcionários mais enxuto que a das DMUs ineficientes. A 

principal diferença entre as DMUs 014 e 021 é a sua localização, uma vez que a primeira é 

localizada na Zona Sul, enquanto a outra fica no município de São Gonçalo. A Figura 12 mostra 

que a maioria das referências para a DMU 021 se localizam no município do Rio de Janeiro, 

com apenas uma delas localizada também no município de São Gonçalo, enquanto a DMU 014 

é mais próxima das lojas que compõem seu conjunto de referência. 

 

 
Figura 12 - Identificação Geográfica das DMUs 014, 021 e seus Benchmarks 
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 Além das DMUs 014 e 021, a DMU 022 também tem um total de cinco benchmarks, 

embora não sejam exatamente os mesmos das demais. A principal diferença em termos de 

conjunto de referência é a presença da DMU 031 como benchmark ao invés da 033, com as 

outras quatro sendo as mesmas da análise anterior. Com exceção da DMU 026, todas as que são 

benchmarks da filial 022 tem número de funcionários similar, com mais de 20 pessoas no salão 

de vendas. Além disso, todas as quatro possuem resultados melhores em termos de outputs 

desejáveis, sendo que a 031 também tem um número de devoluções melhor. A filial 026, no 

entanto, apresenta um quadro de funcionários mais enxuto e resultados melhores apenas em 

devoluções e em número de atendimentos. Por meio da Figura 13, é possível perceber que a 

DMU 022 é afastada da maioria dos seus benchmarks, com dois deles sendo em municípios 

diferentes e os demais relativamente distantes. 

 

 
Figura 13 - Identificação Geográfica da DMU 022 e seus Benchmarks 

 

 Cabe também analisar as referências da DMU 012, a quarta melhor loja em termos de 

faturamento e a primeira nesse critério se considerar apenas as DMUs ineficientes. Ela apresenta 

três lojas como benchmarks, sendo que todas elas apresentam mais de 20 funcionários em seu 

quadro, sendo essa a primeira semelhança. Também é válido observar que existem sempre pelo 

menos duas DMUs melhores que a 012 em cada um dos outputs, como é o caso do número de 

atendimentos, no qual as DMUs 024 e 032 são melhores, e no faturamento, em que a 013 e a 

032 a superam. Em termos de localização, seus benchmarks são todos próximos, sendo ou no 

mesmo município ou em alguma cidade vizinha, conforme Figura 14, que destaca a DMU 012 

em azul e as eficientes em vermelho. 
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Figura 14 - Identificação Geográfica da DMU 012 e seus Benchmarks 

 

 As DMUs 001, 004 e 025 são outro caso de lojas que possuem o mesmo conjunto de 

referência. No caso delas, três das DMUs de referências possuem valores melhores em termos 

de faturamento, sendo a DMU 026 a exceção por ter faturamento inferior, embora se destaque 

por ter o menor input dentre todas as DMUs, além de um resultado melhor em devoluções. Uma 

diferença no caso dessas lojas é que elas são mais próximas de seus benchmarks, com todas 

localizadas no município do Rio de Janeiro e algumas até no mesmo bairro, conforme a Figura 

15. As DMUs eficientes são novamente representadas em vermelho. 

 

 
Figura 15 - Identificação Geográfica das DMUs 001, 004, 025 e seus Benchmarks 
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 As demais análises de benchmarks são análogas às anteriores, apresentando poucas 

variações em relação ao conjunto de referência. Um ponto interessante de ser observado é que 

não ocorreu nenhum caso em que todos os benchmarks de uma DMU pertencessem à mesma 

região em que a loja ineficiente está localizada. O mais próximo dessa situação foi o caso em 

que todos os benchmarks se localizaram no mesmo município, conforme a análise das DMUs 

001, 004 e 025. Nem mesmo as DMUs que tiveram apenas um benchmark obtiveram um na 

mesma Zona em que estão localizadas. Essa situação pode indicar que o perfil de compra dos 

clientes é o mesmo independentemente da loja que é visitada. 

