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RESUMO 

O setor elétrico brasileiro tem apresentado diferentes mudanças, desde a desverticalização 
das empresas até a criação do órgão regulador (Aneel - Agência Nacional de Energia 
Elétrica) responsável pela regulação econômica dos segmentos de transmissão e 
distribuição. Contudo, a Aneel aplica as políticas de tarifação separadamente entre os 
segmentos que compõem o sistema elétrico, não considerando as relações existentes na 
cadeia de suprimentos. O presente trabalho tem como objetivo propor um novo modelo 
de análise de eficiência do sistema elétrico brasileiro a fim de tornar a revisão tarifária 
melhor ajustada para a realidade do cenário atual. Os segmentos do setor (geração, 
transmissão e distribuição) foram fundamentados por meio de um conjunto de variáveis 
recorrentes na literatura para retratar os processos realizados no sistema elétrico, no 
âmbito nacional e internacional. A partir disso, o modelo conceitual considera 12 
variáveis distribuídas em três dimensões: custo, produtividade e qualidade. A amostra 
contempla 94 empresas, dentre as quais segmentam: 16 empresas de geração, 28 empresas 
transmissoras de energia e 50 empresas distribuidoras. As Unidades Tomadoras de 
Decisão (Decision Making Units - DMU) foram classificadas como os caminhos com as 
diferentes empresas da geração até a distribuição de energia, de forma que a amostra 
totalizou em 362 DMUs. Na condução da pesquisa, elaborou-se um modelo para 
avaliação do sistema elétrico com a utilização da Análise Envoltória de Dados (DEA – 

Data Envelopment Analysis), com o propósito de identificar quantitativamente o nível de 
eficiência da rede. De modo a poder representar a complexidade do sistema elétrico, o 
modelo proposto utiliza o DEA em redes (Network Data Envelopment Analysis – NDEA) 
com três estágios, cada um simulando os segmentos do setor, para identificar os impactos 
entre os processos e as causas de ineficiência. Esses estágios da rede foram avaliados para 
verificar a performance das empresas em cada segmento e validar o modelo de retornos 
constantes de escala, por meio dos modelos clássicos CCR em comparação com o NDRS, 
utilizado pela Aneel. A partir dessa comparação entre os modelos clássicos, validou-se o 
uso do modelo de retornos constantes de escala para as análises do setor. Os resultados 
do modelo NDEA apontam para a adequação do método proposto realizando a análise 
agregada do sistema elétrico, ao apresentar resultados mais discriminatórios que os 
modelos clássicos. Obteve-se que nenhum caminho da rede observado possui as três 
empresas constituintes eficientes em sua totalidade. Contudo, foi possível identificar em 
quais ligações as empresas devem focar seus investimentos para alcançar melhores 
desempenhos e quais redes ter como benchmarks, contribuindo para a tomada de decisão 
gerencial e o planejamento eficiente das empresas. Por fim, identificou-se os fatores 
exógenos que influenciam na eficiência, como a região geográfica e porte, sendo possível 
então, obter diagnósticos para uma tarifação mais adequada à realidade do setor, 
beneficiando tanto os consumidores, quanto as empresas e o governo. 

Palavras-chave: Análise Envoltória de Dados. Setor elétrico brasileiro. Tarifas. 
Eficiência. Ajustes de tarifas. 
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ABSTRACT 

The Brazilian electricity sector has shown different changes, since unbundling of 
companies to the creation of the regulatory agency (Aneel - National Electric Energy 
Agency), responsible for the economic regulation of the transmission and distribution 
segments. However, Aneel applies charging policies separately between the segments that 
make up the electrical system, not considering the relationship in the supply chain. In this 
context, this paper aims to propose a new model of the Brazilian electric system efficiency 
analysis in order to make the best-adjusted tariff review with the system reality. The 
segments of the industry (generation, transmission and distribution) were founded 
through a set of recurring variables in the literature to portray the processes carried out in 
the electrical system at the national and international levels. The conceptual model 
includes initially 12 variables divided into three dimensions: cost, productivity and 
quality. The sample includes 94 companies, consisting of in 16 generation companies, 28 
electricity transmission companies and 50 distribution companies. The Decision Making 
Units (DMU) were considered the paths from generation to distribution, so that the 
sample contains 362 DMUs in total. In conducting the research analysis, a model was 
developed to evaluate the electrical system using the data envelopment analysis (DEA) 
to quantitatively identify the network efficiency level. To be able to represent the 
complexity of the electrical system, a unique grouping model was proposed and analyzed 
by Network DEA's model (NDEA) in three stages, each one simulating a particular 
segment of the industry, in order to identify the impacts between the processes and the 
causes of inefficiency. These stages of the network were evaluated to verify the 
performance of the companies in each segment and validate the model of constant returns 
to scale, through the classic models CCR compared to the NDRS used by Aneel. From 
this comparison between the classic models, the use of constant returns to scale model for 
sector analysis was validated. The results of the NDEA model point to the adequacy of 
the proposed method by performing the electrical system aggregate analysis, by 
presenting more discriminatory results than classic models. Furthermore, none of the 
paths have efficient companies in all of its three stages. However, it was possible to 
identify which links those companies should focus their investments to achieve better 
performance and which networks are its benchmarks, contributing to the decision-making 
and the efficient planning of companies. Finally, we identified the exogenous factors that 
influence efficiency, such as geography and size, thereby making possible to obtain a 
more appropriate tariffing regarding the reality of the sector, benefiting consumers, 
companies and the government. 

