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RESUMO 

 

A definição das fronteiras da firma é tema que tem ocupado os teóricos organizacionais há 

bastante tempo, sendo o trabalho seminal de Coase (1937) apontado como desencadeador de 

uma evolução teórica, com ênfase nas estruturas de governança, que desemboca numa 

moderna teoria dos contratos incompletos. A Economia dos Custos de Transação (ECT) e a 

Teoria da Agência surgem dentro desta evolução, sendo bastante utilizadas em estudos 

associados ao tema. Empiricamente, a Análise Envoltória de Dados (DEA) vem se firmando 

como ferramenta adequada para análises de eficiência. Embora a ECT argumente que ativos 

específicos devam ser internalizados, estudos recentes fora do mainstream da teoria mostram 

que, muitas vezes, as firmas podem decidir, por motivos diversos, contratá-los no mercado. 

As pesquisas sobre custos de transação deparam-se, com a indisponibilidade de informações e 

com dificuldades metodológicas para medição de suas variáveis críticas. Existe, ainda, a 

necessidade de aprofundamento metodológico. O referencial teórico contempla trabalhos 

clássicos da ECT e da Teoria da Agência, mas também trabalhos mais recentes, fora do 

mainstream da ECT, que alertam para a existência de estratégias no uso de ativos específicos 

não necessariamente alinhadas com as ideias clássicas da ECT. A indústria petrolífera 

brasileira é o foco da tese, que teve como objetivo avaliar a eficiência dos contratos de 

serviços de elevada especificidade terceirizados pela Petrobras. Para tanto, foram feitas a 

categorização dos serviços terceirizados quanto à especificidade e a descrição dos serviços de 

mais elevada especificidade. Na sequência, foi verificada a existência de relação entre a 

especificidade dos serviços e uma série de variáveis, encontrando-se resultados divergentes do 

que prega o mainstream da ECT. Em seguida, foi elaborado um modelo DEA para análise de 

eficiência na utilização de serviços de sondas de perfuração terrestres, identificado entre os de 

mais elevada especificidade. O passo seguinte foi a aplicação do modelo para medição da 

eficiência dos contratos de sondas. Por fim, foi verificada a existência de relação entre a 

eficiência dos contratos e uma série de variáveis encontrando-se, mais uma vez, resultados 

não condizentes com o mainstream da teoria. No tocante à análise de eficiência dos contratos 

de sonda, o modelo elaborado é compatível com o que se encontra em produções acadêmicas 

sobre eficiência de sondas. Os resultados quanto à eficiência mostram um largo espectro de 

escores, com eficiências que variam de 31,79% a 100%, sendo baixa a eficiência média da 

amostra. Há consonância entre os resultados do modelo e as práticas adotadas pela Petrobras. 

Os resultados reforçam a posição da DEA como ferramenta importante nos estudos de 

eficiência, com possibilidade de uso para análise de outros tipos de contratos. Em termos de 

achados teóricos, os resultados reforçam os argumentos de que existem situações em que as 

estratégias das organizações, no que se referem à utilização de ativos e serviços de elevada 

especificidade, não seguem necessariamente o que é preconizado pelo mainstream da ECT. 

 

 

Palavras-Chave: Eficiência. DEA. Contratos. Custos de transação. Indústria petrolífera. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The definition of the boundaries of the firms is subject that has occupied the organizational 

theorists long ago, being the seminal work of Coase (1937) indicated as the trigger for one 

theoretical evolution, with emphasis on governance structures, which led to a modern theory 

of incomplete contracts. The Transaction Cost Economics (TCE) and Agency Theory arise 

within this evolution, being widely used in studies related to the theme. Empirically, data 

envelopment analysis (DEA) has established itself as a suitable tool for analysis of efficiency. 

Although TCE argues that specific assets must be internalized, recent studies outside the 

mainstream of theory show that, often, firms may decide, for various reasons, hire them on the 

market. Researches on transaction costs face with the unavailability of information and 

methodological difficulties in measuring their critical variables. There's still the need for 

further methodological deepening. The theoretical framework includes classic works of TCE 

and Agency Theory, but also more recent works, outside the mainstream of TCE, which warn 

about the existence of strategies in use of specific assets that aren’t necessarily aligned with 

the classical ideas of TCE. The Brazilian oil industry is the focus of this thesis, that aimed to 

evaluate the efficiency of contracts involving high specificity service outsourced by Petrobras. 

In order to this, we made the categorization of outsourced services in terms of specificity, as 

well the description of services with higher specificity. Then, we verified the existence of 

relationship between the specificity of services and a number of variables, being found 

divergent results than those that are preached by the mainstream of TCE. Then, we designed a 

DEA model to analyze the efficiency in the use of onshore drilling rigs, identified among the 

services of highest specificity. The next step was the application of the model to evaluate the 

performance of drilling rigs contracts. Finally, we verified the existence of relationship 

between the efficiency of contracts and a number of variables, being found, again, results not 

consistent with the theory mainstream. Regarding to analyze of efficiency of drilling rigs 

contracts, the model developed is compatible with what is found in academic productions in 

efficiency of drilling rigs. The results on efficiency show a wide range of scores, with 

efficiencies ranging from 31.79% to 100%, being low the sample efficiency average. There is 

consonance between the model results and the practices adopted by Petrobras. The results 

strengthen the DEA as an important tool in studies of efficiency with possibility to use for 

analysis other types of contracts. In terms of theoretical findings, the results reinforce the 

arguments that there are situations in which the strategies of the organizations, in terms of use 

of assets and services of high specificity, do not necessarily follow what is recommended by 

the mainstream of TCE. 

 

Keywords: Efficiency. DEA. Contracts. Transaction costs. Oil industry. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A definição das fronteiras da firma é um tema que tem ocupado os teóricos 

organizacionais há bastante tempo, sendo o trabalho seminal de Coase (1937) apontado como 

o desencadeador de toda uma evolução teórica, com ênfase nas estruturas de governança e na 

eficiência das organizações, que desemboca numa moderna teoria dos contratos incompletos. 

 A evolução da Teoria dos Contratos passa por cinco estágios, onde no primeiro 

são considerados contratos de trocas eficientes em ambientes sem incertezas e sem 

informação assimétrica. O reconhecimento da existência de incertezas, na década de 1950, 

caracteriza o segundo estágio, ao passo que na década de 1970, a consideração da existência 

de assimetria de informação nas relações contratuais leva a elaboração de uma teoria de 

incentivos, caracterizando o terceiro estágio e o surgimento da Teoria da Agência. Estudos 

com comprometimento e renegociações na década de 1980 caracterizam o quarto estágio e, 

por fim, chega-se aos estudos dos contratos incompletos de longo prazo (BOLTON; 

DEWATRIPONT, 2005). A cronologia das contribuições para o desenvolvimento de uma 

teoria dos contratos incompletos pode ser apresentada da seguinte forma: Williamson (1975), 

Klein, Crawford e Alchian (1978), Grout (1984), Williamson (1989), Grossman e Hart (1986) 

e Hart e Moore (1990). 

A Economia dos Custos de Transação (ECT) e a Teoria da Agência são duas 

teorias surgidas dentro desta evolução que são bastante utilizadas em estudos associados ao 

tema. Empiricamente, a Análise Envoltória de Dados (DEA) vem ano após ano se firmando 

no meio acadêmico como ferramenta adequada para análises de eficiência. 

A ECT considera os custos de transação como determinantes para a escolha da 

estrutura organizacional. Estudar as estruturas organizacionais, nesta perspectiva, é analisar as 

fronteiras da firma, ou seja, entender como as firmas se organizam da forma mais eficiente 

para atingir resultados a partir da utilização de ativos. 

Existem vários tipos de fronteiras das firmas. Neste trabalho é utilizada a 

classificação de Besanko et al (2006), segundo a qual as fronteiras podem se estender em três 

direções: a horizontal, a vertical e a corporativa. As fronteiras horizontais se referem ao 

tamanho do mercado no qual a firma opera, as verticais se referem à estratégia da firma 

quanto a executar operações internamente ou contratá-las no mercado, e por fim, as fronteiras 

corporativas referem-se ao conjunto de diferentes negócios nos quais a empresa compete. 
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De acordo com a ECT, as fronteiras verticais das firmas são influenciadas 

sobremaneira pela especificidade dos ativos. Desta forma, transações que envolvem ativos 

específicos têm maior tendência a ser internalizadas, ao passo que transações que envolvem 

ativos de baixa especificidade tendem a ser contratadas no mercado. Na verdade, a 

internalização e a contratação no mercado, aqui tratada como terceirização, representam os 

extremos de um continuum de possibilidades de integração vertical, o qual inclui diversas 

outras opções, como por exemplo, a subcontratação, a utilização de empregados temporários, 

a utilização de projetos conjuntos envolvendo fornecedores, a formação de joint ventures, os 

licenciamentos, os acordos de coprodução e os consórcios. Williamson (1975) chama a 

atenção para a existência, entre as duas estruturas clássicas de governança, das chamadas 

estruturas híbridas. 

Embora a ECT argumente que ativos específicos devam ser internalizados, muitas 

vezes as firmas podem decidir, por motivos diversos, contratá-los no mercado. Kvaløy (2007), 

Ruzzier (2009) e Osmundsen (1999), por exemplo, chamam a atenção para o fato de elevadas 

especificidades não levarem necessariamente à integração vertical. Kvaløy (2007) aponta a 

existência de contratos relacionais no uso de ativos específicos. Ruzzier (2009) explica esta 

tendência através de um modelo no qual ativos de elevada especificidade apresentam baixos 

retornos em usos alternativos, de tal forma a não fornecerem incentivos suficientes para 

justificar a internalização, ao passo que, na outra ponta, existem ativos de baixa especificidade 

cujos retornos em usos alternativos são elevados o suficiente para justificar a internalização. 

Osmundsen (1999) relata a prática da extensão dos contratos na indústria petrolífera offshore 

como recompensa pela ausência de comportamento oportunista. 

Anderson, Glenn e Sedatole (2000) analisaram um caso na indústria 

automobilística norte americana, no qual há a terceirização de partes complexas com atributos 

normalmente associados à internalização. Neste caso, a decisão de terceirizar está ligada à 

otimização da utilização da capacidade instalada no curto prazo, ao custo de oportunidade do 

uso dos ativos internos, assim como à decisão de redução da exposição dos gestores ao risco 

de baixo desempenho na execução de trabalhos mais complexos. 

Milgrom e Roberts (1992), por sua vez, apontam a dificuldade de separação dos 

custos de produção dos custos de transação e a existência de conflitos entre os objetivos locais 

e centrais da firma, como situações onde a decisão de internalizar ou terceirizar pode ir de 

encontro ao preconizado pela ECT. 

A estratégia quanto ao uso de ativos é também analisada pela Resourced Based 

View (RBV), na qual não são feitas considerações quanto à especificidade, mas os ativos são 
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vistos como recursos. Enquanto a ECT lida com transações envolvendo ativos específicos 

sujeitas ao oportunismo, as quais podem ser internalizadas ou terceirizadas, a RBV trata da 

utilização de um conjunto de recursos (financeiros, físicos, humanos e organizacionais), os 

quais podem ser internos ou externos, em função da estratégia de otimização adotada pela 

firma. O desempenho superior de uma firma, nesta perspectiva, depende de determinadas 

características dos recursos, a saber: valor, raridade, dificuldade de imitação e inexistência de 

substitutos estratégicos próximos (BARNEY; HESTERLY, 2004). 

A Teoria da Agência, por sua vez, toma como ponto de partida o modelo 

principal-agente, no qual uma das partes, o agente, é admitida pela outra, o principal, para 

tomar ações ou decisões que afetam os retornos do principal. Assim, a teoria pode ser 

empregada para a análise das relações contratuais estabelecidas interfirmas para a utilização 

de ativos, nas quais a contratante é o principal e a contratada é o agente. 

A Teoria da Agência é aplicável no estudo dos problemas de agência, os quais 

podem surgir em um cenário de incompletude contratual, caracterizado pela existência da 

racionalidade limitada, pela dificuldade de especificar ou mensurar o desempenho das partes, 

pela existência de informação assimétrica e, por conseguinte, da impossibilidade de se 

especificar cada contingência envolvida em um relacionamento. 

A Teoria da Agência pode ser utilizada, desta forma, como suporte no estudo de 

relações contratuais, de forma a ajudar a compreender, por exemplo, como são definidos os 

prazos dos contratos, qual o nível de detalhamento requerido e qual o papel dos sistemas de 

incentivos. 

As dificuldades existentes neste tipo de trabalho não são poucas. De início, 

pesquisas sobre contratos envolvem transações privadas revestidas, em muitos casos, de 

informações sigilosas. A escassez de dados bons e utilizáveis, a inexistência de publicação 

governamental sobre o assunto, a falta de publicidade dos contratos particulares e a exigência 

de anonimato das pesquisas realizadas nas firmas são dificuldades que se apresentam ao 

pesquisador. Ademais, há a dificuldade de se mensurar e se especificar modelos de contratos, 

resultando que as hipóteses centrais da teoria dos contratos não são imunes a problemas de 

medição (LYONS, 1996). 

Do ponto de vista metodológico, as pesquisas sobre custos de transação deparam-

se com a dificuldade para medição de suas variáveis críticas, que são a frequência das 

transações, a incerteza e a especificidade dos ativos (WILLIAMSON, 1989). Normalmente 

são realizados estudos de casos quantitativos ou qualitativos e análises econométricas 

transversais, sendo a variável especificidade dos ativos, destarte a dificuldade de sua 
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operacionalização, a mais utilizada nestes estudos. Existe ainda, portanto, a necessidade de 

aprofundamento metodológico nas pesquisas que usam a ECT. Neste cenário, as análises 

realizadas em segmentos específicos da economia, sejam qualitativas ou quantitativas, têm 

contribuído sobremaneira tanto para o fortalecimento do corpo teórico como para avanços 

metodológicos da ECT (SHELANSKI; KLEIN, 1995). 

 A indústria petrolífera é o foco desta tese. Trata-se de uma das mais importantes 

da economia mundial, caracterizada pela existência de grandes empresas produtoras e 

exportadoras, entre as quais há privadas e estatais, que em geral monopolizam o mercado de 

exploração e produção (E&P) em seus países e, frequentemente, outros estágios da cadeia 

produtiva do petróleo e gás natural, como a distribuição de derivados e a venda ao 

consumidor final. Nesta indústria, as fronteiras horizontais são delimitadas pelo mercado 

mundial. As fronteiras corporativas são determinadas pela atuação de cada empresa em 

diferentes negócios, como petróleo e gás, energias renováveis, etc. Por último, as fronteiras 

verticais são delimitadas pelo grau de internalização de operações de cada empresa em um 

negócio específico, como por exemplo, na exploração e produção de petróleo e gás. 

Uma das características da indústria petrolífera é o elevado grau de integração 

corporativa. As quinze empresas maiores produtoras de petróleo do mundo são responsáveis 

por cerca de metade da oferta mundial de petróleo e possuem elevado grau de participação na 

cadeia produtiva do petróleo. Sete destas quinze empresas (Saudi Aramco, NIOC, PDVSA, 

Pemex, Sonatrach, KPC e Petrobras) participam dos oito principais segmentos da cadeia 

produtiva, ao passo que oito (Exxon Mobil, CNPC, BP, Shell, Conoco Phillips, Chevron, 

Total e Gazprom) participam de sete destes oito segmentos (Fonte: Consulta aos sites das 15 

empresas
1
). 

O alto grau de integração corporativa da indústria petrolífera pode ser interpretado 

como uma forma de sobrevivência entre as grandes empresas, uma vez que todas exercem 

                                                
1 http://www.saudiaramco.com/irj/portal/anonymous 

 http://www.nioc.ir/Portal/Home/Default.aspx 

 http://www.exxonmobil.com/Corporate/ 

 http://www.pdvsa.com/ 

 http://www.cnpc.com.cn/en/ 

 http://www.bp.com/bodycopyarticle.do?categoryId=1&contentId=7052055 
 http://www.shell.com/ 

 http://www.conocophillips.com/EN/Pages/index.aspx 

 http://www.chevron.com/ 

 http://www.total.com/ 

 http://www.pemex.com/ 

 http://www.kpc.com.kw/default.aspx 

 http://www.sonatrach-dz.com/NEW/ 

 http://www.gazprom.com/ 

http://www.petrobras.com.br/pt/ 

http://www.saudiaramco.com/irj/portal/anonymous
http://www.nioc.ir/Portal/Home/Default.aspx
http://www.exxonmobil.com/Corporate/
http://www.pdvsa.com/
http://www.cnpc.com.cn/en/
http://www.bp.com/bodycopyarticle.do?categoryId=1&contentId=7052055
http://www.shell.com/
http://www.conocophillips.com/EN/Pages/index.aspx
http://www.chevron.com/
http://www.total.com/
http://www.pemex.com/
http://www.kpc.com.kw/default.aspx
http://www.sonatrach-dz.com/NEW/
http://www.gazprom.com/
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elevado poder de mercado em todos os estágios da cadeia produtiva. Do ponto de vista da 

ECT, este elevado grau de integração pode ser explicado pela presença de ativos específicos, 

uma vez que, segundo o mainstream da teoria, quanto maior é a presença de ativos específicos 

maior será o nível de integração. A atuação nos diversos segmentos reduz a dependência de 

outras empresas e possibilita a obtenção de ganhos cumulativos nos diversos segmentos da 

cadeia. A integração corporativa funciona, ainda, como barreira a entrada de novos players, 

uma vez que entrantes potenciais teriam que entrar em todos os estágios da cadeia para poder 

competir, o que aumenta os custos de capital e a escala de operações necessária à eficiência 

(STUCKEY; WHITE, 1993). 

A indústria petrolífera utiliza uma série de ativos específicos, o que faz com que 

as empresas adotem estratégias que implicam na internalização destes ativos ou na sua 

contratação no mercado através da utilização de contratos incompletos. Os volumes de 

transações e valores envolvidos são elevados, o que faz com que a verificação da eficiência da 

contratação de serviços seja uma questão importante, de interesse acadêmico, do público e da 

própria indústria. 

No Brasil, a principal empresa de petróleo é a Petrobras, que responde por cerca 

de oitenta por cento da produção de petróleo e gás natural, noventa e nove por cento do refino 

e trinta e quatro por cento da distribuição e revenda de derivados. O plano de negócios da 

empresa para o período 2013-2017 prevê investimentos da ordem de 237 bilhões de dólares 

(PETROBRAS, 2013). Sua estrutura de capital é mista, com controle acionário da União 

Federal. Criada em 1953, a empresa passou por diversas modificações na sua estrutura de 

governança ao longo de sua existência, convivendo com oscilações marcantes nas suas 

fronteiras, tanto corporativas como verticais. 

No que se refere às fronteiras verticais, nas duas últimas décadas a empresa 

operou entre os extremos da internalização de transações, ou primeirização
2
, e da 

terceirização de serviços. Os reflexos destas mudanças de estratégia podem ser vistos, por 

exemplo, na evolução da mão de obra (própria e terceirizada) empregada pela empresa, a qual 

sofreu fortes variações no período. Em 1989 a empresa tinha um efetivo de 60.028 

empregados próprios, mas como reflexo da intensificação da terceirização, esse número caiu 

em 2001 para 32.809. A partir de 2003 o efetivo próprio voltou a subir, chegando a 62.266 em 

2006. Na última década, marcada pelo incremento das atividades de exploração e produção na 

                                                
2
 A primeirização é um termo bastante empregado na indústria petrolífera brasileira, significando a utilização de 

empregados próprios, em substituição a empregados de empresas terceirizadas. Nesta linha, a primeirização é 

uma estratégia antagônica à terceirização. Uma boa discussão sobre o tema pode ser encontrada em Figueiredo et 

al (2005). 
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plataforma continental da região sudeste do país, o efetivo próprio continuou a crescer, 

chegando a 81.918 em 2013
3
. Quanto aos empregados terceirizados, entre 2006 e 2010 houve 

uma evolução do seu número, passando de 176.810 para 291.606 (PETROBRAS, 2010). 

A indústria petrolífera brasileira passa por um período de expressivo crescimento 

provocado, principalmente, pela descoberta do pré-sal. A magnitude dos investimentos 

envolvidos na atividade e a utilização por parte da Petrobras de diversos ativos específicos 

através de contratação no mercado, como parte de sua estratégia de atuação, criam um 

ambiente propício para a realização de estudos que busquem analisar a eficiência dos seus 

contratos. Desta forma, a questão que norteia a pesquisa é formulada nos seguintes termos: 

Qual a eficiência dos contratos de serviços de elevada especificidade da Petrobras? 

Para responder a questão apresentada, tem-se como objetivo geral avaliar a 

eficiência dos contratos de serviços de elevada especificidade terceirizados pela Petrobras. 

Para atingi-lo, o mesmo foi subdividido em 6 objetivos específicos, os quais são: 

 

a) Categorizar os serviços terceirizados pela Petrobras quanto ao grau de 

especificidade; 

b) Descrever os serviços de mais elevada especificidade terceirizados pela 

Petrobras; 

c) Verificar a relação entre a especificidade dos serviços e as variáveis duração, 

detalhamento, valor e sistema de incentivos dos contratos; 

d) Elaborar modelo DEA para análise de eficiência na utilização de contratos de 

serviços de elevada especificidade; 

e) Medir a eficiência na prestação de serviços de elevada especificidade; 

f) Verificar a relação entre a eficiência dos contratos analisados e as variáveis 

sistema de incentivos, número de empresas convidadas e avaliação dos contratos. 

 

A tese está estruturada em seis capítulos, dos quais esta introdução é o primeiro. 

No segundo capítulo, que tem como título “As fronteiras da firma sob a perspectiva dos 

custos de transação”, discorre-se sobre as estruturas de governança como decorrências dos 

custos de transação, detalham-se as estruturas hierárquicas, o mercado e as estruturas híbridas, 

e mostra-se como a ECT tem abordado o problema conhecido como “produzir ou comprar”. 

                                                
3 Dado de 09/03/2013, consultado no site da Petrobras: http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/ 
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No terceiro capítulo, que tem como título “A Contratação de Serviços sob a 

perspectiva da Teoria da Agência”, discute-se sobre o modelo principal-agente e os contratos 

incompletos, os direitos de propriedade e a duração dos contratos, a utilização de incentivos e 

a seleção dos agentes. 

O quarto capítulo versa sobre eficiência e análise envoltória de dados. São 

apresentados os conceitos básicos, o histórico, a evolução, as características e as perspectivas 

da DEA. Encerrando o capítulo, são abordados os modelos básicos e avançados de DEA. 

No quinto capítulo são apresentados os aspectos metodológicos, sendo feita a 

caracterização da pesquisa e as definições do caso e de como os dados foram coletados e 

analisados. 

No sexto capítulo são apresentados e discutidos os resultados. Para tanto, é feita a 

categorização dos serviços quanto á especificidade, são descritos os três tipos de serviço 

identificados como aqueles de maior especificidade (navios de grande porte, serviços em 

poços e locação/serviços de sondas e plataformas), são verificadas as hipóteses formuladas 

durante o trabalho, apresenta-se o modelo DEA para análise de eficiência na utilização de 

contratos de serviços de elevada especificidade, discorre-se sobre a eficiência de sondas de 

perfuração, que foi o tipo de serviço escolhido para análise de eficiência, e são apresentados 

os resultado da aplicação do modelo na medição da eficiência na utilização de contratos de 

sondas de perfuração terrestre. 

Por fim, são apresentadas as conclusões da pesquisa. 
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2 AS FRONTEIRAS DAS FIRMAS SOB A PERSPECTIVA DOS CUSTOS DE 

TRANSAÇÃO 

 

 

2.1 As estruturas de governança como decorrências dos custos de transação 

 

 

O debate sobre as estruturas de governança tem como ponto de partida a obra de 

Coase (1937), que ao explicar a razão da existência das firmas critica a visão que os 

economistas tinham do sistema econômico, ou seja, coordenado pelo mecanismo de preços e 

funcionando como um organismo. Nesta visão, ainda, pouca atividade de planejamento era 

imputada aos indivíduos, que fariam suas escolhas entre as alternativas disponíveis no 

mercado. Coase pondera que em um sistema regulado pelos preços, conforme a visão dos 

economistas neoclássicos, não haveria a necessidade de organização da produção pelos 

empreendedores, ou seja, não haveria espaço para a firma, situação diversa da que na 

realidade ocorre, onde a presença da firma substitui o mecanismo de preço na organização da 

produção. Coase demonstra, então, que a análise dos custos de transação na economia 

determina as formas organizacionais e as instituições do ambiente social. 

De acordo com Bolton e Dewatripont (2005), a primeira tentativa de desenvolver 

uma teoria formal que pudesse tratar as questões básicas formuladas por Coase é devida a 

Simon (1951). Simon analisa uma situação na qual pode ser vantajoso adiar uma decisão 

sobre fazer um contrato de aquisição no mercado ou um contrato de emprego, em virtude da 

falta de informação completa no momento da decisão. Embora analisando uma situação de 

utilização de mão de obra, Simon indica que o modelo pode ser aplicado também ao problema 

de escolha entre estratégias de utilização de ativos. 

Contudo, o economista que mais contribuiu, aceitando o desafio de Coase e 

articulando uma teoria da firma e das organizações foi Williamson, desenvolvendo o que hoje 

é normalmente referenciada como Economia dos Custos de Transação (ECT). 

Williamson muda a visão da organização como uma função de produção, que 

combina os insumos capital e trabalho para produzir saídas na forma de bens e serviços, para 

a análise dos custos de transação. A empresa passa a ser vista, então, não mais como uma 

função de produção, mas como uma estrutura de governança (WILLIAMSON, 1989). 

As estruturas clássicas de governança, na visão de Williamson (1975), são o 

mercado e a hierarquia. De acordo com Holmström e Roberts (1998, p. 77) “Williamson trata 
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as transações com o mercado como um default que é assumido como superior às transações 

dentro da organização a menos que os níveis de incerteza, frequência e especificidade do ativo 

sejam altos o bastante para retirar a transação do mercado”. Nessa lógica, quando a estrutura 

de mercado não consegue atender a todas as transações demandadas, é substituída pela 

estrutura hierárquica. 

De uma forma geral, duas estratégias estão disponíveis às empresas no sentido de 

melhorar seus desempenhos e utilização dos recursos: concentrar os recursos próprios em um 

conjunto de competências essenciais e terceirizar estrategicamente outras atividades (QUINN; 

HILMER, 1995). O que se observa é que as empresas buscam um equilíbrio entre a opção 

extrema de integrar verticalmente todas as suas atividades e a de terceirizar 

indiscriminadamente. 

Na visão de Barney e Hesterly (2004, p. 133), a contribuição mais duradoura de 

Coase teria sido “colocar os custos de transação no centro da questão da existência das firmas 

e sugerir que mercados e organizações são alternativas para gerenciar transações”. A teoria 

tem sido utilizada em estudos no campo da organização industrial, na economia do trabalho, 

no estudo da corporação moderna, nos sistemas econômicos comparados, na história 

empresarial, no estudo da organização familiar, nas formas não lucrativas da empresa, na 

economia do intermediário e nas finanças públicas (WILLIAMSON, 1989). Barney e Hesterly 

(2004) citam aplicações da ECT no trato da organização interna do congresso dos Estados 

Unidos, na organização da administração pública, na confiança nos procedimentos de troca, 

nas funções da governança e na maneira como as firmas são financiadas. 

Já Holmström e Roberts (1998) defendem que Williamson tendia a enfatizar as 

ineficiências ex post surgidas nas relações bilaterais em seu trabalho inicial, enquanto que nos 

trabalhos posteriores enfatizava os investimentos específicos. 

Os conceitos básicos da ECT são: a) a transação; b) a racionalidade limitada; c) o 

oportunismo; e d) a especificidade dos ativos. A lógica básica da ECT é que a existência 

simultânea de elevados níveis de incerteza e de especificidade dos ativos resulta em ambientes 

contratuais mais complexos e na necessidade de ajustes posteriores ao início do 

relacionamento (HOLMSTRÖM; ROBERTS, 1998). 

Uma boa definição de transação é dada por Ouchi (1980), para quem as 

transações surgem da interdependência provocada pela ação cooperativa entre os indivíduos. 

Esta interdependência 
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requer uma transação ou troca, na qual cada indivíduo dá alguma coisa de valor 

(trabalho, por exemplo) e recebe alguma coisa de valor (dinheiro, por exemplo) em 

troca. Em uma relação de mercado, a transação é realizada entre as duas partes e é 

mediada por um mecanismo de preço. […] Em uma relação burocrática, cada parte 

contribui com trabalho para uma corporação, a qual media a relação atribuindo um 

valor a cada contribuição e depois a compensando justamente (OUCHI, 1980, 

p.130). 

 

Assim, seja através de relações de mercado ou burocráticas, a transação envolve 

dois ou mais indivíduos em um processo de troca mediado por algum sistema de 

compensação. 

A adoção do conceito de racionalidade limitada pela ECT implica na visão do 

homem como um agente deliberadamente racional, mas de forma limitada. A racionalidade 

foi tema dos estudos de Simon, que em 1947 publicou o livro "Administrative Behavior", com 

o objetivo de mostrar como as organizações podem ser entendidas em termos de seus 

processos decisórios. Seu ponto central é que o processo de tomar decisão é o coração da 

administração. Baseado em um modelo de decisão clássico, ideal e racional, não existente no 

mundo real, Simon busca entender como as decisões são tomadas nas organizações (SIMON, 

1965). 

De acordo com o modelo clássico, o processo administrativo consistiria na seleção 

da melhor alternativa, entre aquelas disponíveis, que levasse à realização mais completa dos 

objetivos. Contudo, há limites práticos para a racionalidade humana, e esses limites não são 

estáticos, mas dependem do ambiente organizacional em que as decisões têm lugar. A tarefa 

da administração é, então, projetar ambientes nos quais o indivíduo possa se aproximar o 

máximo possível da racionalidade nas suas decisões (SIMON, 1965). 

Para ilustrar suas ideias, Simon lança mão das figuras do “homem econômico”, 

arquétipo do modelo clássico, e do “homem administrativo”, arquétipo da racionalidade 

limitada. A decisão do “homem econômico” envolve três etapas: a listagem de todas as 

estratégias possíveis, a determinação de todas as consequências decorrentes de cada uma 

dessas estratégias e a avaliação comparativa destes conjuntos de consequências. Contudo, o 

homem econômico é limitado por habilidades, hábitos e reflexos inconscientes, valores e 

concepções divergentes dos objetivos organizacionais, e por limitações de conhecimento e de 

disponibilidade de informação. Assim, o comportamento real é limitado, comparado à 

racionalidade objetiva, uma vez que a racionalidade requer um conhecimento completo e a 

antecipação das consequências resultantes de cada escolha, questões estas que dizem respeito 

ao futuro e, desta forma, a imaginação humana não consegue alcançar. Ainda, a racionalidade 
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requer o conhecimento de todas as alternativas disponíveis, quando na realidade apenas 

poucas alternativas vêm à mente (SIMON, 1965). 

Por sua vez, o “homem administrativo” é diferente do “homem econômico” 

porque enquanto o último busca selecionar a melhor alternativa, o primeiro se satisfaz com 

aquela que seja boa o suficiente. O “homem econômico” lida com um mundo real, com toda a 

sua complexidade. O “homem administrativo” vê o mundo como um modelo simplificado da 

realidade e toma suas decisões levando em conta apenas alguns fatores, vistos como 

relevantes e cruciais (SIMON, 1965). 

O conceito de oportunismo é trabalhado por Williamson (1989, p. 389) que 

defende que “os agentes humanos não cumprirão confiavelmente suas promessas, mas 

violarão a letra e o espírito de um acordo quando assim convenha a seus propósitos”. 

Williamson (1989, p. 57) trata o oportunismo como um comportamento que “se refere à 

revelação incompleta ou distorcida da informação, especialmente aos esforços premeditados 

para equivocar, distorcer, ocultar, ofuscar ou confundir”. Ademais, pode tomar as formas 

óbvia, sutil e natural (WILLIAMSON, 1995). O autor não defende que os indivíduos tenham 

um comportamento oportunista de forma contínua, mas que “alguns indivíduos são 

oportunistas às vezes e que a confiabilidade diferencial é raras vezes transparente ex ante” 

(1989, p. 73). 

Nas transações interfirmas, o oportunismo pode levar ao “problema de assalto”, 

cuja versão clássica é apresentada por Klein, Crawford e Alchian (1978). O problema existe 

quando uma parte faz investimentos específicos necessários para executar transações com 

outra parte. Dado que o investimento possui mais valor naquela transação do que em qualquer 

outra, e que os contratos são incompletos, podem surgir situações nas quais uma parte se torne 

vulnerável ao comportamento oportunista da outra parte. A proteção contra este tipo de 

comportamento passa pela integração vertical e pela melhor especificação dos contratos.  

 

Se a relação de suprimento depara-se com problemas de assalto mais extensivos, a 

melhor solução pode ser a integração vertical, com todas as partes do negócio sendo 

adquiridos internamente, e não externamente. A organização e a estrutura de 
governança de uma firma são, portanto, vistas como um mecanismo para lidar com 

problemas de assalto (HOLMSTRÖM; ROBERTS, 1998, p. 74). 

 

Não existe dúvida de que os problemas de assalto são de interesse central para o 

mundo dos negócios. Em acordos de negociação de joint ventures, contratos de 

capital de risco ou qualquer outro entre um número de acordos de negócios 

possíveis, muito tempo é consumido elaborando-se proteções contra assaltos. Ao 

mesmo tempo, tais contratos são evidências prima facie de que os problemas de 

assalto não são resolvidos unicamente pela integração do comprador e do vendedor 

em uma parte única – a firma (HOLMSTRÖM; ROBERTS, 1998, p. 80). 
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Há uma tendência para a resolução dos problemas de assalto “fora do guarda-

chuva da organização”, muitas vezes com soluções engenhosas para a solução do problema. 

Como exemplo de êxito no trato com os problemas de assalto é citado o sistema de 

subcontratação japonês, o qual é baseado em relações de longo prazo com um número 

limitado de fornecedores. Outros exemplos são: a contratação exclusiva; o uso de mini usinas 

para preparação de cargas para os fornos na indústria siderúrgica; a contratação interna, caso 

da indústria automobilística, onde os empregados terceirizados trabalham diretamente na linha 

de produção da montadora e; a formação de alianças de companhias aéreas (HOLMSTRÖM; 

ROBERTS, 1998). 

Quanto ao conceito especificidade dos ativos, Williamson (1989, p. 65) o 

relaciona aos “investimentos duráveis que se realizam em apoio a transações particulares, cujo 

custo de oportunidade é muito menor nos melhores usos alternativos ou para usuários 

alternativos se a transação original se termina prematuramente”. Barney e Hesterly (2004, p. 

137) tratam de investimentos específicos como “aqueles muito mais valiosos em determinada 

transação do que em quaisquer outras”. Besanko et al (2006, p. 145) argumentam que quando 

uma transação envolve ativos específicos, as partes não podem trocar os parceiros sem custos, 

“isto porque os ativos envolvidos na transação original teriam que ser reconfigurados para ter 

valor na nova relação ou os investimentos teriam que ser novamente feitos na nova relação”. 

