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RESUMO 

 

Uma das dificuldades na gestão de projetos é resultado da consideração de singularidade dos 

mesmos. A princípio os projetos são considerados incomparáveis, situação esta que dificulta o 

processo de gestão do conhecimento em escritórios de projetos. Diante dessa dificuldade, o 

objetivo desta dissertação é apresentar um procedimento metodológico baseado em 

modelagem por Análise Envoltória de Dados (DEA) para auxiliar na gestão do conhecimento 

e lições aprendidas baseadas em análise de eficiência. Por meio da DEA pretende-se 

identificar pontos de melhoria para projetos considerados menos eficientes. Essa identificação 

poderá ser útil no planejamento de projetos futuros que sejam considerados semelhantes aos já 

executados. Acredita-se que, com o uso de modelos DEA, seja possível, a partir da 

consideração de parâmetros comuns de gestão, realizar uma análise comparativa das 

eficiências de projetos executados de modo que, com base nas suas respectivas medidas, seja 

possível identificar projetos benchmarks. Um dos cuidados na identificação dos pontos de 

melhoria para os projetos considerados menos eficientes está relacionado ao caráter de 

integralidade do parâmetro de gestão: necessidade de se projetar, em determinados casos, 

alvos inteiros de melhoria. Essa abordagem considerou modelos DEA mistos, ou seja, que 

considera tanto variáveis inteiras quanto reais. Com o intuito de demonstrar a aplicabilidade 

do procedimento proposto, apresenta-se um caso de aplicação relacionado a uma gerência de 

projetos de engenharia numa organização da área automobilística situada na Região Sul 

Fluminense. Os resultados obtidos, mesmo considerando-se as limitações da aplicação prática, 

em função das especificidades dos projetos, demonstram a aplicabilidade do procedimento 

proposto e sua utilidade para auxiliar no planejamento e gestão de projetos. 

 

Palavras-chave: Análise de Eficiência em Projetos. Análise Envoltória de Dados. Gestão de 

Projetos.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

A difficulty in project management is in the consideration of its singularity. Due to this, 

projects are considered incomparable, which make difficult the process of knowledge 

management in project offices. Considering this difficulty, the main purpose of the present 

dissertation is to present a methodological procedure based on Data Envelopment Analysis 

modeling. By mean this procedure, one intend to aid in knowledge and lessons learned based 

on efficiency analysis. Considering DEA analysis one can identify improvement targets for 

less efficient projects. This identification can be useful in planning similar future projects. 

One believes that, using DEA models considering the same management parameters, it is 

possible to make comparative efficiency analysis of ended projects and, considering its 

respective efficiency measures, establishes benchmark projects. One of the cares concerning 

the improvement points is in the integrality of some parameters: there is the necessity of take 

into account, in some cases, integer values. To do that, one considered mixed DEA models, 

i.e., that considers at same time real and integers variables. Intending to demonstrate the 

applicability of the proposed approach, one presents an application case in an automobilist 

organization in Sul Fluminense region of Rio de Janeiro. The obtained results demonstrate the 

applicability of the proposed procedure e its usefulness for planning and management aid for 

new projects. 

 

Palavras-chave: Project efficiency analysis. Data envelopment analysis. Project 

Management.  
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1. INTRODUÇÃO 

Um projeto pode ser considerado um conjunto de etapas ou atividades com objetivo, 

prazo e custo específicos (NICHOLAS & STEYN, 2012; GIDO & CLEMENTS, 2010; 

KERZNER, 2006). Trata-se de um dos mais importantes componentes das organizações 

(MEREDITH & MANTEL, 2011), além de ser uma das formas de trabalho que tem sido mais 

utilizada (BAKKER, 2010; HYVÄRI, 2006). 

O aumento do uso da estrutura por projetos é uma consequência das práticas 

contemporâneas de gerenciamento, que diminuem os níveis hierárquicos (MEREDITH & 

MANTEL, 2011). Também conhecidas como empresas multiprojeto (FRICKE & SHENBAR, 

2000), as organizações que trabalham com vários projetos podem ser caracterizadas por dois 

pontos de vista. O primeiro é o gerencial, que salienta uma intensa competição pela utilização 

de recursos. O segundo é do colaborador, que enfatiza a necessidade de divisão do tempo para 

trabalhar em diferentes projetos em um ambiente de pressão constante. Como decorrência, o 

gerenciamento dos vários projetos é feito de maneira integrada por uma mesma área e os 

recursos, que provém da mesma origem, são divididos entre os projetos (ENGWALL & 

JERBRANT, 2003). 

O uso de projetos promove a padronização de atividades, decisões suportadas pela 

visão holística, maior aptidão em planejamento/alocação de recursos, priorização efetiva do 

trabalho e acesso mais rápido às informações. Também permite recomendações de melhoria 

baseadas em experiências anteriores, consente qualidade em auditorias de processos internos e 

permite o compartilhamento de lições aprendidas por meio de uma análise crítica dos 

processos executados (KERZNER, 2006). Além de estimular e promover a comunicação entre 

os integrantes da equipe de projeto, seu uso melhora o relacionamento e o foco nos clientes 

(MEREDITH & MANTEL, 2011; GIDO & CLEMENTS, 2010; KERZNER, 2006). 

Existem projetos de várias escalas que, apesar de todo esforço gerencial, podem não 

atender ao custo e ao prazo previamente definidos (FELDMAN, 1985). Como consequência, 

pode ocorrer a utilização de recursos acima do previsto, o comprometimento das 

especificações do projeto e do atendimento dos marcos previstos no cronograma (HANS et 

al., 2007). 

Para evitar resultados não desejados, a capacidade de consolidar dados de desempenho 

e lições aprendidas de projetos anteriores é considerada como fator chave para uma 

organização baseada em projetos (PMI, 2004). Porém, a aprendizagem entre projetos é difícil 

de ser gerenciada (COOKE-DAVIES, 2002) em função do paradigma da singularidade: 
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quanto mais um projeto é percebido como único pelos integrantes da sua equipe, menos 

provável é que eles se sintam estimulados em aprender com outros projetos (LEWIS, 2000). 

Para tornar possível o aprendizado com projetos é preciso identificar e definir uma 

maneira de classificar projetos semelhantes (WHITE PAPER PMI, 2004). A dificuldade de 

classificação dos projetos está centrada no fato de que cada projeto evolui em velocidade 

diferente e são expostos a acontecimentos, praticamente, exclusivos. Cada projeto possui um 

tempo de desenvolvimento e uma finalidade única (VITNER et al., 2006). 

Apesar de existir uma relação entre as variáveis: velocidade no desenvolvimento e 

qualidade do produto final (CALANTONE & DI BENEDETTO, 2000; HARTER et al., 

2000; KARLSSON & AHLSTROM, 1999) e tempo de desenvolvimento e custo do projeto 

(GRAVES, 1989), quando se trata de desenvolvimento de novos produtos, as organizações 

têm dificuldade de encontrar uma maneira de avaliar a eficiência relativa entre cada um de 

seus projetos (VITNER et al., 2006). Isso ocorre porque muitas organizações utilizam 

ferramentas que não contemplam variáveis particulares dos projetos, como, por exemplo, 

alterações no escopo ao longo do projeto (FARRIS et al., 2006). 

Considerando a eficiência como a relação entre o que foi produzido com os recursos 

disponíveis e o que poderia ter sido produzido com os mesmos recursos (ANGULO MEZA et 

al., 2005), pode-se afirmar que a eficiência possui relação direta com dois conceitos: insumos 

e produtos. Os insumos (ou inputs) são as entradas e os produtos (ou outputs) são as saídas 

(ABNT, 2000). A eficiência é a utilização dos recursos disponíveis pela organização de forma 

otimizada (COELLI et al., 2005). 

A comparação entre projetos é dependente da escolha do conjunto de variáveis 

(insumos e produtos) que serão utilizadas na análise (WHITE PAPER PMI, 2004). Uma 

abordagem que tem sido utilizada na comparação de projetos é o gerenciamento de valor 

agregado (EVM - Earned Value Management) (PMI, 2004). Esta abordagem mede o 

progresso do projeto comparando o realizado com o planejado. Aplica-se para o escopo, 

tempo e custo (PMI, 2004). Entretanto, segundo Shenhar et al. (2002), essa abordagem não 

considera características relevantes de diferenciação das particularidades dos projetos: fatores 

que deveriam ser considerados na análise e comparação de desempenho de projetos (PMI, 

2005), tais como número de peças referentes ao escopo do projeto.  

Uma das possíveis maneiras para tratar essa deficiência do EVM, é o uso da Análise 

Envoltória de Dados (DEA - Data Envelopment Analysis), uma abordagem que supera o 

paradigma da singularidade quando permite a comparação de projetos com características 

específicas (VITNER et al., 2006). A DEA é considerada uma abordagem não paramétrica 
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que se baseia na eficiência relativa para comparar as unidades produtivas (SOUZA & 

WILHELM, 2009). Para as análises via DEA, é mandatório que as entidades que estão sendo 

comparadas possuam atividades semelhantes e, ao mesmo tempo, inputs e outputs comuns, 

mas diferentes em seus níveis (SOUZA & WILHELM, 2009). Essas entidades, sendo 

unidades produtoras, tomadoras de decisão são, na literatura de DEA, denominadas de 

Unidades Tomadoras de Decisão (DMU – Decisison Making Units) (ANGULO MEZA et al., 

2005). 

A comparação entre DMUs é realizada pelo cálculo da eficiência de cada uma por 

meio de modelos de programação linear, que são fundamentados nos conceitos de eficiência 

de Farrell (FARREL, 1957 apud FORSUND & SARAFOGLU, 2002), mas generalizado 

nessa abordagem. Em DEA, a eficiência é a razão entre a soma ponderada dos outputs y e a 

soma ponderada dos inputs x de cada DMU, em que inputs são os recursos utilizados para 

gerar os produtos, outputs. 

Apesar de existirem aplicações de DEA para análise de eficiência em projetos, não 

foram encontrados trabalhos que utilizassem esse método como uma abordagem de análise de 

eficiência relativa na área de gestão de projetos automotivos com base nas atividades da área 

de Engenharia.  

Farris et al.(2006) discutem como o DEA pode ser aplicado para avaliação de projetos 

do departamento de Engenharia das forças armadas belgas. Os autores utilizaram a duração do 

projeto como output, pois tinham o objetivo de reduzir o tempo dos mesmos. Como inputs, 

utilizaram o número de pessoas e de executivos que estavam trabalhando no projeto, a 

prioridade e a complexidade técnica dos projetos e as horas trabalhadas no projeto. Nesse 

trabalho, não houve a preocupação de identificar pontos de melhoria para os projetos menos 

eficientes. Além disso, não houve preocupação de avaliar a necessidade de algum desses 

indicadores serem inteiros. 

Vitner et al. (2006) utilizaram o DEA combinado com o sistema multidimensional de 

controle de projetos (Multidimensional Project Control System - MPCS) para avaliar a 

eficiência de 11 projetos de uma empresa de tecnologia. Para a análise de eficiência, os 

autores utilizaram como inputs o nível de controle, monitoramento e acompanhamento dos 

procedimentos necessários para executar o projeto, o nível de incerteza - medido de 1 a 10 -, 

conforme preconizado no PMI (2013), o custo total do projeto derivado do custo de cada 

atividade e o total de horas alocadas, incluindo o estágio de planejamento. Como outputs, os 

autores utilizaram o índice de relação entre o escopo planejado e o executado, o índice de 

relação entre as operações planejadas e as executadas, o índice de relação entre o planejado 
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para treinamento e o executado, o índice de relação entre os documentos previstos de serem 

realizados e o quantitativo efetivamente executado, e o índice de relação entre o que estava 

previsto e o executado para o projeto como um todo. 

No que diz respeito ao trabalho de Vitner et al. (2006), não houve preocupação com 

variáveis ordinais, para o caso no índice de incerteza, bem como não se atentaram para os 

dados racionais, oriundos da razão entre indicadores. Tal fato pode proporcionar equívocos na 

análise via DEA, no que diz respeito a considerações na convexidade (EMROUZNEJAD & 

AMIN, 2009). 

Ku-Mahamud et al., (2011) e Ku-Mahamud et al. (2010), adotaram a DEA como 

método de análise de eficiência entre 39 projetos de tecnologia de informação. Cada projeto 

foi considerado uma DMU. Para a análise, os autores utilizaram como inputs o custo total das 

horas trabalhadas no projeto (soma dos salários dos colaboradores envolvidos no projeto), 

custo de material (custo total de equipamentos: softwares e hardwares utilizados no projeto – 

aluguel e compra) e duração do projeto (quantidade de tempo para ser concluído). Como 

outputs eles utilizaram o valor do retorno obtido pela empresa. 

Observando os casos citados, tem-se que em nenhum houve a preocupação com a 

identificação de benchmarks para traçar diretrizes de melhoria de desempenho para projetos 

semelhantes no futuro. Por esse motivo, não se percebeu a preocupação com a projeção de 

indicadores inteiros, como por exemplo, número de funcionários envolvidos, quantidade de 

atividades executadas, etc. Diante disso, faz-se o seguinte questionamento: Como identificar 

benchmarks e pontos de melhoria para projetos relativamente menos eficientes, considerando-

se alguns indicadores de gestão inteiros, em um ambiente multiprojetos?  

Os modelos convencionais de DEA assumem valores reais de inputs e outputs. 

Algumas vezes é necessário que eles assumam apenas números inteiros (KUOSMANEN & 

MATIN, 2009).  

Na busca por resposta à pergunta feita e partindo da premissa de que há um conjunto 

de indicadores de eficiência de projeto da indústria automotiva, o objetivo geral do presente 

trabalho é: “Apresentar um procedimento metodológico baseado em modelagem por Análise 

Envoltória de Dados (DEA) para auxiliar na gestão do conhecimento e lições aprendidas 

baseadas em análise de eficiência”. 