 Uma vez analisados os benchmarks de cada DMU ineficiente, passa-se para a 

determinação de seus alvos. Cabe lembrar que os alvos são calculados com base nas DMUs que 

são benchmark da filial ineficiente, indicando quais práticas devem ser seguidas para chegar na 

fronteira de eficiência. Como o modelo foi orientado a outputs, foi utilizada a equação (9) para 

os cálculos, cujos resultados são apresentados na Tabela 5. 

 

Filial Funcionários Atendimentos Devoluções Produtos Vendidos Faturamento 
001 22 19,98 88,24 82,98 82,53 
002 26,42 23,76 149,48 95,15 93,77 
004 20 18,46 53,17 73,21 68,61 
005 24 24,18 89,03 91,06 81,07 
006 22 22,51 109,57 95,04 81,87 
009 17 14,06 30,73 51,16 45,15 
010 17 18,83 50,92 69,09 54,05 
012 26,3 24,82 167,93 101,56 92,08 
014 23 20,38 96,16 85,26 85,36 
016 23 24,32 73,94 88,90 75,14 
018 18 18,98 71,47 73,38 62,34 
020 17 17,87 46,82 69,90 57,46 
021 24 25,10 130,61 102,57 84,75 
022 23 24,72 85,23 97,71 76,64 
023 22 24,05 100,68 100,60 76,80 
025 21 20,47 64,77 80,07 73,50 
028 23 26,27 138,63 106,60 77,01 
029 24,96 24,53 112,20 94,05 86,29 
035 19 20,00 59,73 82,13 66,46 
036 17 16,11 57,89 67,62 64,45 
037 18 20,34 47,54 77,17 56,48 
039 15 16,79 34,00 59,56 44,17 
040 16 15,73 30,39 53,98 40,94 
044 15 16,79 34,00 59,56 44,17 
048 15 16,79 34,00 59,56 44,17 

Tabela 5 - Alvos para as DMUs Ineficientes do Agrupamento 2 
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 Analisando a tabela anterior, é notável que não foi sugerida nenhuma alteração de input 

para praticamente nenhuma filial, o que já era esperado devido à orientação a outputs. As 

exceções foram as DMUs 002, 012 e 029, sendo que para a 029 a diferença foi de menos de um 

décimo, o que é desconsiderado devido à quantidade de funcionários ser um número inteiro. As 

outras duas que tiveram proposta de redução de quadro eram as DMUs com o maior valor de 

input dentro do agrupamento. 

 No que tange ao número de atendimentos, é perceptível que todas as DMUs 

ineficientes tiveram alvos superiores ao que operam normalmente. A maioria dos casos sugeriu 

aumentos de até 30% na quantidade de atendimentos dados pela loja. Porém, as filiais 001, 004, 

022 e 048 tiveram sugestão de alvo 40% superior à sua quantidade atual, com a filial 022 

chegando a 50%. Para a filial 048, uma loja que era recém-inaugurada e a única de seu 

município, esse desafio provavelmente seria mais alcançável à medida que a loja fosse 

conhecida na região. Para as outras três os alvos devem ser vistos com cautela para identificar 

se são alcançáveis, uma vez que são lojas que existem há um tempo e que em alguns casos 

concorrem com outras lojas da própria empresa. Ao considerar o aumento em todas as DMUs 

eficientes, a empresa como um todo precisaria de cerca de 69.660 atendimentos a mais, um 

aumento médio de cerca de 2.800 atendimentos por loja. 

 Conforme esperado de um output indesejável, todos os alvos determinados foram 

inferiores ao número de devoluções realizado no momento da coleta dos dados. Na maioria dos 

casos, o alvo sugerido foi uma redução de 40% ou menos, o que é razoável para essa variável, 

uma vez que é um dos outputs mais controláveis do estudo. Apenas três DMUs tiveram reduções 

acima de 50%, sendo elas a 020, 036 e 044. A DMU 020 chegou a ter uma redução sugerida de 

mais de 77%, o que se justifica por ser a loja que mais teve devoluções dentre as analisadas. A 

soma de reduções em todas as lojas chega a cerca de 630 no total. 