Assim, os investimentos em ativos específicos prendem, em certo grau, as partes à relação. 

Nos relacionamentos que envolvem ativos específicos surgem as quase-rendas, 

que são as motivadoras dos problemas de assalto. A possibilidade deste tipo de 

comportamento oportunista leva ao investimento em salvaguardas que visam melhorar as 

posições do parceiro para o caso de possíveis barganhas durante a execução do contrato 

(BESANKO et al, 2006). Uma vez que não é fácil distinguir os indivíduos propensos ao 

oportunismo, a adoção de salvaguardas tem um custo (BARNEY; HESTERLY, 2004). Trata-

se, então, de proteger as transações através de salvaguardas ex ante para evitar oportunismo ex 

post. 

O problema da organização econômica, a partir da suposição da racionalidade 

limitada e do oportunismo, desta forma, seria a criação de “estruturas de contratação e 

governança que tenham o propósito e o efeito de economizar a racionalidade limitada, ao 

mesmo tempo em que defendem as transações dos perigos do oportunismo” (WILLIAMSON, 

1989, p. 10).  

A Figura 1 mostra o comportamento dos custos de transação em função do risco 

de comportamento oportunista e da adoção de salvaguardas. Nas transações onde não há o 
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risco da existência de comportamento oportunista (k=0) não há a necessidade da adoção de 

salvaguardas (chamemos de situação A). No caso da existência de risco de oportunismo (k>0) 

existem duas possibilidades: não adotar salvaguardas (s=0, situação B) ou adotar salvaguardas 

(s>0, situação C). Os custos são maiores à medida que se desloca da situação A, passando 

pela situação B e chegando à situação C. 

 

 

Figura 1: Custos de transação em função dos riscos de 

comportamento oportunista e adoção de salvaguardas. Fonte: 

Williamson (1995, p. 227). 

 

Quando a especificidade dos ativos é insignificante, as relações de mercado são 

suficientes para dar conta das transações. Contudo, a probabilidade de comportamentos 

oportunistas aumenta quando os ativos envolvidos nas transações são específicos. 

As estruturas de governança são, então, escolhidas em função dos custos de 

transação envolvidos, que por sua vez dependem da racionalidade limitada, do risco de 

oportunismo e da especificidade dos ativos. A ECT considera a existência das seguintes 

estruturas: mercado, hierarquia e estruturas híbridas
4
. Estas estruturas são discutidas a seguir. 

 

 

2.2 As estruturas hierárquicas, o mercado e as estruturas híbridas 

 

 

A especificidade dos ativos, na visão de Williamson (1989), é o principal motivo 

para a integração vertical. “À medida que aumenta a especificidade dos ativos, a balança se 

inclina em favor da organização interna” (p. 97), ou “a contratação no mercado deixa seu 

lugar à contratação bilateral, que por sua vez se vê substituída pela contratação unificada 

                                                
4 Uma classificação um pouco diferente é adotada por Ouchi (1980), que chama a estrutura hierárquica de 

burocrática e considera, ainda, a existência de outro tipo de estrutura, chamada de clã. 
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(organização interna), à medida que se aprofunda progressivamente a especificidade dos 

ativos” (p. 86). Stuckey e White (1993) incluem, além da especificidade, a intensidade e a 

durabilidade dos ativos como fatores contribuintes para a decisão de integrar verticalmente. Já 

Rothaermel et al (2006, p. 1035) defendem que as empresas se integram verticalmente para 

“construir barreiras de entradas, facilitar investimentos em ativos específicos, proteger a 

qualidade dos produtos e melhorar cronogramas e coordenação”. Para os autores, a integração 

vertical teria ainda o potencial de melhorar o desenvolvimento de novos produtos, uma vez 

que possibilitaria a integração do conhecimento tácito com ativos complementares através de 

diferentes atividades da cadeia de valor. 

Stuckey e White (1993) apontam quatro razões para a verticalização: 1) as falhas 

de mercado devido aos riscos e a falta de confiabilidade; 2) maior poder de mercado das 

empresas nos estágios upstream e downstream da cadeia industrial; 3) criação ou exploração 

de poder de mercado e; 4) mercados novos ou em declínio. Contudo, os autores advertem que 

a integração vertical “é uma estratégia arriscada – complexa, cara e difícil de reverter” (p. 71). 

A integração funciona como barreira de entrada quando, em determinado 

segmento, a maioria dos competidores é integrada verticalmente, dificultando a entrada de 

novos agentes. Já a integração vertical como resposta ao ciclo de vida da indústria ocorre 

quando a indústria é nova e a integração para frente tem o objetivo de desenvolver um 

mercado. Essa tática foi adotada nas décadas iniciais da indústria do alumínio, quando os 

produtores se integraram até à fabricação de produtos de alumínio e em produtos que 

tradicionalmente utilizavam outros metais como aço e cobre (STUCKEY; WHITE, 1993). 

Segundo Powell (1987), as organizações hierárquicas são tipicamente encontradas 

em ambientes sem fortes pressões competitivas, como em indústrias concentradas e nos 

setores públicos e sem interesses lucrativos. O autor cita o caso da indústria automobilística, 

onde a verticalização foi adotada como forma de garantir suprimentos em períodos de picos 

de demanda, proteger o segredo das mudanças de estilo e manter baixos os preços das partes 

fornecidas por outras companhias. 

Segundo Powell (1990), na hierarquia, a base normativa é encontrada nas relações 

de emprego; as comunicações se dão através de rotinas; os conflitos são resolvidos 

administrativamente através da supervisão; o grau de flexibilidade é baixo; o 

comprometimento entre as partes é de médio a alto; o clima é formal e burocrático; e as 

escolhas dos atores são dependentes. 

Williamson (1989) aponta como vantagem da integração vertical, em comparação 

com o mercado, a possibilidade de se fazer adaptações sem necessidade de consultar, 
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completar ou revisar acordos realizados entre as empresas. Já Ouchi (1980) destaca duas 

vantagens da organização burocrática: o uso de relações de emprego, que são contratos 

incompletos, e a criação de uma atmosfera de confiança entre empregados, dificilmente 

encontrada nas relações de mercado. Estas características reduziriam as tendências 

oportunistas. 

Segundo Chen e Riordan (2007), a maioria da literatura econômica analisa como a 

integração vertical per se altera os incentivos para a fixação de preços em mercados upstream 

e downstream. Ao analisarem o mercado de cimento e concreto da Itália, os autores concluem 

que uma empresa do upstream verticalmente integrada tem a habilidade e o incentivo para 

usar contratos de exclusividade para excluir competidores upstream igualmente eficientes e 

controlar os preços no downstream, o que acaba por produzir a cartelização no downstream. 

Essa prática tem tido tratamento severo pelas cortes e agências antitruste de diversos países, 

sendo em muitos casos considerada ilegal, uma vez que impede a competição. 

Apesar das vantagens apontadas para a integração vertical, esta alternativa tem 

sofrido diversas críticas nas últimas décadas. Stuckey e White (1993, p. 76), por exemplo, 

recomendam “não integrar verticalmente, a menos que seja absolutamente necessário”. Esta 

estratégia, na visão dos autores, é muito cara, arriscada e difícil de reverter. Eles alertam que, 

na maioria dos casos, a integração não é necessária e as empresas integram excessivamente, 

baseando-se em razões espúrias e em falhas dos gerentes ao analisarem as opções de 

estratégias de quase integração disponíveis, que “tendem a envolver custos mais baixos de 

capital e maior flexibilidade do que a integração vertical” (STUCKEY; WHITE, 1993, p. 76). 

Grossman e Helpman (2002) destacam os elevados custos de governança das 

empresas integradas verticalmente, devidos ao número de divisões para gerenciar e ao não 

aproveitamento do aprendizado advindo da especialização em uma atividade única. Zhao 

(2001) mostra que a integração vertical aumenta a sindicalização e os salários negociados e 

pode reduzir o lucro total da indústria. Wang (2006) argumenta que um produtor de produtos 

finais pode fabricar os componentes, mas seu custo unitário é maior do que o de fornecedores 

especializados. O autor estuda como os custos diferenciais, os custos de comercialização dos 

componentes, o custo relativo de pesquisar produtores finais em outros países e o custo 

relativo de otimizar insumos afetam a organização da produção industrial. 

Rothaermel et al (2006) argumentam que a integração vertical extensiva pode 

diminuir os resultados de uma empresa por diversos motivos, entre eles: o aumento nos custos 

gerenciais, os excessos de capacidade, a subutilização de recursos, a obsolescência 

tecnológica e a inflexibilidade estratégica. Ouchi (1980) associa as falhas das organizações 
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burocratizadas à ambiguidade de avaliação do desempenho, quando se torna impossível 

avaliar o valor adicionado por qualquer indivíduo. 

Powell (1987, p.79) cita como desvantagens da estrutura hierárquica “a propensão 

ao international procurement e expansão, problemas de inércia estrutural, aversão ao risco e 

decréscimo da satisfação e comprometimento dos empregados”. Segundo o autor, a hierarquia 

foi uma boa estratégia quando a velocidade de mudança tecnológica era lenta, os processos 

produtivos eram padronizados e se tinha uma produção em massa, mas “as desvantagens da 

integração vertical em larga escala podem se tornar agudas quando a velocidade das 

mudanças tecnológicas muda rapidamente, o ciclo de vida dos produtos encurta e o mercado 

se torna mais especializado” (POWELL, 1987, p. 74). 

Assim, as mudanças no cenário das organizações, com a redescoberta do mercado 

competitivo, alterações nas regras para demissão de pessoal e restrições governamentais têm 

levado as firmas a buscar maior competitividade e flexibilidade, com tendência à redução da 

verticalidade das organizações pelo uso de expedientes como a subcontratação e a utilização 

de empregados temporários. 

No caso da indústria automobilística, por exemplo, Powell (1987) cita que houve 

a extensão dos prazos contratuais, projetos conjuntos envolvendo fornecedores e montadoras, 

substituição do modelo de concorrências por arranjos de fornecimentos por apenas um 

fornecedor, redução dos níveis de inspeção de recebimento, menos monitoramento e maior 

dependência tecnológica das montadoras em relação aos fornecedores. Outra estratégia 

adotada foi o outsourcing, que implicou na seleção de parceiros para relacionamentos de 

longo prazo e de componentes que pudessem ser obtidos com base no preço, em detrimento 

da qualidade (POWELL, 1987). 

Contudo, a principal opção que se apresenta às empresas quando decidem não 

integrar verticalmente as suas transações, e que vem sendo largamente utilizada nas últimas 

décadas, é a terceirização. Como exemplo de terceirização, Feenstra (1998) cita o caso da 

Nike, que com dois mil e quinhentos empregados nos Estados Unidos utilizava cerca de 

setenta e cinco mil pessoas para a produção de calçados e roupas na Ásia, embora apenas 

poucas centenas fossem realmente empregadas da empresa. Segundo Grossman e Helpman 

(2002), a terceirização parece estar em crescimento nos últimos anos e é mais predominante 

em algumas indústrias do que em outras, sendo, por exemplo, mais presente nas indústrias 

eletrônicas japonesas e coreanas, quando comparadas com as americanas. Os autores 

defendem, ainda, que a terceirização seja viável em grandes indústrias e em grandes 

economias, onde se tem um mercado mais ajustado. 
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O mercado apresenta-se como a alternativa mais eficiente quando as transações 

são recorrentes, como ocorre nos casos de indústrias maduras. De uma forma geral, transações 

que envolvam ativos não específicos e que não apresentem riscos de oportunismo são 

realizadas sob esta estrutura (WILLIAMSON, 1989). Ouchi (1980) destaca, como vantagem 

do mercado, o fato de não envolver custos com o pagamento de gerentes, contadores, ou 

departamentos de pessoal. 

Wang (2006) estudou a utilização da terceirização em escala internacional pelas 

multinacionais, concluindo que estas empresas estão cada vez mais desintegrando o processo 

de produção, combinando a fabricação ou atividades de serviços realizadas fora do país com 

aquelas desenvolvidas dentro do país. Esse processo poderia ter como causas “a queda da 

tarifação, o aumento na disponibilidade de mão de obra nos países em desenvolvimento e o 

aumento da customização devido ao desenvolvimento da tecnologia” (WANG, 2006, p. 24). 

Segundo o autor, a tendência da economia mundial é um equilíbrio entre a integração vertical 

no país com a terceirização fora deste. 

A terceirização pode ser uma forma de acesso à tecnologia por meio da compra de 

novas tecnologias, artigos de moda ou sistemas complexos, ou através da diluição do risco de 

desenvolvimento de componentes e de tecnologia com os fornecedores. Também possibilita o 

crescimento gerencial, ao promover a interação dos executivos da empresa com os melhores 

talentos do mundo. Esse processo pode acabar por aumentar a pressão interna para a adoção 

de padrões mais elevados de competitividade (QUINN; HILMER, 1995). Zhao (2001), por 

sua vez, argumenta que a terceirização diminui os salários negociados e aumenta o lucro da 

empresa. 

Quinn e Hilmer (1995) citam pesquisa do Boston Consulting Group que concluiu 

que a maioria das empresas ocidentais terceiriza principalmente para reduzir os custos com 

overhead ou custos de curto prazo. Contudo, há um limite para a terceirização. O mesmo 

estudo aponta que a terceirização com um grande número de subcontratadas pode levar a 

custos de gerenciamento mais altos do que os que se teria se as atividades fossem 

internalizadas. Esses custos elevam-se em função da existência de muitos contratos, com 

aumento nos custos de monitoramento e perda da capacidade técnica. 

A terceirização intensiva é vista com ressalvas por Rothaermel et al (2006) que 

indicam que a mesma pode levar a retornos decrescentes nos resultados da empresa. Isso 

porque as empresas que primeiro terceirizam determinadas atividades escolheriam as 

melhores opções disponíveis no mercado, deixando cada vez mais opções menos produtivas. 

Esta visão segue uma lógica ricardiana, se bem que esse comportamento só pode ser possível 
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se as escolhas feitas pelas empresas forem ótimas e não ocorra concorrência entre os 

fornecedores, de forma que estes não reduzam seus preços com o passar do tempo. 

Quinn e Hilmer (1995), por sua vez, alertam para os riscos estratégicos da 

terceirização. A empresa pode perder habilidades críticas, desenvolver habilidades erradas, 

perder habilidades interfuncionais e o controle sobre um fornecedor. A relação de poder com 

os fornecedores é crítica, pois estes últimos podem chegar a situações de forçar o 

fornecimento de componentes que não sejam de interesse do comprador, driblar o comprador 

no mercado ou tentar repassar para terceiros conhecimentos de engenharia aprendidos com o 

comprador. Os autores defendem o equilíbrio entre independência e incentivos ao fornecedor 

versus segurança para o comprador. Nesta visão, os benefícios da terceirização poderão ser 

atingidos com o incremento gradual das atividades terceirizadas, começando por atividades 

menos críticas e evoluindo até aquelas mais críticas. Para os autores, as empresas podem 

alavancar seus recursos através da terceirização estratégica desenvolvendo poucas 

competências essenciais, focando os investimentos e atenção gerencial nestas e terceirizando 

estrategicamente muitas atividades nas quais não pode ou não precisa ser a melhor. 

Como visto, na literatura são diversos os motivos, vantagens e desvantagens 

imputados tanto à verticalização, como à terceirização. Assim, com o intuito de dar uma visão 

de conjunto que busque consolidar as principais ideias presentes no referencial consultado, 

são apresentados nos Quadros 1 e 2, de forma resumida, os motivos, vantagens e 

desvantagens para as duas estratégias abordadas. 

Dado que a terceirização é uma realidade nas organizações atuais, para absorvê-la 

são necessários alguns ajustes nos processos de gerenciamento, de forma a possibilitar “lidar 

com a escala crescente, diversidade e a natureza orientada para serviços das atividades 

potencialmente terceirizadas” (QUINN; HILMER, 1995, p. 68). Estes ajustes centram-se na 

formação de equipes de compradores e contratadores de serviços com alta profissionalização 

e treinamento, bem como na utilização de sistemas de informações logísticas integrados, que 

incluem o uso de Electronic Data Interchange (EDI) e Enterprise Resource Planning (ERP). 

Ainda, as atividades de contratação e logística devem ser alçadas a níveis corporativos 

estratégicos (QUINN; HILMER, 1995). 

Além das opções de estruturas hierárquicas ou terceirização das transações, 

observa-se ainda a adoção de estruturas híbridas. As Joint Ventures internacionais, 

licenciamentos, acordos de coprodução, programas de pesquisas conjuntas, consórcio de 

exploração e outros relacionamentos cooperativos entre duas ou mais firmas potencialmente 

competitivas se incorporaram ao modus operandi das firmas, apresentando-se como 
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alternativa aos executivos internacionais para a entrada em novos mercados ou linhas de 

negócios. As novas formas organizacionais “estão relacionadas com novos padrões de 

organização da produção, diferentes mecanismos de coordenação e controle, bem como 

sistemas de informação e produção e disseminação de conhecimento nas organizações” 

(BALDI; LOPES, 2002, p. 32). 

Diversos são os benefícios imputados aos novos arranjos cooperativos, estando 

entre os mais citados o acesso mais rápido a mercados e novas tecnologias, economias de 

escala em projetos de pesquisa e/ou produção, o acesso a know-how e a redução do risco, 

complementaridade referente a patentes e tecnologias, formação de blocos para ganhos em 

competitividade, imposições governamentais e expansão internacional (CHILD; 

FAULKNER, 1998; CONTRACTOR; LORANGE, 1988; KOGUT, 2004; POWELL, 1987). 

Por outro lado, a literatura cita alguns receios importantes, entre eles o risco da criação de um 

futuro competidor, a apropriação desproporcional dos benefícios, problemas de 

gerenciamento, o risco de transferência tecnológica e a perda de autonomia na condução dos 

negócios (CHILD; FAULKNER, 1998; CONTRACTOR; LORANGE, 1998; POWELL, 

1998). 

Powell (1987, 1990), não considerava claras as perspectivas para as estruturas 

híbridas, com tendência para o incremento do número destes arranjos, mas por outro lado, 

com a necessidade de se pensar qual a opção estratégica de atuação das grandes corporações 

no futuro, tanto as atuais, como as que poderão surgir das atuais estruturas híbridas. 

Williamson, por sua vez, em seus primeiros escritos, via as redes como forma intermediária e 

transitória, passando posteriormente a reconhecê-las como uma forma híbrida alternativa às 

demais (WILLIAMSON, 1989, 1995; BALDI; LOPES, 2002). 

Já Contractor e Lorange (1988) descrevem um cenário de crescimento da 

importância dos arranjos cooperativos como um modo de operação de negócios 

internacionais, sendo essa forma de atuação favorecida tanto pela tendência à integração 

econômica regional como pelos emergentes processos de nacionalismo e protecionismo, que 

obrigarão os grandes players a procurarem parceiros locais. Do ponto de vista teórico, os 

autores defendem que é um novo paradigma a nova forma de atuação das firmas 

internacionais, participando de várias coalizões abertas e mutáveis, cada uma com um 

objetivo estratégico específico. Este novo paradigma apresenta-se como alternativo à 

corporação tradicional, vista como um sistema fechado montado sobre as fronteiras nacionais. 
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Quadro 1 - Motivos, vantagens e desvantagens da verticalização 

Motivos: 

• Especificidade dos ativos (WILLIAMSON, 1989) 

• Intensidade e durabilidade dos ativos (STUCKEY; WHITE, 1993) 

• Construção de barreiras de entradas (ROTHAERMEL et al, 2006) 

• Facilidade para investimentos em ativos específicos (ROTHAERMEL et al, 2006) 

• Proteção à qualidade dos produtos (ROTHAERMEL et al, 2006) 

• Melhoria de cronogramas e coordenação (ROTHAERMEL et al, 2006) 

• Falhas de mercado (STUCKEY; WHITE, 1993) 

• Aumento do poder de mercado das empresas nos estágios upstream e downstream (STUCKEY; 

WHITE, 1993) 

• Criação ou exploração de poder de mercado (STUCKEY; WHITE, 1993) 

• Cenários de mercados novos ou em declínio (STUCKEY; WHITE, 1993) 

• Ambientes sem fortes pressões competitivas (POWELL, 1987) 

Vantagens: 

• Melhora o desenvolvimento de novos produtos (ROTHAERMEL et al, 2006) 

• Possibilidade de adaptações sem necessidade de consultar, completar ou revisar acordos entre as 

empresas (WILLIAMSON, 1989) 

• Uso de relações de emprego (OUCHI, 1980) 

• Criação de atmosfera de confiança entre empregados (OUCHI, 1980) 

• Redução de tendências oportunistas (OUCHI, 1980) 

• Exclusão de competidores do upstream e controle de preços no downstream (CHEN; RIORDAN, 2007) 

Desvantagens: 

• Estratégia arriscada – complexa, cara e difícil de reverter (STUCKEY; WHITE, 1993) 

• Elevados custos de governança (GROSSMAN; HELPMAN, 2002; ROTHAERMEL et al 2006) 

• Aumento da sindicalização e dos salários negociados com redução do lucro (ZHAO, 2001) 

• Aumento dos custos unitários (WANG, 2006) 

• Excessos de capacidade (ROTHAERMEL et al 2006) 

• Subutilização de recursos (ROTHAERMEL et al 2006) 

• Obsolescência tecnológica (ROTHAERMEL et al 2006) 

• Inflexibilidade estratégica (ROTHAERMEL et al 2006) 

• Dificuldade para avaliação da performance (OUCHI, 1980) 

• Propensão ao international procurement e á expansão (POWELL, 1987) 

• Inércia estrutural (POWELL, 1987) 

• Aversão ao risco (POWELL, 1987) 

• Decréscimo da satisfação e do comprometimento dos empregados (POWELL, 1987) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 2: Motivos, vantagens e desvantagens da terceirização 

Motivos: 

• Transações recorrentes envolvendo ativos não específicos e sem riscos de oportunismo 
(WILLIAMSON, 1989). 

• Queda da tarifação internacional (WANG, 2006) 

• Disponibilidade de mão de obra nos países em desenvolvimento (WANG, 2006) 

• Aumento da customização devido ao desenvolvimento da tecnologia (WANG, 2006) 

• Redução de custos com overhead ou custos de curto prazo (QUINN; HILMER, 1995) 
Vantagens: 

• Não envolve custos com gerentes, contadores ou departamentos de pessoal (OUCHI, 1980) 

• Acesso à tecnologia (QUINN; HILMER, 1995) 

• Crescimento gerencial (QUINN; HILMER, 1995) 

• Redução dos salários negociados e aumento do lucro (ZHAO, 2001) 
Desvantagens: 

• Elevados custos de gerenciamento (QUINN; HILMER, 1995) 

• Retornos decrescentes nos resultados (ROTHAERMEL et al 2006) 

• Perda de habilidades críticas (QUINN; HILMER, 1995) 

• Desenvolvimento de habilidades erradas (QUINN; HILMER, 1995) 

• Perda de habilidades interfuncionais (QUINN; HILMER, 1995) 

• Perda do controle sobre fornecedores (QUINN; HILMER, 1995) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

2.3 Resolvendo o problema “produzir ou comprar” 

 

 

Da discussão até aqui apresentada é possível inferir que, no que se refere às 

fronteiras verticais, as firmas têm que tomar decisões quanto às operações que serão 

realizadas internamente e aquelas que serão realizadas através de relacionamentos com o 

mercado, o que caracteriza o problema de “produzir ou comprar”, que segundo Besanko et al 

(2006) representam os dois extremos de um continuum de possibilidades da integração 

vertical. Entre estas possibilidades, existem, portanto, empresas mais ou menos integradas 

verticalmente. Besanko et al (2006) citam a Scott Paper como exemplo de empresa bem 

sucedida integrada verticalmente e Nike, Benetton e Chrysler como exemplos de empresas 

bem sucedidas verticalmente desintegradas. 

O objetivo desta seção é, portanto, discutir os fatores que são considerados pelas 

firmas quando se deparam com o problema de definir seus limites verticais, ou dito de outra 

forma, com o problema de “produzir ou comprar”. 

De acordo com a ECT, a comparação do somatório dos custos incorridos em cada 

tipo de estrutura de governança determinará a estrutura que será utilizada. Nem todas as 
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transações serão realizadas dentro da estrutura da organização, pois pode ser que sejam 

sacrificadas economias de escala e de escopo se a empresa executar essas transações em 

substituição ao mercado (WILLIAMSON, 1989). Barney e Hesterly (2004) destacam os 

problemas transacionais criados pela racionalidade limitada e pela tendência ao oportunismo 

como determinantes para a escolha da estrutura de governança. Se o mercado conseguir 

solucionar estes problemas, será a estrutura escolhida, caso contrário “estruturas hierárquicas 

de governança mais caras terão de ser empregadas” (p. 136). Rothaermel et al (2006, p. 1033) 

defendem que “a determinação das fronteiras de uma empresa parece ser crítica para a sua 

performance” e que “muitas empresas são parcialmente integradas e simultaneamente 

terceirizam algumas atividades”. 

Quinn e Hilmer (1995) sugerem que a decisão de como organizar a produção 

implica na escolha dos tipos de relações contratuais disponíveis, que por sua vez são 

selecionadas em função do controle necessário do processo produtivo e da flexibilidade 

exigida. As possibilidades de relações contratuais potenciais em função dessas duas variáveis 

são mostradas na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Relações contratuais em função do controle e da flexibilidade. Fonte: 
Quinn e Hilmer (1995, p. 61). 

 

A decisão de internalizar ou não a transação depende de uma avaliação quanto ao 

controle e à flexibilidade necessários em relação à mesma. A lógica adotada pelos autores é a 

de que, a priori, as transações devem ser atendidas pelo mercado, cabendo a opção da 

verticalização apenas nos casos em que a estratégia de terceirização não seja eficiente. Assim, 
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transações sobre as quais não se requer elevado controle e que estejam sujeitas a um alto grau 

de flexibilidade deveriam ser atendidas através de contratos de curto prazo, ao passo que 

aquelas que exigem maior controle e baixo grau de flexibilidade deveriam ser internalizadas. 

Quinn e Hilmer (1995) também destacam a necessidade da definição das 

competências essenciais para a decisão de integrar ou de realizar a transação com o mercado. 

Apesar de escassa literatura sobre o significado e a forma de definição de competências 

essenciais, os autores destacam características que as fazem eficazes: formam um conjunto de 

competências ou conhecimento, e não produtos ou funções; são plataformas flexíveis e de 

longo prazo, capazes de adaptação ou evolução; são limitadas em número; são fontes únicas 

de alavancagem dentro da cadeia de valor; são áreas nas quais a empresa pode dominar; são 

elementos importantes para os consumidores; estão imersas nos sistemas da organização. 

Quinn e Hilmer (1995, p. 56) concluem que “do ponto de vista da terceirização estratégica, 

competências essenciais são as atividades que oferecem vantagem competitiva no longo prazo 

e que devem, portanto, ser rigidamente controladas e protegidas”. 

Outro fator determinante para a decisão de terceirizar ou internalizar as operações 

de uma organização refere-se à existência de falhas de mercado. Segundo Quinn e Hilmer 

(1995, p. 56), “se os mercados supridores fossem totalmente confiáveis e eficientes, empresas 

racionais terceirizariam todas as atividades, exceto suas competências essenciais”. Contudo, 

na maioria dos casos os mercados supridores são imperfeitos e apresentam algum risco, tanto 

para o comprador como para o vendedor. Os problemas envolvendo a relação compradores e 

vendedores surgem “quando o mercado tem apenas um comprador e um vendedor (monopólio 

bilateral) ou apenas poucos compradores e poucos vendedores (oligopólio bilateral)”. Assim, 

“onde existem apenas um comprador e um vendedor (especialmente em relacionamentos de 

longo prazo que envolvam transações frequentes), cada um tenta alavancar seu status de 

monopólio” (STUCKEY; WHITE, 1993, p. 72). Segundo Powell (1990), o mercado falha 

quando não são encontradas as condições de concorrência perfeita, quando as transações se 

tornam mais frequentes e complexas, fazendo com que haja uma elevação nos custos para 

condução e monitoração das transações, ou quando “as fronteiras de uma firma se expandem 

para internalizar fluxos de transações e recursos que eram previamente conduzidas no 

mercado” (p. 303). 

Assim, três questões chaves devem ser respondidas antes da decisão de se 

terceirizar uma atividade, segundo Quinn e Hilmer (1995): i) qual o potencial de ganho 

competitivo da atividade? ii) qual a vulnerabilidade a falhas de mercado? iii) quais as opções 

disponíveis para reduzir essa vulnerabilidade caso a atividade seja terceirizada? Os autores 
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elaboraram, então, a matriz mostrada na Figura 3, a qual associa a vantagem competitiva à 

vulnerabilidade estratégica da atividade, como forma de subsídio à decisão de terceirizar ou 

não a atividade. A lógica adotada é a de que quanto menores a vantagem competitiva e a 

vulnerabilidade, melhor apresenta-se a opção da terceirização. 

 

 
Figura 3: Vantagem competitiva versus vulnerabilidade estratégica. Fonte: Quinn e 

Hilmer (1995, p. 56). 

 

 

Besanko et al (2006), por sua vez, apresentam uma árvore de decisão baseada 

numa série de perguntas que pode ser utilizada no auxílio à decisão de produzir ou comprar. 

Nesta proposta, a escolha entre a opção do mercado, a integração vertical ou outros tipos de 

arranjos é afetada por diversos fatores, como: a existência de fornecedores com economia de 

escala, ativos específicos, problemas de coordenação, risco de vazamento de informações 

privativas e viabilidade de uma contratação detalhada. Esta árvore é mostrada na Figura 4. 

Uma das posições que tem tomado forma, a partir da discussão acerca da decisão 

entre terceirizar ou internalizar operações, é a da busca de uma situação de equilíbrio na 

utilização das duas opções. 

Rothaermel et al (2006), por exemplo, defendem a adoção da integração parcial, 

que é uma forma organizacional que busca simultaneamente a integração vertical e a 

terceirização estratégica. Na visão dos autores, a terceirização pode favorecer a inovação 

devido ao acesso a conhecimento externo à firma, que pode ser agregado ao conhecimento 

interno. Os autores argumentam que pesquisas anteriores mostram que cada forma 

organizacional tem o potencial para expandir o portfólio de produtos da empresa, mas que “a 

busca simultânea da integração vertical e da terceirização estratégica permite, através da 
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integração do estoque de conhecimento externo e interno, o aumento do número de produtos 

no portfólio da empresa” (ROTHAERMEL et al, 2006, p. 1036). Assim, o equilíbrio entre a 

integração vertical e a terceirização estratégica ajudaria a otimizar o portfólio de produtos, 

contribuindo para o aumento da performance da empresa. Besanko et al (2006) citam as 

refinarias de petróleo como um exemplo clássico de integração parcial, uma vez que as 

refinarias das grandes empresas de petróleo, como Exxon Mobil e Shell, por terem capacidade 

de refino superior à produção interna de petróleo, também compram petróleo no mercado 

aberto, forçando suas divisões internas a serem mais competitivas. 

 

 

Use o mercado

Não

Não Não

Sim Sim Sim Sim

Integração vertical

Não

Sim

Não

Integração vertical

Uma 

contratação 
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participação acionária 

conjunta para aliviar 
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específicos do 
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privativas?

 

Figura 4: Árvore de decisão de “Produzir ou Comprar”. Fonte: Besanko et al (2006, p. 153). 

 

 

Grossman e Helpman (2002), por sua vez, tratam da estrutura industrial, 

considerando a integração e a terceirização como um fenômeno de equilíbrio e as condições 

industriais que suportam a integração vertical ou a terceirização como o modo de equilíbrio da 

organização. Focam especialmente na influência da tecnologia, do grau de substituição entre 

produtos de consumo industrial e da distribuição do poder de barganha entre os atores na 

escolha da forma organizacional. 

Da discussão aqui feita é possível perceber que a terceirização faz parte, em maior 

ou menor escala, das estratégias adotadas pelas firmas para definir suas fronteiras. Do ponto 

de vista da ECT, a especificidade dos ativos é fator determinante destas estratégias. Assim, 
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uma etapa importante neste trabalho é a definição dos serviços de elevada especificidade. 

Após esta definição, foram analisados contratos de terceirização de ativos de elevada 

especificidade, procurando se trabalhar com aqueles que apresentaram maior grau de 

especificidade, recaindo a análise sobre contratos de sondas de perfuração. Estes contratos 

tiveram suas eficiências analisadas pelo uso da DEA. Em paralelo, foram testadas diversas 

hipóteses associadas Á ECT e à Teoria da Agência. Nesta linha, o capítulo a seguir discorre 

sobre o modelo principal-agente, como suporte teórico ao estudo da terceirização. Em 

paralelo à discussão do modelo principal-agente são formuladas algumas hipóteses 

envolvendo contratos de terceirização, a serem tratadas na sequência do trabalho. 
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3 A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DA 

AGÊNCIA 

 

 

3.1 O modelo principal-agente e os contratos incompletos 

 

 

O modelo principal-agente tem papel importante na teoria dos contratos e tem 

sido utilizada no estudo das fronteiras da firma. Dudian et al (2008), por exemplo, estudaram 

as fronteiras da firma na indústria do petróleo da Romênia e concluíram que “o corte de 

custos de transação e de agência é um dos fatores que levam a integração no setor estudado” 

(DUDIAN et al, 2008, p. 112). Aqui, já é possível se ver uma interação interessante entre duas 

vertentes teóricas, uma vez que os autores associam a integração na indústria petrolífera à 

redução de dois tipos de custos: os de transação, tratados pela ECT, e os de agência, tratados 

pela Teoria da Agência. Eles destacam, ainda, a utilidade e aplicabilidade da teoria dos 

contratos incompletos no estudo daquele mercado e indicam como causas de integração a 

especificidade dos ativos, o fator tecnológico, o aumento da segurança no suprimento de 

recursos, a entrada em mercados externos e o aumento do lucro e do poder de monopólio. 

O modelo principal-agente pode acrescentar neste tipo de análise, em 

complemento à ECT, uma vez que ainda não existe consenso entre os economistas sobre os 

fatores que podem explicar a existência, as fronteiras, a estrutura e o desenvolvimento das 

firmas (HODGSON, 1998). 

A estrutura principal-agente é aplicável sempre que em uma relação uma das 

partes, o agente, é admitida pela outra, o principal, para tomar ações ou decisões que afetem 

os retornos do principal. Esta estrutura pode ser utilizada para analisar, por exemplo, as 

relações entre os acionistas e o CEO de uma empresa, entre um litigante e um advogado e 

entre cidadãos e o prefeito de uma cidade (BESANKO et al, 2006). 