Para suportar o alcance do objetivo geral, o estudo contempla os seguintes objetivos 

específicos: 
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(i) Identificar via pesquisa bibliográfica e documental, um conjunto de 

indicadores para análise de eficiência em projetos na área de engenharia na 

indústria automotiva; 

(ii) Selecionar via pesquisa bibliográfica, o modelo DEA mais adequado para 

calcular a eficiência dos projetos, dados os indicadores estabelecidos; 

(iii) Propor uma abordagem para as análises de eficiência via DEA; 

(iv) Aplicar a abordagem proposta para as análises de eficiência via DEA num caso 

prático numa indústria automobilística; 

(v) Verificar a aplicabilidade da abordagem proposta para as análises de eficiência 

via DEA. 

 

Canonico & Söderlund (2010); Geraldi (2008); Laslo & Goldberg (2008) afirmam que 

durante os processos de desenvolvimento de novos produtos em um ambiente multiprojetos, 

as equipes de projeto dividem habilidades e recursos da área de engenharia e design. Isso 

ocorre na empresa automotiva onde será realizada a aplicação do procedimento proposto, em 

que diversos projetos são desenvolvidos ao mesmo tempo e passam pela disputa constante de 

recursos, tanto financeiros quanto intelectuais.  

Um exemplo é a iniciativa ocorrida em 2013, na empresa automotiva que é foco do 

presente estudo, que tinha o objetivo de estabelecer lições aprendidas de um determinado 

projeto e identificar oportunidades de melhoria para os próximos projetos. Devido à escassez 

de mão de obra e tempo, não foi possível fazer a mesma análise para outros projetos. Verifica-

se que, apesar da demanda, consciência da importância e dos benefícios, não está estabelecido 

um processo de análise de eficiência entre projetos na empresa. Essa situação gera a 

oportunidade para a realização do estudo de caso proposto neste trabalho. 

Uma das maneiras de efetivar a análise da eficiência entre projetos é por meio da 

análise de benchmark, que busca encontrar as melhores práticas que permitem um 

desempenho superior aos desempenhos atuais (PMI, 2005). Além de ser uma ferramenta de 

análise de eficiência (COELLI et al., 2005) que permite a análise de benchmarks, as 

abordagens baseadas em DEA permitem considerar as diferenças entre os vários possíveis 

recursos utilizados nos projetos e os diferentes resultados alcançados (FARRIS et al., 2006). 

No caso deste estudo, o que poderia ser produzido pelos diferentes projetos colocados em 

análise é confrontado com o que foi efetivamente realizado. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, a dissertação está estruturada da seguinte 

forma: Capítulo 1 – Introdução: são apresentados a contextualização, o problema de pesquisa, 
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os objetivos e as justificativas; Capítulo 2 – Fundamentos teóricos: são apresentados os 

fundamentos teóricos relacionados a projetos, gestão de projetos, análise de eficiência e 

análise envoltória de dados; Capítulo 3 – Procedimentos metodológicos: descrição do 

procedimento metodológico a ser utilizado; Capítulo – 4, no qual é apresentado um estudo 

prático em uma empresa automotiva localizada na mesorregião Sul Fluminense, tomando 

como base os procedimentos metodológicos; os resultados e posteriormente, a discussão dos 

resultados; Capítulo 5 – Conclusões: são apresentadas conclusões, limitações e 

recomendações para novos trabalhos e Capítulo 6 – Referências Bibliográficas: são 

apresentadas as referências bibliográficas utilizadas no estudo.  

  



18 

 

 

2. FUNDAMENTOS TÉORICOS 

2.1. Gerenciamento de projetos 

As etapas de um projeto podem ser caracterizadas por atividades de iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento (PMI, 2013). As etapas 

ocorrem, normalmente, em sequência, e possuem início/fim marcados com algum tipo de 

documento de entrega, como termo de abertura de projeto e o plano de gerenciamento do 

projeto. No que tange os níveis de custos e de pessoal, eles são menores no início do projeto, 

alcançam o pico no meio, e declinam drasticamente no fim do projeto (PMI, 2013), conforme 

apresentado na  Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Ciclo de vida/custo e a ocupação da equipe ao longo das fases 

Fonte: PMI (2013) 

 

Entende-se o gerenciamento de projetos como sendo a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas nas suas etapas e atividades, de maneira que o projeto 

atenda seu objetivo (KERZNER, 2006; TURNER & MÜLLER, 2005; PMI, 2004). 

Em organizações divididas em departamentos e marcadas pela presença de 

colaboradores especializados, cada etapa do processo de desenvolvimento precisa ser 

cumprida antes de iniciar outra (GAO et al., 2000). Porém, é comum que vários projetos 

ocorram de maneira concomitante e interdependente, visto que compartilham recursos 

(FRICKE & SHENBAR, 2000; KAULIO, 2008). Além disso, modificações no escopo do 

projeto de desenvolvimento ao longo do seu amadurecimento são constantes, podendo 
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impactar no custo e no tempo de desenvolvimento (GAO et al., 2000). Essas características 

tornam o gerenciamento de projetos em um ambiente multiprojetos mais complexo do que o 

gerenciamento de uma soma de projetos individuais (AL-JIBOURI, 2002). 

Dentre as maneiras de estruturar a gestão de projetos, tem-se o escritório de projetos 

(PO – Project Office ou PMO – Project Management Office). O PMO é uma unidade 

organizacional que concentra e gere os projetos sob sua responsabilidade (PMI, 2013; 

WARD, 2000). O escritório de projetos possui recursos compartilhados entre todos os 

projetos geridos. Além disso, é responsável por encontrar e desenvolver métodos e melhores 

práticas, monitorar, acompanhar e controlar os principais aspectos envolvidos em um projeto 

(PMI, 2004; DAI & WELLS, 2004). O PMO proporciona uma maior eficiência no 

gerenciamento de recursos ao longo dos projetos, visto que difunde processos básicos de 

gestão entre os gestores de projetos (CRAWFORD, 2001). As atividades do PMO podem ser 

realizadas a partir das dez áreas de conhecimento que promovem a integração das atividades 

de um projeto. 

2.1.1. Áreas de conhecimento relacionadas à gestão de projetos 

As áreas de conhecimento são definidas e descritas com base nos processos que cada 

uma compreende: entradas, saídas, ferramentas e técnicas. Abrangem os principais aspectos 

do gerenciamento de projetos (PMI, 2013) e são mostradas na Figura 2.  

 

 

Figura 2 - Áreas de conhecimento PMBOK 

Fonte: PMI (2013) 
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Cada uma das áreas possui processos que precisam ser cumpridos para efetivar o 

gerenciamento do projeto (HWANG & NG, 2013). Dentre essas áreas, quatro são ligadas 

diretamente com os objetivos específicos do projeto: Escopo, Tempo, Custo e Qualidade 

(SCHWALBE, 2004). Segundo o PMI (2013), as três primeiras compõem a denominada 

restrição tripla, apresentada na Figura 3.  

 

 

Figura 3 - Restrição tripla 

Fonte: Atkinson (1999) 

 

Essas variáveis se destacam entre as demais na gestão de projetos por possuírem uma 

relação entre si: se alguma delas for alterada, pelo menos outra será afetada (PMI, 2013). 

Atingir a qualidade é consequência do equilíbrio entre o gerenciamento de projetos e a 

restrição tripla (PMI, 2013; DOBSON & FEICKERT, 2011; CAMPBELL & BAKER, 2007; 

SMITH & REINERTSEN, 1998). 

Também chamadas de variáveis críticas (PMI, 2013), suas principais características 

são apresentadas na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Características dos componentes da restrição tripla 

 
Fonte: Project Management Institute (2013). 

 

Dessa maneira, a gestão eficaz dessas variáveis pode aumentar a eficiência da gestão 

de projetos (PMI, 2013).  

2.1.2. Eficiência em projetos 

No presente contexto, eficiência é entendida como uma medida relativa: considera a 

relação entre os recursos utilizados com os produtos alcançados, buscando obter o melhor 

resultado possível, dado o que foi alcançado por todas as entidades analisadas (KU-

MAHAMUD et al., 2010; MARCH & SUTTON, 1997).  

Fried et al. (1993) define a eficiência de produção como a comparação entre o valor 

real observado e o valor ótimo referente às suas relações insumo-produto. Quando o valor 

ótimo é definido dentro das possibilidades de produção da unidade, a eficiência é chamada de 

eficiência técnica. Nesse contexto, destacam-se duas situações de comparação: 

 Entre o volume real produzido e o volume máximo que poderia ser alcançado 

com os mesmos insumos utilizados; 

 Entre o volume mínimo potencial de insumos necessários para produzir um 

determinado volume de produtos, relacionado com o volume real de insumo 

consumido. 

 

O mesmo autor também apresenta outra maneira de definir o valor ótimo, baseado na 

expectativa de comportamento da unidade: contrapõe-se custo e receitas reais, por exemplo, 

O que representa? Qual é seu objetivo?
O que faz parte do seu 

gerenciamento?

Tempo

A previsão de duração do 

projeto, e estabelece os prazos 

a serem atendidos.

Concluir o projeto no prazo 

previsto.

Definição e sequenciamento das 

atividades, estimativa de 

duração, e desenvolvimento e 

controle do cronograma.

Custo

O orçamento disponível para a 

realização do projeto - o 

dinheiro e os recursos 

disponíveis. 

Finalizar o projeto dentro do 

orçamento previsto. 

Planejamento, estimativa, 

orçamento e controle de custos.

Escopo

O estabelecimento dos 

requisitos do projeto - o que 

deve e o que não deve estar 

contemplado no projeto.

Garantir que o projeto 

contemple todo, e apenas, o 

trabalho necessário para que ele 

seja concluído com sucesso.

Planejamento, definição, 

verificação e controle do 

escopo.
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com o valor ótimo da unidade produtiva. A eficiência, nesse caso, é chamada de eficiência 

econômica ou alocativa (Fried et al, 1993). Para Pearson (2003), a eficiência alocativa é 

utilizar o melhor mix de insumos (com menores custos) para obter os produtos. 

Os mesmos autores apresentam o conceito de fronteira como uma “combinação de 

atividades de uma ou mais unidades de produção extremas, que são unidades tecnicamente 

eficientes em relação a outras unidades observadas, formando uma envoltória linear por parte 

para as unidades de produção observadas da amostra” (SOUZA & WILHELM, 2009, p.127). 

Pearson (2003) apresenta um exemplo para ilustrar a relação da eficiência técnica com 

a fronteira. Para isso, o caso mais simples, apresentado na Figura 4, será utilizado: um insumo 

e um produto. 

 

Figura 4 - A Fronteira de Produção e a Eficiência Técnica 

Fonte: Pearson (2003) 

 

Ao considerar que Z é a função de produção da organização, todas as possibilidades de 

produção são limitadas por ela. Nesse caso, a função produção é denominada de fronteira, 

sendo que as unidades produtivas ou estão sobre ou abaixo dela. Caso a unidade produtora 

esteja localizada sobre a fronteira (ponto A), ela é considerada tecnicamente eficiente. Caso 

ela esteja abaixo (ponto B), é considerada tecnicamente ineficiente. Isso significa que poderia 

produzir o mesmo Y1 utilizando quantidade inferior de insumos, ou, utilizando X1 insumos, 

poderia produzir mais produtos. Como consequência, para medir a eficiência do último caso, 

existem duas opções: minimização dos insumos ou maximização dos produtos. Para as duas 
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opções, os valores de eficiência sempre serão inferiores a 1, pois valores de eficiência iguais a 

1, implicam que a unidade produtiva é tecnicamente eficiente (PEARSON, 2003). 

Farrell (1957) estabelece uma medida empírica de eficiência técnica relativa baseada 

na distância a uma isoquanta, como pode ser visto no gráfico apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Função distância como medida de eficiência 

Fonte: Souza & Wilhelm (2009) 

 

Na Figura 5, segundo Souza & Wilhelm (2009, p.127) tem-se que x1 e x2 representam 

os insumos necessários para produzir y, L(y) é a combinação de insumos viáveis para a 

produção de y. A Isoq L(y) expressa a combinação linear de x1 e x2 necessária para produzir 

y. O ponto B representa um vetor de insumos observado a ser avaliado em relação a Isoq L(y). 

À distância D(y,x) é o inverso da razão AO/OB; que é a proporção pela qual os insumos 

podem ser reduzidos em B para alcançar o ponto eficiente da isoquanta em A. D(y,x)
-1

 é a 

medida de eficiência relativa definida por Farrell em relação à combinação de insumos em B 

para a produção de y. 

Após o entendimento da análise gráfica das eficiências, na Figura 6 e na Figura 7 são 

apresentadas situações que proporcionam analisar as folgas, tanto para mais de um insumo e 

quanto para mais de um produto, respectivamente. 

Na Figura 6 é apresentada a situação para dois insumos, x1 e x2. 
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Figura 6 - Medidas de Eficiência Técnica de Debreu-Farrell: ponto de vista insumos 

Fonte: Fried et al. (1993) 

 

As unidades produtivas XC e XD são consideradas tecnicamente eficientes visto que 

estão localizadas sobre a fronteira. Já XB e XA, são consideradas tecnicamente ineficientes. 

Ao projetar XB sobre a fronteira traçando uma linha até a origem O, tem-se o ponto XB´. A 

distância entre XB e XB´, assim como, analogamente, XA e XA´, representam o quanto o 

consumo de insumos pode ser reduzido para manter a produção de Y, representada pela Isoq 

L(y). É possível perceber que mesmo que a projeção XB´ estando sobre a fronteira, ela ainda 

utiliza uma quantidade a mais do insumo x2, representado pela folga na figura acima. Assim, 

XB é considerado fracamente eficiente, pois a mesma quantidade de produto poderia ser 

produzida ao excluir a folga. Essa situação não ocorre com a unidade XA. 

Após o entendimento da situação acima, na Figura 7 é apresentada a situação para dois 

produtos. 
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Figura 7 - Medidas de Eficiência Técnica de Debreu-Farrell: ponto de vista de produtos 

Fonte: Fried et al. (1993) 

 

As unidades produtivas YC e YD são consideradas tecnicamente eficientes visto que 

estão localizadas sobre a fronteira. Já YB e YA, são consideradas tecnicamente ineficientes. 

Ao projetar YB sobre a fronteira traçando uma linha até a origem O, tem-se o ponto YB´. A 

distância entre YB e YB´, assim como, analogamente, YA e YA´, representam o quanto a mais 

poderia ser produzido com base naquele consumo de insumos X, representada pela Isoq P(x). 