 A análise do número de produtos vendidos é análoga ao do número de atendimentos, 

porém com a maioria dos alvos sendo cerca de 40% maiores que o valor original. As três DMUs 

que mais requerem aumento são as mesmas da outra análise, sendo a 001, 004 e 022. Porém, 

dessa vez o alvo que mais requer aumento é o da filial 004, com cerca de 62% de aumento. No 

caso dessa variável, os alvos são vistos como desafios a serem ultrapassados, uma vez que é 

possível aumentá-los independentemente da quantidade de atendimentos, investindo em 

técnicas de venda para que os clientes comprem mais produtos. Além disso, a meta para essa 

variável é bem mais agressiva que para o número de atendimentos, por exemplo, uma vez que 

o total de aumentos seria de cerca de 372.000 produtos a mais, uma média de 14.900 por loja. 
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 Por fim, os alvos sugeridos para o faturamento das lojas funcionam de maneira análoga 

às variáveis de atendimentos e de produtos vendidos, uma vez que estão intimamente 

relacionadas. Para a maioria das lojas, o aumento precisaria ser de até 40%, com apenas as 

DMUs 001, 004, 022 e 039 precisando de mais do que isso, com a 022 chegando a um aumento 

de 50% do valor original. Os aumentos variaram entre 1.000 e 25.000 nas lojas, com uma média 

de 9.308. Caso todos os aumentos fossem somados, o faturamento da empresa cresceria em 

mais de 230.000 reais caso todas as lojas atingissem seus alvos. 

 O gráfico na Figura 16 compara os valores médios atuais de cada uma das cinco 

variáveis com os valores médios que elas teriam caso atingissem os seus alvos. É possível ver 

que a diferença no número de funcionários é mínima, representando menos de 1% de variação. 

A redução mais considerável é no número de devoluções, que é de aproximadamente 24,4%. 

As demais variáveis apresentaram aumentos no valor, sendo ele mais expressivo para produtos 

vendidos, com cerca de 22,6% de aumento. As variáveis de atendimentos e de faturamento 

tiveram aumentos de aproximadamente 15,6% e 15,7%, respectivamente. 

 

 
Figura 16 - Valores Médios Originais e na Eficiência 
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4.3 RANQUEAMENTO DE FILIAIS 

 

 Uma vez analisada a eficiência das DMUs, seus benchmarks e alvos, é possível partir 

para o último objetivo do projeto, que é a construção de um ranking das DMUs. Para isso, foi 

utilizada a técnica da fronteira invertida, mencionada na seção 2.3.3. A Tabela 6 ordena as 

DMUs de acordo com as eficiências compostas normalizadas, calculadas pela equação (15). As 

linhas sombreadas indicam as que serão analisadas nesta seção. 

 

Filial Eficiência Padrão Eficiência Invertida Eficiência Composta Ranking 
031 100% 70,92% 100% 1 
023 97,75% 72,59% 96,96% 2 
026 100% 75,90% 96,14% 3 
005 97,83% 79,74% 91,48% 4 
014 95,21% 77,38% 91,28% 5 
024 100% 82,71% 90,86% 6 
037 93,22% 76,24% 90,62% 7 
029 94,28% 85,05% 84,62% 8 
013 100% 91,06% 84,39% 9 
027 100% 92,68% 83,14% 10 
018 89,61% 83,75% 82,00% 11 
009 96,04% 90,97% 81,40% 12 
035 85,32% 80,54% 81,18% 13 
033 100% 95,38% 81,05% 14 
021 91,33% 86,92% 80,89% 15 
019 100% 96,15% 80,45% 16 
025 84,12% 82,00% 79,11% 17 
028 93,03% 91,09% 78,98% 18 
007 100% 100% 77,47% 19 
032 100% 100% 77,47% 19 
012 98,31% 100% 76,16% 21 
020 96,16% 100% 74,50% 22 
006 86,28% 92,95% 72,30% 23 
010 83,63% 91,87% 71,09% 24 
002 86,91% 100% 67,33% 25 
016 78,66% 93,16% 66,24% 26 
039 84,16% 100% 65,20% 27 
036 82,17% 100% 63,65% 28 
040 82,14% 100% 63,64% 29 
048 81,89% 100% 63,44% 30 
044 81,83% 100% 63,39% 31 
004 70,89% 100% 54,92% 32 
001 69,48% 100% 53,83% 33 
022 66,59% 100% 51,59% 34 