Um dos pilares da Teoria da Agência é o estudo dos “problemas de agência”, que 

surgem quando os interesses das partes divergem de alguma forma, normalmente envolvendo 

os interesses de maximização de lucro, tanto do principal como do agente (BESANKO et al, 

2006). Barney e Hesterly (2004) citam duas fontes para os problemas de agência: o risco 

moral e a seleção adversa. 
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O risco moral (moral hazard) envolve situações nas quais muitas das ações dos 

agentes são escondidas do proprietário ou são custosas de observar. [...] Na seleção 

adversa, o agente possui informações que, para o proprietário são inobserváveis ou 

custosas de obter. Consequentemente, os proprietários não podem determinar 

completamente se seus interesses estão sendo tratados da melhor maneira pelas 

decisões dos agentes (BARNEY; HESTERLY, 2004, p. 146-147). 

 

Dada a possibilidade de existência dos problemas de agência, os contratos surgem 

como instrumento para solucioná-los. Se for factível fazer um contrato completo, “o principal 

pode resolver problemas de agência recompensando o agente diretamente, quando a ação que 

o principal prefere é tomada” (BESANKO et al, 2006, p. 469). 

Para ilustração da utilização dos contratos no modelo principal-agente pode ser 

utilizado o trabalho de Aghion e Tirole (1997), que ao discutir sobre a autoridade formal e 

real nas organizações utilizam uma linguagem de projetos para estudar o modelo. Para os 

autores,  

 

a cada projeto },...,1{ nK   é associado um ganho monetário verificável ou um 

lucro Bk para o principal e um benefício particular bk para o agente. [...] Se nenhum 

projeto é implementado, o lucro e o benefício particular são ambos iguais a zero. 

‘Nenhum projeto’ pode ser tratado formalmente como projeto 0, com payoffs 

conhecidos Bo = bo = 0 (AGHION; TIROLE, 1997, p. 5). 

 

Esta notação pode ser utilizada para representar a situação em que uma firma 

(principal) tenha diversos serviços terceirizados com prestadores de serviço (agentes). Assim, 

a cada contrato },...,1{ nC  é associado um ganho monetário, ou um lucro Bk para o 

contratante e um benefício particular bk para a contratada. [...] Se nenhum serviço é realizado 

sob o contrato, o lucro e o benefício são iguais a zero. A não realização de qualquer serviço 

contratado pode ser tratada como contrato 0, com payoffs conhecidos Bo = bo = 0. 

Uma boa definição de contrato pode ser a de Masten e Saussier (2000, p. 221), 

segundo a qual um contrato é um “compromisso formal, legal, através do qual os negociantes 

dão autorização expressa e ao qual um conjunto particular de leis se aplica”. Battigalli e 

Maggi (2002) apresentam uma definição mais detalhada do que seja um contrato. Para os 

autores, um contrato estipula uma série de cláusulas que têm a seguinte forma: se uma 

contingência ηk ocorre, o agente deve seguir uma instrução βk e é feita uma transferência 

monetária do principal para o agente. Assim, um contrato é definido como um conjunto de 

descrições de trabalho que implicam em uma transferência monetária equivalente a cada 

descrição. Estas descrições são constituídas de uma série de contingências e uma série de 

instruções a serem seguidas caso estas ocorram. Como os contratos não são completos, “uma 



43 

 

contingência ηk, em geral, não será uma descrição completa do ambiente, e uma instrução βk, 

em geral, não será uma especificação completa de comportamento” (BATTIGALLI; MAGGI, 

2002, p. 803). 

Na definição apresentada acima está implícita a ideia de incompletude dos 

contratos. A discussão acerca da completude dos contratos tem ocupado boa parte da 

literatura da Teoria dos Contratos, com a existência de duas correntes bem definidas: uma que 

defende que os contratos podem ser completos; outra que, ao contrário, defende que os 

contratos só podem ser incompletos. 

Para entender melhor estas duas posições é necessário definir o que é um contrato 

completo e um incompleto. Neste intuito, é possível começar com a definição de Besanko et 

al (2006), que afirmam que um contrato completo seria aquele que estipulasse as 

responsabilidades de cada parte e seus direitos para cada e toda contingência que 

eventualmente pudesse surgir durante uma transação. Ainda, “um contrato completo deve ater 

as partes a um determinado curso de ação à medida que a transação se desenrola” e “nenhuma 

das partes pode se aproveitar da fraqueza da posição da outra, enquanto a transação estiver em 

andamento” (BESANKO et al, 2006, p. 137). 

Desta forma, “os requisitos de um contrato completo são severos” uma vez que 

“as partes contratantes devem ter condições de observar todas as contingências relevantes e 

concordar com um mapeamento que especifica, para cada contingência possível, uma série de 

ações que cada parte deve tomar” (op. cit., p. 137). Ainda, as partes devem definir qual seria o 

desempenho satisfatório, bem como a forma de avaliá-lo. Por fim, um contrato perfeito deve 

ter força de lei, o que significa que deve ser possível a uma parte de fora observar “quais 

contingências ocorreram e se cada parte tomou as ações requeridas para essas contingências” 

(op. cit., p. 137). 

Bolton e Dewatripont (2005), por exemplo, embora abordem tanto os contratos 

completos como incompletos, dão ênfase à perspectiva de completude contratual e 

consideram como situação benchmarking de contratação aquela na qual não existem custos 

para a elaboração de contratos, não existem limites na execução contratual, e as partes são 

capazes de determinar instantaneamente contratos ótimos de longo prazo. A situação 

benchmark considerada é uma que envolve duas partes operando em uma economia de 

mercado com um sistema legal com bom funcionamento, onde qualquer contrato que as partes 

decidam escrever será possível de ser forçado a cumprir por uma corte, desde que esteja em 

consonância com as leis. Neste sistema, os juízes são pessoas perfeitamente racionais, cuja 

única preocupação é manter, tanto quanto possível, os termos acordados no contrato. Neste 
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sistema, as penalidades para o descumprimento do contrato são severas o suficiente para que 

as partes contratantes nunca considerem a possibilidade de não honrá-lo (BOLTON; 

DEWATRIPONT, 2005). 

Em outra linha, Besanko et al (2006) afirmam que, como um contrato não 

consegue especificar totalmente o ‘mapeamento’ de cada contingência possível de direitos, 

responsabilidades e ações, todos os contratos do mundo real são incompletos, envolvendo 

certo grau de limites imprecisos ou ambiguidades. Segundo os autores, três fatores impedem a 

contratação completa: a) a racionalidade limitada; b) a dificuldade em especificar ou mensurar 

o desempenho; e c) a existência de informação assimétrica. 

Anderlini e Felli (2004) apresentam uma definição de contrato incompleto 

baseada em um contrato benchmark e em um teste a ser aplicado a qualquer contrato x. Os 

autores argumentam que se as partes que especificam um contrato x forem reprimidas, de 

alguma forma, em suas habilidades de distinguir entre estados da natureza, o contrato x será 

incompleto. Ainda, de acordo com os autores, “uma extensa e crescente literatura analisou as 

ineficiências que surgem em um mundo no qual os contratos são incompletos” (ANDERLINI; 

FELLI, 2004, p. 5). São artigos que tratam da integração vertical e lateral (GROSSMAN; 

HART, 1986), da posse sobre ativos físicos (HART; MOORE, 1999), da alocação de 

autoridade (AGHION; TIROLE, 1997) e do poder (RAJAN; ZINGALES, 1998). Contudo, 

uma questão que “não é totalmente respondida por esta literatura é porque os contratos são 

incompletos” (ANDERLINI; FELLI, 2004, p. 5). 

Para Tirole (1999, p. 753), “um contrato é incompleto se ele não esgota as 

possibilidades de contratação imaginadas na literatura sobre contratação completa”, não 

havendo definição clara do que seja contratação incompleta. Tirole (1999) trata de um 

“subconjunto de resultados possíveis através da imposição de restrições no conjunto de 

contratos possíveis. [...] Não existe senso no que o contrato é incompleto, embora ele seja 

‘aparentemente incompleto’” (TIROLE, 1999, p. 743). Para o autor, na literatura existente os 

contratos incompletos são associados aos custos de transação, mais especificamente a um dos 

seguintes ingredientes: a imprevisibilidade das contingências, o custo de especificar contratos, 

e o custo de fazer cumprir os contratos. Na prática, existe uma série de razões pelas quais a 

eficácia de contratos completos pode ser limitada: a indescritibilidade de contingências, a 

renegociação, o conluio, a limitação de recursos, a execução por seres humanos e a assimetria 

de informação ex ante (TIROLE, 1999). 
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Bolton e Dewatripont (2005) assumem que a incapacidade de descrever 

acuradamente certos eventos antes do fato é a principal razão pela qual os contratos são 

incompletos. 

A introdução de contratos incompletos na teoria envolve duas rupturas: uma 

substantiva e uma metodológica. A substantiva é o deslocamento de questões de compensação 

contingente sobre resultados para questões procedimentais e de projeto de instituições. A 

metodológica, por sua vez, é o tratamento dado à incompletude contratual, explicada não 

como um problema de otimização, mas como uma limitação na capacidade de descrever com 

precisão eventos futuros. A otimização é obtida pelo projeto das instituições (BOLTON; 

DEWATRIPONT, 2005). O contrato de longo prazo surge, nesse quadro, como uma forma de 

proteção contra o oportunismo. 

No caso das relações de emprego, Williamson argumenta que a incompletude dos 

contratos induz as partes contratantes a interpretarem o contrato em sua própria vantagem, 

durante a sua execução, levando a ineficiências ex ante e ex post. Nessa linha, os arranjos 

institucionais básicos são vistos como respostas para a superação de ineficiências potenciais 

em relações de longo prazo governadas por contratos incompletos (BOLTON; 

DEWATRIPONT, 2005, p. 491). 

Maskin e Tirole (1999) criticam a visão de incompletude dos contratos. Segundo 

os autores, a indescritibilidade dos estados da natureza, um dos principais motivos alegados 

para a incompletude, não seria suficiente para não se especificar um contrato completo. Tirole 

(1999) analisa as motivações que, na sua ótica, são mais comumente invocadas como causa da 

incompletude dos contratos: as contingências imprevistas. O autor defende que “não existe 

limitação à capacidade das partes de antever contingências, especificar contratos e fazer 

cumpri-los” (TIROLE, 1999, p. 754). 

Em outra linha, o próprio Coase (2006) afirma que ao realizar uma investigação 

sobre contratos, em 1945, se surpreendeu ao encontrar o quão incompletos estes eram, 

levando-o a concluir que as relações entre firmas eram governadas, em parte, por relações 

informais. Destaca, contudo, que esta incompletude não poderia existir normalmente, a menos 

que o oportunismo fosse raro. 

Ao estudar contratos de firmas de engenharia, Lyons (1994) encontrou que a 

existência de um contrato formal estava relacionada a um projeto que envolvesse elevadas 

parcelas do rendimento do subempreiteiro e de customização do projeto, bem como uma 

grande monta de ativos específicos. 
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Para Hodgson (1998, p. 187), “os termos do contrato não podem ser enunciados 

em detalhes pormenorizados por causa da complexidade dos processos de trabalho e do grau 

de imprevisibilidade de resultados chaves”, problemas esses que são mais severos nos 

contratos de trabalho. Battigalli e Maggi (2002, p. 798) defendem que “normalmente se 

argumenta que os contratos são incompletos porque é muito caro descrever todas as 

contingências relevantes e o comportamento exato das partes contratantes”. 

Portanto, dadas as limitações existentes e os custos envolvidos para a 

especificação de contratos completos, no mundo real os relacionamentos são regidos por 

contratos incompletos. Esta é uma premissa adotada neste trabalho, a partir da qual são 

discutidas diversas questões relacionadas à estratégia de uso de contratos, a saber: a) a 

definição quanto ao uso de contratos ou de direitos de propriedade; b) a duração dos 

contratos; c) a especificação dos contratos; d) a utilização de incentivos; e e) a seleção dos 

agentes. Estas são questões importantes a serem consideradas quando da análise da eficiência 

de contratos sob a ótica da Teoria da Agência. 

 

 

3.2 Direitos de propriedade e duração dos contratos 

 

 

A primeira questão quanto à estratégia de uso dos contratos pode ser formulada 

nos seguintes termos: dado que uma firma necessita realizar uma série de operações ao longo 

de um determinado período de tempo, tais operações serão realizadas com a utilização dos 

direitos de propriedade ou com o uso de um contrato? Caso as operações sejam realizadas 

através de um contrato, qual a duração ótima deste contrato? 

Segundo Masten e Saussier (2000), os negociantes escolherão contratar se os 

ganhos esperados com esta opção forem maiores do que aqueles para organizar a transação 

em qualquer outro modo. 

Grossman e Hart (1986) definem a integração em termos de propriedade de 

ativos. A firma, desta forma, seriam os ativos que possui e sobre os quais tem controle. Os 

autores citam o exemplo de um contrato entre uma editora e uma tipografia para a impressão 

de certa quantidade de cópias de um livro. 

 

Se o contrato não tem disposição acerca de uma impressão adicional, mas a editora 

recebe alguma informação nova que torna lucrativa uma nova impressão, é óbvio 

que o direito de decidir pela impressão ou não é do dono da tipografia. Esta é a 
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ilustração mais simples possível do nosso pressuposto de que o proprietário do ativo 

tem o direito residual de controle daquele ativo, ou seja, o direito de controlar todos 

os aspectos do ativo que não tenham sido explicitamente doados por contrato 

(GROSSMAN; HART, 1986, p. 695). 

 

Assim, quando o principal deseja ter a opção de controlar aspectos do ativo, os 

quais não lhe são garantidos por qualquer forma de contrato incompleto, resta-lhe a opção de 

apropriar-se deste ativo, como substituição a um contrato completo. “A integração produz o 

resultado que poderia surgir se sob contratos completos” (GROSSMAN; HART, 1986, p. 

716). 

Nesta linha de raciocínio, a justificativa para a propriedade de ativos está no custo 

de elaboração de contratos completos que especifiquem todos os direitos que o principal 

deseja sobre os ativos do agente. Desta forma, “pode ser ótimo para aquela parte comprar 

todos os direitos, exceto aqueles especificamente mencionados no contrato. A propriedade é a 

compra destes direitos residuais de controle” (GROSSMAN; HART, 1986, p. 692). 

De acordo com Dudian et al (2008, p. 114), “a análise dos custos de transação está 

associada à análise dos direitos de propriedade”. E seguem: “a existência de direitos de 

propriedade afeta a alocação de recursos e a eficiência da alocação, uma vez que, da mesma 

forma que os contratos são incompletos, os direitos de propriedade também o são” (op. cit., p. 

114). Os autores definem a firma como “uma relação contratual que estipula certa estrutura de 

direitos de propriedade [...] tomada da teoria da agência” (op. cit., p. 114). Concluem que 

“não há que se falar em explicar os limites da firma, mas as relações contratuais entre 

indivíduos (que buscam minimizar os custos da agência), independentemente do ambiente em 

que surjam” (op. cit., p. 114). Nesta perspectiva, “a integração é uma resposta a dificuldades 

contratuais movidas pela especificidade dos ativos e explicar a integração é de fato explicar 

porque a coordenação administrativa pode ser preferida à coordenação do mercado” 

(DUDIAN et al, 2008, p. 114). 

Hodgson (1998, p. 187) define a firma como “uma organização integrada e 

durável de pessoas devotadas à produção de produtos ou serviços que são possuídos 

legalmente como propriedade pela firma”. 

De acordo com a moderna teoria dos direitos de propriedade, a firma é um 

conjunto de ativos sob propriedade comum. O controle sobre estes ativos 

 

dá ao proprietário poder de barganha quando contingências imprevistas ou 

encobertas forçam as partes a negociar como o relacionamento deve ser continuado. 

O dono de um ativo pode decidir como e por quem ele deve ser usado, sujeito 
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apenas às restrições legais e às obrigações estabelecidas em contratos específicos 

(HOLMSTRÖM; ROBERTS, 1998, p. 77). 

 

Os direitos de propriedade são limitados por lei ou por termos contratuais. 

Contudo, a menos que limites sejam explicitamente especificados, o proprietário pode fazer o 

que quiser com o ativo. 

 

Em outras palavras, o proprietário tem ‘direitos residuais de controle’ sobre o ativo, 

usando a terminologia introduzida por Grossman e Hart (1986). Adicionalmente, um 

título de propriedade dá ao proprietário o direito a todas as receitas geradas pelo 

ativo que não tenham sido explicitamente prometidas a uma terceira parte 

(BOLTON; DEWATRIPONT, 2005, p. 499). 

 

Contudo, nos casos em que a decisão quanto aos ativos específicos seja a de usá-

los através de contratos com o mercado, esta pode ser vista como uma questão de duração dos 

contratos (MASTEN; SAUSSIER, 2000). Assim, os negociantes escolhem quantos períodos 

seus contratos devem cobrir, aumentando a duração do contrato “até que o ganho líquido da 

transação sob um contrato por um período adicional seja exatamente igual ao valor de 

transacionar sem um contrato naquele período” (MASTEN; SAUSSIER, 2000, p. 218). “Na 

prática, a maioria das relações contratuais são repetidas ou de longo prazo” (BOLTON, 

DEWATRIPONT, 2005, p. 30). 

Os contratos de curto prazo serão escolhidos se os custos de negociações repetidas 

de tais contratos não excederem os custos de má adaptação dos contratos de longo prazo, uma 

vez que todo contrato de longa duração é inevitavelmente incompleto e traz mais incerteza 

associada à transação. Os contratos de longa duração ainda trazem a possibilidade de prender 

as partes a um contrato ruim ou fazê-las suportar os custos no caso de uma ruptura 

(SAUSSIER, 1998). 

Sutherland (1993) defende que os dois extremos no que se refere à duração de 

contratos são situações em que estes não são usados. No primeiro caso, os custos de 

contratação aumentam os custos de transação de tal forma que não justificam a utilização de 

contratos, sendo o negócio realizado através de compras no mercado spot
5
, que é, de acordo 

com o autor, a forma como opera a maioria dos mercados consumidores de produtos. No 

segundo caso, em vez do uso de um relacionamento comercial de longo prazo, o contrato 

pode ser substituído pela aquisição da propriedade em outra firma. 

                                                
5
 Um mercado spot é caracterizado pela existência de muitos fornecedores de determinado produto ou serviço 

não estratégicos para o comprador, que realiza compras pontuais a cada necessidade do insumo, sem haver a 

necessidade de relacionamentos duradouros. 
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Sutherland (1993) sugere que a duração dos investimentos e a necessidade de 

relacionamentos comerciais de longa duração impactam, de forma diretamente proporcional, 

na duração dos contratos. Nestes casos, contratos mais longos reduziriam os custos de 

transação. Nesta linha, ao pesquisarem contratos de perfuração de poços de petróleo na 

plataforma continental da Noruega no Mar do Norte, Osmundsen, Sørenes e Toft (2008, p. 

3139) encontraram que “os empreiteiros de sondas frequentemente exigem um contrato de 

longa duração antes de construir uma unidade para águas profundas”. 

Sutherland (1993), por sua vez, observou a existência de contratos de duração de 

dez a vinte anos em firmas sob regulação, ao passo que em outros segmentos, com grau 

similar de especificidade dos ativos, os contratos raramente excedem cinco anos de duração. 

De acordo com o autor, as firmas sob regulação podem ter uma preferência por contratos mais 

longos como forma de aumentar a confiabilidade e a segurança.  

A indústria do petróleo é sujeita à regulação
6
 e envolve ativos de elevados 

investimentos, como embarcações, plataformas e helicópteros. Estas características fornecem 

um indicativo de que os contratos destes ativos devem ter duração maior do que a dos 

contratos que envolvam outros ativos. 

Assim, dados os elementos apresentados ate o momento, é possível a formulação 

da primeira hipótese deste trabalho, a qual é apresentada nos termos abaixo. 

  

Hipótese 1: Os contratos de serviços de elevada especificidade têm duração maior do que os 

contratos de serviços que não são de elevada especificidade. 

 

A definição do que é um contrato de longa duração, contudo, não é consenso. 

Sutherland (1993) relata que encontrou diversas visões do que seja um contrato de longa 

duração entre os participantes da indústria do gás nos Estados Unidos. Alguns participantes 

acreditam que contratos de longa duração têm de dez a vinte anos, ao passo que outros 

consideram contratos de dois ou três anos como sendo de longa duração. Assim, parece-nos 

que uma boa estratégia para a definição do que seja um contrato de longa duração seria 

comparar a duração dos contratos em análise com a de outros contratos existentes no 

mercado, ou seja, contratos de um mesmo segmento de negócio e que envolvam ativos de 

graus comparáveis de especificidade. 

                                                
6 No Brasil a atividade é regulada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

que tem como atribuições promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas 

integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. 



50 

 

Em consonância com a ECT, os estudos que tratam da duração dos contratos têm 

dado destaque a um pequeno grupo de variáveis como determinantes para esta duração, com 

destaque para a especificidade dos ativos e para o nível de incerteza que envolve a transação. 

O que se observa é uma variação razoável na forma como essas duas variáveis são 

operacionalizadas. Assim, é possível se especificar um modelo geral para a duração de 

contratos de ativos específicos, conforme apresentado na equação a seguir: 

 

DURAÇÃO  = αESPEC + βINCERT + ε 

 

Onde: 

 

DURAÇÃO  = Duração do contrato; 

ESPEC  = Especificidade dos ativos; 

INCERT  = Incerteza que envolve a transação; 

ε  = Erro de estimativa. 

 

Este modelo foi utilizado de forma mais detalhada por Joskow (1987) e com uma 

concepção mais simples por Saussier (1998). 

Joskow (1987) fez uma análise econométrica da duração de duzentos e setenta e 

sete contratos entre minas de carvão e usinas termoelétricas a carvão vigentes em 1979, com 

duração variando de um a cinquenta anos. O ponto de partida é a definição e categorização de 

investimentos específicos feita por Williamson (1983). O autor assume, ainda, que a aversão 

ao risco não é um fator importante na determinação da estrutura de relacionamentos verticais 

entre fornecedores de carvão e plantas de eletricidade. “A estratégia foi usar as informações 

sobre os contratos individuais na base de dados e tentar medir, ao menos ordinalmente, 

diferenças na importância dos investimentos específicos de um ou mais dos três tipos 

identificados por Williamson para cada contrato” (JOSKOW, 1987, p. 170). 

Na amostra de Joskow a duração dos contratos varia consideravelmente. Assim, 

dezessete por cento dos contratos têm menos de cinco anos de duração, trinta e sete por cento 

têm de onze a vinte anos, e dezessete por cento têm mais de trinta anos. O autor criou uma 

escala para graus de especificidades dos ativos envolvidos nos contratos em função das 

opções de transporte disponíveis, a distância entre a mina e a termoelétrica e o volume de 

carvão contratado. A duração dos contratos dependia da interação destas especificidades, com 

variações significativas nos casos estudados. A localização da planta de energia foi 



51 

 

identificada como crucial na determinação da duração do contrato. Encontrou-se, ainda, que a 

especificidade em termos de ativos dedicados, como por exemplo, a expectativa de ser 

deixado com excesso de capacidade, era um risco maior se o contrato fosse para uma 

quantidade maior de carvão. O autor concluiu que quando os investimentos específicos são 

importantes na relação, compradores e vendedores se comprometem mais ex ante nos termos 

de comércio futuro e confiam menos em negociações repetidas ao longo do tempo. 

Saussier (1998, 1999), por sua vez, analisou contratos de transporte de carvão na 

França e encontrou que a duração dos mesmos era positivamente relacionada ao valor dos 

investimentos em ativos específicos e negativamente relacionada ao nível de incerteza da 

demanda ao longo do tempo. O autor utilizou o volume dos equipamentos de carregamento e 

descarregamento, que só tinham aplicabilidade na empresa investigada, como aproximação da 

variável especificidade dos ativos. A variável incerteza, por sua vez, foi operacionalizada pela 

utilização de variáveis Dummies associadas a períodos de variações na demanda por produtos 

da firma em análise. O objetivo do trabalho era estudar de que forma a teoria dos custos de 

transação permite compreender a diversidade da duração dos arranjos contratuais inter-firmas. 

As proposições foram formuladas e testadas com uma base de dados de sessenta e três 

contratos de fornecimentos de uma grande empresa francesa durante o período de 1980 a 

1995, envolvendo a descarga e o transporte de bens, com durações variando de um a cento e 

vinte meses (SAUSSIER, 1998). 

A especificidade dos ativos é originada, segundo o autor, pela localização 

(especificidade de lugar), suas características físicas (especificidade física), tamanho do 

mercado (especificidade dedicada), conhecimento especializado necessário para transação 

(especificidade humana), identificação de uma marca (marca específica) ou necessidade de 

sincronização requerida (especificidade temporal) (SAUSSIER, 1998). 

As proposições apresentadas pelo autor são de que: a) a duração dos contratos é 

maior quando os ativos físicos envolvidos na operação têm alta especificidade; b) a duração 

dos contratos é maior quando ativos específicos de lugar estão envolvidos na operação; c) a 

duração dos contratos é maior quanto mais elevada é a quantidade anual prevista no contrato; 

d) a duração dos contratos é maior se o contrato foi assinado depois de 1992; e) a duração dos 

contratos é menor quando a operação está enfrentando distúrbios exógenos frequentes e/ou 

profundos; e f) a duração dos contratos é menor quando o contrato for assinado durante 

instabilidade. Todas as proposições foram confirmadas pelos testes econométricos. 
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3.3 A especificação de contratos e seus custos 

 

 

Do ponto de vista da estratégia de uma firma, uma vez definido que as operações 

com ativos específicos serão realizadas através de contratos, e após determinação dos 

períodos destes, cabe resolver a questão da especificação das cláusulas que serão utilizadas. 

Bolton e Dewatripont (2005) alertam que há uma restrição tecnológica que 

impede que as partes escrevam um contrato completo. Os custos para a elaboração de tal 

contrato completo podem ser tão altos que superam os benefícios dele advindos. 

Os custos de especificação dos contratos são associados à imprevisibilidade que 

cerca o seu cumprimento. Battigalli e Maggi (2002) argumentam que tais custos são arcados 

pelo principal, independentemente da escolha do agente. Sutherland (1993, p. 1197) alerta que 

“contratos de longa duração se tornam mais complexos e mais caros para especificar”. 

De acordo com Hodgson (1998), os contratos envolvem um conjunto de regras 

obrigatórias que não são referenciadas explicitamente ou detalhadas pelas partes envolvidas. 

Assim, “todos os sistemas contratuais e baseados no mercado, portanto, dependem de 

elementos essencialmente não contratuais – como confiança e normas morais – para 

funcionar” (HODGSON, 1998, p. 182). Os fatores associados a esses elementos são 

impossíveis de especificar, não podendo ser modelados num quadro contratualista. Qualquer 

contrato tem, então, problemas de incerteza e de conhecimento incompleto. 

Em outra ponta, o cumprimento dos contratos exige controles. Segundo Grossman 

e Hart (1986, p. 691), Coase (1937), Klein, Crawford e Alchian (1978) e Williamson (1979) 

“enfatizam os benefícios do controle em resposta às situações nas quais existem dificuldades 

para especificar ou fazer cumprir contratos completos”. Ou seja, quando não se tem contratos 

completos, há a necessidade de se ampliarem os controles. Estes, por sua vez geram os custos 

de controle. 

De acordo com Anderlini e Felli (2004, p. 20), Battigalli e Maggi (2002) 

especificam um modelo no qual a cada frase é associado um nível de complexidade de custos, 

que por sua vez, define um nível de complexidade de custos associado a cada contrato 

possível. 

 

Eles caracterizam o contrato ótimo selecionado pelas partes e o tipo de incompletude 

contratual que eles podem expor. Em particular eles distinguem entre aquelas 

situações nas quais um contrato exibe rigidez excessiva e aquelas nas quais um 

contrato mostra discrição excessiva (ANDERLINI; FELLI, 2004, p. 20). 
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Definida a complexidade dos custos de qualquer contrato, é possível caracterizar 

os recursos do contrato, que são escolhidos otimamente. “A complexidade de custos do 

contrato ótimo dado é então comparada com o primeiro melhor e as diferenças entre os dois 

são caracterizadas” (ANDERLINI; FELLI, 2004, p. 20). 

Um contrato possui três tipos de cláusulas: contingentes, rígidas e discricionárias. 

As cláusulas contingentes se aplicam “apenas se um dado estado da natureza ocorre” e são as 

mais caras. As cláusulas rígidas se aplicam “a todos os estados da natureza” e são mais 

baratas. Por fim, diversas tarefas “são deixadas para a discrição de cada parte”, gerando as 

cláusulas discricionárias, que são as mais baratas de todas. Assim, na sua formulação mais 

simples o contrato ótimo é constituído de três grupos de tarefas: “as mais importantes, 

reguladas por cláusulas contingentes, as menos importantes, reguladas por cláusulas rígidas, e 

finalmente as menos importantes de todas, deixadas à discrição das partes às quais o contrato 

se aplica” (ANDERLINI; FELLI, 2004, p. 21). 

De acordo com os autores, o perfil do contrato, ou seja, se é mais rígido ou mais 

flexível, depende de três fatores envolvidos na transação: o ganho potencial, o valor do 

negócio e o risco. No que se refere ao ganho, quando este é pequeno o contrato ótimo inclui 

apenas cláusulas rígidas, deixando maior discricionariedade ao agente. Contudo, à medida que 

aumenta o ganho potencial envolvido, o contrato vai se alterando, reduzindo-se as cláusulas 

rígidas e aumentando-se as cláusulas contingentes, ou seja, reduzindo-se a discricionariedade 

do agente (BATTIGALLI; MAGGI, 2002). 

Quanto aos valores do negócio, os autores defendem que negócios de valores 

relativamente pequenos são regidos por contratos curtos e com apenas poucas cláusulas 

rígidas. Com o aumento do valor do negócio, o contrato deve se tornar mais longo e conter 

cláusulas rígidas e contingentes. Os autores sugerem que se observe como os contratos 

mudam ao longo do tempo em função do aumento do valor da contratação, indicando que este 

pode ser o caso em uma indústria em fase de crescimento, onde o tamanho das firmas 

individuais tende a crescer (BATTIGALLI; MAGGI, 2002). 

Battigalli e Maggi (2002) citam Hauf (1968) e Douglas e O’Neill (1994), que 

estudaram contratos de construção nos Estados Unidos e encontraram que projetos de menor 

valor geralmente eram tocados por contratos simples e curtos, com um conjunto limitado de 

instruções não contingentes, e os projetos maiores, por outro lado, eram tocados por contratos 

mais longos, com menos discrição ao construtor (BATTIGALLI; MAGGI, 2002). 

Uma dificuldade para a aplicação do modelo de Battigalli e Maggi (2002), no que 

se refere à relação entre valor do negócio e formatação contratual é que os autores não deixam 
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claro como definir o valor do negócio, de forma a classificá-lo como relativamente pequeno 

ou mais elevado. 

No Brasil, o valor estimado de uma contratação feita pela administração pública é 

usado como critério para definição do tipo de procedimento licitatório a ser adotado. Isso 

pode ser visto tanto na lei 8.666/93, que rege especificamente as licitações e contratos na 

administração pública, como no Decreto 2.745/98, que disciplina as contratações na 

Petrobras. 

No caso do Decreto, é estabelecido um valor de referência que serve como 

limitador para a realização de licitação. Hoje esse valor é de R$ 160.000,00 (cento e sessenta 

mil reais). Assim, contratos abaixo de R$ 160.000,00 dispensam licitação e contratos acima 

de R$ 160.000,00 a exigem. Uma sugestão de pesquisa seria verificar se existem alterações, 

em função do valor, nos formatos dos contratos que exigem licitação, haja vista que há uma 

variação considerável no valor destes contratos
7
. 

 

Hipótese 2: Os contratos de serviços de elevada especificidade são mais detalhados do que os 

contratos de serviços que não são de elevada especificidade. 

 

Hipótese 3: Os contratos de serviços de elevada especificidade têm valores mais elevados do 

que os contratos de serviços que não são de elevada especificidade. 

 

Quanto ao aspecto da indústria em crescimento, é possível que o incremento das 

atividades observado na indústria petrolífera brasileira nos últimos anos, principalmente em 

virtude da descoberta do pré-sal, possa enquadrá-la nesta situação. 

Assim, uma linha de estudo para estudos futuros seria analisar nos contratos da 

Petrobras a evolução das exigências contratuais ao longo do tempo em função do valor do 

contrato, bem como o impacto destas exigências nos custos dos serviços contratados. 

Concluindo a análise dos fatores que influenciam na formatação do contrato, 

Battigalli e Maggi (2002) abordam o papel do risco do negócio. Os autores defendem que em 

ambientes incertos o contrato ótimo contém mais cláusulas contingentes e menos cláusulas 

rígidas, deixando mais discrição ao agente. Com o crescimento da incerteza, o contrato ótimo 

contém ainda menos cláusulas e pode ser mais simples ainda. Os autores alertam para se 

                                                
7 De fevereiro/2007 a Dezembro/2010 a Petrobras assinou contratos com valores que variam de R$ 10,00 a R$ 

2.292.615.431,10. Fonte: Informações sobre contratação disponibilizadas pela Petrobras para o Governo. 
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contrastar esta tendência com os modelos mais tradicionais de custos de transação, que 

especificam que um aumento da incerteza leva a contratos mais complexos. 

 

 

3.4 A utilização de incentivos e a seleção dos agentes 

 

 

Definido que as operações com ativos específicos serão realizadas através de 

contratos, determinados os períodos e feitas as especificações, cabe à firma escolher os 

agentes. Nesta etapa deve ser projetado um sistema de incentivos, de forma a procurar reduzir 

as divergências entre o principal e o agente. 

Os incentivos são utilizados nos contratos com o objetivo de procurar minimizar 

os problemas de objetivos e de informação entre o principal e o agente. De acordo com 

Laffont e Martimort (2002), o ponto de partida da teoria dos incentivos é a delegação de uma 

tarefa para um agente com informação privada. A delegação de tarefas pode ter diversos 

motivos, como a existência de retornos associados à divisão de tarefas, a falta de tempo ou de 

capacidade do principal, ou a existência de racionalidade limitada por parte do principal para 

lidar com problemas complexos. Devido à existência de informação privada, esta delegação 

pode expor o principal a diversos riscos, sendo os mais citados na literatura o risco moral ou 

ação oculta (moral hazard ou hidden action), a seleção adversa ou conhecimento oculto 

(adverse selection ou hidden knowledge) e o da não verificabilidade (nonverifiability). Assim 

uma questão que se tornou central na economia é o projeto de instituições que forneçam bons 

incentivos aos agentes econômicos, de forma a evitar os problemas citados (LAFFONT; 

MARTIMORT, 2002). 

Os contratos de incentivos devem ter parâmetros que tenham as seguintes 

características: ser mensuráveis, ser observáveis por ambas as partes, ficar dentro da esfera de 

controle do contratante e ser legalmente comprováveis (OSMUNDSEN; SØRENES; TOFT, 

2008). Tirole (1999, p. 759) defende que “incentivos não podem ser fornecidos a um agente 

cujo desempenho não é descritível ex ante, ou equivalentemente, quando as medições de 

desempenho são descritíveis, mas o link entre o esforço e a medição desses desempenhos é 

desconhecido”. 