Keywords: Data envelopment analysis. Brazilian electric sector. Tariff. Efficiency. 
Tariff Adjustments. Supply Chain. 

 

 



iii 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 – Rede do sistema elétrico............................................................................5 

Figura 1.2 – Modelo conceitual da pesquisa..................................................................5 

Figura 1.3 – Estrutura organizacional da pesquisa........................................................10 

Figura 2.1 – Evolução cronológica dos marcos do setor elétrico brasileiro...................13 

Figura 2.2 – Composição básica no sistema elétrico brasileiro......................................13 

Figura 2.3 – Síntese metodológica da revisão tarifária das transmissoras......................17 

Figura 2.4 – Tipos de reajustes do valor tarifário...........................................................18 

Figura 2.5 – Composição da receita do serviço de distribuição.....................................19 

Figura 2.7 – Síntese metodológica da revisão tarifária das distribuidoras.....................21 

Figura 2.8 – Categorização dos problemas nos segmentos da rede................................22 

Figura 3.1 – Modelo caixa preta....................................................................................35 

Figura 3.2 – Modelo de redes (NDEA) .........................................................................36 

Figura 3.3 – Estrutura de série.......................................................................................38 

Figura 3.4 – Estrutura em paralelo.................................................................................40 

Figura 3.5 – Estrutura mista..........................................................................................41 

Figura 3.6 – Estrutura do modelo dinâmico...................................................................43 

Figura 3.7 – Sistematização dos trabalhos do setor de geração de energia.....................50 

Figura 3.8 – Sistematização dos trabalhos do setor de transmissão de energia..............51 

Figura 3.9 – Sistematização dos trabalhos do setor de distribuição de energia..............53 

Figura 4.1 – Etapas da pesquisa.....................................................................................57 

Figura 4.2 – Mapa das localizações das distribuidoras da análise..................................58 

Figura 4.3 – Etapas metodológicas para construção do trabalho...................................66 

Figura 4.4 – Análises e modelagens utilizadas na pesquisa...........................................78 

Figura 4.5 – Modelo inicial proposto com todas variáveis.............................................79 

Figura 4.6 – Compartilhamento de recursos em subunidades........................................80 

Figura 5.1 – Arquitetura das análises com DEA............................................................85 

Figura 5.2 – Estrutura do modelo para o segmento de geração......................................86 

Figura 5.3 – Estrutura do modelo para o segmento de transmissão................................88 

Figura 5.4 – Estrutura do modelo para o segmento de distribuição................................90 

Figura 5.5 – Especificação das fases da rede do setor elétrico.......................................92 

Figura 5.6 – Estrutura do modelo para primeira fase da rede.........................................93 



iv 

 

Figura 5.7 – Estrutura do modelo para segunda fase da rede.........................................94 

Figura 5.8 – Estrutura do modelo na rede do sistema elétrico........................................95 

Figura 5.9 – Subdivisão da amostra por regiões............................................................102 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.1 – Relação das hipóteses e proposições aos problemas de pesquisa.................7 

Tabela 1.2 – Contribuições do trabalho............................................................................8 

Tabela 2.1 – Modelo NDRS na formulação dual (envelopamento) .................................25 

Tabela 3.1 – Principais vantagens e desvantagens/limitações do DEA............................28 

Tabela 3.2 – Sistematização das descrições das variáveis................................................31 

Tabela 3.3 – Modelo CCR na formulação primal (multiplicadores) ................................31 

Tabela 3.4 – Modelo CCR na formulação dual (envelopamento) ....................................32 

Tabela 3.5 – Modelo BCC na formulação primal (multiplicadores) ................................34 

Tabela 3.6 – Tipos de retorno de escala...........................................................................34 

Tabela 3.7 – Modelo BCC na formulação dual (envelopamento) ....................................35 

Tabela 3.8 – Sistematização das estruturas de NDEA......................................................44 

Tabela 3.9 – Estágios e etapas para aplicação do método AHP........................................46 

Tabela 3.10 – Métodos de seleção de variáveis................................................................47 

Tabela 3.11 – Vantagens e Desvantagens dos modelos DEA e de validação de 

variáveis......................................................................................................................... 48 

Tabela 3.12 – Quantidade utilizada dos modelos no setor elétrico...................................55 

Tabela 4.1 – Sistematização do capítulo 4.......................................................................56 

Tabela 4.2 – Características da amostra de empresas distribuidoras................................59 

Tabela 4.3 - Características da amostra de empresas transmissoras.................................60 

Tabela 4.4 - Características da amostra de empresas geradoras.......................................61 

Tabela 4.5 – Sistematização das DMUs......................................................................... 62 

Tabela 4.6 – Resultados do processo de delineamento da amostra..................................67 