É possível perceber que mesmo a projeção YA´ estando sobre a fronteira, ela ainda produz 

menos produto Y2, representado pela folga na Figura 7. Assim, YA é considerado fracamente 

eficiente, pois mais produtos poderiam ser produzidos com a mesma quantidade de insumos 

ao excluir a folga. Essa situação não ocorre com a unidade YB. 

No caso da eficiência ser relacionada à organizações, para Farrell (1957), ela se baseia 

no êxito em que ela atinge, ou não, ao produzir determinado output, a partir de um conjunto 

de insumos. 

Já um projeto, é dado como eficiente quando maximiza o retorno dos recursos 

(insumos) utilizados, relacionados a custo e tempo, com base nas restrições do projeto 

(FRINSDORF et al., 2014). Como consequência, a otimização dos recursos pode ampliar a 

eficiência da organização (KU-MAHAMUD et al., 2010; MARCH & SUTTON, 1997). 

O estabelecimento de um conjunto de fatores de eficiência (indicadores de eficiência) 

pode ser um requesito para aumentar a eficiência de um projeto e reduzir a complexidade de 



26 

 

 

gerenciar projetos em um ambiente em que vários projetos ocorrem ao mesmo tempo 

(FRINSDORF et al., 2014).  

As métricas de eficiência podem ser de dois tipos: indicadores quantitativos e 

qualitativos (WERNER & SOUDER, 1997). As medidas quantitativas são baseadas em 

indicadores numéricos de insumo e desempenho do projeto. Custo, volume de venda e 

economia gerada para a empresa são exemplos. As qualitativas se baseiam nas opiniões e 

experiências dos gerentes de projetos. A avaliação dos pares e auditorias externas são 

exemplos (McGRATH & ROMERI, 1994). 

A Análise Envoltória de Dados (DEA), abordagem que será utilizada nesse estudo, é 

um método que utiliza a eficiência técnica para análise (SOUZA & WILHELM, 2009). Os 

conceitos de fronteira, projeção e folga apresentados nessa seção são aplicáveis a Análise 

Envoltória de Dados. 

2.2.  Análise Envoltória de Dados 

A Análise Envoltória de Dados tem suas bases no conceito de eficiência de Farrell 

(1957), em que um insumo (input) gera um único produto (output) (GARCIA, 2013).  

Posteriormente, Edward Rhodes (Lins et al., 2000), apresenta um complemento da abordagem 

de Farrell em que diferentes inputs e outputs podiam ser levados em consideração no cálculo 

da eficiência (CHARNES; COOPER; RHODES,1978). 

A DEA é baseada no pressuposto de que o máximo que poderia ter sido produzido é 

alcançado por intermédio da observação das unidades mais produtivas (ANGULO MEZA et 

al., 2005). Assim, a eficiência é um conceito relativo que compara o que foi produzido com os 

recursos disponíveis e o que poderia ter sido produzido com os mesmos recursos, dado que 

outra unidade conseguiu produzir (ANGULO MEZA et al., 2005). 

A partir de um grupo de unidades tomadoras de decisão (Decision Making Units - 

DMU), com múltiplos inputs e outputs, a DEA define a fronteira de eficiência sem a 

necessidade de informações prévias do relacionamento entre os inputs e outputs. Como 

resultado da análise, tem-se pontuações individuais e medidas de eficiência técnica de cada 

DMU em relação à fronteira (CHEN & IQBAL ALI, 2004). 

 A partir da combinação de insumos e produtos de um conjunto de unidades, define-se 

como medida de eficiência a distância de um ponto à sua projeção na fronteira, que recebe o 

nome de função de produção eficiente. Esse conceito é utilizado como referência para 

comparar a eficiência, ou a ineficiência, das várias unidades em relação à fronteira.  
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A fronteira de produção é dada pela combinação de atividades de uma ou mais DMU, 

que são unidades tecnicamente eficientes comparadas às demais unidades observadas. Essas 

DMUs formam uma envoltória linear por partes para as unidades de produção menos 

eficientes observadas (SOUZA & WILHELM, 2009).  

Nesse contexto, se o número de DMUs (n) é menor do que a soma dos inputs e outputs 

(m+s), grande parte das DMUs serão classificadas como eficientes. Com isso, é desejável que 

(n) seja maior do que (m+n) (COOPER, SEIFORD & TONE, 2007). Os autores sugerem 

escolher um número de DMUs (n) maior ou igual do que max {m x s, 3(m+s)}. 

Para Angulo Meza et al. (2005), além de efetuar a comparação de um número de 

DMUs que executam atividades similares, e que se diferenciam nas quantias de recursos 

utilizados e nos volumes das saídas resultantes, por meio do uso da DEA é possível:  

 Apontar as DMUs eficientes, medir e encontrar a ineficiência; 

 Estimar uma função de produção linear que propicie identificar o benchmark 

(referência) para cada DMU ineficiente, permitindo analisar todas as suas 

variáveis, tanto de entrada quanto de saída; 

 Auxiliar na definição das estratégias de produção que maximizem a eficiência 

das DMUs e propor alvos que permitam corrigir as ineficientes. 

 

Os mesmo autores, Angulo Meza et al. (2005), destacam a existência de dois modelos 

básicos de DEA. 

2.2.1. Modelos Básicos  

Existem dois modelos DEA clássicos, que são destacados por Angulo Meza et al., 

(2005): modelo CRS (Constant Return to Scale) ou CCR (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978), 

apresentado em (1) e o VRS (Variable Return to Scale) ou BCC (BANKER, CHARNES & 

COOPER, 1984), apresentado em (7). 

 

 Modelo (1) 

O modelo (1), chamado de CCR, considera retornos constantes de escala, em que 

qualquer variação nos inputs gera variação proporcional nos outputs, como é apresentado na 

Figura 8 para o caso de um input e um output.  
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Figura 8 - Retorno constante de escala 

Fonte: SOUZA & WILHELM (2009) 

 

Tanto o modelo (1) quanto o modelo (2), em sua formulação matemática, consideram 

que cada DMU k=1,..,n, é uma unidade de produção  que, a partir de r inputs x, gera s outputs 

y. O modelo CCR, descrito em (1), promove a maximização do quociente da combinação 

linear dos outputs com a combinação linear dos inputs. O modelo é mostrado na orientação 

input, em que os inputs são minimizados mantendo-se os outputs constantes, cujo 

entendimento se dará de maneira mais direta quando for apresentado o modelo de envelope, 

ou dual, equivalente. A restrição (1.1) estabelece que, para qualquer DMU, o quociente não 

poderá ser maior do que 1, ou seja, é uma restrição de normalização. Dessa forma, 

considerando uma DMU 0, o modelo (1) é apresentado a seguir. 

 

       
   

 
      

      
 
   

   

           

    
   

 
      

      
 
   

           

               

 

 

Em que: 

(1) 

 

 

(1.1) 
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h0 = eficiência 

k= DMU em análise 

xi0 = input i da DMU 0  

yj0 = output j da DMU 0 

vi = peso input i 

uj = peso output j 

 

Observando que o modelo (1) é fracionário, o mesmo apresenta resolução complexa e 

infinitas soluções. Com o intuito de linearizar o modelo (1) são feitas algumas manipulações 

algébricas e considerações relativas. 

Fazendo-se com que o denominador da função objetivo em (1) seja igual a unidade, ou 

seja,          
   , tem-se que com essa restrição a função objetivo pode ser representada 

somente pelo numerador descrito em (1). 

 

 Modelo (2) 

O modelo (2) apresentado a seguir traz a linearização do modelo (1). Trabalhando com 

as restrições, (2.1) e (2.2), que condicionam a ser, no máximo, igual a unidade as eficiências 

de qualquer DMU (CHARNES, COOPER & RHODES, 1978). 

            

 

   

 

            

          
     

                           
   

 
     

              

 

Em que: 

h0 = eficiência 

k= DMU em análise 

xi0 = input i da DMU 0 

yj0 = output j da DMU 0 

vi = peso input i 

uj = peso output j 

 

(2) 

 

 

(2.1) 

(2.2) 
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O modelo (2), assim como o modelo (1), e suas respectivas restrições, são chamados 

de modelo primal, também conhecido como modelo de multiplicadores. Esse tipo de modelo 

é caracterizado por obter, como resultado, um conjunto de pesos ótimos de cada input e 

output. Durante o processo de aplicação do DEA, o número de PPL (problema de 

programação linear) a serem resolvidos, será igual ao número n de DMUs consideradas na 

análise.  

Para esse modelo, definiu-se um conjunto de produções possíveis: (xj, yj)     
     

(j=1, 2,... , n) de n DMUs, que devem ter, no mínimo, um input x e um output y positivo. O 

conjunto de produções possíveis é chamado de P, que deve respeitar às seguintes 

propriedades (CHARNES, COOPER & RHODES, 1978):  

 (A1) As atividades (xj, yj) (j=1, 2,... , n) pertencem a P; 

 (A2) Se uma atividade (x, y) pertence a P, então a atividade (tx, ty) também pertencerá 

se t for positivo; 

 (A3) Se uma atividade (x, y) pertence a P, qualquer atividade semi-positiva  (x’; y’), 

com (x´ ≥ x) e (y’ ≤ y) também pertence a P; 

 (A4) qualquer combinação linear positiva das atividades pertencentes a P, também 

pertencem a P. 

O modelo (2) também pode ser escrito na formulação dual, também conhecido como 

modelo de envelope, apresentado no modelo (3). 

 

 Modelo (3) 

Nele, a eficiência, o valor pelo qual todos os inputs devem ser multiplicados, quando 

analisa-se sob essa ótica, para serem alocados sobre a fronteira de eficiência, é uma das 

variáveis decisoras. A restrição (3.1) assegura a projeção sobre a fronteira. A restrição (3.2) 

tem por finalidade garantir que essa redução não impacte nos valores dos outputs. O modelo 

(3) é apresentado a seguir. 
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Em que: 

h0 = eficiência 

k= DMU em análise 

xi0 = input i da DMU 0 

yj0 = output j da DMU 0 

  = variável decisora dual. 

(3) 

 

(3.1) 

(3.2) 

 

O número de restrições é dado pela soma do número de inputs r com o número de 

outputs s. O número de variáveis é igual ao número n de DMUs mais uma unidade 

(ANGULO MEZA et al., 2005). Ao encontrar os valores de  , é possível identificar quais são 

as DMUs benchmarks para a DMU sob análise. Quanto maior o valor de  , maior é a 

importância da respectiva DMU como referência para a DMU sob análise. Quando o valor de 

  é zero, significa que aquela DMU não é referência para a DMU sendo analisada. 

O modelo (3) representa a fase I de solução do problema de programação linear:    é 

chamado de valor da eficiência CCR ou de eficiência de Farrell. As formulações (4) e (5) 

representam as folgas presentes. 

 

 

            
 
    =   

  (4) 

         
 
      =  

  (5) 

 

Em que: 

h0 = eficiência 

k= DMU em análise 

xi0 = input i da DMU 0 

yj0 = output j da DMU 0 

  = o fator de escala ou preço sombra. 
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 = folga dos inputs 

  
 = folga dos outputs 

 

 Modelo (6) 

Assim, como na fase I da análise, o modelo (6) é apresentado como modelo de 

maximização das folgas. 

 

    w =   
 +   

 

Sujeito a  

  
    

           
 
     

   
           

 
      

λ     
      

     

(6) 

 

(6.1) 

(6.2) 

 

Em que: 

w=folga total dos inputs e outputs  

  
 

 = eficiência calculada na fase I pelo modelo (3) 

k= DMU em análise 

xi0 = input i da DMU 0 

yj0 = output j da DMU 0 

  = o fator de escala ou preço sombra. 

  
 = folga dos inputs 

  
 = folga dos outputs 

variável não-arquimediana 

 

Neste modelo busca-se a maximização das folgas dos inputs e outputs dado o valor da 

eficiência obtido na fase I. Da maneira como a formulação do modelo (6) está apresentada 

tem-se a constante não-arquimediana  . Essa constante trata-se de um número positivo 

mínimo o suficiente cuja finalidade é garantir que não se tenha DMU fracamente eficiente, ou 

seja, com algum multiplicador, conforme formulação (2), igual a zero.  

Para uma DMU ser considerada eficiente, é preciso que   
    e todas as folgas, na 

solução ótima da fase II, sejam iguais a zero. As folgas   
 e   

 são interpretadas como os 

excessos dos inputs e ou falta dos outputs, respectivamente. 

A análise das folgas pode ser feita analogamente para os modelos VRS. 
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 Modelo (7) 

O modelo (7), chamado BCC, considera retorno variável de escala, o que permite que 

DMUs sejam comparadas de acordo com suas respectivas escalas. Neste caso, as variações 

nos inputs, não geram variações proporcionais nos outputs, como mostrado na Figura 9, 

também para um input e um output. 

 

 

Figura 9 - Retornos variáveis de escala 

Fonte: SOUZA & WILHELM (2009) 
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O modelo BCC é formado com uma restrição adicional (7.3) (      
   ), em 

relação ao CCR, como mostra a curva de retornos variáveis de escala, apresentadas na Figura 

9. Ao introduzir a restrição de convexidade da fronteira, DMUs que possuem valores baixos 

de input podem ter retornos crescentes de escala e as que possuem inputs altos, tenham 

retornos decrescentes de escala. A versão dual do modelo (5) para orientação a inputs é 

apresentada a seguir. 

       

            

                     
     

                    
     

      
     

λ        

 

Em que: 

h0 = eficiência 

k= DMU em análise 

xi0 = input i da DMU 0 

yj0 = output j da DMU 0 

  = o fator de escala ou preço sombra. 