Osmundsen, Sørenes e Toft (2008, 2010) estudaram contratos de incentivos na 

indústria petrolífera na plataforma continental da Noruega no Mar do Norte. Os autores 

encontraram dois tipos de contratos de incentivos utilizados na perfuração de poços de 
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petróleo: contratos com pagamento por metro perfurado e contratos com pagamento por 

diária. Normalmente são utilizados contratos com pagamento por taxa diária no mar e 

contratos com pagamento por metragem perfurada em terra. Existem ainda os contratos do 

tipo turnkey
8
, que segundo os autores são usados apenas no Golfo do México, em 

aproximadamente quinze por cento dos poços com condições bem específicas. 

Os contratos de preços fixos (metro perfurado) dão incentivos de custo mais fortes 

ao agente e propiciam ao principal maior previsibilidade nas despesas, mas podem produzir 

conflitos envolvendo pedidos de alteração e qualidade. Para evitar tais disputas, detalhados 

planos de perfuração são elaborados com antecedência. Este modelo pode produzir atrasos e 

burocracia quando são requeridas mudanças, o que significa que muitas vezes a companhia 

petrolífera (principal) deve ceder influência durante a operação de perfuração. 

Já os contratos com pagamento por diária dão menores incentivos de custo, 

aumentam a incerteza quanto ao custo final do poço e reduzem o potencial de conflito. Neste 

tipo de contrato o principal tem mais poder para influenciar o processo de trabalho. Segundo 

os autores, a teoria prescreve este tipo de contrato quando se requer um baixo nível de fricção 

em renegociações, que é o caso quando se tem projetos complexos, parceiros impacientes e 

desejo da companhia petrolífera de exercer influência nos trabalhos (OSMUNDSEN; 

SØRENES; TOFT, 2008). 

Com foco nos incentivos, os contratos de perfuração no Mar do Norte têm os 

seguintes elementos: “1. Critério de avaliação para julgar a perfuração; 2. formato de 

remuneração e incentivos do contrato vigente; 3. Remuneração no próximo contrato” 

(OSMUNDSEN; SØRENES; TOFT, 2008, p. 3142). Atualmente há certa padronização nos 

contratos utilizados na área, com a adoção de taxas diárias como forma de remuneração, com 

valores diferenciados em função do status da operação: taxa perfurando, taxa stand-by e taxa 

de mobilização (OSMUNDSEN; SØRENES; TOFT, 2008). 

Os autores abordam, ainda, a questão da existência de restrições legais quanto às 

práticas de contratação. No caso específico da Europa, as companhias petrolíferas são sujeitas 

ao European Economic Area’s procurement directive. Existe uma preocupação em evitar a 

corrupção, produzindo um ambiente no qual o preço é adotado como critério transparente, em 

vez de critérios qualitativos de desempenho. Os autores alertam para o perigo de que “peso 

insuficiente seja dado à qualidade, e que isto trave a inovação e proporcione decisões mais 

                                                
8
 Contratos do tipo turnkey são contratos normalmente utilizados nos diversos segmentos da construção, nos 

quais o objeto da contratação é uma instalação ou um equipamento que deve ser projetado, construído, montado 

e testado pelo agente, que o entrega ao principal na condição de “girar a chave” e colocar a instalação ou 

equipamento em operação. 
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pobres sob a perspectiva da economia global (sub-otimização)” (OSMUNDSEN; SØRENES; 

TOFT, 2008, p. 3143). Este quadro condiz com uma política de adoção de objetivos sub-

ótimos, conforme estudado por Williamson (1996, 1999, 2000). 

Em outro artigo, Osmundsen, Sørenes e Toft (2010) estudam os formatos de 

compensação utilizados em contratos de serviços em poços offshore, tais como cimentação, 

fornecimento de brocas de perfuração, fluidos, avaliação de formação e teste de reservatório, 

na plataforma continental da Noruega, com foco na relação entre projeto do contrato e 

eficiência da perfuração, principalmente em unidades móveis. 

Os autores informam que a companhia norueguesa Norsk Hydro ASA (Hydro)
9
 

introduziu há alguns anos um sistema de incentivos denominado sistema de preços ajustados 

por desempenho. Neste sistema, as penalidades são suplementadas por recompensas por 

serviços com bom desempenho, ou seja, existem cláusulas de bônus e cláusulas de 

penalidades. Outra novidade introduzida é que as penalidades e recompensas se relacionam 

com seções do poço, e não com o poço todo (OSMUNDSEN; SØRENES; TOFT, 2010). 

A adoção deste tipo de contrato trás novos desafios para as prestadoras de serviço, 

pois “requer aumento da expertise no conhecimento de reservatórios, um forte 

comprometimento e expertise com gerenciamento de risco, e oportunidades para follow-up e 

controle durante a fase de produção” (OSMUNDSEN; SØRENES; TOFT, 2010, p. 225). 

Estes riscos normalmente não são aceitos pelas prestadoras de serviço, que atuam como 

empresas industriais, e não como companhias petrolíferas. Por outro lado a adoção de 

contratos nestes moldes interessa sobremaneira às companhias petrolíferas novas e pequenas, 

que precisam de maior compartilhamento de risco e de mais assistência técnica 

(OSMUNDSEN; SØRENES; TOFT, 2010). 

 

Hipótese 4: Os contratos de serviços de elevada especificidade têm sistemas de incentivos 

mais elaborados do que os contratos de serviços que não são de elevada especificidade. 

 

Hipótese 5: Os contratos mais eficientes têm sistemas de incentivos mais elaborados do que 

os contratos menos eficientes. 

 

A especificação dos contratos e a introdução de sistemas de incentivos visam, em 

última instância, reduzir os riscos ao qual o principal está exposto quando transaciona com um 

                                                
9 Em 2007 houve a fusão da Norsk Hydro ASA com a Statoil, formando a StatoilHydro ASA. Em 2009 a nova 

empresa mudou o nome para Statoil ASA. 
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agente. Contudo, mesmo com especificações precisas e bons sistemas de incentivos, não 

existe a garantia de bom desempenho do contrato. Desta forma, o processo de seleção do 

agente reveste-se de grande importância. 

Crémer (2009) trata da seleção do agente como um problema de custos. No seu 

modelo, o interesse é avaliar os riscos de custos envolvidos na seleção de um agente. De 

acordo com o autor, em um dado período, existe uma probabilidade π1 de que o parâmetro de 

custo de um bom agente seja θ1 e uma probabilidade π2 = 1- π1 de que o parâmetro de custo 

seja θ2. Por outro lado, maus agentes sempre têm um parâmetro de custo igual a θ2. Uma 

proporção γ1 são agentes de boa qualidade. Assim, a probabilidade incondicional de que o 

parâmetro de custo de um agente escolhido aleatoriamente seja θ1 é: p1 = γ1 x π1. (CRÉMER, 

2009). 

Crémer (1995, 2009) estuda um relacionamento no qual um principal escolhe um 

agente no mercado. Em um segundo período o principal deve decidir se renova o contrato 

com o agente ou se procura outro. Se obtiver informações positivas acerca do agente do 

primeiro período, renova o contrato. Caso contrário, contratará outro agente. A formalização 

do jogo que representa este processo tem a seguinte forma: 

 

1) O principal escolhe a tecnologia de monitoramento; 
2) O principal oferece um contrato ao agente; 

3) O agente seleciona o esforço para o primeiro período; 

4) A natureza escolhe o produto do primeiro período, de acordo com a tecnologia; 

5) O principal decide se propõe ou não um novo contrato ao agente, que decide 

aceitá-lo ou não; 

6) Se o contrato em vigor requerer, inicia-se o monitoramento; 

7) Se o contrato em vigor requerer, o principal dispensa o agente, após pagar-lhe 

qualquer remuneração devida e contrata outro agente; 

8) O agente escolhe o esforço para o segundo período; 

9) A natureza escolhe o produto para o segundo período; 

10) O agente é recompensado de acordo com os termos do contrato  
 

(CRÉMER, 1995, p. 280). 

 

De acordo com Crémer (1995) a contratação do agente para o segundo período 

incrementa o lucro do principal, já que ele “recontrata um agente que ele conhece ser um bom 

agente em vez de recontratar aleatoriamente da população em geral” (CRÉMER, 1995, p. 

282). Assim, um aditivo contratual, ou seja, a extensão da validade do contrato vigente, se 

justifica se os ganhos dele advindos forem maiores do que os custos com uma nova 

contratação. 

No seu modelo, Crémer (2009) assume que após iniciado o contrato no primeiro 

período não existe tempo suficiente para o principal oferecer o contrato para outro agente, no 
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caso de ele haver escolhido um agente de má qualidade. No segundo período, contudo, dado 

que ele obteve informações do agente no primeiro período, o principal tem duas opções: 

renovar o contrato ou procurar outro agente. O modelo pode ser utilizado para analisar 

contratações de serviços continuados feitas por licitações, que possam ter seus prazos 

ampliados através de aditivos celebrados no vencimento do prazo original. Boa parte das 

contratações realizadas pela Petrobras se enquadra neste perfil, ou seja, são serviços de 

demanda continuada. 

A escolha de um agente de má qualidade expõe o principal a diversos problemas, 

como o não cumprimento de cronogramas, dificuldades operacionais por falha nos serviços 

contratados, perda de produção por falta de equipamentos e instalações, quebra de contratos 

com terceiros, exposição a órgãos fiscalizadores, entre outros. 

A Petrobras procura minimizar os riscos da seleção adversa através de diversas 

medidas, como a utilização de um cadastro de fornecedores e a consulta às avaliações de 

serviços prestados anteriormente. 

Osmundsen, Sørenes e Toft (2010, p. 227), ao estudarem os contratos de prestação 

de serviços a companhias petrolíferas no Mar do Norte, encontraram que a credibilidade com 

outros licitantes era importante “para o cumprimento das regulações e para assegurar 

suficiente concorrência em licitações futuras”. 

 

Hipótese 6: A média de empresas convidadas para as licitações dos contratos mais eficientes 

é maior do que a média de empresas convidadas para os contratos menos eficientes. 

 

Hipótese 7: A média das avaliações dos contratos mais eficientes é maior do que a média das 

avaliações dos contratos menos eficientes. 

 

 

3.5 Eficiência de contratos sob a perspectiva da Teoria da Agência 

 

 

Para se discutir sobre eficiência de contratos envolvendo serviços de elevada 

especificidade, dentro de uma perspectiva do modelo principal-agente, um dos passos iniciais 

deve ser a caracterização da especificidade destes serviços, bem como do mercado no qual são 

executados os contratos, uma vez que estes são fortemente relacionados. A existência de 

elevada especificidade dos serviços implica na existência de poucas opções para se negociar 
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por longos períodos, razão pela qual os participantes do mercado optam por contratos de 

longa duração. Sutherland (1993) defende que, além das características físicas que 

determinam a especificidade dos ativos, é relevante o número de participantes do mercado, 

haja vista que se houvesse um mercado com grande número de compradores e vendedores, 

não haveria a necessidade de nenhum participante transacionar com qualquer outro 

participante específico através de contratos de longa duração. Nas transações realizadas num 

mercado de livre concorrência os preços de mercado enviam sinais corretos para os 

participantes tomarem decisões economicamente eficientes. Assim, transações efetuadas aos 

preços de mercado diminuem o risco de quebras de contrato, ocorrendo o contrário quando os 

preços se distanciam deste referencial (SUTHERLAND, 1993). 

Ainda nesta linha, Sutherland (1993. p. 1197) alerta que o potencial para 

comportamento oportunista “cresce quando uma parte faz um grande investimento de capital 

que requer o pagamento no longo prazo (poço de gás, oleodutos, estação de geração de 

energia) e o pagamento depende do desempenho de uma segunda parte”. 

Desta forma, é justificável que as pesquisas em contratos na indústria petrolífera 

concentrem-se nos contratos que envolvam elevados investimentos, como gasodutos, 

plataformas e embarcações, em detrimento daqueles menos estratégicos para as firmas. 

Sutherland (1993), por exemplo, estudou os contratos de fornecimento de gás nos 

Estados Unidos e encontrou uma evolução ao longo do tempo dos tipos de contratos 

utilizados, em função de alterações na forma de funcionamento do mercado. 

 

Quando as firmas de gasodutos desempenhavam a função comercial, elas eram 

muitas vezes os únicos (ou um de poucos) compradores de gás de muitos produtores. 

Os produtores precisavam de um contrato de longa duração para garantir um 

mercado confiável e reduzir os custos de transação de frequentes negociações ao 

longo da vida útil do poço. Similarmente, quando o gasoduto era um de apenas uns 

poucos vendedores no mercado final de distribuição, um contrato de longa duração 

era novamente utilizado para reduzir custos de transação subsequentes e riscos de 

comportamento oportunista. Quando os serviços dos gasodutos se tornaram 

desagregados e se tornaram transportadores de contratos, um grande número de 

produtores obteve acesso a um grande número de distribuidores. Com o mercado de 

gás caracterizado por muitos vendedores e compradores, a especificidade dos ativos 

diminuiu e com ele a importância dos contratos de longa duração (SUTHERLAND, 
1993, p. 1203). 

 

De acordo com Sutherland (1993), a eficiência do mercado está associada a três 

características: a) a existência no mercado de diversos tipos de contratos; b) a possibilidade de 

escolha pelos participantes do mercado entre os diversos tipos de contratos; e c) pouca 

intervenção dos agentes reguladores. 
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Thompson (1993), por sua vez, analisou onze empresas petrolíferas, com foco na 

rentabilidade e na eficiência. Seu modelo utiliza quatro insumos: gastos da firma com capital 

e exploração, patrimônio líquido, reservas líquidas e reservas de gás natural, e três produtos: 

produção líquida, produção de gás natural e valor de mercado da firma. O autor critica a visão 

gerencial voltada para a eficiência, principalmente em indústrias sujeitas a altas variações dos 

preços de seus produtos, como é o caso da indústria petrolífera. Assim, sugere que a eficiência 

e a rentabilidade devem ter tratamento separado nesta indústria, pois o “eficiente não é 

necessariamente o mais rentável; reciprocamente, o mais rentável não é necessariamente o 

mais eficiente” (THOMPSON, 1993, p. 62). 

Já Osmundsen, Sørenes e Toft (2008) estudaram a relação entre a configuração 

dos contratos e a eficiência na perfuração de poços de petróleo na plataforma continental da 

Noruega no Mar do Norte. Na abordagem deles, a eficiência é associada ao alcance de 

resultados operacionais. Na mesma linha de Thompson (1993), os autores defendem que a 

indústria do petróleo é um caso que exige cuidados ao se estudar a eficiência, pois nela nem 

sempre a escolha pelo menor preço representa a melhor escolha econômica. 

A linha adotada neste trabalho, além de levar em conta as considerações feitas na 

literatura apresentada, procurou dar mais ênfase aos procedimentos metodológicos, de forma a 

se dar mais robustez à pesquisa. Assim, a classificação dos serviços pelo grau de 

especificidade, como etapa prévia à seleção dos contratos a serem analisados, por exemplo, é 

uma preocupação não identificada em outros trabalhos, nos quais a escolha dos contratos é 

normalmente justificada pela importância dos serviços ou ativos de forma individualizada, 

sem que seja feita qualquer análise comparativa dos recursos da organização. O procedimento 

aqui adotado está em sintonia com a ECT e serve como garantia de que os contratos 

analisados estão entre os mais importantes para a organização. 

O uso da DEA, enquanto metodologia consagrada para análise de eficiência, é 

outro aspecto que robustece o trabalho, ao mesmo tempo em que possibilita a 

operacionalização de conceitos e ideias em linguagem usual no ambiente acadêmico e 

empresarial. 

Por outro lado, os autores apontados, em alguns momentos, se referem à 

eficiência de mercado, com ênfase para a existência de diversos tipos de contratos a serem 

escolhidos pelos agentes, em um ambiente com pouca intervenção dos agentes reguladores 

(SUTHERLAND, 1993). Este não é o cenário da indústria petrolífera, onde os contratos 

tendem a seguir certo grau de padronização e os agentes reguladores exercem forte atividade, 

justificados pela importância da indústria para a economia dos países. 
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Por fim, os alertas para se ter cuidado ao se lidar com eficiência na indústria 

petrolífera, nem sempre associada à rentabilidade, estão presentes nas análises aqui feitas, em 

alguns momentos de forma explícita, mas quase sempre de forma implícita. 
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4 - EFICIÊNCIA E ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 

 

 

4.1 Conceitos básicos 

 

 

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

ferramenta que utiliza técnica matemáticas não paramétricas com o objetivo de avaliar a 

eficiência, cujos estudos iniciais visavam transpor limitações na forma tradicional de se tratar 

a produtividade, dado que só era possível se calcular a produtividade de cada insumo 

separadamente, ao passo que no mundo real o que se tem nos processos produtivos é uma 

combinação de diversos insumos gerando produtos diversos. 

Para um melhor entendimento da técnica, é imprescindível a apresentação dos 

conceitos sobre os quais a DEA se assenta. 

Alguns conceitos importantes utilizados nos estudos de DEA, e que muitas vezes 

geram confusão em quem os estuda, são eficácia, produtividade e eficiência. 

A eficácia refere-se ao atendimento de determinado objetivo, não se levando em 

conta os recursos que foram empregados, nem a forma como foram utilizados. 

Imaginemos uma situação em que seja preciso transportar uma carga sólida de 

uma tonelada, divisível em unidades de 5 kg, num trecho de 1 quilômetro. É claro que existem 

diversas possibilidades de executar esta tarefa. Como a carga é divisível, uma possibilidade 

seria o transporte manual, a pé, feito em diversas viagens. Outras técnicas que permitissem o 

transporte fracionado da carga poderiam ser empregadas, como o uso de bicicletas, carroças, 

etc. Por fim, poderiam ser utilizados equipamentos maiores para fazer o transporte da carga, 

como caminhões, trens e navios. Se a tarefa for cumprida com a utilização de qualquer das 

técnicas citadas acima, podemos dizer que houve eficácia no seu cumprimento. Observe que 

não foram feitas considerações quanto ao tempo despendido, à forma de utilização dos 

recursos e aos custos envolvidos. 

A produtividade já é um conceito que possibilita a comparação entre diversas 

técnicas, ou processos produtivos, uma vez que leva em conta uma relação entre medidas de 

produção obtida e insumos utilizados. Formalmente, a produtividade é expressa da forma 

abaixo: 

 

Produtividade = Produção/Insumos 
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A produtividade foi utilizada por muito tempo como forma de medida de 

eficiência. Contudo, diversas críticas podem ser feitas à utilização da mesma com este 

propósito, sendo a principal o fato de normalmente se calcular a produtividade em relação a 

um único insumo, entre os quais o insumo “trabalho”. Farrell (1957, p. 263), por exemplo, 

defende que “das medidas de eficiência previamente usadas, talvez a mais popular, e 

certamente a menos satisfatória, foi a produtividade média do trabalho”. Argumenta o autor 

que “muito frequentemente, a forma mais fácil de aumentar a produtividade média do 

trabalho em uma indústria é usar mais maquinaria” (p. cit.), embora isso possa aumentar a 

produtividade da indústria de um país, ao mesmo tempo baixa seu padrão de vida.   

A ideia de comparar produtividades levou ao conceito de eficiência.  Eficiente é 

um processo que usa os recursos sem desperdícios e com menor custo (FERREIRA; GOMES, 

2009). Nessa definição cabe destacar dois pontos: a utilização de recursos sem desperdício, o 

que caracteriza a eficiência técnica; e a utilização da melhor combinação de custos, o que 

caracteriza a eficiência alocativa. 

A eficiência técnica pode ser definida como “um conceito relativo que compara o 

que foi produzido por unidade de insumo utilizado com o que poderia ser produzido” 

(FERREIRA; GOMES, 2009, p. 24). De acordo com Cooper et al (2007, p. 11) o termo “é 

tomado da literatura econômica, onde é usado para distinguir os aspectos ‘tecnológicos’ da 

produção de outros aspectos, geralmente referenciados como ‘eficiência econômica’, o qual é 

de interesse dos economistas”. Para ser tecnicamente eficiente, um processo deve utilizar uma 

quantidade menor de insumos do que outros processos, dado o mesmo nível de produção. 

O conceito de eficiência técnica é um conceito relativo, ou seja, leva em conta um 

conjunto de processos ou firmas que usam os mesmos insumos e geram o mesmo produto. 

Assim, tem-se que os processos (ou firmas) têm diversos graus de eficiência quando 

comparados(as) ente si. 

Já a eficiência alocativa (ou econômica) se refere à comparação dos custos 

envolvidos nos processos produtivos. É um conceito que compara o que foi produzido a 

determinado custo com o menor custo que seria possível àquela produção. De acordo com 

Ferreira e Gomes (2009, p. 40) “um processo de produção é economicamente eficiente se 

permitir a produção de um mesmo nível que as demais de um dado conjunto de atividades, 

com o menor custo possível”. 

A combinação da eficiência técnica com a eficiência alocativa determina a 

eficiência econômica total. Por definição, a eficiência econômica total é igual ao produto das 

eficiências técnica e alocativa. Um processo tem a máxima eficiência econômica total, 
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portanto, se produz a maior quantidade de produtos, dada a melhor combinação dos insumos, 

ao menor custo possível. 

Decorrentes dos conceitos de eficiência surgem outros dois termos que também 

são importantes em DEA: ineficiência e folgas. 

O termo ineficiência refere-se à negação da eficiência, ou seja, ineficiente é 

aquele que não é eficiente, que não utiliza a melhor combinação de recursos (ineficiência 

técnica) nem opera com o menor custo possível (ineficiência alocativa). Cooper et al. (2007) 

chamam de ineficiência técnica aquela que pode ser eliminada sem alterar as proporções dos 

insumos e que se refere a fontes de desperdício que podem ser eliminados sem piorar qualquer 

outro insumo ou produto. 

Na existência de ineficiência ocorre sempre uma diferença (excesso) entre a 

quantidade de insumos utilizada e aquela que poderia ser utilizada, caso o processo fosse 

eficiente, ou uma diferença (escassez) entre a produção atingida e aquela que poderia ser 

atingida caso o processo fosse eficiente. Essas diferenças, na DEA, são denominadas folgas. 

(FERREIRA; GOMES, 2009). 

Outro conceito importante nos estudos de DEA é o de DMU. A DMU, que é a 

sigla para Decision Making Unit (unidade tomadora de decisão), de acordo com Cooper et al 

(2007), tem uma definição bastante solta, o que permite que seja usada numa grande 

quantidade de aplicações. Qualquer entidade que converta insumos em produtos, e que esteja 

sendo avaliada quanto ao seu desempenho, pode ser considerada uma DMU. Assim, o 

conceito pode ser aplicado a bancos, lojas de departamentos, supermercados, fabricantes de 

carros, hospitais, escolas e bibliotecas, entre outras entidades. Segundo Cooper et al (2007) o 

termo foi usado pela primeira vez por Charnes, Cooper e Rhodes (1978). 

Para a operacionalização da DEA foi criado o conceito de DMU virtual. A ideia é 

criar uma DMU composta, não necessariamente real, que utiliza uma combinação de insumos 

para produzir uma combinação de produtos, a partir de duas DMUs eficientes, chamadas de 

pares ou benchmarks (GOMES; BAPTISTA, 2004). 

Apresentados estes conceitos básicos, a seguir se discute a DEA de forma mais 

detalhada. 
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4.2 Histórico e evolução da DEA 

 

As bases teóricas que vão dar origem à DEA são encontradas na teoria da 

produção microeconômica, especificamente nos escritos de Johann-Heinrich Von Thünen
10

 

(1783-1850). Todavia, as formulações originais surgem na década de 1950, com avanços na 

teoria da produção e reflexões sobre métodos matemáticos de programação com vistas à busca 

de alocação eficiente de recursos (FERREIRA; GOMES, 2009). 

Um avanço muito importante foi dado por Farrel (1957) que publicou um artigo 

no Journal of the Royal Statistical Society, no qual criticou os métodos até então utilizados na 

análise de eficiência, notadamente as medidas de produtividade, os índices de eficiência e as 

comparações de custos. Neste artigo, Farrell se propôs a fornecer uma medida satisfatória de 

eficiência produtiva que levasse em conta todos os insumos e evitasse problemas com 

números índices. Mostrou, ainda, como esta medida poderia ser processada em computador. 

Farrell usou conceitos de análise de atividades desenvolvidos por Debreu (1951) e 

Koopmans (1951) e propôs que os conceitos básicos de eficiência abrangessem a eficiência 

técnica e a eficiência alocativa. Finalmente, a combinação dessas duas medidas de eficiência 

resultaria na eficiência econômica total (FERREIRA; GOMES, 2009). 

A intenção de Farrell era que as medidas desenvolvidas fossem de caráter geral e 

aplicáveis a qualquer organização produtiva. No seu modelo foram considerados quatro 

insumos (terra, trabalho, materiais e capital) e um produto (soma das parcelas “recebimentos” 

e “consumo doméstico”). Foi analisada a eficiência da agricultura nos Estados Unidos, sendo 

considerado cada estado daquele país como uma unidade produtora. O trabalho adotou como 

premissa a existência de rendimentos constantes de escala. 

Farrell, contudo, deparou-se com a limitação da utilização de um único produto, 

uma vez que os recursos computacionais da época não possibilitavam o manuseio de grandes 

massas de dados. Estas limitações são abordadas por Boles (1966), Bressler (1966), Seitz 

(1966), Sitorus (1966) e Afriat (1972), que concebem a utilização da programação linear para 

solucionar problemas de medidas de eficiência no contexto linear por partes (FARRELL, 

1957; FERREIRA; GOMES, 2009). 

As ideias de Farrell foram retomadas por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), que 

ao avaliarem os resultados de um projeto de educação chamado ‘Program Follow Through’ 

utilizam a metodologia DEA. O trabalho é resultado da tese de Ph.D. de Edwardo Lao 

                                                
10 Ver, por exemplo, O Estado Isolado, publicado em 1826. 
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Rhodes, sob a supervisão de William W. Cooper (COOPER et al 2007; FERREIRA; 

GOMES, 2009). 

No seu trabalho, Charnes et al (1978) criaram o termo Análise Envoltória de 

Dados e propuseram um modelo DEA com orientação a insumo e retornos constantes de 

escala. O modelo de retornos constantes de escala é também conhecido como modelo 

proporcional, modelo CCR (acrograma de Charnes, Cooper e Rhodes), modelo CRS (sigla de 

constant return to scale) ou modelo RCE (sigla de retornos constantes de escala). Neste 

trabalho, o modelo de retornos constantes de escala será identificado como modelo CCR. 

O modelo CCR “determina a eficiência técnica pela otimização da divisão entre a 

soma ponderada das ‘saídas’ (produtos) e a soma ponderada das ‘entradas’ (insumos)” 

(FERREIRA; GOMES, 2009, p. 68). Mais à frente os modelos DEA são analisados. 

A partir do modelo CCR foram desenvolvidos modelos complementares ou 

extensões dos modelos básicos. Assim, em 1984 surgiu o modelo BCC que supera a limitação 

dos rendimentos constantes de escala do modelo CCR e possibilita análises de processos que 

tenham retornos variáveis de escala. A sigla BCC vem do nome dos três criadores do método 

(Banker, Charnes e Coopper). O modelo é também conhecido como modelo VRS (variable 

returns to scale) ou modelo RVE (retornos variáveis de escala) (FERREIRA; GOMES, 2009). 

Neste trabalho, o modelo de retornos constantes de escala será identificado como modelo 

BCC. 

Outros modelos mais avançados de DEA incluem análise de eficiência ao longo 

do tempo (análise de janela e índice Malmquist), modelo aditivo, modelo baseado nas folgas, 

modelos com variáveis não discricionárias, não controláveis, exógenas ou fixas, modelos com 

supereficiência e modelos que combinam o uso da DEA com regressões. 

A partir da publicação do trabalho de Charnes, Cooper e Rhodes (1978), a DEA 

vem despertando um crescente interesse acadêmico, de tal modo que há um incremento anual 

da publicação de artigos sobre o tema, conforme pode ser visto na figura 5. De acordo com 

Cooper et al (2007), os desenvolvimentos de DEA têm sido registrados nas áreas de pesquisa 

operacional, gestão e economia. Nesta produção, diversos autores têm se destacado, sendo 

que dos pioneiros Charnes, Cooper, Rhodes e Banker, apenas o terceiro não permanece entre 

os mais profícuos no tema, os quais são mostrados na figura 6. Os autores têm empregado 

diversas palavras chaves nos artigos sobre DEA, com ênfase para “DEA” ou “análise 

envoltória de dados”, “eficiência”, “Decision Making Unit” e “programação linear”. Na figura 

7 são mostradas as palavras chaves mais utilizadas nos trabalhos publicados sobre DEA. 
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Figura 5: Evolução da publicação sobre DEA. Fonte: Emrouznejad, Parker e Tavares (2008, p. 153). 

 

 
Figura 6: Distribuição da publicação sobre DEA dos 12 principais autores. Fonte: Emrouznejad, Parker e 

Tavares (2008, p. 154). 

 

Palavras-Chaves Publicações Palavras-Chaves Publicações 

DEA ou Análise Envoltória de Dados 1637 Programação matemática 118 

Eficiência 558 Otimização 112 

Unidade Tomadora de Decisão (DMU) 392 Assistência médica ou hospital 103 

Programação linear 341 Análise multivariada 89 

Teoria da decisão 269 Produção 84 

Modelos matemáticos 216 Paramétrico 80 

Produtividade 215 Benchmarking 78 

Pesquisa operacional 215 Análise de regressão 76 

Economia 192 Controle de produção 73 

Gestão 181 Modelo estatístico ou métodos 72 

Desempenho (gestão ou avaliação) 176 Alocação de recursos humanos 61 

Banco ou bancário 135 Análise estatística 58 

Não paramétrico 120 Educação 44 

Eficiência técnica 120 Estatística não paramétrica 40 

Figura 7: Palavras chaves mais utilizadas nas publicações sobre DEA. Fonte: Emrouznejad, Parker e Tavares 

(2008, p. 155). 
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4.3 Características e perspectivas dos modelos DEA 

 

 

Os modelos DEA surgiram como uma alternativa às medidas de eficiência até 

então utilizadas, buscando superar as limitações existentes nos métodos anteriores, como a de 

só se calcular a produtividade para cada insumo separadamente. A DEA usa modelos 

matemáticos não paramétricos na avaliação do desempenho de DMUs, numa perspectiva 

multidimensional e numa gama variada de situações. Os modelos fundamentam-se na teoria 

da produção microeconômica e são uma poderosa aplicação dessa teoria (FERREIRA; 

GOMES, 2009). 

O termo “Análise Envoltória de Dados” vem da linguagem matemática, e 

significa que a fronteira de eficiência toca ao menos um ponto do processo em análise e todos 

os demais pontos estão nesta linha (ou fronteira) ou abaixo dela. Ou seja, a fronteira envolve 

todos os pontos (COOPER et al 2007). 

Nos modelos DEA são analisados dados de diversas DMUs com o objetivo de 

construir um conjunto de referências, o que permite classificar as DMUs em eficientes ou 

ineficientes. Uma vez que a eficiência é calculada em função de dados das próprias DMUs, a 

eficiência é relativa. “Isso significa que a medida de eficiência encontrada é relacionada às 

outras unidades da amostra, não podendo fazer inferências a um máximo teórico nem 

comparar resultados entre estudos distintos” (GOMES; BAPTISTA, 2004, p. 158). 

A metodologia utiliza a definição de ótimo de Pareto. Assim, o resultado da DEA 

considera uma situação na qual nenhum produto pode ter a produção aumentada sem que 

sejam aumentados os insumos ou diminuída a produção de outro produto. Da mesma forma, 

nenhum insumo pode ser diminuído sem que se diminua a produção de algum produto 

(GOMES; BAPTISTA, 2004). 

Por ser baseada em métodos não paramétricos, a DEA não utiliza inferências 

estatísticas. De acordo com Cooper et al (2007, p. 4), uma diferença fundamental entre a 

abordagem estatística e a DEA é que “a primeira reflete comportamento ‘médio’ ou 

‘tendência central’ das observações, enquanto a última trata com o melhor desempenho e 

avalia todos os desempenhos pela diferença da linha de fronteira”. Assim, existem grandes 

diferenças quando as duas abordagens são usadas como métodos de avaliação. Ferreira e 

Gomes (2009) alertam que os modelos DEA não se apegam a medidas de tendência central, 

testes de coeficientes ou formalizações de análises de regressão. Por outro lado, da mesma 

forma que a abordagem paramétrica, a DEA “permite utilizar variáveis discricionárias, 
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instrumentais ou de decisão, variáveis não discricionárias ou exógenas (fixas), e categóricas 

(tipo dummies) em suas aplicações” (FERREIRA; GOMES, 2009, p. 19). 

Como já pontuado, o objetivo da DEA é a avaliação da eficiência relativa, onde 

são consideradas as melhores DMUs como padrões de excelência (benchmarks) da amostra 

em análise. O desempenho é avaliado, essencialmente, por meio da eficiência técnica 

(FERREIRA; GOMES, 2009). Assim, as DMUs analisadas podem ser classificadas como 

DMUs fortemente eficientes, DMUs fracamente eficientes (falsos eficientes) ou DMUs 

ineficientes, as quais são definidas a seguir: 

 

1) DMUs fortemente eficientes: DMUs eficientes com folgas de insumos e produtos 
iguais a zero. Localizam-se sobre a fronteira de possibilidades de produção. 2) 

DMUs fracamente eficientes (falsos eficientes): DMUs eficientes com folga em 

algum insumo ou produto. Localizam-se sobre a fronteira de possibilidades de 

produção nos segmentos paralelos aos eixos coordenados. [...] 3) DMUs ineficientes: 

DMUs que se encontram fora da fronteira de possibilidades de produção, quer seja 

nos modelos orientados a insumo, quer seja a produto (FERREIRA; GOMES, 2009, 

p. 48). 

 

Este processo de avaliação torna-se mais difícil quando há múltiplos insumos e 

múltiplos produtos a serem considerados. Neste ponto reside uma das vantagens da DEA, que 

transforma todos os insumos em um insumo virtual e todos os produtos em um produto 

virtual, mesmo que estes (tanto insumos como produtos) tenham unidades diferentes. 

 Lins e Meza (2000) apontam outras características importantes dos modelos 

DEA, entre elas: os modelos diferem dos métodos baseados em avaliação econômica, que 

convertem os insumos e produtos em unidades monetárias; os índices calculados pela DEA 

são baseados em dados reais e não em fórmulas teóricas; a DEA generaliza o método de 

Farrell, construindo um único produto virtual e um único insumo virtual; os modelos DEA 

são uma alternativa e um complemento aos métodos paramétricos; a DEA não trata dados 

outliers como desvios; a DEA otimiza as observações individuais, determinando uma 

fronteira linear por partes, a qual compreende o conjunto de DMUs Pareto-eficientes. 

Já Charnes et al (1994) enfatizam que a DEA concentra-se em observações 

individuais, e não em médias, produz uma única medida agregada para cada DMU, pode 

utilizar simultaneamente múltiplos produtos e múltiplos insumos, com unidades de medidas 

diferentes, não impõe restrições quanto à forma da função de produção e pode incluir juízos 

de valor. 