Tabela 4.7 – Variáveis de input encontradas na literatura................................................68 

Tabela 4.8 – Variáveis de output encontradas na literatura..............................................69 

Tabela 4.9 – Variáveis de intermediárias encontradas na literatura.................................70 

Tabela 4.10 – Sistematização das variáveis.....................................................................71 

Tabela 4.11 – Variáveis mais frequentes na literatura......................................................72 

Tabela 4.12 – Variância total explicada por cada componente.........................................74 

Tabela 4.13 – Correlação dos outputs com o componente principal.................................74 

Tabela 4.14 – Variáveis selecionadas para modelo proposto...........................................75 

Tabela 4.15 – Descrição das variáveis utilizadas.............................................................77 



vi 
 

Tabela 5.1 – Estatística descritiva das variáveis do modelo.............................................82 

Tabela 5.2 – Matriz de correlação das variáveis...............................................................84 

Tabela 5.3 – Resultados dos modelos CCR e NDRS das empresas geradoras..................87 

Tabela 5.4 – Resultados dos modelos CCR e NDRS das empresas transmissoras............89 

Tabela 5.5 – Resultados dos modelos CCR e NDRS das empresas distribuidoras...........91 

Tabela 5.6 – Comparativo da estatística descritiva das eficiências da rede na 1ª fase e 

clássica........................................................................................................................... 93 

Tabela 5.7 – Lista das DMUs eficientes do NDEA na 1ª fase da rede...............................94 

Tabela 5.8 – Comparativo da estatística descritiva das eficiências da rede na 2ª fase e 

clássica........................................................................................................................... 95 

Tabela 5.9 – Frequência de eficiências do modelo de redes.............................................96 

Tabela 5.10 – DMUs com dois estágios eficientes...........................................................97 

Tabela 5.11 – Comparativo da estatística descritiva das eficiências da rede e clássica….97 

Tabela 5.12 – Formulação primal e dual do modelo NDEA-CCR proposto com 

orientação ao output.........................................................................................................98 

Tabela 5.13 – Benchmarkings de cada segmento da rede.................................................99 

Tabela 5.14 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H1........................................100 

Tabela 5.15 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H2........................................102 

Tabela 5.16 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H3........................................103 

Tabela 5.17 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H4........................................104 

Tabela 5.18 – Análise das hipóteses de pesquisa..............................................................104 

Tabela 5.19 – Intervalos de confiança das eficiências NDEA para os três segmentos do 

setor............................................................................................................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1.1 – Porcentagem da capacidade instalada da geração de energia elétrica.......4 

Gráfico 5.1 – Composição dos dados das geradoras......................................................88 

Gráfico 5.2 – Composição dos dados das transmissoras................................................89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

LISTA DE EQUAÇÕES 

 

Equação 1.1 – Fator X...................................................................................................20 

Equação 3.1 – Produtividade.........................................................................................26 

Equação 3.2 – Eficiência...............................................................................................26 

Equação 3.3 – Eficiência Relativa.................................................................................27 

Equação 3.4 – Lagrangeano do DEA CCR primal.........................................................32 

Equação 3.5 – Limitante inferior do lagrangeano do modelo primal.............................32 

Equação 3.6 – Solução ótima do dual (teorema dualidade forte) ..................................33 

Equação 3.7 – Teorema das folgas complementares.....................................................33 

Equação 3.8 – Modelo NDEA em série orientado ao input (Primal) .............................38 

Equação 3.9 - Modelo NDEA em série orientado ao input (Dual) ................................39 

Equação 3.10 - Modelo NDEA em paralelo orientado ao input.....................................40 

Equação 3.11 – Modelo Relacional NDEA com estrutura mista, orientado ao input….41 

Equação 4.1 – Modelo NDEA proposto....................................................................... 79 

Equação 4.2 – Modelo baseado em Li et al. (2015) .......................................................81 

Equação 4.3 – Proporções das variáveis........................................................................81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

1CRP-T – 1º Ciclo de Revisão Periódica para Transmissoras. 

1CRTP - 1º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica. 

2CRTP - 2º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica. 

3CRP-T – 3º Ciclo de Revisão Periódica para Transmissoras. 

3CRTP – 3º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica. 

4CRTP – 4º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica. 

ABRADEE - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. 

ABRATE - Associação Brasileira de Grandes Empresas de Transmissão de Energia 
Elétrica. 

AHP (Analytic Hierarchy Process) – Processo Hierárquico Analítico. 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. 

BCC (Banker, Charnes e Cooper) – Modelo Clássico com Retornos Variáveis de Escala. 

CAA - Custos Anuais dos Ativos. 

CAIMI - Custo anual das instalações móveis e imóveis. 

CAOM - Custos de administração, operação e manutenção. 

CCR (Charnes, Cooper e Rhodes) – Modelo Clássico com Retornos Constantes de Escala. 

CE - Custos oriundos da aquisição da energia elétrica. 

COLS (Corrected Ordinary Least Square) - Mínimos Quadrados Ordinários. 

CRS (Constant Returns to Scale) – Modelo Clássico com Retornos Constantes de Escala. 