 

(7) 

(7.1) 

(7.2) 

(7.3) 

 

 Modelo (8) 

O modelo (8) é apresentado como a versão primal ou de multiplicadores do modelo 

(5).  Neste modelo, o u* é considerado variável de escala, considerada primal da restrição 

      
   , restrição do modelo dual, sendo essa a única diferença em relação ao modelo 

(2) CCR. Quando as variáveis de escala são positivas, indicam retornos crescentes de escala e 

quando são negativas, indicam retornos decrescentes de escala. No caso de serem nulos, os 

retornos são constantes (BANKER, CHARNES & COOPER, 1984).  
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             ,        

 

Em que: 

h0 = eficiência 

k= DMU em análise 

xi0 = input i da DMU 0 

yj0 = output j da DMU 0 

vi = peso input i 

uj = peso output j 

u*= variável de escala 

 

 

(8) 

 
 

(8.1) 

(8.2) 

 

Tomando como base o modelo (8) apresentado anteriormente, o modelo (9) apresenta 

um modelo VRS que considera as folgas para cálculo de eficiência. Nessa abordagem tem-se 

as fase I e II descritas anteriormente numa única abordagem. 

 

 Modelo (9) 

 O modelo (9) é VRS. Devido sua orientação, busca minimizar      e, da maneira como 

as folgas estão alocadas na função objetivo, é como se as mesmas estivessem sendo 

maximizadas.  

             
 

 

   

     
 

 

   

  

           

           
       

 
              

      
 
       

                 

      
     

      
      

                                      

(9) 

 

 

(9.1) 

(9.2) 

(9.3) 
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Em que: 

  = eficiência da DMU 0 

    = input i da DMU 0 

    
 = output r da DMU 0 

  = o fator de escala ou preço sombra. 

   
   folga do input da DMU 0 

   
   folga do output da DMU 0 

 = constante não-arquimediana 

 

 

Ao escolher um modelo para ser aplicado, de forma subtendida, também se define as 

propriedades de retorno de escala (CRS ou VRS), a geometria da fronteira de eficiência e as 

projeções de eficiência (inputs ou outputs), que determinam a escolha da orientação para 

inputs ou outputs (ANGULO MEZA, 1998). Para a escolha do modelo, é preciso avaliar suas 

propriedades (ANGULO MEZA et al.; 2005): 

 Os modelos são invariantes com a escala de medida; 

 Em qualquer DEA, a unidade tomadora de decisão que apresentar a melhor 

relação output-input será sempre eficiente; 

 A definição da escolha do modelo VRS ou CRS depende dos dados. O modelo 

CRS tem como propriedade a proporcionalidade entre inputs e outputs na 

fronteira. Já o modelo VRS considera retornos variáveis de escala. 

 

Para todos os modelos apresentados até momento, era necessário diferencia-los em sua 

orientação: input ou output. Outra possibilidade é combinar as orientações em um único 

modelo. O modelo (10), chamado de aditivo, é apresentado a seguir. 

 

  



37 

 

 

 Modelo (10) 

            
 

 

   

     
 

 

   

  

           

           
     

 
              

      
 
       

                 

      
     

      
      

                                      

(10) 

 

 

 

(10.1) 

(10.2) 

(10.3) 

Em que: 

    = input i da DMU 0 

    
 = output r da DMU 0 

  = o fator de escala ou preço sombra. 

   
   folga do input da DMU 0 

   
   folga do output da DMU 0 

 

 

No modelo (10), as restrições (10.1) e (10.2) são relativas, respectivamente, a inputs e 

outputs, a restrição (10.3), da mesma forma que explicado anteriormente, refere-se à 

consideração de variação de escala.  Nesse modelo, uma DMU é considera aditivo eficiente se 

suas folgas ótimas forem iguais a zero (COOPER, SEIFORD & TONE, 2007). Neste tipo de 

modelo, a eficiência pode ser calculada por meio da formulação (11) (COOPER, SEIFORD & 

TONE, 2007). 

 

  
 
 
 

 
      

 

   

 
    

 
 
 
 

      
 

   

 
    

 

 

(11) 

Em que: 

    = input i da DMU 0 

    
 = output r da DMU 0 

  = eficiência 

   
   folga do input da DMU 0 

   
   folga do output da DMU 0 

 m= nº de inputs 

 s = nº de outputs 
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O modelo (10) apresenta uma característica importante, denominada invariância 

translacional, que consiste na translação dos dados sem alterar os resultados do modelo (ALI 

& SEIFORD, 1990). 

A translação dos dados como forma de garantir um resultado confiável ao modelo se 

aplica a dois modelos específicos: VRS e aditivo. Para ambos os casos, após a translação não 

há alteração nem na fronteira de eficiência nem na classificação das DMUs em eficiente e não 

eficiente. Entretanto, para o primeiro, os valores de eficiência para as DMUs não eficientes 

serão diferentes após a translação dos dados (ALI & SEIFORD, 1990). Para o segundo, o 

valor da função objetivo é invariante a translação dos dados (ALI & SEIFORD, 1990). Assim, 

os valores de eficiência serão os mesmos tanto para as DMUs eficientes quanto para as DMUs 

não eficientes. 

Mesmo com requisito da positividade de Charnes, Cooper e Rhodes (1978), algumas 

vezes é necessário que os inputs e outputs assumam apenas números inteiros positivos 

(KUOSMANEN & MATIN, 2009), como por exemplo, se representarem números de 

modificações em um produto. Essa restrição de integralidade também se aplica aos resultados. 

O arredondamento dos alvos para os números inteiros mais próximos podem levar a 

resultados enganosos de avaliação de eficiência (DU et al., 2012). Um exemplo para ilustrar 

as consequências do arredondamento é apresentado na Figura 10, para o caso de um input de 

valor constante e dois outputs inteiros. 
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Figura 10 - Consequência do arredondamento para o caso de um input constante e dois 

outputs inteiros 

Fonte: Adaptado de Lozano e Villa (2006) 

 

Nesse caso, a DMU D não se encontra sobre a fronteira, sendo uma DMU não 

eficiente. Para que ela se torne eficiente com base na restrição de integralidade dos outputs, 

sua projeção indica que ela deveria estar localizada ou em D
+ 

ou em
 
D

-
. Mesmo assim ela não 

poderia ser considerada eficiente visto que não estaria localizada sobre a fronteira. Outra 

opção seria que D estivesse localizado exatamente na posição indicada pela seta na fronteira. 

Mas, nesse caso, ela não estaria respeitando a restrição de integralidade, visto que seus 

respectivos valores de Y1 e Y2 não seriam valores inteiros. 

Com base nesse problema, foram desenvolvidos modelos capazes de considerar essa 

restrição. 

2.2.2. Modelos para projeções inteiras 

Lozano & Villa (2006) foram os primeiros a propor um modelo que considerasse o 

caso de múltiplos inputs/outputs inteiros (KUOSMANEN & MATIN, 2009). O modelo de 

DEA apresentado tomou como base o DEA CCR e o modelo de programação linear mista 

MILP (Mixed-integer linear program). O fato de o MILP ser misto faz com que ele 

contemple tanto o uso de valores inteiros quanto não inteiros para inputs e outputs (BEALE & 

SMALL, 1965). Para tal, Lozano & Villa (2006) fundamentam-se em três proposições: 
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1. Se uma DMU é CRS eficiente, ela também será CRS integer-efficient; 

2. A DMU somente será CRS integer-efficient se tiver eficiência igual a 1 e todas 

as folgas iguais a zero; 

3. O valor da CRS integer-efficient encontrada por meio do modelo proposto 

nunca é menor do que a eficiência CRS. 

 

 Modelo (12) 

O modelo (12) é composto por duas fases. Na primeira, busca-se maximizar a 

eficiência. Na segunda, busca-se a redução máxima das folgas dos inputs e outputs para que a 

eficiência seja o mais próximo possível de 1, tomando como base a multiplicação pela 

variável não arquimediana.  O que torna o modelo (12) diferente do modelo (6), base CRS, 

são as restrições de integralidade para inputs e outputs:   
     devem ser positivas e inteiras, 

assim como   
    . Com isso, espera-se que, ao aplicar o modelo (12), obtenham-se projeções 

inteiras, como resultado, para os inputs e outputs das DMUs em análise.  

O modelo (12) é apresentado a seguir. 

            
 

 

    
 

 

  

           

                 

           
       

                

         
       

         

  
           

  
           

          

               ´  

               ´  

 

 

Em que: 

   = eficiência 

 

(12) 

 

(12.1) 
 

(12.2) 
 

(12.3) 
 

(12.4) 
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k= DMU em análise 

    = input i da DMU j 

    = output k da DMU j 

  
 = folga dos inputs 

  
 = folga dos outputs 

                 = restrição de 

integralidade para insumos 

                 = restrição de 

integralidade para produtos 

 

Posteriormente, Kuosmanen & Matin (2009) notaram lacunas no modelo proposto por 

Lozano & Villa (2006): o modelo (12) não respeitava propriedades (A1), (A2), (A3) e (A4). 

Com isso, o modelo podia gerar valores superestimados de eficiência. Como consequência, 

propuseram uma restrição de integralidade adicional: 

 (A5) A atividade (x, y)   ; (x, y)     
   . 

 

Essa nova atividade fez com que outras restrições fossem necessárias. Devido a 

complexidade e a não viabilização do uso deste modelo no estudo, para detalhes das 

adaptações dos modelos, ver Kuosmanen & Matin (2009). Como conclusão, apresentam um 

modelo CRS radial (13) que busca suprir as carências identificadas no modelo (12). 

 

 Modelo (13) 

Com relação ao modelo (12), o modelo (13) contempla tanto para ele quanto para as 

restrições (13.1), (13.2), (13.3) e (13.4) folgas separadas e exclusivas para inputs e outputs. 

Além das folgas existentes, passa a considerar folga para os inputs inteiros   
 , assim como o 

seu respectivo valor alvo do input inteiro     Com isso, o modelo apresenta restrições 

específicas (13.3) e (13.4) para inputs inteiros e a (13.2) para os inputs não inteiros. A 

restrição (13.1) não restringe integralidade para os outputs. 

 

             
     

     
  

   
 
   

 
     

           

      
              

     

(13) 

 

(13.1) 
 

(13.2) 
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Em que: 

  = eficiência 

k= DMU em análise 

    = input i da DMU 0 

    = output k da DMU 0 

  
 = folga dos inputs 

  
 = folga dos outputs 

  
 = folga dos inputs inteiros 

    valor alvo do input inteiro 

(13.3) 
 

(13.4) 

 

 

A seguir, Du et al. (2012) notam que o modelo (13) apresenta problemas de 

discriminação. Este problema ocorre quando existe um grande número de DMUs localizadas 

na fronteira de eficiência. Como consequência, torna-se cada vez mais difícil para a DEA 

separar unidades eficientes de ineficientes (ANGULO MEZA et al., 2005). Isso ocorre 

quando o número de DMUs é pequeno ao comparar com o número total de inputs e outputs.  

Du et al. (2012) afirmam, por meio de um estudo empírico, que os modelos de DEA 

com números inteiros apresentados anteriormente não são capazes de discriminar de maneira 

satisfatória as medidas de desempenho das DMUs. Em Du et al., (2012), propõem alternativas 

de como tratar diretamente as folgas dos indicadores. Os modelos tomaram como base o 

modelo (9) apresentado anteriormente, que não considera números inteiros, visto que não 

possuía nem variáveis específicas nem restrições para números inteiros, como mostram as 

restrições (9.1) e (9.2). Os modelos (13) e (9), assim como suas respectivas restrições, são 

independentes entre si, visto que não há relação direta entre eles. 
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 Modelo (14): 

O modelo (14) é similar ao modelo (13), proposto por Kuosmanen & Matin (2009). A 

diferença está na forma em que o modelo (14) é apresentado, sob a ótica dos outputs e 

considerando as variações de escala, transformando-o em um modelo com características 

VRS. 

             
 

   

       
 

       

      
 

     

       
 

     

  

          

        
             

    

              
          

 
             

          
                

     

            
               

                

       
                     

   
         

        
         

      

                   

 

 

(14) 

 
 

(14.1) 
 

(14.2) 
 

(14.3) 
 

(14.4) 

Em que: 

  = eficiência da DMU 0 

    = input i da DMU 0 

       = output r não-inteiro da DMU 0 

      output r inteiro da DMU 0 

   
   folga do input inteiro da DMU 0 

     
   folga do output não-inteiro da DMU 0 

    
   folga do output inteiro da DMU 0 

     
   folga da projeção do output inteiro da DMU 0 

       projeção output inteiro da DMU 0 

 

 

O modelo (14), por meio das restrições (14.2) e (14.3), apresenta variáveis relativas a 

outputs inteiros, preenchendo assim a lacuna de não considerar números inteiros, existente no 

modelo (13). 
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 Modelo (15): 

Posteriormente Du et al., (2012) notaram uma carência no modelo (14). Apesar de 

apresentar restrições inteiras, não era possível ter, ao mesmo tempo, restrições inteiras para 

inputs e outputs. Somente era viável a condição exclusiva de cada um deles. Dessa forma, 

propôs-se o modelo (15), que é apresentado a seguir. 

 

   
                     

 

       

       
 

       

       
 

     

       
 

     

 

           

           
                   

     

           
          

 
             

                    
     

          
                  

                    
     

          
               

       
                     

                      

     
         

         
         

      

                     

               

 

 

(15) 

 

 

(15.1) 

 

(15.2)  
 

(15.3) 
 

(15.4) 
 

(15.5) 
 

(15.6) 

Em que: 

   = Somatório das folgas para DMU 0 (não representa a 

eficiência) 

     = input i inteiro da DMU 0 

      = input i não inteiro da DMU 0 

     = output r inteiro da DMU 0 

     = output r não inteiro da DMU 0 

     = valores máximos do input inteiro da DMU 0 

     = valores máximos do output inteiro da DMU 0 

     
 = folga dos inputs não inteiros da DMU 0 
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 = folga dos outputs não inteiros da DMU 0 

     
 = folga dos inputs inteiros da DMU 0 

 

As restrições (15.1) e (15.2) são relativas a inputs e outputs não-inteiros, 

respectivamente. Já as restrições (15.3) e (15.4) são relativas aos inputs inteiros, e as 

restrições (15.5) e (15.6) relativas aos outputs inteiros. 