É uma vantagem da DEA a possibilidade de manusear grandes massas de dados 

relativos a variáveis e relações (restrições). Isso “torna mais fácil lidar com problemas 
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complexos e com outras considerações possíveis de serem encontradas em muitos contextos 

gerenciais e político-sociais” (COOPER et al 2007, p. 2). Ferreira e Gomes (2009, p. 17) 

destacam alguns atributos que tornam os modelos DEA bastante operacionais, entre eles “a 

possibilidade de identificar as economias de insumos ou aumentos de produção, para as 

DMUs ineficientes se projetarem em direção às eficientes” e a inexigibilidade de informações 

sobre os preços dos insumos. 

Por outro lado, entre as limitações da DEA constam a impossibilidade de sua 

aplicação na determinação da eficiência absoluta de qualquer processo e a dificuldade do uso 

associado com testes de hipóteses estatísticas, uma vez que a técnica DEA é não paramétrica 

(GOMES; BAPTISTA, 2004). 

Contudo, na visão de diversos estudiosos do tema, existe uma tendência de 

crescimento das aplicações da DEA. As principais razões que justificam esta perspectiva são: 

i) a resposta satisfatória da DEA no difícil exercício de medição da eficiência e da 

produtividade das grandes organizações; ii) a existência de um vasto campo para aplicações 

de medições de eficiência; iii) a evolução na facilidade para obtenção de dados brutos; iv) a 

possibilidade de usar métodos multi estágios que combinam a DEA com métodos estatísticos; 

v) a disponibilidade de extensivo corpo teórico e metodológico sobre programação 

matemática; e vi) a disponibilidade de diversos softwares, de livre acesso ou comerciais, para 

uso com DEA (EMROUZNEJAD; PARKER; TAVARES, 2008; COOPER et al 2007; 

KUMBHAKAR; LOVELL, 2000). 

 

 

4.4 Modelos básicos de DEA 

 

 

4.4.1 Modelo CCR 

 

O primeiro modelo empregado com utilização da DEA foi o modelo CCR, 

conforme já mencionado neste trabalho. Este modelo básico determina a eficiência pela 

otimização da divisão entre as somas ponderadas dos produtos e dos insumos e baseia-se na 

assunção que retornos constantes de escala prevalecem na fronteira de eficiência, ou seja, 

assume-se que “se (x,y) é um ponto possível, então (tx, ty), para qualquer t positivo, é também 

possível” (COOPER et al 2007, p. 87). 



72 

 

As avaliações das medidas de eficiência podem ter duas direções: “aquela que se 

fundamenta na redução de insumos, denominada orientação insumo; e aquela que coloca 

ênfase no aumento do produto, denominada orientação produto” (GOMES; BAPTISTA, 

2004, p. 122). Assim, discute-se a seguir o modelo CCR, considerando estas duas direções. 

 

 

Modelo CCR com um insumo e um produto 

 

 

Inicialmente, considere-se o caso mais simples, o qual envolve o uso de um 

insumo na produção de um produto. Este caso é representado na figura 8, onde cada ponto 

identificado de A a H representa uma DMU. 

 

 
Figura 8: Fronteira de eficiência para modelo CCR com um 

insumo e um produto. Fonte: Cooper et al (2007, p. 3). 

 

É fácil identificar que a DMU mais eficiente do conjunto é a B, por apresentar a 

maior relação entre produtos e insumos, como pode ser visto na Tabela 1. Como está sendo 

considerada a existência de rendimentos constantes de escala, a fronteira eficiente de 

produção é uma reta que passa pela origem dos eixos e pelo ponto B. A eficiência das demais 

DMUs é calculada dividindo-se a relação vendas/empregados da DMU por esta mesma 

relação da DMU B. Os resultados são mostrados na Tabela 1 e podem assumir valores que 

variam de 0 a 1. 

Para que as demais DMUs se tornem eficientes é necessário que se desloquem 

para a fronteira eficiente, o que pode ser atingido de duas maneiras: a DMU pode manter a 

produção e reduzir a quantidade de insumos utilizada, o que caracteriza a eficiência orientada 

a insumos, ou manter a quantidade de insumos e elevar a produção, o que caracteriza a 
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eficiência orientada a produtos. Estas duas opções, no caso da DMU A, são mostradas na 

figura 9, onde o deslocamento para o ponto A1 significa a eficiência orientada a insumos e 

para o ponto A2 a eficiência orientada a produtos. 

  

Tabela 1 - Caso com um insumo e um produto. 

DMU A B C D E F G H 

Empregados 2 3 3 4 5 5 6 8 

Vendas 1 3 2 3 4 2 3 5 

Vendas/Empregados 0,5 1 0,667 0,75 0,8 0,4 0,5 0,625 

Eficiência 0,5 1 0,667 0,75 0,8 0,4 0,5 0,625 

Fonte: Baseado em Cooper et al, 2007. 

 

 
Figura 9: Projeção da eficiência para modelo CCR com um 

insumo e um produto. Fonte: Cooper et al (2007, p. 5). 
 

 

Modelo CCR com dois insumos e um produto 

 

 

Considere-se agora um caso em que existam dois insumos e um produto, 

conforme mostrado na figura 10. A fronteira de eficiência é uma isoquanta poliangular 

convexa que envolve as DMUs C, D e E, que são as DMUs eficientes da amostra. A partir da 

DMU E a fronteira sobe paralela ao eixo das ordenadas, e a partir da DMU C segue paralela 

ao eixo das abscissas. 

Como as DMUs A, B, F, G, H e I não estão na fronteira de eficiência, elas não são 

eficientes. A eficiência destas DMUs é calculada, como no caso anterior, comparando-as com 

as DMUs eficientes. 
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No caso da DMU A, para que ela se torne eficiente, considerando que permaneça 

constante a produção, é necessário que haja uma alteração na composição dos insumos, de 

forma que a DMU fique posicionada sobre a fronteira de produção. Uma opção seria um 

deslocamento para o ponto P, ou deslocamentos para os pontos D ou A1, conforme mostrado 

na figura 11. Na verdade, qualquer ponto localizado no segmento de reta A1D é um ponto de 

eficiência.  

 

 
Figura 10: Fronteira de eficiência para modelo CCR com dois 

insumos e um produto. Fonte: Cooper et al (2007, p. 7). 

 

 
Figura 11: Otimização da eficiência da DMU A. Fonte: Cooper 

et al (2007, p. 8). 

 

A eficiência da DMU A é a razão entre 0P e 0A. As DMUs D e E, por sua vez, 

são as DMUs de referência, ou benchmarks para a DMU A. 

Para introdução das eficiências alocativa e econômica total, considere-se agora 

outro exemplo, ainda com dois insumos e um produto, conforme representado na figura 12. A 

curva SS’ é a fronteira eficiente de produção e a reta AA’ é uma isocusto calculada a partir da 

razão entre os custos dos insumos.  
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Figura 12: Eficiências técnica e alocativa. Fonte: Coelli (1995, 

p. 222). 

 

Dado o gráfico acima, a eficiência técnica orientada a insumos (ETI) é medida 

pela proporção: 
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 A eficiência alocativa orientada a insumos (EAI) é dada por: 
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No ponto Q’ ocorre a produção eficiente de menor custo da produção, dados os 

preços dos insumos X1 e X2. Somente neste ponto prevalecem as eficiências técnica e 

alocativa. 

A eficiência econômica total orientada a insumos (EEI) é dada por: 
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Modelo CCR com um insumo e dois produtos 

 

 

Considere-se um caso em que exista um insumo e dois produtos, conforme 

representado na figura 13. A curva ZZ’ é a fronteira eficiente de produção e a reta DD’ é uma 

isoreceita calculada a partir do preço de venda dos produtos.  

 

 
Figura 13: Fronteira de eficiências para modelo CCR com um 

insumo e dois produtos. Fonte: Mello (2003, p. 19). 
 

A eficiência técnica orientada a produtos (ETO) da DMU A é medida por: 
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 Uma vez que se conhece a razão entre os preços dos produtos (isoreceita DD’), 

pode-se calcular a eficiência alocativa orientada a produtos (EAO), como: 
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A eficiência econômica total orientada a produtos (EEO) é calculada como: 
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Formulação matemática do modelo CCR 

 

 

Como já pontuado diversas vezes neste texto, a eficiência é mensurada como uma 

razão entre produtos e insumos, de forma que quanto maior esta razão, maior a eficiência. 

O passo inicial na solução dos modelos DEAs é a criação de um insumo virtual e 

um produto virtual para cada DMU, o que é feito através das seguintes fórmulas: 

 

Insumo virtual momo xvxv  ...11  

 

Produto virtual soso yuyu  ...11  

 

Onde: 

 

v e u são pesos a serem calculados através de programação linear para um 

conjunto de k DMUs (k = 1, 2, ..., n), de forma a minimizar o insumo virtual e maximizar o 

produto virtual de cada DMU. De acordo com Ferreira e Gomes (2009, p. 68), “os pesos são 

as variáveis discricionárias, instrumentais ou de decisão do modelo”. A DEA considera no 

cálculo de eficiência os melhores pesos possíveis para cada insumo e cada produto de cada 

DMU, de forma que as DMUs obtenham sempre o melhor resultado possível do ponto de 

vista da eficiência. 

Nos modelos convencionais os pesos são calculados livremente, contudo, em 

algumas aplicações podem ser colocadas restrições a estes (COOPER et al, 2011). No 

presente trabalho, por motivos que são expostos mais a frente, foi adotado este artifício. 

x e y, por sua vez, são os elementos das matrizes de insumos (X) e produtos (Y) 

das k DMUs, conforme representação abaixo: 
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x11 x12 ... x1n

x21 x22 ... x2n

. . ... .

. . ... .

Xm1 xm2 ... xmn

X =

y11 y12 ... y1n

y21 y22 ... y2n

. . ... .

. . ... .

ys1 ys2 ... ysn

Y =

 

 

O objetivo, portanto, é determinar os pesos µj e vi de forma a maximizar a razão 

produto virtual/insumo virtual. Para o cálculo da eficiência são utilizados recursos de 

programação matemática que permitem encontrar valores para as incógnitas, de tal forma que 

se maximize a medida de eficiência técnica da DMUO (objetivo), com a restrição de que as 

medidas de eficiência de todas as DMUs sejam menores ou iguais a um. 

 

A eficiência técnica de cada DMUO é assim representada: 

 

Eficiência técnica da DMUO 










r

i

ioi

m

j
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fo

xv

y

E

1

1



 

 

O numerador e o denominador são, respectivamente, o produto virtual e o insumo 

virtual da DMUo. 

De acordo com Ferreira e Gomes (2009), no caso da eficiência orientada a 

insumos, a solução matemática é assim representada: 

 

Minimizar θ (escalar cujo valor é a eficiência técnica da DMUO, tal que 10  ) 

Sujeito a: 

 





n

k

ikkio ixx
1

0    i = 1, 2, ..., r 
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momkk myy
1

0    m = 1, 2, ..., s 

 

kk  0      k = 1, 2, ..., n 
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Em que: y = produção; x = insumo, λ = pesos. 

 

 

E no caso da eficiência orientada a produtos: 

 

Maximizar θ (escalar cujo valor é a eficiência técnica da DMUO, tal que 

1 ) 

Sujeito a: 

 





n

k

kikio ixx
1

0    i = 1, 2, ..., r 

 





n

k

mokmk myy
1

0    m = 1, 2, ..., s 

 

kk  0      k = 1, 2, ..., n 

 

 

4.4.2 Modelo BCC 

 

 

O modelo BCC foi proposto em 1984 (BANKER; CHARNES, COOPER, 1984) e 

generaliza o modelo CCR, passando a contemplar as diversas possibilidades de rendimentos 

de escala, ou seja, rendimentos constantes, crescentes e decrescentes (FERREIRA; GOMES, 

2009). 

A diferença entre os dois modelos pode ser observada na figura 14, na qual são 

mostradas as curvas de eficiência CCR e BCC para o caso de um insumo e um produto. No 

modelo CCR, observa-se que a fronteira de eficiência é uma reta que passa pelo ponto (0,0) e 

pela DMU B, única eficiente do conjunto em análise. No modelo BCC, por sua vez, a 

fronteira de eficiência é uma isoquanta poliangular côncava que envolve três DMUs eficientes 

(A, B e C). 

Na fronteira de eficiência do modelo BCC, o segmento que vai do eixo das 

abscissas ao ponto B (inclusive) representa os rendimentos de escala não decrescentes (RND), 
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ou seja, onde variações no insumo resultam em variações mais do que proporcionais no 

produto. O segmento BC representa os rendimentos de escala não crescentes (RNC), ou seja, 

onde variações no insumo resultam em variações menos do que proporcionais nos produtos. 

No ponto B observa-se rendimento constante de escala. 

 

O

I

EE’E”’

A

B

C
BCC

.

CCR

D

 
Figura 14: Modelos CCR e BCC para um insumo e um 

produto. Fonte (MELLO et al, 2005, p. 2534). 
 

De acordo com Cooper et al (2007, p. 90), “geralmente, a eficiência CCR não 

excede a eficiência BCC”.   

A solução BCC para modelos BCC orientada a insumos, conforme Ferreira e 

Gomes (2009), é a seguinte: 

 

Minimizar θ, sujeito a: 
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RND acrescentar: 



n

k

k

1

1  

 

 

E a Solução para modelos orientados a produto: 

 

Maximizar θ, sujeito a: 
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 ;   i = 1, 2, ..., r 

 





n

k

mokmk myy
1

0 ;   m = 1, 2, ..., s 

 

RCE kk  0 ;   k = 1, 2, ..., n 

RVE acrescentar: 



n

k

k

1

1  

RNC acrescentar: 



n

k

k

1

1  

RND acrescentar: 



n

k

k

1

1  

 

 

4.5 Modelos avançados de DEA 

 

 

Modelos mais avançados de DEA permitem a utilização da metodologia em 

situações nas quais os modelos básicos apresentam limitações para aplicação. Exemplos de 

avanços em DEA são a incorporação dos conceitos de variáveis discricionárias e não 

discricionárias, a possibilidade de trabalhar com produtos indesejáveis, o uso de modelos 

associados com regressões, a aplicação de modelos baseados nas folgas e a análise da 

evolução da eficiência ao longo do tempo. 

Os conceitos de variáveis discricionárias e não discricionárias implicam na 

assunção de que os insumos e produtos possam sofrer variação em função de escolhas de 
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algum responsável pelo processo, o que caracteriza as variáveis “discricionárias”, ou que as 

variáveis não são sujeitas ao controle, o que as caracteriza como “não discricionárias”. Estas 

características precisam ser levadas em conta porque refletem nas medidas de eficiência 

(COOPER et al 2007). 

Quanto aos produtos indesejáveis, Cooper et al (2007) argumentam que pode ser 

necessário, em diversas situações, manusear dados negativos em alguns insumos ou produtos. 

A lógica é que, na existência de produtos indesejáveis, a eficiência está associada à utilização 

de tecnologias que gerem mais produtos bons (desejáveis) e menos produtos ruins 

(indesejáveis), ao mesmo tempo em que utilizam menos insumos. 

No que se refere à utilização da DEA em associação com regressões, pode ser 

citado o trabalho de Arnold et al (1996), que usa um modelo de dois estágios, onde no 

primeiro estágio as DMUs são classificadas em eficientes ou ineficientes, e no segundo 

estágio uma variável dummy é usada em uma regressão, sendo atribuído valor 1 se a DMU for 

eficiente ou zero se não o for. 

Outros modelos complementares de DEA são o modelo aditivo ou modelo 

baseado nas folgas (CHARNES et al, 1985), o modelo de medidas específicas com variáveis 

não discricionárias, não controláveis, exógenas ou fixas (BANKER; MOREY, 1986), o 

modelo com supereficiência (ANDERSEN; PETERSEN, 1993) e os modelos com 

relaxamento do pressuposto de convexidade (DEPRINS et al, 1984). 

A DEA também permite a utilização de dados em painéis, como são os casos onde 

se pretende avaliar a evolução da eficiência ao longo do tempo. Neste caso, as ferramentas 

mais empregadas são a análise de janela (Window Analysis) e o índice de Malmquist. Neste 

tipo de análise se incorpora o tempo e se relaxa a pressuposição de inexistência de avanços 

tecnológicos presente nos modelos básicos de DEA (FERREIRA; GOMES, 2009). 

De acordo com COOPER et al (2007), o nome “análise de janela” e seu conceito 

básico são devidos a Klopp (1985). O conceito do índice de Malmquist, por sua vez, foi 

introduzido por Malmquist (1953). 

A ideia básica da análise de janela é considerar cada DMU como se ela fosse uma 

DMU diferente em cada período em análise (COOPER et al 2007). A técnica “utiliza uma 

abordagem semelhante à análise estatística da média móvel, isto é, cada vez que se inclui um 

novo período de tempo na análise, o anterior é retirado” o que “permite incorporar a ideia de 

que existem mudanças na tecnologia no período analisado” (FERREIRA; GOMES, 2009, p. 

269). Este procedimento compara as DMUs apenas com aquelas que estão dentro de um 

intervalo de tempo (janela) próximo e, portanto, com níveis tecnológicos semelhantes. 
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A análise de Janela não fornece evidências sobre a natureza do progresso 

tecnológico e mostra pouca informação sobre as mudanças na produtividade. Assim, “uma 

medida importante da evolução temporal das DMUs é o que se denomina emparelhamento 

(catch-up) no estudo de melhorias contínuas, ou seja, o objetivo de se alcançar um patamar de 

eficiência técnica mais alto” (FERREIRA; GOMES, 2009, p. 275).  

A técnica de análise de janela ainda demanda maiores estudos e pesquisas. Alguns 

problemas associados ao uso da técnica são a definição do tamanho da amostra e as 

implicações teóricas da utilização de cada DMU como DMUs diferentes em cada período 

(FERREIRA; GOMES, 2009). 

Dadas as limitações da análise de janela, o índice de Malmquist é o preferido na 

análise de mudanças na produtividade total dos fatores com o uso da DEA. Este índice “avalia 

o impacto de mudanças na eficiência técnica e a incorporação de novas tecnologias sobre a 

produtividade total das DMUs” (FERREIRA; GOMES, 2009, p. 269). O índice representa o 

crescimento do fator de produtividade total de uma DMU, o qual reflete: “1) progresso ou 

retrocesso na eficiência, juntamente com 2) progresso ou retrocesso da fronteira tecnológica 

entre dois períodos de tempo e sob um quadro de multi insumos e multi produtos” (COOPER 

et al 2007, p. 323). 

Cooper et al (2007) indicam Färe, Grosskopf, Norris e Zhang (1994) como o 

artigo mais importante sobre o índice de Malmquist. 

Assim, o uso da DEA neste trabalho se justifica pela possibilidade de se usar a 

ferramenta, largamente utilizada no ambiente acadêmico para estudos de eficiência, de forma 

a tratar como DMUs os contratos dos serviços classificados como de mais alta especificidade, 

possibilitando a articulação entre o corpo teórico da ECT e a análise da eficiência dos 

contratos.    
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5 - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

5.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

A pesquisa sobre contratos envolve transações privadas revestidas, em muitos 

casos, de informações sigilosas e depara-se com uma série de dificuldades. Lyons (1996), por 

exemplo, cita a dificuldade de se conseguir dados bons e utilizáveis sobre contratos. Segundo 

o autor, não existe publicação governamental sobre o assunto, os contratos particulares 

raramente são publicados e pesquisas detalhadas de firmas são protegidas por promessa de 

anonimato dos pesquisadores. 

Além da dificuldade de acesso aos dados dos contratos, há a dificuldade de se 

mensurar e se especificar modelos de contratos. Embora algumas dimensões dos contratos 

tenham uma medida natural, como o percentual de pagamento de royalties ou a duração em 

anos, outras dimensões não são mensuráveis continuamente. Diversas variáveis independentes 

utilizadas para explicar a escolha de um contrato são frequentemente ainda mais difíceis de 

medir, como por exemplo, o grau de aversão ao risco, os investimentos específicos e outros 

constructos teóricos importantes. O resultado é que as hipóteses centrais da teoria dos 

contratos não são imunes a problemas crônicos de medição e as variáveis usadas pelos 

pesquisadores são sujeitas a erros substanciais de medição (LYONS, 1996). 

Assim, os estudos utilizados na teoria dos contratos têm sido complementados por 

estudos de caso. Com este expediente se perde em generalidade, mas se ganha em 

profundidade. De acordo com Masten e Saussier (2000, p. 232) “estudos de caso podem e 

frequentemente têm sido o estímulo para refinamentos na teoria”. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa tem, portanto, as seguintes características: 

a) Contempla a caracterização dos serviços quanto ao grau de especificidade; 

b) Utiliza a DEA para análise da eficiência de um conjunto de contratos de 

serviços de elevada especificidade; 

c) Contempla o teste de uma série de hipóteses, formuladas a partir da Teoria da 

Agência e da ECT, envolvendo o grau de especificidade dos serviços e a eficiência dos 

contratos. 
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5.2 Definições do caso, coleta e análise dos dados 

 

 

O caso estudado é o da Petrobras, maior empresa de petróleo do Brasil, com 

elevados valores de serviços contratados anualmente, entre os quais existem ativos de elevada 

especificidade, e sujeita, também, aos problemas de agência. Os dados foram coletados na 

Construção de Poços Terrestres (CPT) e na Unidade de Operações de Exploração e Produção 

do Rio Grande do Norte e Ceará (UO-RNCE), que são as duas Unidades responsáveis pela 

operacionalização das atividades associadas à exploração e produção de petróleo e gás nos 

estados do Rio Grande do Norte e Ceará. 

As duas Unidades estão ligadas hierarquicamente à área de Exploração e 

Produção da Petrobras (ver organograma simplificado da empresa no Apêndice A). A CPT é 

responsável pelas atividades de construção de poços terrestres em todo o Brasil, ao passo que 

a UO-RNCE é responsável pelas atividades de exploração e produção na bacia sedimentar do 

Nordeste Setentrional, a qual inclui os estados do Rio Grande do Norte e Ceará, nos quais 

existe, de fato, a produção de hidrocarbonetos em escala comercial. 

Os dados foram coletados e analisados de acordo com o apresentado no Quadro 3. 

Nele mostram-se, a partir do problema de pesquisa, os objetivos específicos e a forma como 

os dados foram coletados e tratados. 

A primeira etapa constituiu-se da aplicação de questionário com escala Likert para 

a definição do grau de especificidade dos serviços terceirizados. O questionário foi aplicado a 

16 gerentes da Petrobras, conforme listados no Apêndice B, os quais foram escolhidos por 

fazerem parte do escalão mais elevado do corpo gerencial da Petrobras nos estados do Rio 

Grande do Norte e Ceará. Os mesmos têm larga experiência no setor de petróleo, visão 

estratégica de toda a cadeia produtiva e participam das decisões estratégicas que envolvem a 

contratação de serviços da Petrobras nos dois estados. Nos Apêndices C e D são mostradas as 

estruturas dos organogramas da UO-RNCE e da CPT, onde é possível constatar a posição de 

destaque dos gerentes consultados. 

O questionário aplicado (Apêndice E) é constituído de uma listagem de 45 

ativos/serviços para os quais os respondentes atribuíram uma nota, com variação de 1 a 5, em 

função do grau de especificidade. 

A listagem dos ativos/serviços foi elaborada a partir dos seguintes critérios: i) 

Agrupamento por tipo de serviço das contratações da Petrobras, a partir da consolidação de 
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informações sobre contratos disponibilizadas pela empresa para o Governo
11

. Para este 

agrupamento foi decisiva a experiência do autor, que tem quase trinta anos de atuação como 

empregado da Petrobras, dos quais seis são na contratação de serviços; ii) Inclusão dos itens 

citados como críticos nos planos de negócios da Petrobras publicados no período de 2006 a 

2012; e iii) Inclusão dos itens de serviços classificados como críticos ou relevantes no Manual 

de Contratação de Bens e Serviços (MCBS) da área de E&P da Petrobras. 

Na sequência, foram coletados dados através de entrevistas e consulta a 

documentos da Petrobras e a sites especializados, de forma a possibilitar a descrição dos três 

serviços que apresentaram os maiores graus de especificidade, a saber: navios de grande 

porte, serviços em poços e locação/serviços de sondas e plataformas. 

No passo seguinte foram feitas consultas a banco de dados da Petrobras e a 254 

contratos de serviços, no que se refere às variáveis duração, nível de detalhamento, valor e 

existência de sistemas de incentivos. Os contratos escolhidos foram aqueles em vigência na 

área de abrangência da UO-RNCE em 31/12/2012, data de início da coleta dos dados. Para 

teste das 4 hipóteses formuladas foi empregado o coeficiente de correlação de Spearmam, 

calculado com uso do pacote estatístico SPSS, versão 20.0. 

Os ativos que apresentaram maiores graus de especificidade foram analisados 

quanto ao atendimento de condições necessárias à avaliação de eficiência dos seus contratos 

através da DEA. Nesta etapa buscou-se verificar se os contratos em questão atendiam a uma 

série de requisitos apontados na literatura como indispensáveis para uso da DEA. Foram 

considerados os contratos assinados a partir de 2004, data da entrada em operação do sistema 

ERP (Enterprise Resource Planning) SAP R/3. Como o sistema concentra, entre outras, as 

informações sobre os contratos da Petrobras, a adoção deste período como corte temporal para 

a pesquisa facilitou sobremaneira a aquisição dos dados. 

Entre as condições necessárias à avaliação de eficiência através da DEA, Ferreira 

e Gomes (2009) apontam que na seleção das variáveis deve ser feito um estudo detalhado do 

setor, ramo e atividade em análise, a consulta a especialistas no setor, ramo e atividade sobre 

quais são as variáveis (insumos e produtos) relevantes, a utilização de um número restrito de 

variáveis (apenas as mais relevantes) e a exclusão das variáveis que tenham alta correlação 

(acima de 0,8). 

 

                                                
11 As informações sobre contratações são disponibilizadas mensalmente pela Petrobras através do endereço 

http://www.petrobras.com.br/acessoainformacao/materiaishtm/contratos_servicos/PORTAL_1000_S/Documents

/index.htm 

http://www.petrobras.com.br/acessoainformacao/materiaishtm/contratos_servicos/PORTAL_1000_S/Documents/index.htm
http://www.petrobras.com.br/acessoainformacao/materiaishtm/contratos_servicos/PORTAL_1000_S/Documents/index.htm
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Quadro 3 - Formas de coleta e tratamento dos dados 

Problema Objetivo específico Forma de coleta de dados Tratamento dos dados 

Qual a 

eficiência dos 

contratos de 

serviços de 

elevada 

especificidade 

terceirizados 

pela Petrobras? 

a) Categorizar os 

serviços terceirizados 

pela Petrobras quanto ao 

grau de especificidade 

Aplicação de questionário 

com escala Likert, 

conforme Brown e Potoski 

(2005) 

Ranqueamento dos serviços a 

partir da média aritmética dos 

valores atribuídos pelos 

gerentes 

b) Descrever os 

serviços de mais elevada 

especificidade 

terceirizados pela 

Petrobras 

Entrevistas com 

empregados da Petrobras e 

consulta a documentos da 

Petrobras e a sites 

especializados 

Compilação das informações 

em texto descritivo 

c) Verificar a 

relação entre a 

especificidade dos 

serviços e as variáveis 

duração, detalhamento, 

valor e sistema de 

incentivos dos contratos 

Consulta a Banco de Dados 

da Petrobras e a 254 

contratos selecionados 

Cálculo do coeficiente de 

Spearman, com uso do pacote 

estatístico SPSS, versão 20.0 

d) Elaborar modelo DEA 

para análise de eficiência 

na utilização de 

contratos de serviços de 

elevada especificidade 

Consulta a Banco de Dados 

da Petrobras, para 

identificação dos contratos 
que atendem aos requisitos 

para aplicação do modelo 

DEA 

Elaboração de listagem de 
contratos a serem analisados 

quanto à eficiência 

Consulta a literatura 

especializada, para 
elaboração da matriz de 

insumos e produtos 

Elaboração de proposta de 
matriz de insumos e produtos 

Reuniões com Técnicos da 

Petrobras, para validação 

da matriz de insumos e 

produtos  

Validação da matriz de 

insumos e produtos 

e) Medir a eficiência de 

contratos de serviços de 

elevada especificidade 

Consulta à gerência da 

Petrobras responsável pelo 

serviço, para coleta dos 

dados referentes aos 

insumos e produtos dos 

contratos a serem avaliados 

Utilização do software EMS 

versão 1.3 

f) Verificar a relação 
entre a eficiência dos 

contratos analisados e as 

variáveis sistema de 

incentivos, número de 

empresas convidadas e 

avaliação dos contratos 

Consulta a Banco de Dados 

da Petrobras e a contratos 

selecionados 

Teste Man-Whitney, com uso 

do pacote estatístico SPSS, 

versão 20.0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para a escolha dos insumos e produtos, Cooper et al (2007) indicam que é 

desejável que o número de DMUs (n) exceda em algumas vezes o somatório do número de 

insumos (m) com o número de produtos (s). Em notação matemática, )( smn  . Os autores 

indicam, ainda, como regra de ouro que n seja igual ou maior do que )}.(3,max{ smxmxs   

Ferreira e Gomes (2009) citam uma regra prática de que o número de DMUs seja 

no mínimo de quatro a cinco vezes maior do que o número de variáveis (insumos + produtos) 

e que um total de 20 variáveis (insumo + produto) pode ser suficiente, trabalhando-se, em 

muitos casos, com um máximo de 10 variáveis. Os autores citam, ainda, que na literatura 

quase não existem aplicações com mais de 100 DMUs, embora em diversos casos exista a 

possibilidade da utilização de amostras maiores. 

Para a seleção das DMUs, Cooper et al (2007) indicam que seja verificada a 

disponibilidade dos dados numéricos para cada insumo e cada produto, que os insumos e 

produtos reflitam os interesses da pesquisa, que sejam utilizados, preferencialmente, menores 

quantidades de insumos e maiores quantidades de produtos. 

Assim, na definição dos contratos a serem analisados quanto à eficiência foram 

verificados requisitos como a identificação clara de insumos e produtos, a disponibilidade de 

dados para todos os insumos e produtos, a existência de número suficiente de contratos para 

análise e a comparabilidade destes contratos. 

Os contratos do serviço de navios de grande porte, identificado como o de mais 

alta especificidade, não reuniram as condições para análise de suas eficiências. Desta forma, 

foi feita a mesma verificação descrita acima nos contratos de serviços em poços, identificados 

como os de segunda maior especificidade, sendo o procedimento repetido até se identificar o 

serviço de sondas de perfuração, cujos contratos reuniam as condições necessárias para 

análise de eficiência com emprego da DEA. 

Identificados os contratos de sondas de perfuração terrestre com as condições para 

análise de eficiência, passou-se à montagem de um banco de dados com os valores para as 

variáveis de insumos e produtos, condição necessária para a definição do modelo DEA. A 

matriz de insumos e produtos foi elaborada a partir das informações coletadas através de 

consulta à literatura especializada e validada através de reunião com técnicos da CPT, 

gerência responsável pelos contratos de sondas de perfuração terrestres no Brasil. 

As características dos dados de insumos e produtos foram determinantes para a 

escolha do modelo DEA empregado. A seleção do modelo é um dos problemas a ser 

considerado em DEA. Cooper et al (2007) indicam que nesta escolha devem ser feitas 
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algumas considerações, entre elas a verificação do tipo de retorno de escala existente no 

processo em análise, se constantes ou variáveis, e o tipo de orientação mais adequada, se a 

insumos ou a produtos. Gomes e Batista (2004, p. 155) defendem que a escolha da orientação 

depende “da finalidade do trabalho, isto é, se a decisão primária for regularizar a utilização 

dos insumos ou possibilitar o aumento da produção”. 

Por fim, Cooper et al (2007) recomendam que sejam feitos diversos testes até 

identificar o modelo mais apropriado. Ferreira e Gomes (2009), por sua vez, alertam que para 

a escolha correta do modelo adequado, bem como dos insumos e produtos a serem 

considerados é imprescindível um bom conhecimento da atividade que está sendo analisada. 

O modelo CCR com orientação a insumos foi considerado o mais adequado para a 

análise de eficiência dos contratos de sondas de perfuração terrestres, uma vez que a amostra 

disponível, constituída de 21 contratos, embora atendendo aos critérios recomendados na 

literatura, pode ser considerada pequena. Desta forma, a utilização do modelo BCC poderia 

mascarar os resultados, com a existência de muitas DMUs situadas na fronteira de eficiência. 

Adotou-se, ainda, a orientação a insumos, sob a lógica de se procurar avaliar a utilização 

eficiente destes, tomando como referência os resultados obtidos em produtos. 

Definido o modelo DEA, restava selecionar o software a ser utilizado. De acordo 

com Ferreira e Gomes (2009), existem diversos softwares para o cálculo dos modelos DEA, 

entre eles o SIAD (Sistema Integrado de Apoio à Decisão), o DEAP (Data Envelopment 

Analysis Program), o EMS (Efficiency Measurement System) e o DEA-SAED (Software de 

Análise por Envoltória de Dados). Outros softwares citados na produção acadêmica sobre 

DEA são o Frontier Analyst, o WARWICK DEA software, o OnFront 2 e o DEA-Solver 

Professional. Optou-se pela utilização do software EMS 1.3, por ter larga aplicação em 

trabalhos acadêmicos e por ser gratuito
12

. 

 

                                                
12 Para mais detalhes sobre o SIAD, consultar Angulo Meza, L., Biondi Neto, L., Soares de Mello, J.C.C.B., 

Gomes, E.G., Coelho, P.H.G. Free software for Decision Analysis a software package for Data Envelopment 

models (2005) ICEIS 2005 - Proceedings of the 7th International Conference on Enterprise Information 

Systems, pp. 207-212. 