CT - Custos referentes a conexão com as linhas de transmissão. 

DDEA (Dynamic Data Envelopment Analysis) – Modelo Dinâmico da Análise Envoltória 
de Dados. 

DEA – Data Envelopment Analysis. 

DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora. 

DMU (Decision Making Units) – Unidades Tomadoras de Decisão. 

DNDEA (Dynamic with network structure) – Modelo DEA dinâmico com estrutura de 
redes. 

DNSBM (Dynamic SBM with network structure) - Modelo de DEA dinâmico com uma 
estrutura de redes utilizando o modelo baseado em folgas. 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. 



x 

 

ES - Encargos Setoriais e Tributos. 

FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora. 

IASC - Índice Aneel de Satisfação do Consumidor. 

IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado. 

INP - Método Incorporating undesirable outputs as inputs. 

IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo. 

MLT - Método Multiplicative Inverse. 

MME - Ministério de Minas e Energia. 

NDEA (Network Data Envelopment Analysis) – Modelo DEA de redes. 

NDRS (Non-Decreasing Returns to Scale) - Retornos não decrescentes de escala 

NSBM (Network with slacks-based measure) -  modelo de redes com abordagem baseada 
em folgas. 

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico. 

OPEX (Operational Expenditure) - Custos de Operação e Manutenção. 

OR - Outras receitas. 

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento. 

PBA - Projeto Básico Ambiental. 

PBT - Projeto Básico Técnico. 

PCA (Principal Component Analysis) - Análise de Componentes Principais. 

PRORET - Procedimentos de Regulação Tarifária. 

QRR - Quota de reintegração regulatória. 

RAP - Receita Anual Permitida. 

RC - Remuneração sobre o capital. 

RESEB - Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro. 

RT - Reposicionamento tarifário. 

SBM (Slacks-Based Measure) - Modelo baseado em folgas. 

SFA (Stochastic Frontier Analysis) - Fronteira Estocástica. 

SIN - Sistema Interligado Nacional. 

VPA - Valor da Parcela A. 

VPB - Valor da Parcela B. 

VRS (Variable Returns to Scale) – Modelo Clássico com Retornos Variáveis de Escala. 



xi 
 

SUMÁRIO 
 

RESUMO .........................................................................................................................i 

ABSTRACT ....................................................................................................................ii 

LISTA DE FIGURAS ....................................................................................................iii 

LISTA DE TABELAS ....................................................................................................v 

LISTA DE GRÁFICOS .................................................................................................vii 

LISTA DE EQUAÇÕES ...............................................................................................viii 

LISTA DE SIGLAS ........................................................................................................ix 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO ..................................................................................... 1 

1.1 Tema e Contextualização .................................................................................... 1 

1.2 Justificativa e Relevância .................................................................................... 3 

1.3 Modelo Conceitual .............................................................................................. 5 

1.4 Objetivos da pesquisa .......................................................................................... 7 

1.4.1 Objetivo Geral ................................................................................................ 7 

1.4.2 Objetivos Específicos ..................................................................................... 8 

1.5 Estrutura de apresentação do trabalho ................................................................. 9 

CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO ... 11 

2.1 Setor elétrico brasileiro...................................................................................... 11 

2.2 Agente Regulador - Aneel ................................................................................. 13 

2.2.1 Segmento de geração de energia .................................................................. 14 

2.2.2 Segmento de transmissão de energia............................................................ 14 

2.2.3 Segmento de distribuição de energia............................................................ 17 

2.3 Problemas do Modelo Atual .............................................................................. 22 

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS ............................................ 26 