Para esse caso, após a resolução do modelo, a eficiência deve ser calculada por meio 

da formulação (16): 

   
        

  
 

   
   

     
 

     
  

     
 

     
 

       

 
     
 

    
 

     

 
     
 

    
            

  

 

(16) 

Em que: 

   
   eficiência 

     = input i inteiro da DMU 0 

      = input i não inteiro da DMU 0 

     = output r inteiro da DMU 0 

     = output r não inteiro da DMU 0 

     
 = folga dos inputs não inteiros da DMU 0 

     
 = folga dos outputs não inteiros da DMU 0 

     
 = folga dos inputs inteiros da DMU 0 

     
  = folga dos outputs inteiros da DMU 0 

m = nº de inputs 

s= nº de outputs  

 

 

Após encontrar problemas de discriminação com o resultado oferecido pelo modelo 

(15), Du et al. (2012) propõem um modelo radial BCC de supereficiência, com orientação a 

outputs. 

2.2.3. Modelos de supereficiência 

A supereficiência, modelo proposto por Andersen & Petersen (1993), busca aumentar 

o poder de discriminação do DEA. O método consiste na exclusão dos dados da DMU em 

análise enquanto aplica o modelo para as outras DMUs. Essa ação afeta somente as DMUs 
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com eficiência extrema (ANGULO MEZA & LINS, 2002). Com isso, as DMUs eficientes 

podem obter valores de eficiência maiores ou iguais a 1 (LEE & ZHU, 2012). 

 

 Modelo (17) 

   

     
         

       
 

          
 

               
       

      
   

           

              
      

         

  
         

                    
  

                 

                  
        

         

  
         

          
               

               

       
                     

   
         

        
         

       

                     

 

 

(17) 

 

(17.1) 

 

(17.2) 

(17.3) 

(17.4) 

Em que: 

  
         

= supereficiência 

    = input inteiro da DMU 0 

     = output inteiro da DMU 0 

     = output não inteiro da DMU 0 

      = projeção inteira da DMU 0 

   
  = folga do input inteiro da DMU 0 

     
  = folga do output não inteiro da DMU 0 

    
  = folga do output inteiro da DMU 0 

     
  = folga da projeção do output inteiro da DMU 0 

 

As restrições (17.1) e (17.2) são relativas a inputs e outputs não inteiros. Já as 

restrições (17.3) e (17.4) são relativas a outputs inteiros. 

 

 Modelo (18): 

Du et al. (2012) destacam uma situação em que o modelo (17) se torna inviável. Ela 

ocorre quando a DMU em análise não consegue ser projetada na fronteira formada pelas 
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outras DMUs. Para combater esse problema, os autores propõem um modelo aditivo de 

supereficiência. 

   
                          

      
 

 

   

 

   

 

Sujeito a  

              
          

         

              
          

         

    
      

                  

      
         

        
       

                , 

                 

 

(18) 

 

 

(18.1) 

(18.2) 

Em que: 

   = eficiência da DMU 0 

    = input i da DMU 0 

      output r inteiro da DMU 0 

   
     

   variáveis auxiliares que fazem com que o 

modelo sempre tenha solução viável. 

 

 

O modelo (18) busca aumentar o poder de discriminação dos valores de eficiência. As 

restrições (18.1) e (18.2) são relativas, respectivamente, a inputs e outputs inteiros. Du et al., 

(2012) destacam que     é um valor calculado pelo modelo (18), mas que o valor da 

supereficiência aditiva é calculada por meio da formulação (19). 
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   (19) 

Em que: 

   
   supereficiência aditiva 

    = input i da DMU 0 

      output r inteiro da DMU 0 

   
      

    variáveis auxiliares ótimas 

m= nº de inputs 

s= nº de outputs 

 

 

Essa equação permite inferir que quanto maior o valor, melhor desempenho a DMU 

sob análise possui, quando comparada às outras DMUs. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

3.1.  Classificação da pesquisa 

A presente pesquisa pode ser classificada, do ponto de vista de abordagem do 

problema, como quantitativa (GIL, 1991), visto que busca uma maneira de calcular eficiência 

de projetos de uma empresa automotiva. Com relação aos objetivos, pode ser classificada 

como exploratória e descritiva (GIL, 1991), baseada em levantamento bibliográfico e 

entrevista semiestruturada com pessoas que possuem experiência prática relacionada ao 

problema de pesquisa. 

O estudo está dividido em seis etapas, como apresentado na Figura 11: revisão 

bibliográfica (1), definição de universo/amostra (2), coleta dos dados (3), definição dos 

indicadores (4), classificação dos projetos por complexidade de escopo (5) e tratamento dos 

dados (6). 

 

 

Figura 11 - Etapas do estudo descritivo de projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2.  Etapas do Estudo 

As etapas do estudo apresentadas na Figura 11 são detalhadas a seguir tomando como 

base seus respectivos processos. 
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3.2.1. Etapa 1: Revisão bibliográfica 

A etapa consiste na revisão bibliográfica do estudo. Suas atividades são apresentadas 

na Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Etapa 1: Revisão bibliográfica 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A etapa 1 é dividida em dois processos: estudo bibliométrico e leitura e estudo de 

conteúdo sobre o tema.  

O primeiro processo, o estudo bibliométrico, pode ser definido como um estudo 

quantitativo da produção, dissipação e utilização de informação registrada disponível, por 

meio de métodos matemáticos e estatísticos (SPINAK, 1996; TAGUE-SUTCKIFFE, 1992).  

O estudo bibliométrico foi empregado com o objetivo de identificar a abordagem mais 

utilizada em análise de eficiência em projetos. Esse processo teve como entrada artigos 

científicos. 

Primeiramente foram feitas pesquisas nas bases Scopus, Science Direct e Web of 

Science com combinações de palavras-chave.  A base Scopus e a combinação lógica 

“efficiency analysis” OR “project efficiency” trouxe o maior número de trabalhos relacionados 

ao tema de interesse dessa dissertação. Um teste foi feito utilizando-se a combinação AND, 

mas encontrou-se somente 6 trabalhos. A pesquisa foi feita em 9 de Julho de 2014, 
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considerando-se o período de 2004 a 2013 – última década de publicações – identificou 2350 

trabalhos. Os termos foram pesquisados em qualquer campo de todos os artigos da base, All 

Fields. Com a finalidade de refinar a qualidade e relevância dos artigos em análise, filtros 

foram realizados limitando os trabalhos a: (i) articles, (ii) conference paper, (iii) journals, e 

(iv) article in press, considerando-se somente publicações em inglês. Com esse refinamento 

na busca inicial a base foi reduzida a 1919 trabalhos.  

Com o objetivo de proporcionar uma análise preliminar e posterior definição de uma 

quantidade menor de artigos para análise, utilizou-se o software VantagePoint para tratamento 

e organização dos dados dos trabalhos. Esta atividade foi iniciada a partir da identificação das 

palavras-chave que mais aparecem relacionadas nos artigos encontrados. Sua aplicação 

ocorreu por meio de um mapa fatorial utilizando as palavras-chave como variáveis. O mapa 

fatorial é uma técnica analítica que permite a diminuição de um grande número de variáveis 

relacionadas entre si, a um número menor de variáveis com inter-relações, quase sempre, 

ocultas (TINSLEY, 1987). Nesse tratamento, identificou-se o destaque de três palavras-chave: 

Data envelopment analysis, Project efficiency e Project performance, que apresentaram maior 

relação entre si. Com isso, inferiu-se que o método de análise envoltória de dados é a 

principal abordagem de análise utilizada nos artigos da base quando o tema é eficiência de 

projetos.  

Essa ocorrência vem ao encontro dos propósitos desse estudo, visto que a Análise 

Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) é uma técnica desenvolvida com o 

intuito de realizar análise relativa de eficiência entre unidades tomadoras de decisão (Decision 

Making Units – DMU) (ANGULO MEZA et al.; 2005). A partir desse resultado, criou-se 

uma sub-base de dados de 372 artigos que continham, pelo menos, uma dessas palavras-

chave: Data envelopment analysis, Project efficiency e Project performance. 

A partir desses artigos, foi feita uma análise das 10 principais palavras-chave. O DEA 

foi o método com maior percentual, presente em 40% dos trabalhos, como apresentado na 

Figura 13. 
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Figura 13 - Percentual das 10 palavras-chave mais utilizadas nos artigos da base 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Nesse levantamento também foi possível identificar uma carência de trabalhos na área 

automotiva, no que diz respeito à gestão de projetos na área de Engenharia. Não se encontrou 

artigos que tivessem como palavra-chave esses termos: Data envelopment analysis, Project 

efficiency e Project performance. 

Como resultado do estudo bibliométrico tem-se a seleção de trabalhos com temas que 

suportam o embasamento teórico e conceitos que foram utilizados nesse estudo. Além disso, a 

partir dos resultados apontados na Figura 13, corroborou-se o DEA como método de 

tratamento dos dados a ser utilizado nessa pesquisa. 

O segundo processo, leitura e estudo de conteúdo sobre os temas: gerenciamento de 

projetos, eficiência, eficiência em projetos e Análise Envoltória de Dados, teve como entrada, 

o conteúdo de livros, artigos e dissertações, além dos estudos similares resultantes do 

processo anterior.  

Assim como resultado esperado, o estudo e leitura sobre gerenciamento de projetos 

permitiu entender os conceitos de gerenciamentos de projetos, fases de um projeto e escritório 

de projetos como estruturação da gestão de projetos. Além disso, abrangeu conceitos das áreas 

de conhecimento e das variáveis críticas para o gerenciamento de projetos. 
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Já sobre eficiência em projetos, a leitura consentiu compreender os conceitos gerais e 

como estes se relacionam com os conceitos de produção e eficiência técnica. Além disso, 

trouxe esse mesmo conceito relacionado a projetos, possíveis maneiras de medi-lo nesse 

contexto e como ela pode ser relacionada com o DEA. 

A revisão sobre a análise envoltória de dados proporcionou conhecer a origem e os 

conceitos, assim como os modelos básicos e aprofundados para projeções inteiras, poder 

discriminatório e supereficiência. Esses resultados foram utilizados como entrada das etapas 4 

e 6. 

3.2.2. Etapa 2: Definição universo/amostra 

A etapa 2 consiste na definição do universo e da amostra da pesquisa. Suas atividades 

são apresentadas na Figura 14. 

 

Figura 14 - Etapa 2: Definição universo/amostra 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A etapa 2 é composta pelo processo de amostragem por conveniência, em que o 

pesquisador seleciona as informações que possui acesso, presumindo que estas representem 

um universo (LEVY & LEMESHOW, 1980).  

Neste estudo, a entrada para essa atividade, também chamada de universo ou 

população, é formada por todos os projetos executados pela empresa em estudo. Devido a 
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indisponibilidade de dados, o número total de projetos da empresa não foi divulgado. Podem 

ser assim caracterizados, pois representam o total de atividades que possuem as mesmas 

características definidas para um estudo (SILVA & MENEZES, 2001). O levantamento dos 

projetos ocorreu no dia 2 de Dezembro de 2014, assim como a etapa 3, que será apresentada a 

seguir.  

A partir do processo de amostragem por conveniência, foi definida a amostra de 

projetos selecionados, como parte da população a partir de uma regra (SILVA & MENEZES, 

2001): a amostra foi composta por todos os projetos concluídos entre os anos de 2011 e 2014 

que contém dados disponíveis. Para essa escolha, deve-se garantir que todos os projetos 

disponham dos mesmos indicadores, com variação somente na intensidade. Além disso, 

devem ser independentes quando se trata de tomada de decisão, executar as mesmas tarefas, 

no mesmo cenário e com os mesmos objetivos (ANGULO MEZA, 1998).  

Assim, como resultado esperado, tem-se os projetos qualificados conforme o critério 

definido. Esses projetos foram utilizados como as DMUs do modelo DEA. O resultado desta 

etapa foi utilizado como entrada para a etapa 3. 

3.2.3. Etapa 3: Coleta de dados 

A etapa 3 consiste na coleta dos dados para o estudo. Suas atividades são apresentadas 

na Figura 15. 
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Figura 15 - Etapa 3: Coleta de dados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A etapa 3 é subdividida em dois processos: entrevista semi-estrutrurada com 

especialistas (Gerentes Técnicos de Projetos) e levantamento dos dados no banco de dados da 

empresa. 

O primeiro processo, é formado por uma entrevista que pode ser tratada como semi-

estruturada, visto que buscou-se obter informações sem definição de alternativas (MANZINI, 

1991), cujo objetivo foi o de identificar os indicadores que poderão ser utilizados como os 

inputs e outputs do modelo de DEA. Os indicadores representam de forma específica, e 

preferencialmente quantitativa, os atributos de desempenho. Possibilitam a criação de 

medidas e a sua comparação com metas numéricas preestabelecidas FPNQ (2004). Neste 

caso, os indicadores fazem parte do processo de gerenciamento de projetos e são utilizados 

pelos especialistas. 

A entrevista teve como referência o roteiro semi-estruturado apresentado no Apêndice 

I e foi efetuada com especialistas escolhidos também por meio de amostragem por 

conveniência. Os entrevistados foram Gerentes Técnicos de Projetos com, no mínimo, 3 anos 

de experiência em projetos e integrantes da área de gestão técnica de projetos. As entrevistas 

foram feitas com um Gerente Técnico de Projetos com 3 anos de experiência em projetos, um 

Gerente Técnico de Projetos com 7 anos de experiência em projetos e um Gerente Técnico de 
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Projeto Executivo com 15 anos de experiência em projetos. Cada entrevista foi individual, 

sem que tivessem conhecimento das respostas dos outros. 

Assim, como resultado esperado, obteve-se os possíveis indicadores a serem utilizados 

no estudo, assim como sua unidade de medida e o que ele representa. 

O segundo processo foi o de coleta dos dados no banco de dados na empresa, que 

ocorreu em 2 de Dezembro de 2014, tendo como entrada os projetos resultantes da etapa 2 e 

os indicadores que poderão ser utilizados como os inputs e outputs do modelo de DEA.  

Dessa maneira, como resultado esperado, tem-se os dados relativos aos indicadores 

resultantes da entrevista e aos projetos qualificados para o estudo. Esses resultados foram 

utilizados como entrada para as etapas 4 e 6. 