Tabela 6 - Ranqueamento de DMUs do Agrupamento 2 por Eficiência Composta 
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 É importante lembrar que para uma DMU ter 100% de eficiência composta 

normalizada ela deve ser eficiente na fronteira padrão e ter o menor resultado na fronteira 

invertida. Tal observação pode ser confirmada por meio do gráfico ilustrado na Figura 17, que 

apresenta as eficiências padrão, invertida e composta normalizada trazidas pela Tabela 6. 

Assim, pode-se verificar visualmente a influência da fronteira invertida na composição da 

eficiência composta, a reduzindo quando sua ineficiência for superior à eficiência padrão e a 

mantendo ou aumentando quando abaixo.  

 

 
Figura 17 - Relação entre Eficiências 

 

 Ao analisar o ranking gerado, apenas a DMU 031 seria considerada eficiente após a 

aplicação da fronteira invertida, o que se justifica por possuir alguns dos melhores números nas 

variáveis de atendimentos, produtos vendidos e devoluções. Já a filial 019, de maior 

faturamento, não figura nem entre as dez melhores. 

 Também é possível identificar que algumas DMUs que tinham sido categorizadas 

como ineficientes tiveram ranqueamento melhor que outras consideradas eficientes na análise 

do agrupamento, o que ocorre devido à avaliação pela eficiência composta normalizada. As 

DMUs 023, 005, 014, 037 e 029 são exemplos de lojas que figuraram entre as dez melhores, 

mesmo não tendo sido classificadas como eficientes anteriormente. O inverso não aconteceu, 

de modo que nenhuma das DMUs que haviam sido classificadas como eficientes ficaram entre 

as dez piores filiais. 
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 Outra análise relevante é perceber que a DMU 022 teve a classificação mais baixa na 

análise do agrupamento e também durante o ranqueamento. Tal fato é alinhado à análise de 

alvos feita anteriormente, pois essa DMU precisava de aumentos consideráveis nas três 

variáveis relacionadas a vendas, sendo que em quantidade de atendimentos e em faturamento 

precisaria aumentar cerca de 50% do valor original para chegar à eficiência. As DMUs 001 e 

004 tiveram análise de alvos semelhante e também figuram entre as três filiais com menor 

classificação no ranking. Além de necessitarem de grande aumento em seus alvos, essas DMUs 

tiveram as menores eficiências padrão e obtiveram 100% de ineficiência na fronteira invertida, 

o que contribuiu para sua classificação. 

As DMUs 007 e 032 tiveram outro resultado diferenciado, apresentando 100% de 

eficiência tanto na fronteira padrão quanto na invertida. Devido a isso, sua eficiência composta 

foi inferior à máxima e elas ficaram empatadas em 19º lugar. Isso indica que essas DMUs 

possuem especialização em algumas variáveis e que não necessariamente adotam as melhores 

práticas nas outras. Assim, pode-se ver que a DMU 007, por exemplo, tem os menores valores 

de número de funcionários e quantidade de devoluções, indicando sua especialidade nessas 

variáveis em detrimento das demais. 

 Para concluir a análise, é interessante verificar a localização das DMUs com maior e 

menor colocação, a fim de identificar se é um fator que pode impactar em seus resultados. A 

Figura 18 mostra a localização das dez DMUs com melhor classificação, mostrando que três 

delas estão na Zona Sul, duas na Zona Oeste, uma na Zona Norte, uma em Nova Iguaçu, uma 

em São Gonçalo e duas em Niterói. Dessa forma, é perceptível que os melhores resultados estão 

bem distribuídos por região, com nenhuma tendo uma predominância muito superior às demais. 