Para mais detalhes sobre o DEAP, consultar o site http://www.uq.edu.au/economics/cepa/deap.htm 

Para mais detalhes sobre o DEA-Solver Professional, consultar o endereço http://www.saitech-inc.com/ 

Para download dos softwares, consultar os seguintes endereços: EMS: http://www.holger-scheel.de/ems/#down; 

DEA SAED: http://www.mat.ufpr.br/~volmir/DEA.html; Frontier Analyst: http://www.banxia.com/; 

WARWICK DEA: http://www.warwick.ac.uk/~bsrlu/ e OnFront: http://www.emq.se/software.html 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-78649232862&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=VQYqZpyL4jIQNvrqQ8B9zjo%3a120&sot=aut&sdt=a&sl=85&s=AU-ID%28%22De+Mello%2c+J.+C+C+B+S%22+7006347608%29+OR+AU-ID%28%22de+Mello%2c+J.+C+C+B+S%22+39361362200%29&relpos=25&relpos=5&searchTerm=AU-ID(/
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-78649232862&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=VQYqZpyL4jIQNvrqQ8B9zjo%3a120&sot=aut&sdt=a&sl=85&s=AU-ID%28%22De+Mello%2c+J.+C+C+B+S%22+7006347608%29+OR+AU-ID%28%22de+Mello%2c+J.+C+C+B+S%22+39361362200%29&relpos=25&relpos=5&searchTerm=AU-ID(/
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-78649232862&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=VQYqZpyL4jIQNvrqQ8B9zjo%3a120&sot=aut&sdt=a&sl=85&s=AU-ID%28%22De+Mello%2c+J.+C+C+B+S%22+7006347608%29+OR+AU-ID%28%22de+Mello%2c+J.+C+C+B+S%22+39361362200%29&relpos=25&relpos=5&searchTerm=AU-ID(/
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-78649232862&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=VQYqZpyL4jIQNvrqQ8B9zjo%3a120&sot=aut&sdt=a&sl=85&s=AU-ID%28%22De+Mello%2c+J.+C+C+B+S%22+7006347608%29+OR+AU-ID%28%22de+Mello%2c+J.+C+C+B+S%22+39361362200%29&relpos=25&relpos=5&searchTerm=AU-ID(/
http://www.uq.edu.au/economics/cepa/deap.htm
http://www.holger-scheel.de/ems/#down
http://www.mat.ufpr.br/~volmir/DEA.html
http://www.banxia.com/
http://www.warwick.ac.uk/~bsrlu/
http://www.emq.se/software.html
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6 - RESULTADOS 

 

 

6.1 Categorização dos serviços quanto à especificidade 

 

 

O resultado da categorização dos serviços quanto á especificidade, feita através de 

aplicação de questionário aos gerentes da Petrobras, é mostrado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Caracterização da especificidade 

Tipo de serviço Média Tipo de serviço Média 

Navios de Grande Porte 4,44 Construção e montagem industrial 2,93 

Serviços em poços 4,38 Barcos de Apoio 2,93 

Locação/Serviços de sondas e plataformas 4,29 Planejamento 2,85 

Afretamento de plataforma 4,18 Assessoria 2,71 

Jaquetas 4,10 Movimentação de cargas 2,69 

Fluidos de perfuração e de completação 4,00 Serviços jurídicos 2,64 

Afretamento de embarcação 3,92 Locação de equipamentos 2,63 

Estudos técnicos 3,87 Licença de uso de dados e softwares 2,54 

Aquisição/Processamento de dados 

Sísmicos/Geofísicos/Geológicos 

3,69 Segurança industrial 2,50 

Afretamento de helicóptero 3,60 DRH 2,46 

Gerenciamento de processos 3,57 Telecomunicações 2,44 

Operação de Equipamentos/Unidades 3,50 Serviços relacionados à saúde ocupacional 2,33 

Consultoria 3,50 Serviços de TI 2,21 

Tratamento de resíduos 3,50 Construção e manutenção civil 1,93 

Projeto de engenharia 3,47 Apoio a atividades 1,88 

Inspeção de equipamentos e ensaios 3,33 Transporte 1,81 

Praticagem 3,33 Alimentação 1,67 

Transporte marítimo 3,15 Hotelaria e hospedagem 1,60 

Serviços técnicos 3,07 Serviços relacionados à realização e apoio a 

eventos 

1,53 

Manutenção industrial 3,00 Serviços gerais 1,47 

Assistência Técnica 3,00 Segurança patrimonial 1,46 

Análises físico químicas 3,00 Locação de imóveis 1,08 

Fiscalização de serviços 2,94   

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

A média de especificidade da amostra foi de 2,91. Adotando o critério de Brown e 

Potoski (2005), os serviços com especificidade acima da média são considerados de alta 

especificidade, ao passo que aqueles abaixo da média são considerados de baixa 
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especificidade. Neste caso, 25 tipos de serviço são de elevada especificidade, enquanto que 20 

são de baixa especificidade. 

Nos planos de negócios da Petrobras publicados nos últimos 7 (sete) anos, 

verifica-se que são citados alguns recursos considerados críticos para o atingimento de suas 

metas. Estes itens, bem como os graus de especificidade atribuídos aos mesmos na presente 

pesquisa são mostrados no Quadro 5: 

 

Quadro 5 - Resultado da pesquisa X Planos de Negócios 

Recurso Especificidade Plano de Negócios 

Média 2006-

2010 

2007-

2011 

2008-

2012 

2009-

2013 

2010-

2014 

2011-

2015 

2012-

2016 

Navios de Grande Porte 4,44    X    

Locação/Serviços de sondas e 

plataformas 
4,29    X X  X 

Afretamento de plataforma 4,18    X X  X 

Jaquetas 4,10    X X   

Barcos de Apoio 2,93    X X   

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa e dos Planos de Negócios da Petrobras. 

 

Verifica-se que de, 2006 a 2008, não foram apontados recursos críticos. A partir 

de 2009 estes são citados, havendo um decréscimo de sua quantidade no período analisado, 

saindo de cinco, em 2009, para dois, em 2012. A menção destes recursos, a partir de 2009, 

reflete a preocupação da empresa com a deficiência dos mercados nacional e internacional no 

suprimento dos recursos necessário ao atendimento do crescimento da demanda originada na 

implantação de projetos associados ao Pré-Sal. Percebe-se, ainda, que a lista de ativos críticos 

varia no tempo, em função de aspectos do mercado como, por exemplo, desequilíbrios entre a 

demanda e a oferta de recursos. 

Dos cinco recursos citados no planejamento da Petrobras no período, quatro se 

posicionaram entre os cinco itens com maior escore relativo à especificidade na presente 

pesquisa. A média encontrada para a especificidade dos cinco itens na presente pesquisa foi 

de 3,99. Este resultado mostra uma sintonia entre a especificidade percebida pelas Unidades 

Operacionais e a criticidade de recursos apontada no planejamento estratégico da companhia. 

Outra classificação de criticidade é feita pela área de E&P, que no seu Manual de 

Contratação de Bens e Serviços (MCBS), identifica alguns itens de serviços como críticos, 

cuja contratação deve ser realizada por órgão específico de contratação na sede da empresa, e 

outros como relevantes, que carecem de tratamento corporativo na gestão das contratações, 
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com definição das estratégias de abordagem ao mercado e eventual concentração na condução 

da contratação. 

 Destes itens, os que são citados na presente pesquisa, bem como os graus de 

especificidade atribuídos aos mesmos, são mostrados no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Resultado da pesquisa X MCBS 

Tipo de serviço Especificidade Classificação MCBS 

Média Crítico Relevante 

Locação/Serviços de sondas e plataformas 4,29 X   
Afretamento de plataforma 4,18 X   
Tratamento de resíduos 3,50   X 
Projeto de engenharia 3,47   X 
Manutenção industrial 3,00   X 
Construção e montagem industrial 2,93   X 
Apoio a atividades 1,88   X 
Transporte 1,81   X 
Alimentação 1,67   X 
Hotelaria e hospedagem 1,60   X 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Para os itens considerados críticos pelo MCBS, a média de especificidade 

encontrada nesta pesquisa foi de 4,24, o que mostra que há sintonia entre a criticidade 

apontada pelo E&P corporativo e a especificidade percebida pelas Unidades Organizacionais. 

Enquanto há sintonia para os itens críticos, o mesmo não ocorre para os itens 

relevantes. A média de especificidade encontrada nesta pesquisa para estes itens foi de 2,48, 

inferior à média da amostra, que foi de 2,91. Contudo, pode ser ressalvado que a visão do 

E&P corporativo abrange todo o território nacional e, desta forma, algumas características de 

outros mercados devem ter sido determinantes para a definição da relevância dos itens. Dito 

de outra forma, os itens que são relevantes em outras Unidades Organizacionais podem não 

ser relevantes nas Unidades pesquisadas. 
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6.2 Descrição dos serviços de mais elevada especificidade 

 

 

6.2.1 Navios de grande porte 

 

 

Dos 45 itens que compunham o formulário de pesquisa, o item classificado com a 

maior especificidade foi “Navios de grande porte”, o qual obteve escore 4,44. Este item foi 

incluído na pesquisa por ter sido mencionado no Plano de Negócios da Petrobras para o 

período 2009-2013. Segundo o plano, havia a previsão do recebimento de 49 unidades deste 

tipo de ativo para entrega no período de 2009 a 2015. O item não foi citado nos planos de 

negócios dos anos seguintes. 

Os navios de grande porte citados no plano são do tipo very-large crude carriers 

(VLCC), que são navios petroleiros utilizados no transporte de petróleo bruto, com 

capacidade de transporte entre 160.000 a 315.000 dwt (thousand metric tons of deadweight - 

mil toneladas de porte bruto), de acordo com a classificação empregada (Fixed AFRA Scale 

ou Flexibile Market Scale). A classificação dos navios petroleiros, de acordo com as duas 

escalas empregadas na indústria petrolífera é mostrada na Tabela 2. 

Os navios de grande porte utilizados pela Petrobras podem ser tanto próprios 

quanto contratados. Em 31/12/2011 estavam em operação 241 navios (de todos os tipos), dos 

quais 55 eram próprios e 186 eram terceirizados. Os navios próprios são operados pela 

Petrobras Transportes S. A. (Transpetro), empresa do sistema Petrobras. 

 

Tabela 2 – Classificação de navios petroleiros 

Fixed AFRA Scale Flexibile Market Scale 

General Purpose (GP) 10.000 - 24.999 dwt Product Tanker 10.000 - 60.000 dwt 

Medium Range (MR) 25.000 - 44.999 dwt Panamax 60.000 - 80.000 dwt 

Large Range 1 (LR-1) 45.000 - 79.999 dwt Aframax 80.000 - 120.000 dwt 

Large Range 2 (LR-2) 80.000 - 159.999 dwt Suezmax 120.000 - 200.000 dwt 

Very-Large Crude Carriers (VLCC) 160.000 - 319.999 dwt VLCC 200.000 - 315.000 dwt 

Ultra Large Crude Carriers (ULCC) 320.000 - 549.999 dwt ULCC 320.000 - 550.000 dwt 

Fonte: SCALING (2002). Obs: AFRA é a sigla de Average Freight Rate Assessment. 

 

A estratégia de utilização de navios de grande porte através de frota própria e de 

navios terceirizados, dados que o ativo foi identificado na pesquisa como o de maior 
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especificidade, é condizente com o preconizado pelos autores da ECT. O fato de a frota 

contratada ser maior do que a frota própria, por sua vez, corrobora os argumentos de autores 

de fora do mainstream da ECT, que argumentam que muitas vezes, por motivos diversos, as 

firmas podem decidir contratar ativos específicos no mercado (KVALØY, 2007; RUZZIER, 

2009; OSMUNDSEN, 1999; ANDERSON; GLENN; SEDATOLE, 2000; MILGROM; 

ROBERTS, 1992). 

Em consulta ao setor responsável, verificou-se que este tipo de ativo tem uso 

muito restrito na área de abrangência das Unidades Organizacionais objeto da pesquisa, sendo 

bastante utilizados em regiões de grande produção no mar, como é o caso das Unidades 

Organizacionais da Petrobras situadas na região Sudeste do país, principalmente nas costas 

dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Assim, dada a limitação no uso de navios de grande porte na área objeto da 

pesquisa, passou-se a analisar o tipo de serviço que obteve o segundo maior escore quanto à 

especificidade. 

 

 

6.2.2 Serviços em poços 

 

 

O item classificado com a segunda maior especificidade foi “serviços em poços”, 

o qual obteve escore 4,38. Durante o período analisado, a Petrobras assinou contratos para 

diversos tipos de serviços em poços, sendo que as maiores quantidades foram para 

Perfilagem, Testes de Formação e Cimentação. 

A perfilagem é a operação que tem como objetivo fornecer informações sobre as 

formações geológicas atravessadas pelo poço, como os tipos de rocha, a espessura, a 

porosidade e fluidos existentes. Os perfis são obtidos através do deslocamento de um sensor 

dentro do poço. 

Os principais perfis são de potencial espontâneo (SP), que mede a diferença de 

potencial entre a superfície e o interior do poço, o de raios gama (GR), que detecta a 

radioatividade total da formação geológica, o neutrônico (NPHI), que mede a quantidade de 

nêutrons epitermais e/ou termais da rocha, o de indução (ILD), que mede a resistividade da 

rocha, o sônico (DT), que mede a diferença nos tempos de trânsito de uma onda mecânica 

através das rochas, e o de densidade (RHOB), que detecta os raios gama defletidos pelos 
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elétrons orbitais dos elementos componentes das rochas, após terem sido emitidos por uma 

fonte colimada situada dentro do poço (THOMAS, 2004). 

Para a perfilagem são utilizadas unidades móveis chamadas de “Unidades de 

Perfilagem”, como a mostrada na figura 15, e o resultado é apresentado na forma de “perfis”, 

como o que é mostrado na figura 16. 

A perfilagem dá indicativos da presença de hidrocarbonetos na formação, mas 

isso não é suficiente para confirmar a economicidade do poço. Assim, como forma de avaliar 

de forma mais precisa a presença de hidrocarbonetos e obter dados a respeito das condições 

de fluxo nas imediações do poço, são realizados testes de pressão chamados testes de 

formação. Tais testes visam avaliar o potencial produtivo de uma formação e são realizados 

com o isolamento do intervalo a ser testado, o que é feito com a utilização de equipamentos 

chamados obturadores, os quais são introduzidos no interior do poço. Após o isolamento da 

zona de interesse, força-se a produção do intervalo em períodos de tempo pré-determinados e 

registram-se continuamente as pressões encontradas no fundo do poço. Os testes podem ser 

realizados com o poço aberto (teste de formação TF), situação caracterizada pela ausência do 

revestimento tubular no intervalo a ser testado, normalmente durante a fase de perfuração do 

poço, ou com o poço revestido (teste de formação TFR), situação caracterizada pela presença 

do revestimento tubular instalado no poço (THOMAS, 2004). 

 

 
Figura 15: Unidade de perfilagem terrestre. Fonte: Mafra (2007, p. 21). 
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Figura 16: Perfil de poço de petróleo.  

Fonte: http://logdigi.com/client/product_info.php?products_id=48.  

 

Normalmente, após a perfilagem e os testes de formação, os poços são revestidos 

(instalação de tubos de aço) e cimentados. A cimentação é a operação que consiste no 

preenchimento, com uma pasta de cimento, do espaço existente entre a tubulação de 

revestimento e as paredes do poço. Os objetivos da cimentação são “fixar a tubulação e evitar 

que haja migração de fluidos entre as diversas zonas permeáveis atravessadas pelo poço, por 

detrás do revestimento” (THOMAS, 2004, p. 91). 
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A figura 17 mostra o esquema de uma cimentação típica de um poço de petróleo. 

Na superfície são posicionados os equipamentos a serem utilizados na operação, os quais 

normalmente são instalados em unidades compactas chamadas “Unidades de Cimentação” 

(figura 18). O poço é equipado internamente com diversos acessórios e a pasta de cimento é 

bombeada por dentro da tubulação. Ao término da operação, o espaço entre os tubos e as 

paredes do poço (espaço anular) está preenchido com a pasta, bem como algum trecho interno 

da tubulação. 

 

 
Figura 17: Esquema de cimentação típica de um poço de petróleo. Fonte: Nelson 

(1990, p. 2). 

 

Quanto à estratégia de execução dos três serviços em poços descritos acima, a 

Petrobras utiliza tanto empresas terceirizadas, como um mix de recursos próprios e empresas 
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terceirizadas, embora a maior parcela dos serviços seja contratada e haja limitações no escopo 

dos serviços realizados com recursos próprios. A Petrobras não executa todas as operações 

devido à alta tecnologia envolvida na prestação dos serviços e a dificuldades na absorção e 

emprego desta tecnologia. Este resultado é condizente com os argumentos de Quinn e Hilmer 

(1995), de que uma das vantagens da terceirização é o acesso à tecnologia, e reforça os 

argumentos de Kvaløy (2007), Ruzzier (2009), Osmundsen (1999), Anderson, Glenn e 

Sedatole (2000) e Milgrom e Roberts (1992), de que muitas vezes, por motivos diversos, as 

firmas podem decidir contratar ativos específicos no mercado. É importante frisar que a opção 

entre comprar ou fazer é dependente do domínio de conhecimento. Se a firma tem 

conhecimento para fazer melhor e mais barato que as opções de mercado, ela internaliza. Se o 

mercado tem mais conhecimento e competência, ela contrata no mercado. Isso é regra na 

ECT. 

 

 
Figura 18: Unidade de cimentação. 

Fonte: http://www.petrokh.com/petrokh/cement_2.htm 

 

No Brasil existem apenas 16 empresas, participantes de 5 grupos (Baker Hughes, 

Halliburton, Schlumberger, Tucker Energy e Weatherford), autorizadas pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para a utilização de fontes nucleares em serviços de 

prospecção de petróleo, condição sine qua non para a realização de serviços de perfilagem. 

Da mesma forma, existem pouco mais de 50 profissionais credenciados pela CNEN para o 

http://www.petrokh.com/petrokh/cement_2.htm
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exercício da função de supervisor de radioproteção para a perfilagem de poços.
13

 Todos os 

cinco grupos dos quais participam as dezesseis empresas de perfilagem autorizadas pela 

CNEN são multinacionais, sendo três de origem norte americana (Baker Hughes, Halliburton 

e Tucker Energy), uma francesa (Schlumberger) e uma suíça (Weatherford).  

Na área do Rio Grande do Norte e Ceará, as operações de perfilagem são 

realizadas por empresas terceirizadas, as quais empregam mão de obra altamente 

especializada. Já na região de Sergipe e Alagoas (fora da área de interesse da pesquisa), a 

Petrobras realiza operações de perfilagem com recursos próprios, mas essa experiência não 

irradiou para outras regiões, em parte pela dificuldade de acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico inerente à atividade. 

No caso dos testes de formação e de cimentação, na área do Rio Grande do Norte 

e Ceará, as operações podem ser feitas tanto com recursos próprios, como com contratos de 

serviços. Especificamente no que se refere aos testes de formação, os testes a cabo são 

executados apenas por empresas terceirizadas. 

Por motivos estratégicos, as contratações dos serviços de perfilagem, testes de 

formação e cimentação são realizadas por órgão central de contratação, na sede da empresa no 

Rio de Janeiro. Esta prática da Petrobras é condizente com o que defendem Quinn e Hilmer 

(1995) que argumentam que para absorver a terceirização as organizações precisam fazer 

alguns ajustes nos seus processos de gerenciamento, entre eles alçar as atividades de 

contratação e de logística a níveis corporativos estratégicos. 

Embora classificados como de alta especificidade (escore 4,38), os contratos de 

serviços em poços não compõem uma amostra adequada para a análise de eficiência, pelo 

menos nos moldes proposto neste trabalho, pelos seguintes motivos: a) dificuldade para a 

elaboração de uma matriz de insumos e produtos, uma vez que os serviços não são uniformes, 

mesmo dentro de um mesmo contrato; b) inexistência de número de contratos suficientes para 

compor uma amostra mínima, mesmo nos casos onde existe certa homogeneização de 

serviços nos contratos, como é o caso dos serviços de cimentação; e c) dificuldade para acesso 

aos dados de contratação uma vez que o processo de contratação é realizado pela sede da 

companhia, e não pelas Unidades Organizacionais que fazem parte da pesquisa.  

Assim, passou-se a analisar o tipo de serviço que obteve o terceiro maior escore 

quanto à especificidade. 

 

                                                
13 Consulta realizada em 26/09/2012, no endereço http://www.cnen.gov.br/ 
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6.2.3 Locação/Serviços de sondas e plataformas 

 

 

O tipo de serviço que obteve o terceiro maior escore foi “Locação/Serviços de 

sondas e plataformas” (escore 4,29). Este item inclui tanto sondas terrestres como plataformas 

marítimas. 

As sondas terrestres são equipamentos móveis, transportáveis por meio de 

equipamentos pesados de transporte (carretas e outros), utilizados para operações de 

perfuração de poços (sondas de perfuração) ou operações de produção de poços (sondas de 

produção). Os dois tipos têm a mesma forma construtiva, embora as sondas de produção, por 

trabalharem com esforços mecânicos menores, normalmente sejam equipamentos menos 

robustos do que as sondas de perfuração. Na figura 19 é mostrada uma sonda de perfuração. 

As plataformas marítimas, por sua vez, são estruturas móveis ou fixas utilizadas 

para operações de perfuração ou produção no mar. Os principais tipos de plataformas, 

segundo a Petrobras
14

, são: a) plataformas fixas, utilizadas para lâminas d’água
15

 até 300 

metros; b) FPSOs (Floating, Production, Storage and Offloading), que processam, 

armazenam e transferem o óleo e o gás produzidos; c) navios-sondas, utilizados na perfuração 

de poços; d) plataformas semissubmersíveis, que são montadas sobre estruturas parcialmente 

submersas; e e) plataformas autoelevatórias, que são montadas sobre pernas que servem para 

tocar o fundo do mar, fixando provisoriamente a plataforma, e elevar o convés (estrutura de 

trabalho) acima do nível da água. 

A figura 20 mostra uma plataforma do tipo autoelevatória e a figura 21 uma do 

tipo fixa, que são dois tipos de plataformas comumente utilizadas na área de produção 

marítima dos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. 

Em virtude das diferenças substanciais entre as sondas terrestres e as marítimas, 

bem como uma maior utilização das primeiras na área de abrangência do estudo, neste 

trabalho a análise se restringiu às sondas terrestres. 

Há, ainda, maior homogeneidade nas atividades das sondas de perfuração do que 

nas sondas de produção. Enquanto as primeiras têm como produto básico a perfuração de 

poços, o qual pode ser avaliado através de métricas simples (como metros perfurados ou horas 

de sonda operando), as últimas são utilizadas para operações diversas, como completação, 

                                                
14 Para uma apresentação detalhada sobre os principais tipos de plataformas, ver: 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/atividades/exploracao-producao-petroleo-gas/ 
15 Lâmina d’água é a distância entre o nível do mar e o leito marinho. 
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restauração, recompletação, avaliação, limpeza, mudança de método de elevação e abandono, 

o que dificulta a adoção de uma métrica simples para avaliação dos produtos. Assim, a análise 

foi direcionada para as sondas de perfuração terrestres. 

 

 
Figura 19: Sonda de perfuração terrestre. 
Fonte: http://saber.sapo.ao/wiki/Sonda_de_perfuração. 

 

  

Figura 20: Plataforma autoelevatória. Fonte: 

http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/dilma-

inaugura-plataforma-de-petroleo-na-bahia/ 
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Figura 21: Plataforma fixa. 

Fonte: http://petrogasnews.files.wordpress.com/2011/03/plataforma-fixa-02-ac1.jpg 

 

O mercado mundial de sondas de perfuração (terrestres e marítimas) é amplo, com 

cerca de 3.500 sondas em operação (ver Tabela 3). O tamanho deste mercado é positivamente 

correlacionado ao preço do petróleo, de forma que quando aumenta o preço do petróleo, 

aumentam os investimentos em perfuração de poços, ocorrendo o oposto quando cai a 

cotação. É possível observar na figura 22 que este mercado está passando por um ciclo de 

expansão iniciado em 2009, quando da recuperação do preço do petróleo no mercado 

internacional após drástica queda ocorrida no período de 2008 a 2009. Cabe destacar que mais 

da metade das sondas em operação encontram-se nos Estados Unidos. 

 

Tabela 3 - Inventário mundial de Sondas de Perfuração 

Contagem de Sondas de Perfuração - Mundo Alteração % Alteração 

Região Nov/2012 Out/2012 Nov/2011 Mensal Anual Mensal Anual 

América Latina 398 412 422 (14) (24) -3.4% -5.7% 

Europa 127 124 122 3 5 2.4% 4.1% 

África 102 104 86 (2) 16 -1.9% 18.6% 

Oriente Médio 394 377 308 17 86 4.5% 27.9% 

Extremo Oriente 246 242 247 4 (1) 1.7% -0.4% 

Canadá 385 365 487 20 (102) 5.5% -20.9% 

Estados Unidos 1,809 1,834 2,011 (25) (202) -1.4% -10.0% 

Total 3,461 3,458 3,683 3 (222) 0.1% -6.0% 

Fonte: Rotary and Workover Rig Counts (2012). 
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Figura 22: Evolução do quantitativo de sondas de perfuração em operação. Fonte: 

Rotary and Workover Rig Counts (2012). 

 

Se no plano internacional o mercado de sondas é amplo, não é o que ocorre no 

Brasil, onde são encontrados apenas 131 equipamentos em operação, sendo 49 de perfuração 

e 82 de produção. Das sondas de perfuração, 11 são da Petrobras e 38 são de outras empresas. 

Quanto às sondas de produção, 9 são da Petrobras e 73 são de outras empresas. Estes números 

são mostrados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Sondas terrestres em operação no Brasil 

Tipo Proprietário Total 

Petrobras Outras empresas 

Sonda de Perfuração 11 38 49 

Sonda de Produção 9 73 82 

Total 20 111 131 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Das 38 sondas de perfuração que não pertencem à Petrobras, 21 pertencem a 

empresas nacionais e 17 pertencem a empresas estrangeiras. A Tabela 5 mostra esta 

composição.  

Outra variável importante neste mercado de sondas diz respeito ao porte dos 

equipamentos, normalmente identificado pela profundidade do poço, em metros, que a sonda 

é capaz de perfurar. Essa é uma característica importante, pois o custo de operação das sondas 

é proporcional à sua capacidade. A escolha do porte da sonda, então, é função da 

profundidade dos poços a serem perfurados. A utilização de sondas sub dimensionadas 

impossibilita a contratante de concluir a perfuração dos poços, ao passo que a utilização de 

sondas super dimensionadas implica em custos excessivos. 
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Tabela 5 - Origem das Sondas de perfuração não pertencentes à Petrobras em operação no 

Brasil 

Empresa País de Origem Quantidade de Sondas 

A Alemanha 2 

B Brasil 2 

C Brasil 1 

D Brasil 3 

E Brasil 1 

F Brasil 6 

G Brasil 3 

H Brasil 1 

I Brasil 1 

J Brasil 2 

K Brasil 1 

L Canadá 5 

M Canadá 3 

N Itália 3 

O Noruega 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. Obs.: Por motivo de exigência da Petrobras as 

empresas não são identificadas. 

 

Na indústria petrolífera brasileira é usual a seguinte classificação para o porte das 

sondas de perfuração: 

 

Quadro 7 - Classificação das Sondas de perfuração quanto ao porte 

Capacidade de perfuração com broca 

de 8 1/2” 

Classificação da Sonda quanto ao 

porte 

Até 1.500 metros Pequena 

De 1.500 a 3.000 metros Média 

Acima de 3.000 metros Grande 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Das 49 sondas de perfuração em operação no Brasil, 7 são de pequeno porte, 26 

são de médio porte e 16 são de grande porte. 

Por ser a maior empresa do setor petrolífero brasileiro, a Petrobras é a grande 

contratadora de sondas de perfuração no país. De acordo com Barros (2008), a empresa 

efetuou 139 contratações de sondas no período de 2003 a 2008, distribuídas conforme 

mostrado no gráfico da Figura 23. 
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Figura 23: Evolução da contratação de sondas de perfuração terrestres. 

Fonte: Barros (2008). 

 

Seguindo padrões internacionais, os contratos de sondas de perfuração da 

Petrobras utilizam como critério básico de medição o pagamento de taxas diárias 

(OSMUNDSEN; SØRENES; TOFT, 2008). Estas taxas normalmente são do tipo “taxas 

operando”, referente ao período em que a sonda está efetivamente engajada em atividades 

operacionais e “taxas aguardando”, referente ao período de tempo em que a sonda está à 

disposição da Petrobras, mas sem exercer atividade de perfuração. Há, ainda, o pagamento de 

uma ‘taxa de mobilização’, no início do contrato, e uma ‘taxa de desmobilização’, no final do 

contrato. 

Nos contratos analisados, existem diferenças no que se refere às responsabilidades 

das partes quanto a algumas operações de elevado custo. A primeira se refere à execução da 

desmontagem, transporte e montagem da sonda (DTM) entre um poço e outro. Na maioria dos 

contratos a desmontagem e montagem dos equipamentos são de responsabilidade da 

contratada, enquanto o transporte é de responsabilidade da Petrobras. Outra diferença é em 

relação ao fornecimento de óleo diesel para a operação dos equipamentos, que na maioria dos 

contratos é de responsabilidade da Petrobras. Estas diferenças foram consideradas na 

definição dos contratos a serem analisados quanto á eficiência, de forma que compuseram a 

amostra apenas contratos nos quais o transporte da sonda e o fornecimento de diesel são de 

responsabilidade da Petrobras. 

Outro aspecto interessante quanto à estratégia de contratação de sondas pela 

Petrobras diz respeito à quantidade de contratos existentes para a utilização de uma sonda. 

Existem casos em que apenas um contrato engloba a locação e a prestação dos serviços de 

uma sonda, e casos em que existem dois contratos, sendo um para a locação da sonda e outro 
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para a prestação de serviços. Esta diferença se deve a aspectos tributários, mais 

especificamente à possibilidade de ganhos pelo fato de a locação não estar sujeita ao imposto 

sobre serviços de qualquer natureza (ISS), conforme a legislação. Assim, a partir de 2007, 

existem situações na Petrobras onde, para a utilização de uma sonda de perfuração, são 

celebrados dois contratos. 

A utilização de dois contratos, se por um lado traz ganhos tributários, por outro 

causa alguns inconvenientes, sendo o principal a possibilidade da existência de duas empresas 

na utilização da sonda, a locadora e a operadora. Essa situação pode gerar alguns conflitos 

envolvendo a matriz de responsabilidades das empresas, uma vez que pode haver 

ambiguidade nos contratos quanto à definição dos limites de responsabilidade da locadora e 

da operadora pelos resultados da sonda. Outra desvantagem para a Petrobras é o aumento das 

rotinas administrativas de gerenciamento e fiscalização de contratos, que são praticamente 

duplicadas neste caso. 

A existência de dois contratos está também associada ao Regime Aduaneiro 

Especial de Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e 

Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural (Repetro)
16

, regime tributário que possibilita a 

utilização de ativos oriundos de fora do país com tratamento tributário diferente da 

importação, desde que atendidas uma série de exigências. Neste caso, pode se ter um contrato 

para a locação da sonda, com uma empresa estrangeira, e um contrato de serviços com uma 

empresa nacional. Em suma, a utilização de equipamentos sujeitos ao Repetro é uma opção 

mais barata do que a utilização de equipamentos importados, não sujeitos ao regime. 

O objetivo do Repetro é o aumento da competitividade em alguns segmentos da 

economia brasileira, através da redução da carga tributária. Contudo, numa análise preliminar, 

é possível verificar que, no caso específico da indústria petrolífera, esta política não é 

condizente com a política de conteúdo local implementada pelo Governo Federal. Ora, 

enquanto o Repetro reduz a carga tributária para a entrada de bens estrangeiros no país, o 

Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), base da 

política de conteúdo local, tem como objetivo ampliar a participação da indústria nacional no 

fornecimento de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, aumentando a geração 

de emprego e renda para o país (CONHEÇA O PROMINP, 2012). 

                                                
16 A legislação que trata do Repetro instituído pelo Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002. 
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Para efeito de análise de eficiência, na existência de dois contratos associados à 

utilização da sonda, isto deve ser considerado, de forma que sejam somados os custos dos 

dois contratos para compor o custo total da sonda. 

 

 

6.3 Verificação da relação entre a especificidade dos serviços e as variáveis duração, 

detalhamento, valor e sistema de incentivos dos contratos 

 

Verificação das hipóteses de 1 a 3 

 

Para a verificação das hipóteses de 1 a 3 foi utilizada uma amostra de 254 

contratos, composta pelos contratos de prestação de serviços em vigor na área de abrangência 

da UO-RNCE em 31/12/2012. 

A amostra é composta por contratos de diversas especificidades, com prazos que 

variam de 60 a 3.650 dias e com valores que variam de 45.175,74 a 81.599.837,89 dólares. O 

contrato médio desta amostra tem 1.171 dias de prazo, valor de 7.250.076,84 dólares e refere-

se a serviços cujo grau de especificidade é 3,17.  A amostra não tem uma distribuição normal, 

conforme pode ser visto nos histogramas (Figuras 24 a 26). 

 

 
Figura 24: Histograma Especificidade. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 25: Histograma Prazo. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

 
Figura 26: Histograma Valor. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para verificação, foi feito o desdobramento das hipóteses em hipótese nula (H0) e 

hipótese alternativa (Ha), conforme apresentado a seguir: 
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H01: Os contratos envolvendo ativos de elevada especificidade têm duração menor ou igual do 

que os contratos que envolvem ativos que não são de elevada especificidade. 

 

Ha1: Os contratos envolvendo ativos de elevada especificidade têm duração maior do que os 

contratos que envolvem ativos que não são de elevada especificidade. 

 

H02: Os contratos envolvendo ativos de elevada especificidade têm o mesmo nível de 

detalhamento ou são menos detalhados do que os contratos que não envolvem ativos de 

elevada especificidade. 

 

Ha2: Os contratos envolvendo ativos de elevada especificidade são mais detalhados do que os 

contratos que não envolvem ativos de elevada especificidade. 

 

H03: Os contratos envolvendo ativos de elevada especificidade têm valores iguais ou 

inferiores aos valores dos contratos que não envolvem ativos de elevada especificidade. 

 

Ha3: Os contratos envolvendo ativos de elevada especificidade têm valores mais elevados do 

que os contratos que não envolvem ativos de elevada especificidade. 

 

O resultado do cálculo das correlações, com uso do coeficiente de Spearman é 

mostrado na Tabela 6. É possível verificar que não há argumentos suficientes para rejeitar as 

hipóteses nulas H01, H02 e H03. Assim, as hipóteses alternativas Ha1, Ha2 e Ha3 foram rejeitadas. 

Logo, não é verdade: i) que os contratos envolvendo ativos de elevada 

especificidade têm duração maior do que os contratos que envolvem ativos que não são de 

elevada especificidade; ii) que os contratos envolvendo ativos de elevada especificidade são 

mais detalhados do que os contratos que não envolvem ativos de elevada especificidade; e iii) 

que os contratos envolvendo ativos de elevada especificidade têm valores mais elevados do 

que os contratos que não envolvem ativos de elevada especificidade. Estes resultados podem 

ser interpretados como um indicativo de que a Petrobras não está considerando a 

especificidade dos serviços quando da elaboração de suas estratégias de contratação. 

Outro resultado interessante destes testes diz respeito à evolução da extensão dos 

contratos, que tinham uma média de 71 páginas no início do período pesquisado e hoje têm 

cerca de 87 páginas, conforme mostrado na figura 27. Essa evolução deve-se, principalmente, 

ao aumento das exigências de Segurança Meio Ambiente e Saúde (SMS), cujo anexo, que 
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compõe os contratos, teve a evolução do seu número de páginas ao longo do período, 

conforme mostrado na Tabela 7. 

 

Tabela 6 - Correlações de Spearman 

 Especificidade Prazo Valor Páginas 

Spearman's rho Especificidade Correlation Coefficient 1,000 ,054 ,090 -,036 

Sig. (2-tailed) . ,393 ,153 ,571 

N 254 254 254 254 

Prazo Correlation Coefficient ,054 1,000 ,269** -,171** 

Sig. (2-tailed) ,393 . ,000 ,006 

N 254 254 254 254 

Valor Correlation Coefficient ,090 ,269** 1,000 ,402** 

Sig. (2-tailed) ,153 ,000 . ,000 

N 254 254 254 254 

Páginas Correlation Coefficient -,036 -,171** ,402** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,571 ,006 ,000 . 