3.2.4. Etapa 4: Definição dos indicadores 

A etapa 4  consiste na definição dos indicadores a serem utilizados no estudo. Suas 

atividades são apresentadas na Figura 16. 

 
Figura 16 - Etapa 4: Definição dos indicadores 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A etapa 4 é dividida em dois processos: análise e classificação dos indicadores por 

área de conhecimento e pelo estabelecimento de um relacionamento causal entre os 

indicadores. 
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O primeiro processo iniciou-se com a análise dos 372 trabalhos resultantes da etapa 1 

(estudo bibliométrico). Durante a análise, examinaram-se os títulos de todos os trabalhos com 

o objetivo de identificar quais eram relacionados com “análise de eficiência”, “projetos” e 

“Análise Envoltória de dados”. Com base nesses critérios, os 5 trabalhos considerados 

relevantes ao estudo, foram organizados na Tabela 2. Nela, é apresentado um resumo dos 

inputs (recursos) e outputs (produtos) utilizados em trabalhos de análise de eficiência em 

projeto. Para identificar quais áreas de conhecimento os trabalhos descritos na Tabela 2, cada 

input e output foram classificados conforme área de conhecimento do PMBOK. 

Verifica-se que a maioria dos inputs e outputs está relacionada com as áreas de 

conhecimento escopo, tempo e custo. Esse resultado permitiu a escolha das três dimensões 

para classificação dos indicadores. 

Dessa maneira, como resultado esperado, foi possível classificar os indicadores 

resultantes da etapa 3. 

O segundo processo consistiu no estabelecimento causal entre os indicadores. Como 

entrada, tem-se conhecimento sobre projetos e a classificação apresentada na Tabela 2. A 

análise dos indicadores deve ser feita de forma a classificá-los entre inputs e outputs. Isso foi 

realizado de forma similar às classificações utilizadas em estudos existentes na literatura. Os 

dados da Tabela 2 permitiram identificar quais indicadores foram classificados como input e 

como output.  

A partir das informações de disponibilidade de dados por projetos, deve-se analisar o 

número de variáveis (indicadores) e de DMUs (projetos) disponíveis. A quantidade de 

projetos a ser utilizada dependerá do número de indicadores disponíveis. Os modelos DEA 

tradicionais são indicados quando o número de inputs e outputs é menor do que o número de 

DMU, para que não se tenha problemas de discriminação (COLIN, 2007). Quando essa 

situação é verdadeira, diz-se que existe um ponto de harmonia, que aumenta o poder 

discriminatório na identificação das unidades eficientes das ineficientes (ANGULO MEZA, 

1998). 

Assim, como resultado esperado da etapa 4, tem-se os indicadores de tempo, custo e 

escopo, classificados entre inputs e outputs. Os resultados obtidos foram utilizados como 

entrada para a etapa 6. 

 



58 

 

 

Tabela 2 - Variáveis utilizadas como inputs e outputs em artigos que utilizaram DEA para a análise de eficiência 

                                 (continua) 

Artigo 

Abdullah et al., (2012) 

Ku-Mahamud, et al., (2010) 

Mahamud, et al., (2011) 

Vitner & Spraggett, (2006) 

Cao & Hoffman, 

(2011) 

Farris et al., (2006) 

Eilat et al., (2006) 
Donthu & Unal, 

(2014) 

Integração do 

gerenciamento 

de projetos 

- 

Nível de monitoramento (input): 

Nível de controle, monitoramento e 

acompanhamento do procedimentos para 

executar o projeto. 

Nível de incerteza(input): 

Nível de incerteza medido de 1 a 10, 

conforme PMBOK. 

Indice de produção (output): 

Índice de relação entre as operações 

planejadas e as executadas. 

Índice de treinamento (output): 

Índice de relação entre o planejado para 

treinamento e o executado. 

Índice de documentos (output): 

Índice de relação entre os documentos 

previstos e o executado. 

Índice de gerenciamento de projetos 

(output): 

Índice de relação entre o que estava 

previsto e o executado para o projeto 

como um todo. 

Prioridade (input): 

Urgência do projeto. 

Complexidade 

técnica (input): 

Dificuldade técnica e 

incerteza de projetos. 

- - 

Gerenciamento 

do escopo do 

projeto 

- 

Índice de escopo (output): 

Índice de relação entre o escopo 

planejado e o executado. 

- 

Conteúdo de 

projeto (input): 

Conteúdo do 

projeto. 

- 
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Tabela 2 - Variáveis utilizadas como inputs e outputs em artigos que utilizaram DEA para a análise de eficiência 

  (conclusão) 

Artigo 

Abdullah et al., (2012) 

Ku-Mahamud, et al., (2010) 

Mahamud, et al., (2011) 

Vitner & Spraggett, (2006) 

Cao & Hoffman, 

(2011) 

Farris et al., (2006) 

Eilat et al., (2006) 
Donthu & Unal, 

(2014) 

Gerenciamento 

do tempo do 

projeto 

Duração do projeto (input): 

Quantidade de tempo que um 

projeto leva para ser 

concluído. 

- 

Duração do projeto 

(output): 

Dias trabalhados para 

concluir o projeto 

- - 

Gerenciamento 

de custos do 

projeto 

Custo com salário (input): 

Soma dos salários dos 

colaboradores envolvidos no 

projeto. 

Custo com material (input): 

Custo total de equipamentos 

(softwares e hardwares) 

utilizados no projeto – aluguel 

e compra. 

Retorno (output): 

Retorno obtido pela empresa. 

Custo (input): 

Custo total do projeto derivado do custo 

de cada atividade do projeto. 

Horas trabalhadas no projeto (input): 

Total de horas alocadas no projeto 

incluindo o estágio de planejamento. 

Esforço (input): 

Horas trabalhadas. 

Custo de material 

(input): 

Custo dos materiais 

utilizados ao longo 

do projeto. 

Retorno (input): 

Retorno para a 

empresa. 

Custo do projeto 

(input): 

Valor gasto no 

projeto. 

Retorno (input): 

Retorno para a 

empresa. 

Gerenciamento 

de recursos 

humanos do 

projeto 

- - 

Nº de pessoas 

(input): 

Número de pessoas 

por projeto. 

Nº de executivos 

(input): 

Número de executivos 

que trabalharam no 

projeto. 

- 

Nº de pessoas 

(input): 

Número de pessoas 

por projeto. 

Dedicação dos 

executivos (input): 

Número de 

executivos que 

trabalharam no 

projeto. 

Progresso (output): 

Progresso da equipe 

de projeto. 

Fonte: Donthu & Unal, (2014); Abdullah et al., (2012); Cao & Hoffman, (2011); Mahamud, et al., (2011); Ku-Mahamud, et al., (2010); Eilat et 

al., (2006); Farris et al., (2006); Vitner & Spraggett, (2006) 
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3.2.5. Etapa 5: classificação dos projetos por complexidade de escopo 

A etapa 5 consiste na classificação dos projetos por complexidade de escopo. 

Complexidade é considerada como um fator nunca antes visto, que faz parte da concepção, 

desenvolvimento e implementação do projeto (SHTUB et al., 1994).  

A conotação subjetiva da complexidade pode ser considerada uma das principais 

dificuldades de entender, e lidar com ela, no ambiente de projetos (GERALDI, 2007; 

GERALDI & ADLBRECHT, 2008; REMINGTON, ZOLIN, & TURNER, 2009; FITSILIS, 

2009). 

As atividades da etapa 5 são apresentadas na Figura 17. 

 

Figura 17 – Etapa 5: Classificação dos projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

O número de peças novas previstas em cada projeto foi utilizado como maneira de 

medir sua complexidade. A etapa 5 é composta pelo processo análise do indicador “número 

de peças novas previstas” de cada projeto. 

 O processo iniciou tomando como entrada os projetos qualificados e os indicadores de 

tempo, custo e escopo de cada um deles. Os projetos foram classificados tomando-se como 

base as categorias apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Categorias de classificação dos projetos 

 
    Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

As categorias foram definidas conforme critério adotado no ambiente do caso prático - 

“número de peças novas previstas” de cada projeto. Como resultado esperado, têm-se os 

projetos classificados por complexidade. O resultado obtido foi utilizado como entrada para a 

etapa 6. 

3.2.6. Etapa 6: Tratamento dos dados 

A etapa 6  consiste no tratamento dos dados resultantes da etapa 3. Suas atividades são 

apresentadas na Figura 18. 

 

Figura 18 - Etapa 6: Tratamento dos dados 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A etapa 6 é composta pelo processo de aplicação do modelo de DEA aos dados 

relativos a cada indicador definido. 

Classificação de 

complexidade do 

projeto

nº de peças 

novas previstas

Muito baixa 1-10

Baixa 10-50

Média 50-100

Alta 100-150

Muito alta 150-200



62 

 

 

 

O processo iniciou tomando como entrada os indicadores, os projetos classificados por 

complexidade e dados obtidos das etapas anteriores. Os dados foram tabulados em planilhas 

eletrônicas com o intuito de consolidação. Os indicadores foram colocados nas colunas e os 

projetos (DMUs), em linhas. A seguir, foram feitos testes nos modelos (12), (13), (14), (15), 

(16) e (17), presentes na seção 2. 

Como resultado, o modelo (15) foi o único que permitiu contemplar todos os 

indicadores.  

 

   
                     

 

       

       
 

       

       
 

     

       
 

     

 

           

           
                   

     

           
          

 
             

                    
     

          
                  

                    
     

          
               

       
                     

                      

     
         

         
         

      

                     

               

 

 

(15) 

 

 

(15.1) 

 

(15.2)  
 

(15.3) 
 

(15.4) 
 

(15.5) 
 

(15.6) 

Em que: 

   = Somatório das folgas para DMU 0 (não representa a eficiência) 

     = input i inteiro da DMU 0 

      = input i não inteiro da DMU 0 

     = output r inteiro da DMU 0 

     = output r não inteiro da DMU 0 

     = valores máximos do input inteiro da DMU 0 

     = valores máximos do output inteiro da DMU 0 

 



63 

 

 

 

     
 = folga dos inputs não inteiros da DMU 0 

     
 = folga dos outputs não inteiros da DMU 0 

     
 = folga dos inputs inteiros da DMU 0 

 

Como o modelo (15) não fornece valores de eficiência, ela foi calculada por meio da 

formulação (20): 

 

  
 
 
 

 
      

 

   

 
    

 
 
 
 

      
 

   

 
    

 

 

(20) 

Em que: 

    = input i da DMU 0 

    
 = output r da DMU 0 

  = eficiência 

   
   folga do input da DMU 0 

   
   folga do output da DMU 0 

 m= nº de inputs 

 s = nº de outputs 

 

 

A aplicação do modelo (15) foi dividida em duas partes: (i) sem considerar a restrição 

de convexidade (  =1) - modelo com característica de retorno constante de escala; (ii) 

considerando as variáveis de escala - modelo com característica de retornos variáveis de 

escala.  

A primeira abordagem deu-se com o intuito de apresentar as projeções inteiras para as 

DMU consideradas menos eficientes. Contudo, diante da necessidade de considerar as 

variabilidades dos escopos dos projetos, utilizou-se a formulação considerando a variabilidade 

de escala. Nesse segundo caso, já se espera um baixo poder discriminatório tendo em vista o 

caráter mais benevolente das abordagens VRS em relação às abordagens CRS. 

A partir da baixa discriminação oferecida pelo modelo (15) e formulação (20), tanto 

nas etapas (i) e (ii), o modelo (18), referente a análise de superficiência, e a formulação (19) 

foram aplicados para as DMUs.  

Como consequência da aplicação do modelo (18), ter-se-ão as supereficiências das 

DMUs discriminadas.  
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Como resultado esperado, têm-se os valores de eficiência de cada projeto, quais deles 

são benchmarks e quais não, os alvos para aqueles que não são e a identificação dos pontos de 

melhoria por projeto. A “Análise de benchmarks” ou “Análise de melhores práticas” foi 

efetuada com o intuito de propor melhorias e, como consequência, aumentar a eficiência das 

unidades que tiveram o desempenho inferior (COLIN, 2007). As unidades benchmarks 

também podem ser chamadas de Pareto eficiente, pois elas não conseguem melhorar alguma 

de suas características sem piorar as demais, pois estão localizadas na fronteira de eficiência 

(ANGULO MEZA et al., 2005). A análise de benchmarks foi feita a partir da representação 

das eficiências das DMUs em um gráfico, o que permitiu identificar e destacar as DMUs 

eficientes e benchmarks. Em seguida, foi feita uma análise dos alvos para cada DMU 

ineficiente para identificação dos pontos de melhoria. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1. Contexto do estudo descritivo 

Em 2014, as empresas fabricantes de veículos automotores produziram 3,14 milhões 

de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Esse valor representa 15,3% de redução 

com relação ao ano anterior (ANFAVEA, 2015). Justificado pela queda no mercado interno - 

oscilações de crédito, e redução nas exportações crise econômica no maior importador, a 

Argentina. Ainda segundo a ANFAVEA, há a expectativa de que a indústria automobilística 

brasileira possa iniciar o processo de recuperação de desempenho a partir do segundo 

semestre de 2016. 

A empresa em estudo é uma montadora de automóveis localizada na mesorregião Sul 

Fluminense. Em função de sua estrutura, há a concorrência por recursos humanos e 

financeiros para o desenvolvimento e gerenciamento dos projetos. A qualidade do 

gerenciamento de projetos (qualidade na entrega do produto ou serviço) é afetada pelo 

balanceamento entre o escopo, prazo e orçamento. Produtos ou serviços de qualidade são 

aceitos com maior facilidade no mercado (PMI, 2013). 

O caso prático consiste em uma análise de eficiência entre projetos da citada 

montadora de automóveis. No estudo foi utilizada a análise envoltória de dados para encontrar 

as eficiências de cada um dos projetos. Com isso, buscou-se identificar os mais eficientes, que 

poderiam ser utilizados como benchmarks para os outros e para quais parâmetros menos 

eficientes o esforço deve ser direcionado para que se tornem eficientes. O estudo foi feito 

tomando como base as atividades de Engenharia, e, consequentemente, indicadores 

relacionados a essa área. Com relação aos projetos, onze projetos foram comparados entre si. 