3.1 Avaliação de Eficiência ..................................................................................... 26 

3.2 Análise Envoltória de Dados ............................................................................. 27 

3.2.1 Modelos Clássicos ........................................................................................ 30 

3.2.2 DEA em redes (Network DEA - NDEA) ..................................................... 35 

3.2.2.1 NDEA em Série .................................................................................... 37 

3.2.2.2 NDEA em Paralelo ............................................................................... 39 

3.2.2.3 NDEA com estrutura mista .................................................................. 41 

3.2.2.4 NDEA com estrutura hierárquica ......................................................... 42 

3.2.2.5 NDEA Dinâmico .................................................................................. 42 



xii 
 

3.2.2.6 Outros Modelos de NDEA ................................................................... 43 

3.2.3 DEA e os métodos de seleção de variáveis .................................................. 45 

3.3 DEA no setor de Energia Elétrica ..................................................................... 49 

CAPÍTULO 4 – MÉTODO DE PESQUISA .................................................................. 56 

4.1 Etapas da pesquisa ............................................................................................. 56 

4.2 Seleção das unidades de análise (DMUs) ......................................................... 58 

4.3 Seleção das variáveis ......................................................................................... 66 

4.4 Coleta de dados ................................................................................................. 76 

4.5 Definição do modelo ......................................................................................... 77 

CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO .............. 82 

5.1 Análise descritiva das variáveis ........................................................................ 82 

5.2 Análise quantitativa dos dados .......................................................................... 83 

5.3 Avaliação de Eficiência ..................................................................................... 85 

5.3.1 Avaliação univariada em cada segmento ..................................................... 86 

5.3.1.1 Avaliação no segmento de Geração ..................................................... 86 

5.3.1.2 Avaliação no segmento de Transmissão .............................................. 88 

5.3.1.3 Avaliação no segmento de Distribuição ............................................... 90 

5.3.2 Avaliação parcialmente agrupada ................................................................ 92 

5.3.2.1 Avaliação na primeira fase (Geração e Transmissão) .......................... 92 

5.3.2.2 Avaliação na segunda fase (Transmissão e Distribuição) .................... 94 

5.3.3 Avaliação agrupada da rede ......................................................................... 95 

5.4 Validação das hipóteses .................................................................................. 100 

5.5 Discussão dos resultados ................................................................................. 105 

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES ................................................................................. 108 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 111 

ANEXO I: Questionário aplicado na pesquisa ............................................................. 124 

ANEXO II: Cálculo da aplicação do método AHP ...................................................... 126 

ANEXO III: Cálculo do método PCA .......................................................................... 129 

ANEXO IV: Tabela completa da sistematização das variáveis ................................... 131 

 

 

 

 



1 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

O presente capítulo contextualiza os temas abordados no trabalho, ou seja, a utilização de 
uma nova abordagem para avaliar a eficiência do sistema elétrico brasileiro com o intuito 
de obter um modelo com maior precisão e mais adequado a realidade do setor. Os critérios 
que sustentam e embasam esse estudo estão presentes neste capítulo, como a justificativa, 
relevância e contribuições do trabalho, o problema, hipóteses e objetivos da pesquisa, 
assim como a estrutura em que o estudo foi desenvolvido. 

1.1 Tema e Contextualização 

Nas duas últimas décadas, o setor elétrico brasileiro, o qual é composto desde a geração 
da energia até a distribuição e/ou comercialização final da eletricidade, apresentou 
transformações econômicas e em sua estrutura. As reformas regulatórias, uma dessas 
transformações, obtiveram como resultados a privatização dos serviços antes providos 
pelo governo, liberação dos preços e a eliminação das restrições aos investimentos 
estrangeiros, aumentando, assim, a concorrência do setor. 

Com a reestruturação da década de 90 e o estabelecimento da quebra de monopólios 
verticais, a produção das companhias geradoras passou a ser negociada no mercado livre 
através de contratos bilaterais, incentivou-se a concorrência do mercado de consumo, com 
a permissão de consumidores livres, e a regulação dos setores de distribuição e 
transmissão passaram a visar o aumento da eficiência. 

É valido ressaltar que as fontes energéticas podem ser renováveis ou não, e sobre essas 
atuam as empresas geradoras, responsáveis pela produção de energia e fornecimento para 
o setor de transmissão, cujo objetivo é transportar grandes quantidades de energia até as 
empresas distribuidoras, que fazem a conexão e atendimento ao consumidor final.  

No processo de reformulação do setor, em 1996, foi instituída as atribuições de órgão 
regulador para a Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. De modo geral, é 
necessário o papel do agente regulador para equilibrar e manter alinhados os distintos 
objetivos das partes interessadas que constituem o setor de energia elétrica. Pedrosa 
(2005) afirma que existem três agentes do setor conectados pela Aneel: o governo, 
objetivando atingir o equilíbrio fiscal e geração de renda; o consumidor, o qual busca sua 
inclusão social e uma melhor qualidade de vida e o investidor que almeja o retorno do 
capital investido e a maximização dos lucros. 

O agente regulador é responsável, também, por definir os valores das tarifas de uso dos 
sistemas elétricos de transmissão e distribuição, os quais constituem monopólios naturais, 
uma vez que a estrutura física do sistema torna inviável a concorrência entre 
concessionárias em uma mesma área de concessão. 

Neste crivo, com a finalidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro, a Aneel 
busca proteger os envolvidos do abuso de poder do mercado, com a definição e fixação 
das tarifas ao consumidor que sejam justas, como também estabelecer uma receita para 
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as concessionárias, além de garantir a qualidade do fornecimento, incentivando a 
competitividade e exigindo a eficiência na gestão dos custos operacionais.  

Com a reestruturação do modelo regulatório brasileiro, adotou-se regimes de regulação 
econômica para as distribuidoras, denominada regulação por incentivos (price cap), e o 
modelo revenue cap para o segmento de transmissão. 

A regulação por incentivos (price cap) é caracterizada pelo estabelecimento de um valor 
máximo para a tarifa, o qual irá atuar de forma a replicar as forças do mercado e simular 
um cenário competitivo, que poderá ser reajustado para mais ou para menos nas revisões 
tarifárias realizadas pela Aneel, de acordo com as mudanças ocorridas nos custos e no 
mercado, bem como na eficiência da empresa. 