Apesar disso, é interessante se atentar que a região da Zona Norte é uma com muitas lojas e que 

apenas uma figurou entre as melhores, ainda que na terceira colocação. 

 

 
Figura 18 - Localização das 10 Lojas de Maior Classificação 
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 Por fim, a Figura 19 mostra a localização das dez DMUs com a pior classificação no 

ranking gerado. Pode-se perceber que quatro das DMUs estão na Zona Sul, duas na Zona Norte, 

uma na Zona Oeste, uma na região do Centro, uma em Itaboraí e a última em Cabo Frio, não 

tendo nenhum padrão referente à localização, assim como na classificação anterior. Há de se 

reparar que a Zona Sul foi tanto a região com mais lojas bem classificadas como a com mais 

lojas com menor posição no ranking. 

 

 
Figura 19 - Localização das 10 Lojas de Menor Classificação 
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5. CONCLUSÕES 

 

 O estudo realizado fez uso de DEA para realizar a avaliação de eficiência de filiais de 

uma rede de varejo alimentício no estado do Rio de Janeiro, conforme descrito em seu objetivo 

geral. Além disso, o projeto contava com os objetivos específicos de calcular a eficiência de 

cada uma das lojas, identificar os benchmarks e os alvos para as ineficientes e criar um ranking 

de acordo com suas eficiências. Após as análises e aplicações realizadas, considera-se que os 

objetivos foram alcançados ao longo do desenvolvimento. 

 Para a escolha das variáveis a serem utilizadas nos modelos DEA, foram analisados 

diferentes trabalhos no campo do varejo com o uso dessa técnica, a fim de identificar as que são 

mais utilizadas. Feito isso, foram definidas 5 variáveis, das quais uma foi levada como input e 

as demais como outputs. O input foi o número de funcionários da filial, enquanto os outputs 

foram os números de atendimentos, de devoluções e de produtos vendidos, além do valor 

faturado em vendas. Como é de se esperar, o output de devoluções é indesejável, tendo sido 

tratado pelo método indireto Inverso Multiplicativo (MLT). Todos os dados foram relativos ao 

mês de agosto de 2020, sendo os mais recentes fornecidos pela empresa analisada. Nessa época, 

a empresa contava com 45 filiais em funcionamento, sendo este o número de DMUs. 

 Durante a realização do estudo, foi utilizado o modelo BCC em sua orientação a 

outputs. O modelo BCC foi considerado o mais adequado devido à diferença no porte e na 

localização das DMUs, enquanto a orientação a outputs foi escolhida para priorizar as alterações 

no campo de vendas, preservando ao máximo o quadro de funcionários. A primeira análise, 

porém, não se mostrou coerente com a realidade, de modo que foi decidido por realizar um 

agrupamento das DMUs por tipo de jornada de trabalho, criando o grupo de lojas que funcionam 

de segunda a sexta, o agrupamento com as que operam também no sábado e grupo com as lojas 

de shopping, que operam todos os dias. Foi então realizada uma segunda análise apenas para o 

grupo com as lojas de segunda a sábado (Agrupamento 2), dado que era a única com um número 

relevante de DMUs, tendo 34. Nessa avaliação, foram identificadas 9 DMUs eficientes. 