N 254 254 254 254 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 27: Evolução da extensão dos contratos Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 7 - Evolução da extensão dos contratos 

Item Período 

2005-2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total de páginas do Contrato 70,7 71,4 74,8 80,2 86,2 87,3 

Total de páginas do Anexo de 

SMS 

10,3 10,3 15,7 16,0 21,3 27,7 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Essa questão do aumento das exigências de SMS da Petrobras já havia sido 

reportada por Costa e Lopes (2012), que o analisaram como uma estratégia de legitimação 

utilizada pela empresa para cobrar de seus contratados, fornecedores e parceiros um 

desempenho em segurança, meio ambiente e saúde compatível com o do sistema Petrobras. 

A evolução dos contratos é abordada por Battigalli e Maggi (2002), mas como o 

resultado do aumento do valor da contratação em indústrias em fase de crescimento, onde o 

tamanho das firmas individuais tende a crescer. O resultado encontrado mostra que esta 

evolução pode se dar por outros motivos, que no caso em tela são de caráter institucional, qual 

seja a decisão da Petrobras de introduzir alterações no campo organizacional. 

Uma vez que o acréscimo de exigências aumenta os custos dos contratos, uma boa 

linha de pesquisa seria verificar o aumento dos custos nos contratos devido ao aumento das 

exigências de SMS ao longo do tempo. 

 

 

Verificação da Hipótese 4 

 

 

Em relação à hipótese 4 (os contratos envolvendo ativos de elevada especificidade 

têm sistemas de incentivos mais elaborados do que os contratos que não envolvem ativos de 

elevada especificidade), observou-se que há orientação interna no segmento de E&P para que 

não sejam incluídas cláusulas de desempenho (bônus) em contratos de prestação de serviços. 

A existência desta orientação limita a utilização de incentivos nos contratos, razão pela qual 

ficou prejudicada a verificação da hipótese. 

O que se observa é a existência de formas bastante padronizadas de critérios de 

medição e de pagamento de serviços nos contratos analisados, não havendo qualquer 

incentivo adicional vinculado a melhores desempenhos na execução do contrato, como por 

exemplo, o pagamento de bônus. 



112 

 

Destarte a inexistência de bônus financeiro por bom desempenho, uma boa 

avaliação da contratada é item observado quando da possibilidade de celebração de aditivos 

ao contrato, sendo também utilizada como critério de seleção para a participação em 

processos licitatórios. 

Assim, dadas as limitações institucionais impostas pela Petrobras para a 

implantação de sistemas de incentivos em seus contratos, não foram encontrados elementos 

suficientes para assegurar que a hipótese 4 fosse aceita. 

 

 

6.4 Elaboração de modelo DEA para análise de eficiência na utilização de contratos de 

serviços de elevada especificidade 

 

 

Nesta sessão discorre-se sobre a elaboração de um modelo para análise de 

eficiência dos contratos de sondas de perfuração terrestre, que são os serviços de mais elevada 

especificidade que atendem às exigências quanto à quantidade mínima de contratos, 

disponibilidade de dados e possibilidade de elaboração de uma matriz de insumos e produtos. 

Assim, inicialmente apresenta-se como o tema eficiência de sondas de perfuração tem sido 

tratado na literatura e na sequência especifica-se o modelo. 

 

 

6.4.1 Eficiência de sondas de perfuração 

 

 

A eficiência de sondas de perfuração pode ser avaliada tanto de forma 

individualizada, ou seja, comparando-se sonda a sonda, como também de forma agregada, 

seja considerando dados agregados de grupos de sondas, ou mesmo em conjunto com as 

demais atividades do upstream. As medidas agregadas, contudo, não têm aplicação no 

presente estudo, uma vez que são mais adequadas para análises mais abrangentes de 

atividades das empresas petrolíferas, como é o caso de comparações entre diversas Unidades 

de Negócios, ou mesmo avaliação de desempenho de uma mesma Unidade (ou empresa) ao 

longo do tempo. 

Na linha da avaliação da atividade do upstream, Bohi (1998), por exemplo, 

defende que boas medidas para avaliação são taxas de sucesso na perfuração, taxas de 
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descoberta, tamanho das descobertas e custos de exploração. O autor argumenta que existem 

ambiguidades nestas medidas, de forma que é comum se usar uma variedade de medidas de 

desempenho, uma vez que nenhuma medida captura todos os aspectos do desempenho. 

Quanto à avaliação da eficiência de sondas, Cochener (2010) alerta que são vários 

os fatores que impactam o desempenho de uma sonda de perfuração, podendo inclusive 

variar, de locação para locação e de sonda para sonda. Assim, a utilização de dados agregados 

de perfuração é problemática, devido à variação dos dados coletados, que podem combinar 

regiões diversas, de forma que o uso deste tipo de dados pode mascarar tendências 

emergentes. 

Os estudos que tratam da análise da atividade de perfuração, sejam de forma 

individualizada ou agregada, têm usado diversos parâmetros como métrica de desempenho, 

como metragem perfurada por hora, dias usados na perfuração do poço, metragem perfurada 

por sonda, poços perfurados por sonda, taxa de sucesso
17

, reservas adicionadas por poço, 

reservas adicionadas por sonda, produção por poço, custo por metragem perfurada e consumo 

de energia. Tem sido comum a medição de eficiência usando como referência a razão entre a 

metragem anual perfurada e o número de sondas ativas (COCHENER, 2010, p. 3). 

Usando o parâmetro “metragem perfurada por sonda”, observa-se que há uma 

evolução da eficiência agregada das sondas, conforme pode ser visto na figura 28, que mostra 

a evolução da metragem média perfurada por sonda e a taxa de utilização das mesmas ao 

longo do período de 1950 a 2008. É perceptível o avanço deste indicador ao longo dos anos, 

mais que duplicando no período analisado. Cochener (2010) alerta, contudo, que o gráfico 

mostra uma média da indústria, mas que o desempenho individual das sondas pode variar 

consideravelmente. 

A eficiência das sondas pode, ainda, sofrer variações entre períodos, em função do 

nível de demanda. Assim, em períodos de elevados preços do petróleo há maior utilização das 

sondas, inclusive de equipamentos mais velhos e com equipes menos experientes, de forma 

que a tendência é que a eficiência média das sondas caia. De forma inversa, em períodos de 

baixa procura, os operadores utilizam-se apenas de sondas mais eficientes, o que eleva a 

eficiência média dos equipamentos (COCHENER, 2010). 

Outros estudos procuram avaliar a eficiência da atividade de perfuração do ponto 

de vista da otimização de custos. Kaiser (2007), por exemplo, aborda esta questão indicando 

que as condições geológicas, a experiência da empresa, a disponibilidade do equipamento e a 

                                                
17 Razão entre poços perfurados que encontraram petróleo e poços secos. 
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especificação do poço, são fatores importantes, além de outros, para o desempenho da 

perfuração. Segundo o autor, nas avaliações de desempenho normalmente são feitas 

comparações entre o realizado e o planejado, poço a poço, ou são empregadas correlações 

entre custos, indicadores de desempenho, metragem e parâmetros de perfuração. Contudo, 

devido às diferenças existentes entre os diversos poços, bem como entre os custos a estes 

associados, há a necessidade de se estabelecer “relações estatisticamente confiáveis entre 

métricas de desempenho e fatores que impactam a perfuração” (KAISER, 2007, p. 2). 

 

 

 
Figura 28: Evolução da metragem média perfurada por sonda. Fonte: Cochener 

(2010, p. 4). 

 

De acordo com Kaiser (2007), existem dois métodos usuais para aferição do 

desempenho na perfuração, um baseado em testes experimentais, que usa como principais 

métricas a taxa de penetração (metros perfurados por unidade de tempo) e o custo por 

metragem perfurada, e outro baseado na medida agregada de dados coletados de poços 

perfurados por diversas empresas, em diversas locações, e em relações entre as variáveis 

estabelecidas empiricamente através de técnicas de modelagem. As melhores práticas são 

comparadas a poços ideais e, dado um conjunto de parâmetros de projeto, é possível se 

estabelecer o melhor desempenho possível. 

Dois métodos populares no Golfo do México, para a avaliação dos custos e da 

complexidade da perfuração, são o método da Joint Association Survey (JAS)
18

 e o índice 

                                                
18

 “O objetivo da JAS é fornecer informações referentes a custo de perfuração e despesas com descoberta, 

desenvolvimento e produção de óleo e gás nos Estados Unidos. A JAS é a única publicação nos Estados Unidos 

que contém dados de custo de perfuração anuais estado a estado e offshore, e é considerada uma fonte primária 

de informação pela indústria, pela academia e pelo governo” (KAISER, 2007, p. 5). 
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Mechanical Risk Index (MRI). O primeiro estima os custos a partir de dados de pesquisa e 

modelos de regressão quadrática, usando as variáveis profundidade total, tipo de poço, classe 

de poço e direção do poço. Já o MRI mede riscos e complexidade da perfuração empregando 

variáveis primárias e indicadores qualitativos (KAISER, 2007). 

O MRI usa quatro fatores descritos em termos de seis variáveis primárias 

(profundidade total medida, profundidade vertical, deslocamento horizontal, lâmina d’água, 

número de revestimentos e peso da lama na profundidade total) e um fator chave de 

perfuração que representa o impacto composto de 14 indicadores qualitativos. 

O que se observa, avaliando as pesquisas consultadas, é uma larga utilização da 

metragem perfurada como medida de eficiência de sondas. Este critério, contudo, na visão de 

Cochener (2010), beneficia as sondas que operam em poços mais rasos, dado que a taxa de 

penetração é mais elevada nestes poços, uma vez que o tempo de perfuração aumenta 

geometricamente com o aumento da profundidade dos poços, o que confunde a interpretação 

da eficiência entre poços (COCHENER, 2010). Uma boa saída para essa limitação, caso 

possível, seria analisar a eficiência por grupos mais homogêneos de sondas, no que se refere à 

capacidade (metragem) de perfuração.  

A busca da eficiência através do aumento da produtividade das sondas e da 

redução dos custos é uma preocupação constante na atividade petrolífera, sendo objeto de 

diversos estudos. Os ganhos nesta área passam, segundo Cochener (2010), pela redução do 

tempo improdutivo, pela aceleração do ritmo de trabalho, pelo uso de novas tecnologias de 

perfuração disponíveis, pela melhoria das decisões, com foco no planejamento das operações 

e no uso de novas técnicas, e pela modernização das sondas. Para o futuro, o autor cita 

avanços mais ousados, como sondas sem equipes de operação, sondas autotransportáveis e 

perfuração a laser. 

Apesar da quantidade razoável de trabalhos que abordam a questão da eficiência 

na utilização de sondas de perfuração, não foram identificados trabalhos com aplicação da 

metodologia DEA. A diferença fundamental entre esta ferramenta e outras medidas de 

eficiência de sondas reside na possibilidade de uso de uma medida agregada a partir de 

diversos indicadores, que normalmente são usados de forma separada nas outras 

metodologias, uma vez que nenhuma medida captura todos os aspectos do desempenho, como 

defende Bohi (1998). 
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6.4.2 Especificação do modelo DEA para análise de eficiência de contratos de sondas 

de perfuração 

 

 

O modelo adotado toma como ponto de partida a proposição de Heshmati (2003). 

Este autor trata de eficiência de serviços, que é o caso do presente estudo, e indica que nestas 

situações devem ser considerados insumos referentes a capital (K), trabalho (L), materiais 

(M), energia  (E) e serviços (S). 

No presente trabalho foram considerados os seguintes insumos: 

 

Insumos referentes a capital: 

 

Taxa diária de sonda 

 

O primeiro insumo referente a capital considerado é “taxa diária de sonda”, o qual 

representa o custo diário pago pela contratante à contratada pelos serviços da sonda. Esta taxa 

é uma métrica de remuneração largamente utilizada na indústria petrolífera, variando de 

acordo com as características físicas da sonda. Assim, pode representar o agregado de uma 

série de itens de especificação das sondas, como altura do mastro, capacidade de carga, 

potência do guincho e existência de equipamentos acessórios, como top drive e outros. A 

unidade de medida utilizada foi Dólar/dia, considerando a cotação da moeda na data de início 

do contrato. 

 

Capacidade de perfuração da sonda (metragem) 

 

O segundo insumo referente a capital é “capacidade de perfuração da sonda 

(metragem)”, o qual representa a profundidade máxima, expressa em metros, que a sonda 

pode perfurar usando uma coluna de perfuração padronizada. Trata-se, também, de uma 

métrica bastante utilizada na indústria petrolífera, sendo comumente associada ao porte da 

sonda. 

Assim, esta capacidade, juntamente com a taxa diária da sonda, forma um par 

representativo do insumo capital de uma sonda de perfuração. A utilização deste par se 

justifica, então, pela sua representatividade, pela disponibilidade dos dados, pela possibilidade 
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de comparação com dados internacionais e pela possibilidade de replicação em outros 

estudos. 

 

Insumo referente a trabalho: 

 

Número de empregados da equipe de sondagem 

 

Para a definição deste insumo foram considerados os empregados que fazem parte 

da equipe de sondagem, que são os que estão diretamente ligados à operação da sonda. Este 

quantitativo varia em função do porte da sonda e dos equipamentos nela instalados, havendo 

uma tendência de redução deste número nas sondas mais modernas. O quantitativo de 

empregados das equipes de sondagem é uma exigência que consta dos contratos da Petrobras. 

No Brasil, o regime de trabalho das equipes de sondagem é de turno de 12 (doze) 

horas corridas, por período de 14 (catorze) dias ininterruptos. Assim, para manter uma sonda 

operando são necessárias 4 (quatro) equipes. O quantitativo aqui considerado é o total destas 

quatro equipes. 

 

Insumo referente a energia: 

 

Volume de óleo diesel fornecido pela Petrobras 

 

O óleo diesel é a principal fonte de energia das sondas de perfuração, sendo usado 

na geração de energia elétrica que abastece a sonda e na operação dos demais equipamentos. 

Na maioria dos seus contratos de sonda, a Petrobras fornece o diesel às sondas, sendo esta a 

realidade nos contratos aqui analisados. A unidade de medida considerada é litros/dia. 

 

Não foram considerados insumos do tipo “materiais”, uma vez que o emprego 

destes itens na perfuração de poços está mais ligado à própria construção do poço, ou seja, são 

aplicados e ficam instalados no poço e, portanto, não devem ser computados como insumos 

na avaliação da eficiência das sondas. Os itens de material utilizados especificamente na 

operação da sonda, por sua vez, foram avaliados como de baixa relevância frente aos demais 

itens de insumo considerados. 
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Da mesma forma, não foram considerados itens de serviços subcontratados, pois 

os mesmos já estão inclusos no custo diário da sonda, ou seja, já estão computados no insumo 

“taxa diária da sonda”. 

 

Produtos: 

 

Os produtos considerados foram os seguintes: 

 

Metragem diária média perfurada 

 

A metragem média perfurada é uma das métricas mais utilizadas para a avaliação 

de produtividade de sondas de perfuração (BOHI, 1998; KAISER, 2007; COCHENER, 

2010), apesar das críticas que a adoção deste critério possa sofrer, principalmente pelas 

diferentes condições operacionais a que as sondas podem estar submetidas. Assim, no modelo 

foi incluída esta variável, considerando a metragem média diária obtida pela sonda durante a 

duração do contrato, uma vez que este é o principal resultado obtido por uma sonda de 

perfuração. 

 

Disponibilidade média da sonda 

 

A disponibilidade é outra característica importante de uma sonda de perfuração, 

uma vez que a sonda não se restringe a tão somente atividade de perfurar, mas é utilizada em 

outras operações acessórias e imprescindíveis à conclusão dos poços, como revestimento e 

cimentação, perfilagem, pescarias e testemunhagem, as quais não aparecem se o desempenho 

for avaliado apenas pela métrica “metros perfurados”. Assim, como forma de melhor avaliar o 

desempenho das sondas foi incluída este produto, de forma que o desempenho possa ser 

medido pela conjugação do par de produtos “metros perfurados” e “disponibilidade da 

sonda”. 

Para o cálculo da disponibilidade das sondas considera-se a razão entre o número 

total de horas em que a sonda esteve operacional à disposição da Petrobras e o total de horas 

do período considerado. Exemplificando: se num período de 100 dias (2.400 horas) a sonda 

passar 73 horas indisponíveis, a disponibilidade da sonda será de 96,96% [(2.400 – 

73)/2.400]. 
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No Quadro 8 é apresentada a matriz de insumos-produtos do modelo completo 

(modelo 1): 

 

Quadro 8 - Matriz de insumos-produtos do modelo completo (modelo 1) 

Variável Tipo Unidade 

Taxa diária da Sonda Insumo Dólar americano por dia (US$/dia) 

Capacidade da sonda (metragem) Insumo Metro (m) 

Número de empregados da equipe de sondagem Insumo Adimensional 

Volume de óleo diesel Insumo Litros (l/dia) 

Metragem diária média perfurada Produto Metros por dia (m/dia) 

Disponibilidade média da sonda Produto Percentual (%) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

6.5 Aplicação e aperfeiçoamento do modelo – Medição da eficiência na utilização de 

contratos de sondas de perfuração terrestre 

 

 

Inicialmente, para aplicação do modelo, foi feita a verificação da existência de 

correlação entre as variáveis com vistas a observar a recomendação de Ferreira e Gomes 

(2009) de que devem ser excluídas as variáveis que tenham correlação acima de 0,8. Apesar 

da existência de altas correlações entre algumas variáveis (ver Tabela 8), decidiu-se por não 

excluir inicialmente qualquer variável, haja vista que se tratava de uma modelagem inicial, 

voltando a se fazer esta verificação ao se chegar a um modelo mais preciso. 

O modelo foi aplicado para análise de 21 contratos de sondas assinados após 2005 

e que tiveram atividades de perfuração desenvolvidas na área do Rio Grande do Norte e 

Ceará, área de abrangência da pesquisa. Entre estes contratos existem 17 já encerrados e 4 em 

andamento. Para efeito de análise considerou-se o período do início do contrato até 

31/12/2012, adotada como data de corte. O prazo médio dos contratos é de 781 dias e a taxa 

diária média de US$ 18.979,28. Quanto ao porte das sondas, os contratos estão divididos de 

acordo com a Tabela 9. 
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Tabela 8 - Mapa de correlação entre variáveis 

 Taxadiária Capacidade Nempregados VolDiesel Metragem Disponibilidade 

Spearman's rho Taxadiária Correlation Coefficient 1,000 ,859** ,677** ,775** -,597** ,484* 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,001 ,000 ,004 ,026 

N 21 21 21 21 21 21 

Capacidade Correlation Coefficient ,859** 1,000 ,806** ,880** -,584** ,559** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,005 ,008 

N 21 21 21 21 21 21 

Nempregados Correlation Coefficient ,677** ,806** 1,000 ,814** -,687** ,338 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 . ,000 ,001 ,133 

N 21 21 21 21 21 21 

VolDiesel Correlation Coefficient ,775** ,880** ,814** 1,000 -,642** ,444* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,002 ,044 

N 21 21 21 21 21 21 

Metragem Correlation Coefficient -,597** -,584** -,687** -,642** 1,000 -,052 

Sig. (2-tailed) ,004 ,005 ,001 ,002 . ,823 

N 21 21 21 21 21 21 

Disponibilidade Correlation Coefficient ,484* ,559** ,338 ,444* -,052 1,000 

Sig. (2-tailed) ,026 ,008 ,133 ,044 ,823 . 

N 21 21 21 21 21 21 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Fonte: Resultado do SPSS. 
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Tabela 9 - Quantidade de contratos por capacidade das sondas 

Capacidade da sonda (metragem) Quantidade de contratos 

800 m 01 

1.000 m 02 

1.200 m 06 

1.500 m 03 

2.000 m 02 

2.500 m 01 

3.000 m 01 

3.500 m 02 

4.000 m 02 

5.000 m 01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A quantidade de contratos atende a regra de Cooper et al (2007), que indicam que 

o número de DMUs seja igual ou maior do que )}.(3,max{ smxmxs   No caso em tela, como 

estão sendo considerados 4 insumos e 2 produtos, temos que: 

 

824  Xmxs  

 

e 

 

1863)24(3)(3  xxsmx  

 

Logo, a quantidade mínima recomendada é de 18 DMUs. Como temos 21 DMUs, 

a regra foi atendida. 

Os dados utilizados para cálculo da eficiência, bem como o resultado da aplicação 

do modelo, para os métodos CCR e BCC são mostrados na Tabela 10. A Tabela 11, por sua 

vez, mostra uma sistematização da taxa de eficiência dos contratos, feita a partir dos 

resultados do DEA. 

Da análise da Tabela 10 é possível perceber uma quantidade maior de DMUs com 

eficiência de 100% no método BCC, o que é compreensível, uma vez que a amostra em 

análise é pequena (21 DMUs) e o método BCC, por trabalhar com retornos variáveis de 

escala, considera a fronteira de eficiência como uma curva, na qual se situa uma quantidade 

maior de DMUs. 
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Assim, uma vez que o método CCR é mais restritivo quanto ao cálculo da 

eficiência, decidiu-se pela sua utilização como referência para as análises, por considerá-lo 

mais adequado para trabalhar com amostras pequenas. Adotou-se ainda, a orientação a 

insumos, sob a lógica de se procurar avaliar a utilização eficiente destes, tomando como 

referência os resultados obtidos em produtos. 

A partir dos resultados encontrados, buscaram-se as características principais dos 

contratos eficientes, de maneira a entender melhor o modelo, ou mesmo refiná-lo, caso 

necessário. 

Uma primeira observação revela que o insumo que teve maior influência no 

cálculo da eficiência foi “número de empregados da equipe de sondagem”, seguido de longe 

pelos demais insumos. O peso médio atribuído a esse insumo, considerando as 21 DMUs, foi 

de 66%, seguido por volume de diesel (14%), capacidade da sonda (13%) e taxa diária (7%). 

Quanto aos pesos atribuídos aos produtos, observa-se uma média de 86% para a 

disponibilidade da sonda e 14% para a metragem perfurada. 

No modelo 1, as DMUs benchmarks são: C01 (benchmark para 5 DMUs), C07 

(benchmark para 6 DMUs), C11 (benchmark para 5 DMUs) e C18 (benchmark para 7 

DMUs). Esse rol de DMUs chama atenção para uma questão importante, que é o porte das 

sondas. Ora, todas as DMUs eficientes neste modelo referem-se a sondas com porte de no 

máximo de 2.000 metros, o que revela que as sondas de maior porte são preteridas nesta 

comparação. Na verdade, as sondas de maior porte aparecem apenas no final da lista das 

DMUs eficientes (a partir da décima quarta posição), figurando, após elas, apenas duas sondas 

de pequeno porte altamente ineficientes, as quais inclusive tiveram seus contratos rescindidos 

pela Petrobras por apresentarem baixo desempenho. (Ver Tabela 12). 

Esse resultado serve para corroborar as posições de autores como Bohi (1998), 

Kaiser (2007) e Cochener (2010), que defendem que comparações de desempenho de sondas 

com portes diferentes prejudicam as sondas de maior porte, principalmente pelos menores 

resultados obtidos por estas no critério metragem perfurada, o que se justifica por questões 

técnicas, conforme já explicitado mais acima. Assim, decidiu-se por excluir da amostra 6 

DMUs (C02, C03, C05, C06, C13 e C15) referentes a sondas consideradas de grande porte, 

ou seja, aquelas com capacidade superior ou igual a 3.000 metros, de forma a atenuar o 

“efeito porte” na análise. Com a exclusão destas DMUs, excluiu-se também a variável 

“número de empregados da equipe de sondagem”, uma vez que esta variável tem o valor igual 

para todas as 15 DMUs restantes. Com estas alterações chegamos ao modelo 2, cuja matriz de 

insumos-produtos é mostrada no Quadro 9. 
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Tabela 10 - Dados das DMUs e resultado da eficiência para o modelo 1 

Contrato Insumos Produtos Eficiência 

CCR 

Eficiência 

BCC Taxa diária da 

Sonda (US$/dia) 

Capacidade 

da sonda (m) 

Número de 

empregados da equipe 

de sondagem 

Volume de 

óleo diesel 

(l/dia) 

Metragem diária 

média perfurada 

(m/dia) 

Disponibilidade média 

da sonda (%) 

C01 7.107,94 1.200 40 2.500 78 91,3 100,00% 100,00% 

C02 22.666,70 4.000 48 4.500 26 98,3 83,41% 89,59% 

C03 29.425,32 4.000 48 4.500 36 98,7 83,68% 100,00% 

C04 15.097,47 1.500 40 2.500 39 89,2 92,26% 100,00% 

C05 24.292,55 3.500 44 3.000 38 83,5 77,26% 90,91% 

C06 18.994,42 3.500 44 3.000 23 89,8 83,45% 90,91% 

C07 18.027,65 1.500 40 2.500 47 98,2 100,00% 100,00% 

C08 18.329,28 2.000 40 2.500 57 89,9 93,82% 100,00% 

C09 15.646,24 1.200 40 2.500 67 92,5 98,96% 100,00% 

C10 14.630,25 1.000 40 2.000 74 80,6 100,00% 100,00% 

C11 15.569,44 1.200 40 2.500 51 97,0 100,00% 100,00% 

C12 17.636,69 1.200 40 2.000 48 92,6 100,00% 100,00% 

C13 32.596,15 5.000 48 4.500 27 94,5 80,11% 83,33% 

C14 10.173,72 1.000 40 2.000 71 87,9 100,00% 100,00% 

C15 21.594,26 3.000 44 3.000 41 93,2 86,26% 90,91% 

C16 17.900,00 1.200 40 2.500 32 61,9 63,81% 100,00% 

C17 18.125,68 1.200 40 2.500 37 62,3 65,01% 100,00% 

C18 25.465,27 2.000 40 2.500 53 98,3 100,00% 100,00% 

C19 15.546,68 800 40 2.000 46 82,3 100,00% 100,00% 

C20 16.046,73 1.500 40 2.000 62 93,4 100,00% 100,00% 

C21 23.692,46 2.500 40 3.000 54 95,6 98,00% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 11 - Avaliação global dos contratos – Modelo 1 

Avaliação global dos contratos – Modelo 1 

Análises Eficiência CCR 

Média 90,76% 

Desvio padrão 0,1175 

Mínimo 63,81% 

Máximo 100,00% 

Frequência da taxa de eficiência 

Range (%) Frequência 

100 09 (42,9%) 

90 a 99,9 04 (19,0%) 

80 a 89,9 05 (23,8%) 

70 a 79,9 01 (4,8%) 

60 a 69,9 02 (9,5%) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 12 - Classificação das DMUs por ordem decrescente de eficiência 

Sequencial Eficiência 

CCR 

DMU Capacidade da Sonda (metragem) 

1 100,00% C19 800 

2 100,00% C10 1.000 

3 100,00% C14 1.000 

4 100,00% C01 1.200 

5 100,00% C11 1.200 

6 100,00% C12 1.200 

7 100,00% C07 1.500 

8 100,00% C20 1.500 

9 100,00% C18 2.000 

10 98,96% C09 1.200 

11 98,00% C21 2.500 

12 93,82% C08 2.000 

13 92,26% C04 1.500 

14 86,26% C15 3.000 

15 83,68% C03 4.000 

16 83,45% C06 3.500 

17 83,41% C02 4.000 

18 80,11% C13 5.000 

19 77,26% C05 3.500 

20 65,01% C17 1.200 

21 63,81% C16 1.200 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 9 - Matriz de insumos-produtos do modelo 2. 

Variável Tipo Unidade 

Taxa diária da Sonda Insumo Dólar americano por dia (US$/dia) 

Capacidade da sonda (metragem) Insumo Metro (m) 

Volume de óleo diesel Insumo Litros (l/dia) 

Metragem diária média perfurada Produto Metros por dia (m/dia) 

Disponibilidade média da sonda Produto Percentual (%) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste modelo temos 3 insumos, 2 produtos e 15 DMUs. Adotando-se a regra de 

Cooper et al (2007), temos que: 

 

623  Xmxs  

 

e 

 

1553)23(3)(3  xxsmx  

 

Logo, a quantidade mínima recomendada é de 15 DMUs. Como temos 15 DMUs, 

a regra foi atendida. 

Os dados utilizados para cálculo da eficiência, bem como o resultado da aplicação 

do modelo 2 são mostrados na Tabela 13. 

A Tabela 14 mostra uma sistematização da taxa de eficiência dos contratos. 

Os resultados mostram uma queda da eficiência média da amostra, de 90,76% no 

modelo 1 para 85,72% no modelo 2. Isso porque as DMUs com baixas eficiências no modelo 

1 passam a ter, no modelo 2, escores ainda mais baixos do que os que tinham no modelo 1, 

uma vez que não são mais comparadas com DMUs de sondas maiores, as quais eram 

relativamente ineficientes. A menor eficiência encontrada no modelo 1 é de 63,81%, caindo 

para 57,06% no modelo 2, alargando a faixa de resultados quanto à eficiência. 

Esse alargamento da faixa de eficiências, aliado à redução da amostra para 15 

DMUs, faz com que não existam DMUs eficientes no intervalo de 90 a 99,9%, bem como o 

surgimento de DMUs com eficiências situadas na faixa de 50 a 59,9%, não existente no 

modelo 1. 
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Tabela 13 - Dados das DMUs e resultado da eficiência para o modelo 2 

Identificação 

do Contrato 

Insumos Produtos Eficiência 

CCR Taxa diária 

da Sonda 

(US$/dia) 

Capacidade 

da sonda 

(m) 

Volume de 

óleo diesel 

(l/dia) 

Metragem 

diária média 

perfurada 

(m/dia) 

Disponibilidade 

média da sonda 

(%) 

C01 7.107,94 1.200 2.500 78 91,3 100,00% 

C04 15.097,47 1.500 2.500 39 89,2 79,57% 

C07 18.027,65 1.500 2.500 47 98,2 86,30% 

C08 18.329,28 2.000 2.500 57 89,9 78,09% 

C09 15.646,24 1.200 2.500 67 92,5 85,27% 

C10 14.630,25 1.000 2.000 74 80,6 100,00% 

C11 15.569,44 1.200 2.500 51 97,0 89,42% 

C12 17.636,69 1.200 2.000 48 92,6 100,00% 

C14 10.173,72 1.000 2.000 71 87,9 100,00% 

C16 17.900,00 1.200 2.500 32 61,9 57,06% 

C17 18.125,68 1.200 2.500 37 62,3 57,43% 

C18 25.465,27 2.000 2.500 53 98,3 84,20% 

C19 15.546,68 800 2.000 46 82,3 100,00% 

C20 16.046,73 1.500 2.000 62 93,4 100,00% 

C21 23.692,46 2.500 3.000 54 95,6 68,41% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 14 - Avaliação global dos contratos – Modelo 2 

Avaliação global dos contratos – Modelo 2 

Análises Eficiência CCR 

Média 85,72% 

Desvio padrão 0,1525 

Mínimo 57,06% 

Máximo 100,00% 

Frequência da taxa de eficiência 

Range (%) Frequência 

100 06 (40,0%) 

90 a 99,9 00 (00,0%) 

80 a 89,9 04 (26,7%) 

70 a 79,9 02 (13,3%) 

60 a 69,9 01 (6,7%) 

50 a 59,9 02 (13,3%) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No modelo 2, o insumo que teve maior influência no cálculo da eficiência foi 

volume de diesel (com peso médio de 68%), seguido pelos insumos capacidade da sonda 
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(21%) e taxa diária (11%). Quanto aos pesos atribuídos aos produtos, tivemos uma média de 

85% para a disponibilidade da sonda e 15% para a metragem perfurada. 

No modelo 2, as DMUs benchmarks são: C12 (benchmark para 1 DMU), C14 

(benchmark para 8 DMUs), C19 (benchmark para 4 DMUs) e C20 (benchmark para 5 

DMUs). Cabe destacar que nenhuma DMU benchmark no modelo 1 é também benchmark no 

modelo 2. Isso pode ser explicado pela exclusão, no modelo 2, do insumo “número de 

empregados da equipe de sondagem”, o qual tinha obtido o maior peso médio no modelo 1. 

Esse papel, conforme apresentado acima, cabe no modelo 2 ao insumo “volume de diesel”.  

Os resultado obtidos com o modelo 2 dão suporte à decisão de se comparar 

contratos de sondas que tenham o porte o mais próximo possível. 

Apesar dos resultados satisfatórios com o modelo 2, uma crítica que poderia ser 

feita ao mesmo é o peso médio atribuído ao insumo “taxa diária da sonda”, que pode ser 

interpretado como baixo. A taxa de sonda é considerada na indústria petrolífera como fator 

primordial na escolha dos equipamentos, representando o dispêndio financeiro da contratante. 

Assim, seria razoável atribuir um peso maior a este insumo quando do cálculo da eficiência 

das sondas. 

Desta forma, optou-se por atribuir um limitador aos pesos do modelo, 

estipulando-se um peso mínimo para o insumo “taxa diária de sonda”. Tomando-se como 

referência que a taxa diária representa cerca de 85% dos custos de operação de uma sonda
19

, e 

que são três os insumos considerados no modelo, optou-se por fazer simulações com diversos 

pesos mínimos, sendo considerados os pesos de 50%, 60%, 70% e 80%. 

O uso de limites para os pesos das variáveis nos modelos DEA é tratado por 

Cooper, Ruiz e Sirvent (2011), que alertam que a flexibilidade existente nos modelos DEA 

para determinação automática dos pesos diretamente a partir dos dados, leva frequentemente a 

resultados inconsistentes com conhecimentos prévios ou visões aceitas no processo de 

produção envolvido. Assim, os pesos devem ser analisados para evitar resultados irrealistas, 

fazendo-se correções através da atribuição destes, caso necessário. 

Com a atribuição dos pesos mínimos citados acima, chegamos ao modelo 3, que é 

o modelo 2 modificado pela atribuição de peso mínimo ao insumo “taxa diária de sonda”. Os 

insumos são “taxa diária de sonda”, “capacidade da sonda” e “volume de óleo diesel” e os 

                                                
19 Foi considerado o valor médio da taxa diária das sondas (US$ 16.599,70) em 31/12/2012 e o custo médio de 

diesel fornecido nos 15 contratos da amostra (2.367 litros), valorado a preço de mercado nas cidades de Natal e 

Mossoró nesta mesma data. 
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produtos são “metragem diária média perfurada” e “disponibilidade média da sonda”. O 

resultado da aplicação do modelo 3 é mostrado na Tabela 15: 

 

Tabela 15 - Dados das DMUs e resultado da eficiência para o modelo 3 

Identificação 

do Contrato 

Eficiência 

CCR sem 

atribuição de 

pesos mínimos 

(Modelo 2) 

Eficiência CCR Peso atribuído pelo modelo ao 

insumo Taxa diária da Sonda 

Peso mínimo do insumo Taxa diária da 

Sonda 

Peso mínimo do insumo Taxa 

diária da Sonda 

50% 60% 70% 80% 50% 60% 70% 80% 

C01 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1 1 1 1 

C04 79,57% 53,34% 51,14% 49,42% 49,42% 0,86 0,9 0,93 0,93 

C07 86,30% 50,34% 47,92% 46,06% 46,06% 0,88 0,92 0,94 0,94 

C08 78,09% 45,42% 43,21% 41,51% 41,51% 0,88 0,92 0,94 0,94 

C09 85,27% 53,64% 51,35% 49,57% 49,57% 0,86 0,9 0,94 0,94 

C10 100,00% 54,88% 52,22% 50,17% 50,17% 0,88 0,92 0,94 0,94 

C11 89,42% 56,49% 54,09% 52,22% 52,22% 0,86 0,9 0,94 0,94 

C12 100,00% 49,63% 46,91% 44,86% 44,86% 0,9 0,93 0,95 0,95 

C14 100,00% 75,98% 73,41% 71,39% 71,39% 0,84 0,88 0,92 0,92 

C16 57,06% 31,93% 30,40% 29,23% 29,23% 0,88 0,91 0,94 0,94 

C17 57,43% 31,79% 30,25% 29,07% 29,07% 0,88 0,92 0,94 0,94 

C18 84,20% 36,99% 34,82% 33,19% 33,19% 0,91 0,94 0,96 0,96 

C19 100,00% 49,36% 46,86% 44,95% 44,95% 0,89 0,92 0,95 0,95 

C20 100,00% 54,46% 51,65% 49,50% 49,50% 0,89 0,92 0,95 0,95 

C21 68,41% 37,69% 35,76% 34,29% 34,29% 0,89 0,92 0,95 0,95 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise da Tabela 15 mostra que há variação significativa da eficiência quando 

se introduz um peso mínimo para o insumo taxa diária de sonda, já a partir da faixa de 50%. A 

redução média da eficiência das DMUs entre o modelo 2 (sem atribuição de peso) e o modelo 

3 com peso mínimo de 50% para o insumo taxa diária de sonda é de 33,6%. Isso atinge 

inclusive as DMUs com eficiência de 100% no modelo 2, as quais são reduzidas de 6 naquele 

modelo para apenas uma no modelo 3. 

Observa-se, ainda, que à medida que se aumenta o peso mínimo da variável taxa 

diária de sonda, há um decréscimo da eficiência das DMUs, com uma queda média de 3,8% 

entre o peso de 50% e o peso de 80%. 

Em relação aos pesos calculados para os insumos, embora tenha se estipulado um 

peso mínimo de 50% para o insumo taxa diária de sonda, os valores encontrados para este 

insumo situam-se numa média de 88,7%, que é bem próxima do percentual que o insumo 

representa no custo de operação de uma sonda. Assim, o modelo com inclusão de peso 

mínimo atende ao propósito de aproximar os pesos dos insumos aos seus custos. Apesar da 



129 

 

adequação do modelo 3, o peso calculado para o insumo “capacidade da sonda” foi zero para 

todas as simulações feitas, mostrando que o mesmo pode ser excluído do modelo. 

Assim, chegamos ao modelo 4, o qual é composto de dois insumos (taxa diária de 

sonda e volume de óleo diesel) e dois produtos (metragem diária média perfurada e 

disponibilidade média da sonda), com inclusão de peso mínimo de 50% para o insumo taxa 

diária de sonda. A aplicação do modelo 4 apresenta os mesmos resultados do modelo 3 com 

peso mínimo de 50% para o insumo taxa diária de sonda. 

A Tabela 16 mostra uma sistematização da taxa de eficiência dos contratos com 

utilização do modelo 4. 

Os resultados mostram uma queda drástica da eficiência média da amostra, que 

passa para 52,13%. A menor eficiência encontrada no modelo é de 31,79%, alargando a faixa 

de resultados quanto à eficiência. Não há DMUs com eficiência no intervalo de 80 a 99,9%, 

assim como na faixa de 60 a 69,9%. Há o surgimento de DMUs com eficiências situadas na 

faixa de 30 a 49,9%, não existente nos modelos anteriores. O modelo revela um baixo perfil 

de eficiência, com 86,7% das DMUs com eficiência inferior a 60%. 

No modelo 4, o insumo que teve maior influência no cálculo da eficiência foi taxa 

diária de sonda (com peso médio de 88,7%), seguido pelo insumo volume de diesel (11,3%). 

Quanto aos pesos atribuídos aos produtos, tivemos uma média de 86,7% para a 

disponibilidade da sonda e 13,3% para a metragem perfurada. 

No modelo, há apenas uma DMU benchmark (C01), a qual também é benchmark 

em todos os outros modelos rodados. Verificou-se que este contrato referia-se a uma sonda 

que já havia pertencido à Petrobras e que foi adquirida por uma empresa nacional através de 

leilão. Posteriormente, esta sonda veio a prestar serviços à Petrobras, sendo a mais eficiente 

deste estudo. Isso se justifica, provavelmente, pelo baixo custo de aquisição de sondas já 

depreciadas através de leilões, comparado ao custo de sondas novas, o que permite redução 

das taxas diárias. 

As DMUs 16 e 17, as quais apresentaram os mais baixos escores de eficiência, por 

sua vez, referem-se a duas sondas que tiveram contratos rescindidos por apresentarem 

resultados pífios quanto à metragem perfurada e disponibilidade. Este resultado serve para 

corroborar a aplicabilidade do modelo, uma vez que guarda correspondência com práticas de 

acompanhamento já adotadas pela Petrobras, embora sistematizadas de forma diferente do 

que é proposto pela metodologia DEA. 
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Tabela 16 - Avaliação global dos contratos – Modelo 4 

Avaliação global dos contratos – Modelo 4 

Análises Eficiência CCR 

Média 52,13% 

Desvio padrão 0,1736 

Mínimo 31,79% 

Máximo 100,00% 

Frequência da taxa de eficiência 

Range (%) Frequência 

100 01 (6,7%) 

90 a 99,9 0 (0,0%) 

80 a 89,9 0 (0,0%) 

70 a 79,9 01 (6,7%) 

60 a 69,9 0 (0,0%) 

50 a 59,9 06 (40,0%) 

40 a 49,9 03 (20,0%) 

30 a 39,9 04 (26,7%) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foi feita novamente a verificação da existência de correlação entre as variáveis 

usadas no modelo (ver Tabela 17), conforme previsto anteriormente, verificando-se que não 

há correlações superiores a 0,8, o que mostra a adequação do uso das variáveis ao modelo 

proposto. 

Os resultados obtidos com o modelo 4 mostram, assim, a adequação do mesmo 

aos objetivos propostos. Contudo, como forma de aprofundar a análise da eficiência dos 

contratos, na sessão seguinte é feita a verificação das hipóteses referentes à eficiência dos 

contratos, formuladas previamente. 
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Tabela 17 - Mapa de correlação entre variáveis – Modelo 4 

 TaxaDiária VolDiesel Metragem Disponibilidade 

Spearman's 

rho 

TaxaDiária Correlation 

Coefficient 
1,000 ,499 -,400 ,364 

Sig. (2-tailed) . ,058 ,140 ,182 

N 15 15 15 15 

VolDiesel Correlation 

Coefficient 
,499 1,000 -,210 ,285 

Sig. (2-tailed) ,058 . ,452 ,304 

N 15 15 15 15 

Metragem Correlation 

Coefficient 
-,400 -,210 1,000 ,193 

Sig. (2-tailed) ,140 ,452 . ,491 

N 15 15 15 15 

Disponibilidade Correlation 

Coefficient 
,364 ,285 ,193 1,000 

Sig. (2-tailed) ,182 ,304 ,491 . 

N 15 15 15 15 

Fonte: Resultado do SPSS. 
 

 

6.6 Verificação da relação entre a eficiência dos contratos analisados e as variáveis 

sistema de incentivos, número de empresas convidadas e avaliação dos contratos 

 

 

 Verificação da Hipótese 5 

 

 

Em relação à hipótese 5 (os contratos mais eficientes têm sistemas de incentivos 

mais elaborados do que os contratos menos eficientes), cabe a mesma observação feita para a 

hipótese 4, ou seja, há orientação interna no segmento de E&P para a que não sejam incluídas 

cláusulas de desempenho (bônus) em contratos de prestação de serviços. Assim, dadas as 

limitações institucionais impostas pela Petrobras para a implantação de sistemas de incentivos 

em seus contratos, não foram encontrados elementos suficientes para assegurar que a hipótese 

5 fosse aprovada. 
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Verificação das Hipóteses 6 e 7 

 

 

Para verificação das hipóteses 6 e 7, foi considerada a mesma amostra de 15 

contratos utilizados para verificação de eficiência através do modelo 4. 

Foi feito o desdobramento das hipóteses em hipóteses nulas e hipóteses 

alternativas, conforme apresentado a seguir: 

 

H06: A média de empresas convidadas para as licitações dos contratos mais eficientes é igual à 

média de empresas convidadas para os contratos menos eficientes. 

 

Ha6: A média de empresas convidadas para as licitações dos contratos mais eficientes é maior 

do que a média de empresas convidadas para os contratos menos eficientes. 

 

H07: A média das avaliações dos contratos mais eficientes é igual à média das avaliações dos 

contratos menos eficientes. 

 

Ha7: A média das avaliações dos contratos mais eficientes é maior do que a média das 

avaliações dos contratos menos eficientes. 

 

Para a verificação das hipóteses foi efetuado o teste de Mann-Whitney (MANN; 

WHITNEY, 1947). A utilização deste teste é indicada quando se pretende investigar se dois 

processos arbitrários têm a mesma média (NIST/SEMATECH, 2012). 

Foram considerados dois grupos, o primeiro formado pelas 8 DMUs com 

eficiência acima de 50%, conforme modelo 4, o qual foi denominado de “Eficientes”, e o 

segundo pelas 7 DMUs com eficiência abaixo de 50%, o qual foi denominado de 

“Ineficientes”. Estratégia semelhante foi adotada por Almeida (2010). 

O resultado do teste Mann-Whitney para a hipótese 6 é mostrado na Tabela 18. O 

p-value encontrado foi de 0,794, muito superior, portanto, ao nível de significância 0,05, 

Assim, não há argumentos suficientes para rejeitar a hipótese nula H06. Logo, a hipótese 

alternativa Ha6 foi rejeitada. 

A interpretação deste resultado é de que não existe associação entre a eficiência 

dos contratos e a quantidade de empresas participantes do processo licitatório. Num mercado 

pouco competitivo, como é o de sondas de perfuração no Brasil, isso pode ser até 
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compreensível, haja vista que boa parte das contratações acaba ocorrendo através de 

contratações diretas (sem licitação). No caso dos 15 contratos analisados na amostra, 9 sondas 

foram contratadas desta forma, entre elas as duas que resultaram nos dois contratos mais 

eficientes. Isso pode ser avaliado como uma escolha correta da sonda e da empresa a negociar, 

quando do processo de contratação, o que contribui para a redução dos problemas de agência 

associados à escolha adversa. 

Por outro lado, é possível que se obtenha outro comportamento em mercados 

competitivos, onde a existência de muitas empresas fomente a concorrência, com possíveis 

vantagens para aquelas mais eficientes. Cabe destacar, todavia, que, no caso de ativos e 

serviços de elevada especificidade, dificilmente se encontrará um mercado competitivo.  

 

Tabela 18 - Resultado do teste estatístico Mann-Whitney para a hipótese 6 

GrupoEficiência N Mean Rank Sum of Ranks Estatística Mann-

Whitney U 

Teste Z p-value 

Eficientes 

Ineficientes 

Total 

8 8,25 66,00 

26,000 -0,261 0,794 7 7,71 54,00 

15   

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de resultados do SPSS. 

 

O resultado do teste Mann-Whitney para a hipótese 7 é mostrado na Tabela 19. O 

p-value encontrado foi de 0,643, muito superior, portanto, ao nível de significância 0,05. 

Assim, não há argumentos suficientes para rejeitar a hipótese nula H07. Logo, a hipótese 

alternativa Ha7 foi rejeitada. A interpretação deste resultado é de que não existe associação 

entre a eficiência dos contratos e a avaliação que a Petrobras faz destes. 

 

Tabela 19 - Resultado do teste estatístico Mann-Whitney para a hipótese 7 

GrupoEficiência N Mean Rank Sum of Ranks Estatística Mann-

Whitney U 

Teste Z p-value 

Eficientes 

Ineficientes 

Total 

8 8,50 68,00 

24,000 -0,464 0,643 7 7,43 52,00 

15   

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de resultados do SPSS. 

 

Uma explicação para esse resultado é a existência de divergência entre os critérios 

adotados pela Petrobras para a avaliação dos contratos (ver Quadro 10) e aqueles usados neste 

trabalho para análise de eficiência. A avaliação feita pela Petrobras está voltada para outros 
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aspectos, não sendo contemplada a eficiência do contrato, pelo menos nos moldes 

considerados neste trabalho. 

 

Quadro 10 - Modelo de avaliação de contratos da Petrobras 

Critério Subcritério 

50 – RH – Supervisão/Gerência Qualificação 

 Quantidade 

 Liderança e Controle 

51 – RH – Execução Qualificação 

 Quantidade 

52 – RH – Inspeção Qualificação 

 Quantidade 

53 – RH – Condições de Trabalho Apoio Logístico 

54 – Equipamentos e Ferramentas Qualidade 

 Quantidade 

 Condições de funcionamento 

 Manutenção e Preservação 

56 – Materiais Qualidade 

 Quantidade 

 Armazém/Preservação 

59 - Administrativas Organização 

 Conservação 

62 – Planejamento Adequação do Planejamento 

63 – Prazos Serviços Cumprimento dos Prazos 

Contratuais 

65 – Desempenho Adm/Financeiro Desempenho Administrativo 

 Desempenho Financeiro 

70 – Segurança, Meio Ambiente e Saúde Resultados de Segurança 

 Preservação do Meio Ambiente 

 Resultados de Saúde Ocupacional 

 Gestão de SMS 

71 – Sistema de Qualidade Adequação do Sistema ao Serviço 

 Treinamento 

73 – Qualidade dos Serviços Resultado Qualidade 

 Índice de Retrabalho 

 Tratamento de Não Conformidades 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No modelo de avaliação da Petrobras, não existe critério de avaliação associado 

diretamente a alguma métrica de resultado do contrato. É bem verdade que alguns critérios 

remetem de forma indireta a produtividade, como cumprimento dos prazos contratuais e 

índice de retrabalho, mas a lógica da avaliação, numa visão macro, não está voltada para a 

eficiência dos contratos. 

Esse quadro pode trazer um risco de falta de incentivo às contratadas quanto à 

busca da eficiência, direcionando-as a ações que aumentem sua rentabilidade e suas 

avaliações, embora isso não conduza a aumentos nas eficiências. Por outro lado, é muito 

difícil a elaboração de um instrumento de avaliação dos contratos, dado que estes são 

incompletos por definição, tornando muito difícil a verificação de todos os resultados 

possíveis. Cabe destacar que a dificuldade em especificar ou mensurar o desempenho é um 

dos fatores que impedem a contratação completa (BESANKO et al, 2006). 
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CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência dos contratos de 

serviços de elevada especificidade terceirizados pela Petrobras. Para tanto, inicialmente foi 

feita a categorização dos serviços terceirizados, quanto à especificidade. Em seguida, foi feita 

uma descrição dos serviços “navios de grande porte”, “serviços em poços” e 

“locação/serviços de sondas e plataformas”, identificados como sendo aqueles de mais 

elevada especificidade. Na sequência, foi verificada a existência de relação entre a 

especificidade dos serviços e as variáveis duração, detalhamento, valor e sistema de 

incentivos dos contratos, encontrando-se resultados divergentes do que prega o mainframe da 

ECT, o que pode ser interpretado como um indicativo de que as empresas podem, em certas 

circunstâncias, não dar tanta importância à especificidade dos serviços quando da elaboração 

de suas estratégias de contratação. 

Em seguida, foi elaborado um modelo para análise de eficiência na utilização de 

serviços de sondas de perfuração terrestres, identificado como um dos serviços de mais 

elevada especificidade. O passo seguinte foi a medição da eficiência dos contratos de sondas, 

o que foi feito com emprego da metodologia DEA. Por fim, foi verificada a existência de 

relação entre a eficiência dos contratos e as variáveis sistema de incentivos, número de 

empresas convidadas e avaliação dos contratos, encontrando-se que não existe associação 

entre a eficiência dos contratos e a quantidade de empresas participantes do processo 

licitatório, bem como entre a eficiência dos contratos e a avaliação que a Petrobras faz destes, 

em um resultado, mais uma vez, não condizente com o mainframe da teoria. 

A especificidade média atribuída aos serviços foi de 2,91, numa escala Likert de 5 

pontos. Os serviços identificados com maior especificidade foram navios de grande porte, 

serviços em poços e locação/serviços de sondas e plataformas. Embora a ECT argumente que 

ativos específicos devam ser internalizados, no caso em estudo, observou-se que a estratégia 

adotada para os serviços de elevada especificidade é uma utilização mista de recursos próprios 

com serviços terceirizados, o que reforça os argumentos de autores de fora do mainstream da 

ECT de que elevadas especificidades não levam necessariamente à integração vertical. 

A ECT apresenta argumentos importantes que auxiliam na interpretação das 

estratégias adotadas pelas organizações quanto à definição de suas fronteiras verticais, 

contudo, outros aspectos precisam ser levados em conta, além da especificidade dos ativos, 

para entender toda a complexidade deste processo. No caso específico da Petrobras, estudos 
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adicionais, além do escopo desta pesquisa, precisariam ser desenvolvidos para entender 

porque a Petrobras terceiriza serviços de elevada especificidade. 

A terceirização de serviços é uma realidade na Petrobras, fazendo com que a 

empresa contribua para o processo de crescimento desta prática, conforme preconizado por 

diversos autores, como Grossman e Helpman (2002). A indústria petrolífera, por sua vez, em 

função de sua dimensão e de sua complexidade, parece ser um nicho ideal para fortalecimento 

da terceirização, juntando-se a outros segmentos industriais apontados em estudos anteriores 

onde a prática tem grande penetração, como é o caso, por exemplo, das indústrias eletrônicas 

japonesas e coreanas (GROSSMAN; HELPMAN, 2002) e da indústria automobilística 

(POWELL, 1987). 

A existência de grande quantidade de contratos de serviços na Petrobras, contudo, 

representa uma situação que exige da companhia a necessidade de estar alerta aos riscos 

inerentes a este processo como, por exemplo, o aumento dos custos de gerenciamento, a perda 

de habilidades críticas, o desenvolvimento de habilidades erradas, a perda de habilidades 

interfuncionais e a perda de controle sobre fornecedores estratégicos (QUINN; HILMER, 

1995). Se bem que, pelo menos nos casos dos três tipos de serviços identificados como de 

mais elevada especificidade nesta pesquisa, a estratégia de não terceirizar todo o volume de 

serviços possa ser vista como uma estratégia de defesa contra riscos desta natureza. 

As hipóteses associadas à especificidade dos serviços foram rejeitadas. Era 

esperado que os contratos de serviços de elevada especificidade tivessem maior duração, 

fossem mais detalhados e tivessem valores mais elevados do que os contratos de serviços que 

não são de elevada especificidade, o que não foi comprovado. Uma explicação para esse 

resultado, no que se refere ao prazo e ao nível de detalhamento dos contratos, pode ser a falta 

de sintonia entre a percepção da alta gerência acerca da especificidade dos serviços e a 

operacionalização das contratações. Não foi identificado um procedimento padronizado 

vinculando características importantes dos contratos, como prazo e nível de detalhamento, ao 

grau de especificidade dos serviços, ou outra classificação de criticidade por ventura utilizada 

pela empresa. Quanto aos valores dos contratos, parece que estes são influenciados por outros 

fatores de mercado, não necessariamente ligados à especificidade dos serviços, havendo a 

necessidade de estudos adicionais para melhor entendê-los. 

Uma boa prática recomendada é vincular os processos de contratação à 

classificação de especificidade dos ativos ou serviços das organizações, começando pela 

realização periódica de pesquisa com especialistas ou gerentes para categorização, quanto à 

especificidade, dos itens a serem contratados, e, a partir daí, introduzir alterações nas 
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estratégias de contratação. Cabe destacar que contratos mais longos envolvendo serviços de 

elevada especificidade reduzem os custos de transação (SUTHERLAND, 1993). 

Esperava-se, ainda, que os contratos de serviços de elevada especificidade 

tivessem sistemas de incentivos mais elaborados do que os contratos de serviços que não são 

de elevada especificidade, o que também não foi comprovado. A existência de orientação 

interna para a não inclusão de cláusulas de desempenho nos contratos limita a utilização de 

incentivos nos contratos, razão pela qual ficou prejudicada a verificação da hipótese. É 

evidente que a empresa tem seus motivos para esta limitação, mas esta postura inibe os 

resultados advindos de sistemas de incentivos, conforme preconizado pela teoria da agência. 

No caso específico dos contratos de sondas de perfuração, observou-se a 

existência de contratos padronizados e em conformidade com práticas internacionais. Neste 

ponto, a Petrobras age isomorficamente em relação aos demais atores do campo institucional.  

No tocante à análise de eficiência dos contratos de sonda, o modelo mais 

adequado é composto de dois insumos (taxa diária de sonda e volume de óleo diesel) e dois 

produtos (metragem diária média perfurada e disponibilidade média da sonda), com inclusão 

de peso mínimo de 50% para o insumo “taxa diária de sonda”. Foram atendidas as exigências 

quanto à quantidade mínima de DMUs e à inexistência de correlação entre as variáveis. Estas, 

por sua vez, à exceção de “volume de óleo diesel”, que por particularidades dos contratos da 

Petrobras foi incluída no modelo, encontram respaldo para utilização em produções 

acadêmicas sobre eficiência de sondas. 

Devido à inexistência de aplicações de DEA para análise de eficiência de sondas 

de perfuração, o modelo apresentado pode ser visto como uma contribuição da tese. A 

possibilidade de se alterar os pesos dos insumos ou produtos, por sua vez, dá a possíveis 

usuários, sejam pesquisadores ou empresas, certa flexibilidade ao modelo, possibilitando 

adequá-lo a particularidades ou interesses por ventura existentes. 

Os resultados quanto à eficiência mostram um largo espectro de escores, com 

eficiências que variam de 31,79% a 100%. É baixa a eficiência média da amostra, com 86,7% 

das DMUs apresentando eficiência inferior a 60%. Há consonância entre os resultados do 

modelo e as práticas adotadas pela Petrobras. A única DMU com eficiência de 100% refere-se 

a uma sonda que já havia pertencido à Petrobras e que foi adquirida por uma empresa 

nacional através de leilão. Por outro lado, as duas DMUs que apresentaram os mais baixos 

escores de eficiência referem-se a sondas que tiveram contratos rescindidos pela Petrobras por 

apresentarem baixo desempenho. 
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Os resultados reforçam a posição de que a DEA é uma ferramenta importante na 

análise de eficiência e que a Petrobras pode empregá-la, com os ajustes necessários nos 

modelos, para análise de seus contratos. 

As hipóteses associadas à eficiência dos serviços foram rejeitadas. Era esperado 

que os contratos mais eficientes tivessem sistemas de incentivos mais elaborados do que os 

contratos menos eficientes, mas há limitação para implantação de sistemas de incentivo, 

conforme já explicitado. 

Esperava-se que o número médio de empresas convidadas para as licitações dos 

contratos mais eficientes fosse maior do que o de empresas convidadas para os contratos 

menos eficientes. No Brasil, a competitividade das contratações é prejudicada pela pequena 

quantidade de sondas existentes no mercado nacional, aliado ao fato de estas terem, ainda, 

portes diferentes. A maior parte das contratações da Petrobras acaba sendo feita na 

modalidade “contratação direta”, de forma a se contratar a sonda que está disponível e que 

atende aos requisitos técnicos exigidos. De 21 contratos de sondas analisados, 10 são 

originados em processos de convite, 4 dispensaram licitação e 7 foram enquadrados como 

inexigibilidade. Alternativas para aumento da competitividade no mercado de sondas passam 

pelo agrupamento da contratação em lotes de sondas com contratos mais longos e pelo 

incentivo à participação de empresas estrangeiras nos certames. 

Esperava-se, ainda, que a média das avaliações dos contratos mais eficientes fosse 

maior do que a média das avaliações dos contratos menos eficientes, o que também não foi 

comprovado. Os critérios adotados para avaliação dos contratos não são os mesmos usados 

neste trabalho para análise de eficiência, bem como a avaliação não contempla critério de 

avaliação associado diretamente a alguma métrica de resultado do contrato. O foco da 

avaliação não é a eficiência dos contratos.  

Como contribuição da pesquisa pode ser apontado o modelo para análise de 

eficiência de contratos de sonda de perfuração, o qual mostra o potencial de uso da DEA, que 

cada vez mais vai se firmando como ferramenta por excelência para estudos de eficiência. 

Em outra linha, os resultados reforçam os argumentos de que existem situações 

em que as estratégias das organizações quanto à utilização de ativos e serviços de elevada 

especificidade não seguem necessariamente o que é preconizado pelo mainstream da ECT. 

Uma boa compreensão destas estratégias é um passo importante para aperfeiçoamento da 

teoria.  
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Os procedimentos metodológicos aqui utilizados, por sua vez, ajudam a preencher 

lacunas existentes quanto à necessidade de aprofundamento metodológico nas pesquisas que 

usam a ECT, conforme apontado por Shelanski e Klein (1995). Assim, o fato de o estudo ser 

feito no segmento específico do petróleo, bem como o uso de procedimentos qualitativos e 

quantitativos, ajudam no fortalecimento do corpo teórico e em avanços metodológicos da 

ECT. 

A classificação dos serviços pelo grau de especificidade, como etapa prévia à 

seleção dos contratos a serem analisados, revela uma preocupação não identificada em outros 

trabalhos. Este procedimento é garantia de que os contratos analisados estão entre os mais 

importantes para a organização. Assim, a aplicação e validação da metodologia para 

classificação dos serviços pelo seu grau de especificidade é também uma contribuição 

importante da Tese. 

Por outro lado, há certo consenso na academia quanto à dificuldade para a 

realização de pesquisas sobre contratos, pelo acesso limitado às informações.  Assim, a cada 

novo estudo vai se aumentando a base de conhecimento sobre contratos, de forma que as 

informações aqui apresentadas podem ser vistas também como contribuição da pesquisa. 

Do ponto de vista da eficiência do mercado nacional de sondas de perfuração, em 

função da inexistência de diversos tipos de contratos, uma vez que estes acabam sendo 

padronizados pela Petrobras, do pequeno número de empresas prestadoras de serviços e da 

moderada intervenção dos agentes reguladores no segmento do petróleo, não é possível se 

falar da existência de um mercado eficiente. 

Uma das limitações do estudo diz respeito ao nível de detalhamento do 

questionário para classificação do grau de especificidade, que poderia ser maior. O 

questionário foi constituído por 45 tipos de serviços, contudo, alguns itens como “locação de 

equipamentos”, “transporte marítimo” e “apoio a atividades” ficaram muito abrangentes, 

podendo gerar alguma dúvida nos pesquisados quanto ao grau a ser atribuído aos serviços. 

Embora esse risco tenha sido avaliado quando da elaboração do questionário, essa deve ser 

uma preocupação para estudos posteriores. Quanto maior o nível de detalhamento dos 

serviços, maior a precisão da resposta do pesquisado. 

Outra limitação diz respeito ao tamanho da amostra para aplicação da DEA, que 

embora atendendo aos critérios estabelecidos para todos os testes realizados, ficou sempre 

próximo do limite mínimo de tamanho recomendado. Isso se justifica pela necessidade 

operacional da DEA de se comparar apenas contratos de serviços equivalentes, que 

possibilitem a montagem de uma matriz uniforme de insumos e produtos. Desta forma, houve 
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a necessidade de se comparar sondas de portes equivalentes. Essa característica da DEA pode 

ser um indicativo de que a metodologia é mais apropriada à análise de eficiência na 

contratação de serviços que não são de elevada especificidade, que tendem a ter um número 

maior de contratos, mais uniformes, o que facilita a montagem de uma matriz de insumos e 

produtos. 

Como recomendação para estudos futuros sugere-se que os modelos de avaliação 

dos contratos sejam ampliados, de forma a incluir resultados indesejáveis como, por exemplo, 

penalidades por ação ou omissão das contratadas, demandas legais provocadas pelas 

contratadas e passivos de SMS. Uma possibilidade pode ser a utilização de modelos com a 

incorporação de variáveis qualitativas (COOK, 2011). 

Do ponto de vista da especificação e de seus custos, uma boa linha de pesquisa 

poderia ser avaliar a evolução da especificação dos contratos da Petrobras, notadamente no 

tocante às exigências de SMS, os custos associados ao aumento das exigências e os resultados 

obtidos com estas alterações. 

Quanto à eficiência das sondas, poderia se investigar com mais profundidade o 

aumento da produtividade dos equipamentos ao longo do tempo, com uso de modelos como 

análise de janela ou índice Malmquist. Nesta análise poderiam ser envidados esforços no 

sentido de dar mais amplitude a amostra, incluindo sondas de todo o país, observada a 

similaridade dos portes. Poderia, ainda, se incluir as sondas próprias da Petrobras. Seria 

interessante, ainda, entender como se dão no mercado nacional a evolução do uso de novas 

tecnologias de perfuração, os avanços no planejamento das operações e a modernização das 

sondas. 

Uma questão crucial, que não foi objeto de estudo nesta pesquisa, mas que se 

reveste de suma importância do ponto de vista da ECT, seria entender porque a Petrobras 

terceiriza serviços de elevada especificidade. Essa, então, é mais uma sugestão para estudos 

futuros. 

Em termos de recomendações práticas para a Petrobras, sugere-se atentar para a 

inclusão, sempre que possível, de métricas de resultados quantitativos na avaliação dos 

contratos. 

Outra medida considerada importante é a avaliação da eficácia dos ajustes 

organizacionais para lidar com o elevado nível de terceirização com o qual a empresa 

convive. Esta recomendação é ainda mais relevante dado o nível de crescimento previsto para 

a companhia para os próximos anos, em virtude principalmente da exploração do pré-sal. 
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Do ponto de vista dos resultados operacionais, seria interessante a empresa 

acompanhar os custos ex post da terceirização, principalmente aqueles com a fiscalização e o 

gerenciamento dos contratos, pois a soma destes com os custos ex ante resultam nos custos de 

transação, e a magnitude destes é que vão determinar se a empresa tem feito as escolhas mais 

acertadas quando da definição de suas fronteiras verticais. 
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Apêndice A – Organograma simplificado da Petrobras 

 

 
Obs: Elaborado pelo autor, a partir do organograma completo da Petrobras, disponível no endereço: 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/organograma/ 
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Apêndice B – Relação das gerências cujos gerentes foram consultados para definição dos 

ativos específicos 

 

 

1) Da Unidade de Operações de Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará 

(UO-RNCE): 

 

ATP-ARG Ativo de Produção Alto do Rodrigues 

ATP-M Ativo de Produção RNCE Mar 

ATP-MO Ativo de Produção Mossoró 

CBS Contratação de Bens e Serviços 

CSI Comunicação e Segurança de Informações 

ENGP Engenharia de Produção 

EXP Exploração 

PG Planejamento e Gestão 

RH Recursos Humanos 

SMS Segurança, Meio ambiente e Saúde 

SOP Suporte Operacional 

UTPF Unidade de Tratamento e Processamento de Fluidos 

 

 

2) Da Construção de Poços Terrestres (CPT) 

 

CIP-RNCE Construção e Intervenção em Poços – Rio Grande do Norte e Ceará 

ECP  Engenharia de Construção de Poços 

PG Planejamento e Gestão 

RH Recursos Humanos 

SMS Segurança, Meio ambiente e Saúde 
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Apêndice C – Estrutura do Organograma da UO-RNCE 
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Apêndice D – Estrutura do Organograma da CPT 
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Apêndice E – Questionário para coleta de dados - identificação de ativos específicos 

 

 

Definição de ativo específico: Grau de investimentos especializados referente à exigência de 

investimentos especializados para a produção/realização de um serviço. Por investimentos 

especiais, queremos dizer investimentos que se aplicam à produção de um serviço, mas que 

são muito difíceis de serem adaptados para a produção/realização de outros serviços. Estes 

investimentos especializados incluem: 

• A utilização de um ativo em um local específico que só pode ser transportado para uso em 

outra aplicação a um custo elevado; 

• O uso de mão de obra altamente especializada que não pode ser utilizada em outros tipos de 

serviços; 

• O uso de ferramentas especializadas ou sistemas complexos projetados para um único 

propósito; 

Ou 

• A exigência de que o serviço seja produzido/realizado dentro de um período relativamente 

limitado de tempo. 

Em uma extremidade da escala, um serviço tem um baixo grau de investimentos 

especializados se não são geralmente necessários investimentos especializados para a 

produção/realização do serviço. Na outra extremidade da escala, um serviço tem um alto grau 

de investimentos especializados se muitos investimentos especializados são geralmente 

necessários para produzir um serviço. A existência de tais investimentos específicos 

freqüentemente significa que se a empresa decide contratar tal serviço, é mais provável que 

somente o fornecedor selecionado estará disponível em futuras contratações. 

Dada a definição acima, marque para cada ativo/serviço listado abaixo as informações 

solicitadas. Obs: Responder apenas para os ativos/serviços contratados pela Petrobras 

para emprego na área de abrangência da UO-RNCE. 

 
Tipo de serviço 1 2 3 4 5 

1. Construção e montagem industrial      

2. Afretamento de plataforma      

3. Afretamento de embarcação      

4. Serviços em poços      

5. Manutenção industrial      

6. Construção e manutenção civil      

7. Projeto de engenharia      

8. Transporte marítimo      

9. Apoio a atividades      

10. Locação/Serviços de sondas e plataformas      

11. Locação de equipamentos      

12. Transporte      

13. Fluidos de perfuração e de completação      

14. Locação de imóveis      

15. Serviços de TI      

16. Operação de Equipamentos/Unidades      

17. Assistência Técnica      

18. Gerenciamento de processos      

19. Serviços gerais      

20. Consultoria      

21. Inspeção de equipamentos e ensaios      
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22. Estudos técnicos      

23. Licença de uso de dados e softwares      

24. Alimentação      

25. Hotelaria e hospedagem      

26. Aquisição/Processamento de dados Sísmicos/Geofísicos/Geológicos      

27. Tratamento de resíduos      

28. Movimentação de cargas      

29. Afretamento de helicóptero      

30. Análises físico químicas      

31. Serviços relacionados à realização e apoio a eventos      

32. Serviços técnicos      

33. Segurança industrial      

34. Serviços relacionados à saúde ocupacional      

35. Segurança patrimonial      

36. Assessoria      

37. Praticagem      

38. DRH      

39. Planejamento      

40. Fiscalização de serviços      

41. Telecomunicações      

42. Serviços jurídicos      

43. Barcos de Apoio      

44. Jaquetas      

45. Navios de Grande Porte      

 
 