Com relação aos indicadores, utilizou-se um total de oito indicadores: quatro inputs e quatro 

outputs.  

4.2. Estabelecimento de DMUs 

No setor de Engenharia da montadora de veículos, DMUs são dadas pelos projetos 

executados. Durante o levantamento dos projetos executados pela empresa (etapa 2), 

encontrou-se 11 projetos que atendiam o critério definido: todos projetos concluídos entre 

2011 e 2014 com dados disponíveis. 

A próxima seção apresenta como foi feito o levantamento e definição dos indicadores, 

assim como o levantamento dos dados. 
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4.3. Indicadores 

A entrevista semiestrutura (etapa 3), teve como resultado os indicadores utilizados no 

estudo. A partir da definição dos indicadores e DMUs, foi feito o levantamento dos dados no 

banco de dados da empresa. Os indicadores disponíveis foram classificados por área de 

conhecimento do PMBok, tomando como base a classificação de trabalhos similares 

apresentada na Tabela 2.  

Os indicadores e suas respectivas classificações são mostrados na Tabela 4. Observa-

se que a maioria dos indicadores está relacionada com custo e escopo e somente um com 

tempo.  

A partir dessa classificação, com o propósito de definir quais indicadores serão 

utilizados como input e output, pesquisou-se o critério utilizado em trabalhos similares 

(DONTHU & UNAL, (2014); ABDULLAH et al., (2012); CAO & HOFFMAN, (2011); 

MAHAMUD, et al., (2011); KU-MAHAMUD, et al., (2010); EILAT et al., (2006); FARRIS 

et al., (2006); VITNER & SPRAGGETT, (2006)). Nenhum desses trabalhos apresentou os 

critérios utilizados, então, para a categorização dos indicadores, neste estudo, tomou-se como 

base os trabalhos apresentados na Tabela 2. Na maioria dos trabalhos, os indicadores das 

dimensões tempo e custo foram considerados como inputs e de escopo como output. O 

mesmo princípio foi utilizado para a categorização, como exposto na Tabela 5. 

Como resultado, obteve-se 4 indicadores a serem utilizados como inputs e 4 

indicadores como output. Os dados coletados são apresentados na Tabela 6, assim como as 

dimensões dos indicadores, a definição de input e output e a unidade de medida de cada um 

deles. 

Os dados originais, baseando-se no princípio da invariância translacional, foram 

acrescidos de valores constantes suficientemente positivos aos valores de input e output. 

Todos os dados, independente de nulos, foram contemplados para preservar a sigilosidade da 

empresa. 
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Tabela 4 - Classificação dos indicadores por área do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Indicadores Descrição Unidade

Tempo Tempo previsto menos realizado Diferença entre a duração prevista para o projeto e a duração real. Semanas

Custo previsto menos custo realizado
Diferença entre o gasto previsto e o realizado pela área de Engenharia ao longo 

do projeto.
x 1000 Reais

Horas trabalhadas pela Engenharia durante o projeto. Quantidade de horas trabalhadas ao longo do projeto pela área de Engenharia. Horas

Material (compra de peças) gasto durante o projeto. Valor gasto para compra de peças ao longo do projeto. Reais

Número de peças novas previstas. Escopo incial do projeto. Peças

Número de peças novas reais. Escopo final do projeto. Peças

Número de modificações técnicas Quantidade de modificações técnicas ao longo do projeto. Modificações

Outras modificações Quantidade de modificações não técnicas ao longo do projeto Modificações 

Custo

Escopo
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Tabela 5 - Classificação input e output dos indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Classificação Indicadores Descrição Unidade

Tempo Input Tempo previsto menos realizado Diferença entre a duração prevista para o projeto e a duração real. Semanas

Custo previsto menos custo realizado
Diferença entre o gasto previsto e o realizado pela área de Engenharia ao longo 

do projeto.
x 1000 Reais

Horas trabalhadas pela Engenharia durante o projeto. Quantidade de horas trabalhadas ao longo do projeto pela área de Engenharia. Horas

Material (compra de peças) gasto durante o projeto. Valor gasto para compra de peças ao longo do projeto. Reais

Número de peças novas previstas. Escopo incial do projeto. Peças

Número de peças novas reais. Escopo final do projeto. Peças

Número de modificações técnicas Quantidade de modificações técnicas ao longo do projeto. Modificações

Outras modificações Quantidade de modificações não técnicas ao longo do projeto Modificações 

Custo Input

Escopo Output
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Tabela 6 - Dados coletados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões Indicadores Unidade DMU1 DMU2 DMU3 DMU4 DMU5 DMU6 DMU7 DMU8 DMU9 DMU10 DMU11

IN1 Tempo Previsto menos realizado Semanas 2,00 2,00 20,00 6,00 14,00 16,00 76,00 84,00 4,00 2,00 28,00

IN2 Custo Custo previsto menos custo realizado x 1000 Reais 10706,24 209,35 308,68 117,66 140,59 6481,30 703,40 60,00 95,29 190,58 63,53

IN3 Custo
Horas trabalhadas pela Engenharia 

durante o projeto
Horas 12691,06 7023,29 10355,50 3947,39 4716,37 10326,95 2999,48 1537,83 64,86 129,71 1307,37

IN4 Custo
Material (compra de peças) gasto 

durante o projeto
Reais 3702,39 982,48 1448,62 552,20 659,77 3585,13 214,41 23,58 2,90 5,80 158,29

OUT1 Escopo Número de peças novas previstas Peças 52,00 83,00 83,00 109,00 109,00 178,00 80,00 53,00 2,00 3,00 15,00

OUT2 Escopo Número de peças novas reais Peças 110,00 139,00 204,00 79,00 94,00 183,00 86,00 48,00 3,00 4,00 16,00

OUT3 Escopo Número de modificações técnicas Modificações 52,00 18,00 32,00 28,00 40,00 34,00 28,00 22,00 2,00 2,00 2,00

OUT4 Escopo Outras modificações Modificações 62,00 14,00 34,00 26,00 40,00 12,00 82,00 62,00 12,00 14,00 4,00
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4.4. Classificação dos projetos por complexidade 

O número de peças novas previstas é utilizado como maneira de medir a complexidade 

dos projetos (etapa 5). Após o levantamento dos dados, os projetos foram classificados 

tomando-se como base as categorias apresentadas na Tabela 3. O resultado é apresentado na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Classificação dos projetos por complexidade 

 

 

Os dados apresentados na Tabela 7 mostram que maioria dos projetos é classificada 

como de complexidade média. O restante dos projetos está distribuído entre projetos com 

baixa, muito baixa, alta ou com muito alta complexidade. 

Com todas as informações necessárias disponíveis, a próxima seção apresenta a 

aplicação do DEA com base nos modelos apresentados na fundamentação teórica.  

4.5.  Escolha do modelo de DEA 

A escolha dos modelos (etapa 6), ocorreu tomando-se como base os indicadores 

disponíveis e suas particularidades: necessidade de que as projeções fossem dadas por 

números inteiros. O input 1 e todos os outputs, precisam ter projeções inteiras pois suas 

variações de quantidade se baseiam na unidade, e não em números decimais. Conforme 

Lozano & Villa (2006), o arredondamento das projeções nem sempre é viável na prática das 

situações estudadas.  

Considerando as peculiaridades, o processo de definição do modelo passou por 7 

subetapas. A sequência tomou como base os estudos de Du et al. (2012); Kuosmanen & 

Matin (2009) e Lozano & Villa (2006), adotando a mesma ordem dos modelos apresentadas 

nos trabalhos. Os primeiros com o modelo (15), os seguintes com o modelo (18).  

Como produto das 7 subetapas definiu-se a aplicação do DEA em três partes com base 

em dois modelos e duas formulações:  

Classificação de 

complexidade do 

projeto

nº de peças 

novas previstas

Projetos 

(DMUs)

Muito baixa 1-10 9 e 10

Baixa 10-50 11

Média 50-100 1, 2, 3, 7 e 8 

Alta 100-150 4 e 5

Muito alta 150-200 6
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(i) cálculo de eficiência, identificação de benchmarks e alvos para as DMUs menos 

eficientes, utilizando do modelo (15) como retorno constante de escala e 

formulação (20);  

(ii)  melhora do poder de discriminação das eficiências das DMUs eficientes por meio 

do modelo (15) com retornos variáveis de escala e da formulação (20);  

(iii)  melhora do poder de discriminação por meio da aplicação do modelo (18) e 

formulação (19). 

4.6.  Aplicação de DEA e análise dos resultados 

4.6.1. Parte i – modelo (15) como retorno constante de escala e formulação (20) 

A parte i é composta pelas atividades de cálculo de eficiência, identificação das DMUs 

benchmarks e identificação dos alvos.  A descrição das atividades é apresentada a seguir.  

 Cálculo de eficiência: 

Na Figura 19 são apresentados os valores de eficiência encontrados ao utilizar o 

modelo (15) como retorno constante de escala e a formulação (20) com os dados levantados. 

 

 

Figura 19 - Eficiência das DMUs conforme modelo (15) e formulação (20) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

  

O resultado apresentado na Figura 19 mostra que as DMUs 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, e 10 são 

consideradas eficientes, pois possuem valor de eficiência iguais a 1. Já as DMUs 3, 6 e 11 são 

consideradas relativamente menos eficientes. Neste caso, não foi encontrada relação entre a 

complexidade e a eficiência, visto que as DMUs relativamente menos eficientes são 
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classificadas como média, muito alta e baixa complexidade, respectivamente. Logo, as 

primeiras poderão ser utilizadas como unidades benchmarks para as últimas. 

 Identificação das DMUs benchmarks: 

As DMUs que possuem eficiência igual a 1 podem ser consideradas benchmarks. 

Neste caso, a identificação das DMUs benchmarks para cada DMU relativamente menos 

eficiente ocorreu por meio da análise dos valores de λ, calculados quando o modelo foi 

aplicado, para cada uma das DMUs. Os valores mais próximos de 1 indicavam as DMUs de 

referência, como é apresentado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - DMUs referência 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Os valores destacados na Tabela 8 são as DMUs de referência para cada DMU menos 

eficiente. A DMU 4, de alta complexidade, é considerada como referência tanto para a DMU 

3, de  média complexidade, quanto para a DMU 6, de complexidade muito alta. Já a DMU 8, 

de média complexidade, é considerada como referência para a DMU 11, de baixa 

complexidade. Neste caso, DMUs mais complexas são usadas como referência para as menos 

complexas. 

As DMUS consideradas eficientes têm como referência elas mesmas.  

As DMUs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 não são consideradas como referência para nenhuma 

das unidades menos eficientes. 

 Identificação de alvos: 

O próximo passo foi a identificação dos alvos para cada DMU. Os alvos são 

mostrados na Tabela 9. 

λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6 λ7 λ8 λ9 λ10 λ11

DMU 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMU 2 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMU 3 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00

DMU 4 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMU 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMU 6 0,00 0,00 0,00 2,28 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

DMU 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DMU 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

DMU 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

DMU 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

DMU 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00
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Tabela 9 - Alvos para as DMUs 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

IN1 IN2 IN3 IN4 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4

DMU 1 Original 2,0 10706,2 12691,1 3702,4 52,0 110,0 52,0 62,0

DMU 1 Alvo 2,0 10706,2 12691,1 3702,4 52,0 110,0 52,0 62,0

DMU 1 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DMU 2 Original 2,0 209,3 7023,3 982,5 83,0 139,0 18,0 14,0

DMU 2 Alvo 2,0 209,3 7023,3 982,5 83,0 139,0 18,0 14,0

DMU 2 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DMU 3 Original 20,0 308,7 10355,5 1448,6 83,0 204,0 32,0 34,0

DMU 3 Alvo 20,0 308,7 10139,8 1407,2 280,0 204,0 72,0 69,0

DMU 3 % 0% 0% -2% -3% 237% 0% 125% 103%

DMU 4 Original 6,0 117,7 3947,4 552,2 109,0 79,0 28,0 26,0

DMU 4 Alvo 6,0 117,7 3947,4 552,2 109,0 79,0 28,0 26,0

DMU 4 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DMU 5 Original 14,0 140,6 4716,4 659,8 109,0 94,0 40,0 40,0

DMU 5 Alvo 14,0 140,6 4716,4 659,8 109,0 94,0 40,0 40,0

DMU 5 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DMU 6 Original 16,0 6481,3 10327,0 3585,1 178,0 183,0 34,0 12,0

DMU 6 Alvo 16,0 290,2 9104,5 1267,3 251,0 183,0 64,0 61,0

DMU 6 % 0% -96% -12% -65% 41% 0% 88% 408%

DMU 7 Original 76,0 703,4 2999,5 214,4 80,0 86,0 28,0 82,0

DMU 7 Alvo 76,0 703,4 2999,5 214,4 80,0 86,0 28,0 82,0

DMU 7 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DMU 8 Original 84,0 60,0 1537,8 23,6 53,0 48,0 22,0 62,0

DMU 8 Alvo 84,0 60,0 1537,8 23,6 53,0 48,0 22,0 62,0

DMU 8 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DMU 9 Original 4,0 95,3 64,9 2,9 2,0 3,0 2,0 12,0

DMU 9 Alvo 4,0 95,3 64,9 2,9 2,0 3,0 2,0 12,0

DMU 9 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DMU 10 Original 2,0 190,6 129,7 5,8 3,0 4,0 2,0 14,0

DMU 10 Alvo 2,0 190,6 129,7 5,8 3,0 4,0 2,0 14,0

DMU 10 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

DMU 11 Original 28,0 63,5 1307,4 158,3 15,0 16,0 2,0 4,0

DMU 11 Alvo 28,0 20,0 512,6 7,9 17,0 16,0 7,0 20,0

DMU 11 % 0% -69% -61% -95% 13% 0% 250% 400%
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Para as DMUs consideradas eficientes, destaca-se que os valores de alvo encontrados 

são exatamente os originais de cada uma.  

Ao analisar os alvos para DMU3, nota-se que IN1, IN2 e OUT2 não precisam ser 

alterados para que a DMU se torne eficiente. Já os IN3 e IN4 precisam ser reduzidos, 

enquanto o OUT1, OUT3 e OUT4 precisam ser incrementados.  