As distribuidoras devem buscar reduzir os custos e despesas para alcançar maiores lucros, 
uma vez que as tarifas são pré-estabelecidas e fixadas. Como afirma Melo Filho (2009), 
o objetivo é, portanto, produzir fortes incentivos em inovações tecnológicas e para 
redução de custos, de forma a aumentar a produtividade das empresas. Esse tipo de 
regulação é também mais atrativo para os operadores devido à possibilidade de obtenção 
de maiores lucros em relação a outros tipos de regulação econômica 

Em outra perspectiva, no segmento de transmissão, o modelo revenue cap consiste na 
determinação de uma receita teto, a qual é transferida para as empresas como pagamento 
pelo fornecimento e transmissão de energia. Assegura-se que os ganhos de eficiência 
empresarial sejam expressos em modicidade tarifária, ou seja, garantindo a oferta de 
energia com a qualidade do fornecimento desejada. 

As revisões tarifárias contemplam dispositivos de incentivo a eficiência de custos, como 
a regulação por desempenho (yardstick competition), como também tarifas com custos 
operacionais eficientes e remuneração dos ativos necessários à prestação do serviço nos 
níveis de qualidade exigidos.  

Portanto, torna-se interessante uma avaliação da eficiência do setor elétrico brasileiro, 
para resultar em um serviço prestado com maior qualidade e menores custos, de modo 
que os consumidores sejam também beneficiados pela redução da tarifa de energia através 
das revisões periódicas realizadas pela Aneel. 

Para o cálculo da eficiência a Aneel utiliza o modelo yardstick competition, de forma a 
comparar o desempenho das concessionárias, uma metodologia bastante difundida na 
literatura (WEYMAN-JONES, 1991; RESENDE, 2002; AGRELL et al., 2005; TANURE 
et al., 2006) e utilizada em outros países (Reino Unido, Suécia, Noruega e Dinamarca), 
como também a Análise Envoltória de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis) para 
compor o custo da tarifa de energia.  

O DEA consiste em analisar unidades que apresentem homogeneidade entre si, avaliando 
a conversão de múltiplos inputs (entradas, insumos) em múltiplos outputs (saídas, 
produtos) gerando assim um índice comparativo de eficiência entre as unidades 
tomadoras de decisão, intituladas como DMUs (Decision Making Units). 

No contexto do sistema elétrico brasileiro, para os segmentos de transmissão e 
distribuição, a Aneel utiliza o modelo de DEA com retornos não decrescentes de escala, 
proposto na Nota Técnica nº 396/2009 - SRE/ANEEL (ANEEL, 2009). Essa eficiência 
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calculada pelo órgão regulador é utilizada nas revisões tarifárias periódicas e faz parte do 
Fator X utilizado na definição das tarifas tanto no price cap, como no revenue cap. 

Avaliação de eficiência é uma etapa essencial para o desenvolvimento econômico e 
sustentável do setor elétrico brasileiro, porém, é determinada de forma não agregada para 
os segmentos existentes no setor. Esse fator pode refletir em uma não representação 
fidedigna da rede de energia elétrica do sistema brasileiro, de forma que ela é repassada 
aos consumidores através da determinação das tarifas. 

1.2 Justificativa e Relevância 

O setor elétrico é considerado complexo e multifacetado, tanto no contexto de 
planejamento e controle da produção, como também em relação à interdependência 
espacial existente entre os processos de geração, transmissão e distribuição, uma vez que 
a energia elétrica apresenta características que a diferencia dos demais insumos 
industriais tradicionais. 

Neste contexto, ressalta-se que a energia elétrica precisa ser gerada concomitantemente 
com o consumo, de modo que não pode ser armazenada, ou seja, caracteriza-se como um 
processo contínuo. Além disso, a energia elétrica também não pode ser transportada por 
meios usuais de transporte, sendo necessárias linhas de transmissões e subestações 
especializadas neste segmento, como as concessionárias de transmissão e distribuição. 

Martins et al. (2014) afirmam que o setor de energia elétrica assume considerável 
importância para a produtividade e desenvolvimento econômico do país, além de prover 
recursos essenciais aos cidadãos. A busca pela maximização da eficiência técnica, 
econômica e ambiental, numa esfera em que as tarifas são pré-fixadas e a manutenção 
dos serviços é onerosa, torna-se essencial para o alcance do objetivo das empresas: 
obtenção do retorno financeiro. 

Uma vez observada a importância do setor elétrico e seu impacto na sociedade e economia 
do país, o presente trabalho considera para a análise a energia gerada, transportada e 
distribuída oriundas de fontes hidroelétricas. Além de ser uma energia renovável e ser 
gerada através do aproveitamento do fluxo da água, a qual é o recurso natural mais 
abundante do país, de acordo com a Aneel (2015), a energia elétrica gerada de origem 
hídrica representa 62,28% da capacidade instalada do país (Gráfico 1.1), consistindo na 
fonte mais representativa do setor. 
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Gráfico 1.1 – Porcentagem da capacidade instalada da geração de energia elétrica.  
Fonte: Aneel (2015). 

A realidade atual do Brasil sobre o sistema elétrico está preocupante, uma vez que se 
observa um alto preço da energia elétrica que consequentemente ocasiona um aumento 
do custo de vida da população. A alta da energia elétrica impacta não somente os 
consumidores, sobre os quais são exigidos mais esforços para o pagamento da conta de 
luz, como também, impacta indiretamente no preço dos produtos, devido ao aumento dos 
custos dos produtores e fornecedores. 

Consequentemente, o elevado valor da energia ocasiona uma queda do consumo, o qual 
pode indicar um baixo crescimento comercial. Em março de 2015, de acordo com 
reportagem do Portal EBC, a energia elétrica registrou, em média, um aumento do preço 
de 22,08% no país. Considera-se, nesse aumento, os reajustes concedidos pela Aneel às 
concessionárias, bem como a inclusão da bandeira tarifária. 

Um fator que passou a fazer parte da realidade da população brasileira em 2015 é o 
sistema de bandeiras tarifárias. Consistindo em um custo extra ao consumidor, as 
bandeiras tarifárias representam os custos referentes à produção de energia pelas usinas 
termelétricas, que é mais cara do que a produzida pelas usinas hidrelétricas.  

A bandeira tarifária reflete todos os custos de geração que variam conforme um dos três 
cenários estipulados pela Aneel (2015): (1) quando a bandeira está verde as condições 
hidrológicas para geração de energia são favoráveis e não há qualquer acréscimo nas 
contas; (2) se as condições são um pouco menos favoráveis, a bandeira passa a ser amarela 
e há uma cobrança adicional, proporcional ao consumo, na razão de R$ 2,50 por 100 
kWh; (3) já em condições ainda mais desfavoráveis, a bandeira fica vermelha e o 
adicional cobrado passa a ser proporcional ao consumo na razão de R$ 5,50 por 100 kWh. 
Além disso, sobre esses valores são acrescentados os impostos vigentes. 

Assim, surge a necessidade de reavaliação do sistema tarifário brasileiro, de forma a 
apresentar soluções que garantam uma energia de qualidade, constante e com menor 
custo. Concordando com o objetivo da Aneel, deve-se estimular a competição e investir 
em eficiência energética, procurando soluções mais econômicas. 
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1.3 Modelo Conceitual 

A crescente busca pelo desenvolvimento econômico do setor e incremento da eficiência 
energética torna importante e cada vez mais frequente a avaliação do setor elétrico 
brasileiro, principalmente com relação ao sistema tarifário existente e praticado pelo 
órgão regulador nas concessionárias. 

Portanto, busca-se responder ao seguinte problema de pesquisa: como analisar o sistema 
elétrico brasileiro de forma que as tarifas repassadas aos consumidores sejam mais 
justas e retratem de maneira mais fidedigna a realidade do setor? 

À luz do problema de pesquisa, o escopo do trabalho é centrado na análise do sistema 
elétrico brasileiro, desde a geração pelas usinas hidrelétricas, passando pelas 
transmissoras e distribuidoras até o consumidor final (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1 – Rede do sistema elétrico. Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 1.2 apresenta o modelo conceitual e relações lógicas entre as hipóteses 
formuladas que serão apresentadas para a avaliação do desempenho da rede de energia 
elétrica brasileira e fatores que impactam nas eficiências. 

 

Figura 1.2 – Modelo conceitual da pesquisa. Fonte: Elaboração própria. 

Parte-se do pressuposto que uma avaliação da eficiência energética focada nos segmentos 
separadamente reflete uma tendenciosidade da análise, de modo que não representa a 
realidade do sistema composto por uma rede contínua e interligada, cujos segmentos são 
influenciados e impactados entre si, como apresentam Andrade e Sant’ana (2011). 
Emerge-se, assim, a primeira hipótese (H1) da pesquisa: 
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H1:  a avaliação unificada impacta no cálculo da eficiência. 

Como afirmam Kleindorfer e Saad (2005), com as redes de suprimentos altamente 
complexas, as empresas já não podem acomodar os riscos externos de forma isolada, uma 
vez que os outros parceiros da rede serão afetados por suas ações, que também podem 
afetar o desempenho da própria empresa. 

Em outra abordagem, Nemoto e Goto (2003) apresentam como resultados do seu trabalho, 
que os setores de geração e transmissão mantem instalações em excesso enquanto o setor 
de distribuição contempla empresas relativamente eficientes. Observa-se as diferenças 
nas eficiências entre os setores quando analisados separadamente, de modo que em uma 
análise agregada os efeitos das ineficiências dos setores de geração e transmissão podem 
afetar o setor de distribuição.  

Para validação da hipótese, verifica-se a eficiência DEA do setor elétrico brasileiro de 
modo global, constatando-se, assim, as diferenças entre as eficiências dos três estágios do 
sistema individualmente em comparação com a análise unificada. Essa eficiência será 
repassada aos agentes interessados que compõe a rede, em forma da tarifação. 

Contudo, verifica-se também a necessidade de melhorar a eficiência energética do país, 
com a finalidade de ajustar o sistema de tarifas do cenário atual existente. Para isso, é 
importante observar os fatores que impactam na eficiência do setor, assim, surge a 
segunda (H2) e a terceira (H3) hipótese da pesquisa: 

H2: a área geográfica influencia no desempenho energético. 

Mullarkey et al. (2015) analisam em sua pesquisa diferentes regiões das empresas 
distribuidoras, de modo que separa em região rural e urbana. Logo, essa segregação 
apresenta como um significante efeito nos scores de eficiência obtidos na análise e 
embasam sua análise por meio dos modelos CCR e BCC. 