 Após a conclusão do objetivo de cálculo da eficiência de cada uma das lojas, foram 

identificados os benchmarks de cada uma das DMUs eficientes. Com isso, foram analisados os 

benchmarks de algumas DMUs ineficientes e verificadas suas dispersões geográficas, 

discutindo se a referência era coerente com a realidade da organização, levando em conta tanto 

os seus dados quanto a localização de cada uma delas. Os alvos das lojas ineficientes foram 

também calculados e avaliados. 
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 Por fim, a técnica de fronteira invertida foi utilizada para a criação de um ranking de 

lojas de acordo com suas eficiências. Após o uso dessa técnica, apenas uma DMU ficou com 

índice de eficiência composta normalizada de 100%, ficando em primeiro lugar. Na sequência, 

foi feita uma análise do ranking criado, verificando fatores discutidos previamente na avaliação 

de agrupamento e a localização das 10 lojas com as maiores e menores colocações. Esse ranking 

poderá ser usado para a empresa priorizar as lojas que mais necessitam de ações para melhoria 

de eficiências, trazendo visões além do faturamento. Essas ações poderão usar como base o 

conjunto de referência proposto, assim como os alvos. 

 É importante ressaltar que a etapa de modelagem foi uma das mais desafiadoras para 

a realização do projeto. As modelagens iniciais contavam com a quantidade de dias trabalhados 

como input e a com a ausência do output de faturamento, mas os resultados não foram 

satisfatórios. Enquanto o input pouco influenciou no cálculo das eficiências, atribuindo pesos 

similares para todas as DMUs, a ausência da variável de faturamento fez com que lojas que 

vendem muitos produtos de baixo valor agregado fossem classificadas como eficientes, 

incluindo uma filial que a empresa considerava fechar. Essa situação, inclusive, foi a que 

motivou a inclusão do faturamento como output para a avaliação final descrita neste projeto. Já 

a quantidade de dias úteis deixou de ser um input, mas retomou a ser utilizada como um critério 

de agrupamento. 

 A principal limitação do projeto foi o acesso a dados de outras variáveis que poderiam 

ter sido incluídas no modelo. Uma delas é a área de cada loja, indicando o espaço disponível 

para os clientes realizarem as suas compras, sendo um possível input. Essa variável não foi 

selecionada para o estudo por não ser um dado que a empresa tem fácil acesso, já que não é 

usado para muitas análises internas. Outro dado possível seria o de despesas da loja, sendo outro 

output indesejável. Esse dado não foi fornecido pela empresa, mas pode ser utilizado por ela 

em avaliações futuras, podendo trazer análises ainda mais coerentes com a sua realidade. Outra 

opção seria a utilização do lucro operacional no lugar do faturamento da loja, uma vez que já 

consideraria tanto o resultado das vendas quanto as despesas. Porém, essa variável também não 

foi fornecida. 

 Apesar dos desafios e das limitações citadas, pode-se afirmar que o modelo DEA traz 

contribuições importantes para a organização em estudo. Ao trazer resultados de eficiência, 

alvos para as lojas ineficientes e um ranking de lojas, é possível realizar análises mais profundas 

do que apenas a visão de lucro. Com o ritmo acelerado de crescimento da organização, é 

fundamental que a visão do negócio leve cada vez mais em conta todas as suas variáveis e a 

abordagem DEA pode ser usada de forma a permitir tal visualização. 
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 Para estudos futuros, sugere-se o uso de outras variáveis, como as citadas 

anteriormente. Além disso, caberia também uma análise do perfil dos clientes que frequentam 

cada loja, podendo ser outro critério possível de agrupamento, uma vez que algumas lojas 

apresentam o mesmo tipo de clientes mesmo estando geograficamente distantes. A realização 

de uma avaliação com os dados mais recentes também se mostra importante, uma vez que novas 

lojas abriram desde agosto de 2020 e as lojas de referência podem já ter se modificado desde 

então, principalmente devido às constantes mudanças de mercado causadas pela pandemia do 

COVID-19. Por fim, pode-se buscar meios de incorporar a controlabilidade de cada uma das 

variáveis no modelo, uma vez que existem outputs que a empresa tem maior dificuldade de 

realizar ações para atingirem a fronteira de eficiência, como é o caso do número de 

atendimentos. Ao incorporar tal fator na modelagem, espera-se que os alvos indicados passem 

a ser mais alcançáveis para todas as DMUs, independentemente de tempo de atuação no 

mercado ou de outras situações externas. 
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