Tanto para a DMU6 quanto para a DMU11, os IN1 e OUT2 não necessitam de 

alteração para que a DMU se torne eficiente. Neste caso, IN2, IN3 e IN4 precisam ser 

reduzidos, enquanto OUT1, OUT3 e OUT4 devem ser complementados. 

Os percentuais de variação entre o alvo e o valor original são proporcionais as 

variações de eficiência: DMU3, DMU6 e DMU11, em escala decrescente. 

Além disso, o modelo utilizado obteve valores de alvo inteiros para os indicadores 

com essa restrição: IN1, OUT1, OUT2, OUT3 e OUT4. 

Um ponto de influência é o uso de retorno constante de escala. No âmbito de projetos, 

considerar as variações de escala das variáveis, como por exemplo, variações de escopo e de 

custo dos projetos são importantes tomando como base o que representa a restrição tripla. 

Essas variações representam as características específicas dos projetos. Por esse motivo, a 

Parte ii faz uso desse fator. 

4.6.2. Parte ii – modelo (15) como retorno variável de escala e formulação (20) 

A parte ii é composta pelas atividades de cálculo de eficiência, identificação das 

DMUs benchmarks e identificação dos alvos.  A descrição das atividades é apresentada a 

seguir.  

 Cálculo de eficiência: 

Na Figura 20 são apresentados os valores de eficiência encontrados ao utilizar o 

modelo (15) como retorno variável de escala e a formulação (20) com os dados levantados. 
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Figura 20 - Eficiência das DMUs conforme modelo (15) e formulação (20) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

O resultado apresentado na Figura 20 mostra que todas as DMUs são consideradas 

igualmente eficientes, mesmo possuindo complexidades diferentes. Nesse caso, o problema de 

discriminação permanece. Apesar dos dados atenderem a relação proposta por (COOPER, 

SEIFORD & TONE, 2007), sexto parágrafo do item 2.2, página 26 desse trabalho, o estudo 

apresenta problemas de discriminação. 

 Identificação das DMUs benchmarks: 

Como todas as DMU foram consideradas 100% eficientes, não faz sentido falar-se em 

alvos e benchmarks. 

4.6.3. Parte iii – modelo (18) e formulação (19) como base 

A parte iii é composta pela atividade de melhora do poder de discriminação das 

eficiências. 

 Melhora do poder de discriminação das eficiências: 

O cálculo da eficiência foi feito por meio cálculo dos valores de α para todas as DMUs 

consideradas eficientes utilizando o modelo (18). Esse valor representa uma variável utilizada 

para cálculo da eficiência na formulação (19). Os valores de eficiência, calculados pela 

formulação (19), são apresentados na Figura 21. 
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Figura 21- Eficiência das DMUs conforme modelo (18) e formulação (19) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Os valores apresentados na Figura 21 mostram que o objetivo do uso do modelo foi 

atingido. Foi possível encontrar valores discriminados para as DMUs consideras igualmente 

eficientes na Parte ii. Todas as DMUs apresentaram valores de eficiência diferentes entre si. 

Destaca-se o projeto 8, com um valor de eficiência muito superior aos outros. 

Como todas as DMUs permanecem como eficientes, possuem elas mesmas como 

benchmark, e seus alvos são seus respectivos valores originais. 

4.7. Análise dos resultados 

O uso das áreas de conhecimento do PMBoK tomando como base a restrição tripla – 

tempo, custo e escopo – permitiu o cálculo das eficiências e posterior comparação entre os 

projetos. O resultado do sucesso da comparação entre os projetos pode ser relacionado à 

escolha dos indicadores utilizados no estudo, como descrito em WHITE PAPER PMI (2004) 

e da escolha do modelo de DEA que atendesse às restrições dos dados.  

A escolha do DEA, como metodologia de cálculo de eficiência, teve como decorrência 

a utilização do conceito de eficiência técnica. Dessa maneira, proporcionou uma forma de 

calcular a eficiência relativa entre projetos, como apresentado em Vitner et al. (2006).  

A escolha correta dos indicadores a serem utilizados como inputs e outputs permitiu a 

determinação dos valores de eficiência, além de considerar as particularidades dos projetos. 

Nesse caso, as particularidades são as diferentes alterações de escopo ocorridas ao longo de 

cada projeto comparado. Além disso, possibilitou encontrar alvos que respeitassem a premissa 
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da integralidade, suprindo a carência na literatura, como enfatizado na introdução desse 

estudo. 

Tomando como base o contexto do caso estudado, alguns motivos podem ser 

elencados como justificativa de haver resultados favoráveis em apenas alguns dos projetos: o 

nível de experiência dos gerentes técnicos de projetos, o fato dos projetos serem gerenciados 

por diferentes profissionais ao longo do seu desenvolvimento, o foco que o projeto recebeu 

dos colaboradores durante o seu desenvolvimento e o nível de maturidade do projeto para 

suportar a definição do seu escopo. 

Com relação ao projeto benchmark, o resultado da parte iii mostra o projeto 8 como 

sendo o mais eficiente, mesmo sendo considerado um projeto de média complexidade. Com 

isso, sugere-se que esse projeto passe por um estudo aprofundado, em que esperasse encontrar 

pontos de destaque de seu gerenciamento.   
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5. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados, é possível afirmar que o questionamento proposto “Como 

identificar benchmarks e pontos de melhoria para projetos relativamente menos eficientes, 

considerando-se alguns indicadores de gestão inteiros, em um ambiente multiprojetos?” foi 

respondido. Durante o estudo identificou-se os benchmarks e os projetos relativamente menos 

eficientes tomando como base os valores de eficiência de cada projeto calculados por meio da 

aplicação dos modelos DEA para variáveis inteiras e não inteiras respectivamente. Para os 

projetos relativamente menos eficientes, também como resultado do modelo, identificou-se os 

pontos de melhoria na gestão e planejamento inicial do projeto alcançando-se referências 

inteiras para os devidos indicadores.  

 Com relação ao objetivo geral “Apresentar um procedimento metodológico baseado 

em modelagem por Análise Envoltória de Dados (DEA) para auxiliar na gestão do 

conhecimento e lições aprendidas baseadas em análise de eficiência”, conclui-se que o 

procedimento apresentado permitiu calcular a eficiência de cada um dos projetos e identificar, 

para aqueles menos eficientes, os valores-alvo para obterem um melhor desempenho quando 

considerado o retorno constante de escala. Quando considerou-se o retorno variável de escala, 

em que se pode tratar os projetos com diferentes escopo etc., o modelo não apresentou poder 

discriminatório. Diante desse fato, aplicou-se o modelo de supereficiência onde se pode 

identificar os projetos de destaque. 

Como fatores de sucesso do procedimento metodológico, destaca-se a importância da 

escolha de modelos DEA que suportem as restrições de integralidade do caso em estudo, além 

do levantamento de indicadores corretos e do uso da restrição tripla como direcionamento 

para uma análise de eficiência entre projetos. Dessa maneira, ao identificar pontos de 

melhoria da gestão dos projetos, esse conhecimento pode ser utilizado durante o 

gerenciamento de projetos futuros, de forma a aumentar as chances dos mesmos serem 

relativamente mais eficientes.  

Em relação ao objetivo específico “Identificar via pesquisa bibliográfica e documental, 

um conjunto de indicadores para análise de eficiência em projetos na área de engenharia na 

indústria automotiva”, conclui-se que para a empresa em estudo, foi possível identificar um 

conjunto de indicadores quantitativos que propiciaram, por meio da aplicação da DEA, 

encontrar valores de eficiência para cada um dos projetos. 

Neste caso, o número total de indicadores levantados foi menor do que a quantidade 

de projetos disponíveis na empresa em estudo. Mesmo assim, tomando como base o requisito 
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de (COOPER, SEIFORD & TONE, 2007) apresentado da seção 2.2, na parte i da aplicação do 

modelo, o resultado apresentou valores de eficiência com baixo poder de discriminação. 

Em relação ao objetivo específico “Selecionar via pesquisa bibliográfica, o modelo 

DEA mais adequado para calcular a eficiência dos projetos, dados os indicadores 

estabelecidos”, conclui-se que os modelos escolhidos consideraram as particularidades de 

integralidade dos indicadores. Como evidência, têm-se os valores inteiros dos alvos para o 

input 1 e para todos os outputs. 

Em relação ao objetivo específico “Propor uma abordagem para as análises de 

eficiência via DEA”, conclui-se que o procedimento proposto por meio das etapas do estudo 

descritivo de projetos permitiu levantar indicadores e DMUs, com seus respectivos dados, 

definir modelos e formulações que possibilitaram a análise. 

A abordagem para análise de eficiência proposta permitiu comparar projetos 

considerados, de início, incomparáveis. Como importância da abordagem proposta, tem-se 

uma maneira de comparar projetos, prática não comum na empresa em estudo. Como 

consequência, corrobora com práticas de gestão do conhecimento, ao prover à comunidade da 

empresa, pontos de melhoria nesse âmbito. 

Em relação ao objetivo específico “Aplicar a abordagem proposta para as análises de 

eficiência via DEA num caso prático numa indústria automobilística”, conclui-se que os 

pontos de melhoria foram analisados por meio dos alvos encontrados para cada DMU, quando 

considerado o retorno constante de escala. Dessa maneira, foram divididos com base nas áreas 

de conhecimento presentes na restrição tripla: tempo, custo e escopo. 

Para indicadores de tempo, ao fazer a estimativa de duração do projeto nas fases 

iniciais de planejamento, sugere-se utilizar histórico de outros projetos de similar 

complexidade como base. Além disso, ao longo do gerenciamento do projeto, priorizar a 

definição e sequenciamento das atividades, suas respectivas durações e o acompanhamento do 

cronograma inicial. 

Para indicadores de custo, ao fazer as estimativas de custo total, assim como custos 

específicos (horas trabalhadas e custo com material), sugere-se utilizar histórico de outros 

projetos de similar complexidade como base, assim como para os indicadores de tempo. Neste 

caso, ao longo do projeto, deve-se atentar ao acompanhamento, de tempo em tempo, do valor 

gasto versus o previsto de maneira a suportar o controle de custos do projeto. 

Para indicadores de escopo, eles estão relacionados diretamente com a complexidade 

do projeto. No contexto do caso estudado, projetos com maior complexidade tendem a 
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necessitar de um tempo e custo maior de desenvolvimento. Neste caso, durante o 

planejamento inicial e definição do escopo do projeto, No início do projeto, deve-se seguir a 

disciplinas de definição do que faz e do que não faz parte do projeto (PMI, 2013). Para 

garantir o controle do escopo, atividades de gerenciamento de mudanças deve fazer parte das 

atividades de gestão do projeto. 

Em relação ao objetivo específico “Verificar a aplicabilidade da abordagem proposta 

para as análises de eficiência via DEA”, conclui-se que os resultados apresentados na seção 4 

mostram que os indicadores, seus respectivos dados e modelos, ao serem aplicados na 

empresa em estudo, propiciaram calcular as eficiências de cada DMU e classificá-las como 

eficientes e não eficientes. Para as DMUs não eficientes, permitiu identificar suas respectivas 

DMUs benchmarks e os alvos para seus indicadores, de forma que se tornassem eficientes. 

Identificou-se também o projeto 8 como destaque para um estudo aprofundado das técnicas 

adotadas em seu gerenciamento. Essa identificação se deu a partir da análise dos resultados da 

supereficiência. 

O fato dos objetivos específicos anteriores terem sido atingidos foi crucial para o 

atendimento deste último. Destaca-se a qualidade dos dados, escolha dos modelos e o cenário 

disponível para aplicação da abordagem. Apesar das restrições, descritas posteriormente, o 

estudo obteve sucesso. 

Com base nos resultados e disponibilidade dos dados, existe espaço para melhores 

práticas de gestão de projetos dentro da empresa em estudo. Essa inferência toma como base a 

quantidade de indicadores que deveriam ser alterados para que cada um dos projetos pudesse 

ser considerado eficiente. Dentre elas, destaca-se a padronização de armazenamento dos 

dados, a contratação de gerentes técnicos de projetos com experiência similar e padronização 

das atividades de gerenciamento de projetos. 

Como restrições do trabalho, tem-se a disponibilidade de dados dos indicadores e 

projetos. Por um lado, somente dados de projetos ocorridos entre 2011 e 2014 estavam 

disponíveis, o que limitou a quantidade de projetos (DMUs) utilizada no estudo. Por outro, 

toda a análise foi feita utilizando os indicados provenientes da entrevista com os especialistas, 

inclusive a seleção dos projetos participantes. Com isso, não há garantia que os indicadores 

escolhidos foram os ideais. Outra limitação é o fato de que na presente pesquisa não foi 

considerado o compartilhamento dos recursos. Será assumido que os mesmos foram 

devidamente divididos. 
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Vale destacar que o modelo utilizado neste trabalho foi escolhido com base nas 

características dos indicadores disponíveis. Para estudos em outros cenários, empresas, 

projetos e indicadores, toda a pesquisa e testes com modelos precisa ser reacessada, seguindo 

o procedimento metodológico proposto. 

Para trabalhos futuros, sugere-se para um entendimento aprofundado das 

oportunidades de melhoria de cada projeto, por meio de um estudo detalhado do histórico de 

cada um deles. Além disso, sugere-se aplicar a abordagem em um ambiente que tenha um 

maior número de DMUs disponíveis.  
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APÊNDICE I 

 

 

Indicador
Unidade de 

medida
Descrição

Exemplo: Custo total  das atividades de Engenharia do projeto. Reais Total, em reais, gasto pela área de Engenharia ao longo do projeto.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

- O plano de desenvolvimento do produto possui atividades específicas de Engenharia. Algumas delas possuem indicadores.

Desses indicadores, liste, com base na sua opinão, quais poderiam ser utilizados como métrica de análise de eficiência

comparativa entre projetos, sua unidade de medida e o que ele significa dentro do cenário de gerenciamento de projetos. Ver

exemplo.

Entrevista semi-estruturada: 
Dissertação Fernanda Santos Mendes

Formação:

Tempo de experiência em projetos (em anos):

Cargo atual:


