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1. RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo utilizar a metodologia Análise Envoltória 

de Dados aplicada a alguns problemas, em especial, aqueles relacionados com a 

temática ambiental e com a educação. Na temática ambiental foram abordados os 

seguintes problemas: consumo de energia elétrica dos países; emissão de gás 

carbônico dos países; consumo de energia elétrica das regiões brasileiras e fontes 

de energia elétrica. Quanto à educação, a Análise Envoltória de Dados foi utilizada 

nos seguntes problemas: notas do PISA, instituições de Ensino Superior e cursos de 

pós-graduação da área de Engenharia IV. 

 

2. INTRODUÇÃO 

É comum em diversos momentos da vida a necessidade de se tomar 

decisões, das mais simples até as mais complexas, que demandam a elaboração de 

um modelo. Em geral, os modelos representam uma visão bem estruturada da 

realidade. Os modelos matemáticos usam relações matemáticas para descrever ou 

representar um objeto ou problema de decisão e podem em seu processo de criação 

auxiliar no entendimento do problema e como consequência melhorar a análise de 

decisão. Nesse sentido, a Modelagem Matemática pode ser entendida como um 

processo nos quais os fenômenos reais são traduzidos em problemas matemáticos, 

permitindo que suas soluções sejam analisadas e interpretadas. 

De longo tempo, nas mais variadas áreas, a ferramenta matemática é 

imprescindível para estudos e análises de dados experimentais possibilitando fazer 

previsões sobre o fenômeno de interesse. Nesta direção, a presente pesquisa busca 

utilizar modelos matemáticos relacionados com a Análise Envoltória de Dados (DEA 

– Data Envelopment Analysis) para o tratamento de alguns problemas. 

A Análise Envoltória de Dados tem sido usada no estudo da eficiência relativa 

das unidades em muitas áreas: educação, administração, engenharia, dentre outras. 

Essa ferramenta permite avaliar vários fatores: técnico, social, econômico e 

ambiental, portanto realizar uma análise integrada. 

 

 

 



3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo utilizar a Análise Envoltória de Dados para 

resolver alguns problemas do setor ambiental e educacional, auxiliando no processo 

de tomada de decisão. 

 

4. METODOLOGIA 

A Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) é uma 

ferramenta da estatística não paramétrica, que avalia a eficiência de unidades 

tomadoras de decisão, comparando entidades que realizam tarefas similares e se 

diferenciam pela quantidade de recursos (inputs ou insumos) e de bens (outputs ou 

produtos) envolvidos (MILIONI; ALVES, 2013). As unidades avaliadas são 

denominadas por DMUs (Decision Making Units). 

A Análise Envoltória de Dados tem sido usada no estudo da eficiência relativa 

das unidades em muitas áreas como educação, administração, engenharia etc. 

Há dois modelos DEA clássicos: CRS e BCC. O modelo CRS (Constant 

Returns to Scale) aborda como hipótese retornos constante à escala (CHARNES; 

COOPER; RHODES, 1978). Em sua formulação matemática cada DMU (k = 

1,2,3,4...) é considerada como uma unidade de produção que utiliza n inputs ikx  (i = 

1,2,3,4,...,n) para gerar m outputs jky  (j = 1,2,3,4,...,m). 

O modelo CRS maximiza o quociente entre a combinação linear dos outputs e 

a combinação linear dos inputs, com a restrição de que para qualquer DMU esse 

quociente não pode ser maior que 1. Este problema de programação fracionária, 

mediante alguns artifícios matemáticos, pode ser linearizado e transformado em um 

Problema de Programação Linear mostrado em (1). 
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Onde: oh  é a eficiência da DMU o em análise; 0ix  e 0jy  são os pesos para os 

inputs e outputs da DMU o; respectivamente. 

O modelo BCC (BANKER; CHARNES; COOPER, 1984), também conhecido 

como VRS (Variable Returns to Scale), (retorno variáveis à escala, isto é, substitui o 

axioma da proporcionalidade pelo axioma da convexidade), leva em conta situações 

de eficiência de produção com variação de escala e não admite proporcionalidade 

entre inputs e outputs. São possíveis duas orientações radiais para esses modelos 

na busca da fronteira de eficiência: orientação a inputs e orientação a outputs 

(GOMES et al., 2009). Neste modelo é usada uma formulação apresentada na 

equação 16, onde que para cada DMU há o Problema de Programação Linear 

apresentado em (2). 
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No modelo BCC, a eficiência é dada por oh  e ikx  representa o input i da DMU 

k; jky  representa o output j da DMU k; iv  e ju , representam as variáveis de decisão 

referentes aos inputs i e aos outputs j, respectivamente; 
*

u é um fator de escala, 

quando positivo indica que a DMU está em região de retornos decrescentes de 

escala; se negativo os retornos de escala são crescentes. Caso 0h  é igual a 1, a 

DMU o em análise é considerada eficiente. No modelo BCC uma DMU é eficiente se, 

na escala em que opera, é a que melhor aproveita os inputs de que dispõe. Já no 

modelo CCR, uma DMU é eficiente quando apresenta o melhor quociente de outputs 

com relação aos inputs, ou seja, aproveita melhor os inputs sem considerar a escala 

de operação da DMU. 



Modelos DEA têm como objetivo calcular a eficiência das unidades 

produtivas, denominadas DMUs, conhecendo-se os níveis de recursos empregados 

e de resultados obtidos. DEA otimiza cada observação individual, de modo a estimar 

uma fronteira eficiente (linear por partes), composta das unidades que apresentam 

as melhores práticas dentro da amostra em avaliação (unidades Pareto-Koopmans 

eficientes). Essas unidades servem como referência ou benchmarking para as 

unidades ineficientes (GOMES et al., 2009). 

Para utilização da ferramenta DEA algumas características devem ser 

consideradas: 

 O DEA é eficiente quando o número de entradas e saídas é menor que o 

número de DMUs. 

 Utilizar o número de DMUs no mínimo duas vezes a multiplicação de 

insumos e produtos. 

 Não é aconselhável misturar unidades de medida. 

 Não omitir variáveis correlacionadas. 

 Os insumos devem ser variáveis a serem minimizadas e os produtos as 

variáveis a serem maximizadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

O desenvolvimento da pesquisa possibilitou a aplicação da ferramenta DEA 

em problemas ambientais e da educação, destacados abaixo. 

5.1. Temática ambiental 

5.1.1. Consumo de energia elétrica dos países 

Comparar a eficiência de alguns países (DMUs) quanto ao consumo de 

energia elétrica, tendo como input: consumo per capita, outputs: PIB (Produto 

Interno Bruto) per capita e IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Como 

resultado, os países Itália e Serra Leoa obtiveram eficiência 100%. 

 

5.1.2. Emissão de gás carbônico dos países 

Comparar a eficiência de alguns países (DMUs) quanto à emissão de gás 

carbônico, tendo como input: emissão de CO2 e outputs: população, consumo de 

energia elétrica e área territorial. Como resultado, os países Brasil e França 

apresentaram eficiência 100%. 



 

5.1.3. Consumo de energia elétrica das regiões do Brasil 

Comparar a eficiência das regiões do Brasil (DMUs) quanto ao consumo de 

energia elétrica, tendo como input: consumo per capita de energia elétrica, outputs: 

PIB per capita e IDH. Como resultado, as regiões Nordeste e Centro-Oeste tiveram 

eficiência 100%. 

 

5.1.4. Fontes de energia elétrica 

Comparar a eficiência de algumas usinas de geração de energia elétrica 

(nuclear, eólica, termelétrica, hidrelétrica) do Brasil (DMUs). Os inputs foram: custo, 

tempo de construção (meses), manutenção (escala de 0-10), tempo de retorno e o 

output a produção anual de energia elétrica. Como resultado, a energia hidrelétrica 

mostrou ser a mais eficiente e em segundo lugar a energia eólica. 

 

5.2. Temática educacional 

5.2.1. Notas do PISA 

Comparar a eficiência de alguns países (DMUs) em relação às notas do PISA, 

tendo como inputs: notas do PISA, PIB; porcentagem do PIB destinada à educação; 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e como outputs: notas do PISA. Como 

resultado os países Finlândia, China, Austrália e Reino Unido tiveram eficiência 

100%. 

 

5.2.2. Instituições de Ensino Superior 

Comparar a eficiência de algumas instituições de Ensino Superior (DMUs) 

(INEP, 2013), tendo como inputs: PIB Educação (referente ao estado), 1-Proporção 

de docentes doutores e como outputs: nota média do ENADE, IGC. Dentre as vinte 

universidades selecionadas, aquelas que apresentaram eficiência de 100% foram: 

UNESP, UFPA, UFRJ e UNIFOR. 

 

5.2.3. Cursos de pós-graduação na área de Engenharia IV 

Comparar a eficiência dos cursos de pós-graduação na área de Engenharia 

IV (FUJITA, 2015), mais especificamente os cursos da Engenharia Elétrica (Elétrica, 

Telecomunicação, Eletrônica, Computação e Sistemas de Comunicação e 

Automação e Informação) e Engenharia Biomédica (Biomédica e Informação). 



Foram selecionadas 20 instituições com cursos de pós-graduação que contém a 

área de Engenharia IV (DMUs), sendo os inputs a quantidade de docentes 

permanentes e os outputs: número de teses, número de dissertações e número de 

artigos com avaliação CAPES A e B (CAPES, 2013). Dentre os vinte cursos de pós-

graduação selecionados, aqueles que apresentaram eficiência de 100% foram: 

Engenharia Elétrica da UFMG, Engenharia Elétrica da UNIFEI, Engenharia 

Biomédica da UFPE, Engenharia de Telecomunicações da UFF e Engenharia 

Eletrônica e Computação do ITA. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho abordou a temática Análise Envoltória de Dados na 

temática ambiental e educacional. Por meio do estudo destes diferentes tópicos, 

pôde-se ampliar as expectativas sobre a ferramenta DEA. 

O desenvolvimento das atividades proporcionou o conhecimento da 

ferramenta Análise Envoltória de Dados, bem como o manuseio com o Microsoft 

Excel DEA Frontier e o SIAD para obter a solução dos problemas destacados acima. 

A pesquisa realizada para o levantamento dos dados possibilitou o 

conhecimento de diversas áreas, demandando muitas vezes a necessidade de 

realizar simplicações para o tratamento do problema. 
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