Na validade dessa hipótese, verifica-se o desempenho energético do sistema e analisa se 
existe um padrão em relação à área geográfica nas quais estão inseridas as 
concessionárias, ou seja, se dependendo da região do país em que se encontram as 
empresas existe uma maior ou menor eficiência energética devido a fatores externos. 

H3: empresas de maior porte apresentam maior eficiência do que as de menor porte. 

De acordo com a Nota Técnica nº 66/2015 da Aneel, empresas de menor porte não 
conseguem diluir seus custos, principalmente os fixos, de forma mais eficiente devido a 
escala. Para considerar tais efeitos a Aneel utiliza o modelo DEA com retornos não 
decrescentes de escala (NDRS) de modo que limita a comparabilidade de empresas 
menores com outras de porte muito maior, beneficiando as empresas de maior porte. 

Para a validação da terceira hipótese, pretende-se confrontar as eficiências de empresas 
de diferentes portes em uma análise unificada e verificar a necessidade de uma separação 
das empresas pelo porte (clusters). 

No sistema elétrico brasileiro, apesar da desverticalização das concessionárias, que 
aconteceu durante a década de 90, existem, contudo, empresas que atuam nos três 
segmentos, geração, transmissão e distribuição.  
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H4: as empresas que atuam nos três segmentos (verticalizadas) apresentam melhores 
índices de eficiência. 

Como afirmam Choi e Krause (2006), as empresas com um elevado nível de diferenciação 
entre os seus fornecedores, em termos de capacidade ou tamanho, pode enfrentar 
problemas de coordenação em toda a sua base de fornecimento. Para a validação desta, 
são realizadas análises comparativas entre as redes de empresas atuantes nos três 
segmentos e as redes compostas por concessionárias diferentes. 

Portanto, busca-se com o desenvolvimento da pesquisa, a validação das quatro hipóteses 
apresentadas, as quais analisam fatores internos e externos que apresentam influencias 
em relação ao sistema elétrico brasileiro (Tabela 1.1). 

Tabela 1.1 - Relação das hipóteses e proposições aos problemas de pesquisa. 

HIPÓTESES DE PESQUISA PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

 

A avaliação unificada impacta na eficiência energética 

Como analisar o sistema elétrico 
de forma a retratar de maneira 
mais fidedigna a realidade do 

setor? 

A eficiência das empresas geradoras impacta positivamente na eficiência overall 
 A eficiência das empresas transmissoras impacta positivamente na eficiência 

overall 
 A eficiência das empresas distribuidoras impacta positivamente na eficiência 

overall 

 

 

A área geográfica influencia no desempenho energético 

Quais fatores externos impactam 
nas ineficiências das empresas? 

 

As empresas da região sudeste são mais eficientes do que as demais regiões 
 

As empresas da região sul são mais eficientes do que as demais regiões 
 

As empresas da região centro-oeste são mais eficientes do que as demais regiões 
 

As empresas da região norte são mais eficientes do que as demais regiões 
 

As empresas da região nordeste são mais eficientes do que as demais regiões 
 

 

As empresas de maior porte apresentam maior eficiência do que as de menor 
porte 

 

 
As empresas que atuam nos três segmentos (verticalizadas) apresentam melhores 
índices de eficiência 

 

1.4 Objetivos da pesquisa 

1.4.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral propor um novo modelo de análise de 
eficiência do sistema elétrico brasileiro a fim de tornar a revisão tarifária melhor ajustada 
à realidade do sistema. Considerando que o processo é contínuo, a eficiência de uma 
distribuidora pode ser afetada imediatamente pela transmissora ou geradora a qual está 
relacionada. Verifica-se, assim, se a eficiência energética do sistema de maneira 
unificada, incluindo novas variáveis, seria possível tornar as tarifas mais justas tanto para 
os consumidores, bem como para os investidores e governo. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

• Mapear e caracterizar o ambiente da pesquisa; 

• Elaborar uma avaliação de desempenho da rede de energia elétrica, considerando 
variáveis (ou dimensões) de produtividade, qualidade e custo; 

• Identificar variáveis recorrentes na literatura para a mensuração do score de 
desempenho no processo de prestação de serviço do sistema elétrico brasileiro; 

• Coletar os dados referentes às variáveis de produtividade, qualidade e custo das 
concessionárias de geração, transmissão e distribuição; 

• Validar o modelo conceitual proposto de avaliação da eficiência energética; 

• Identificar as causas e fatores de ineficiência das redes compostas pelas empresas 
de energia elétrica; 

• Propor melhorias para o sistema tarifário da Aneel, bem como para as empresas 
constituintes do sistema. 

Com a realização dos objetivos apresentados, pretende-se contribuir para que o setor 
amplie e reformule a análise do desempenho praticada, incluindo variáveis das dimensões 
de qualidade, produtividade e custos, de modo que com o alinhamento desses fatores, 
obtenha-se um incremento na eficiência energética do país e que essa seja repassada ao 
consumidor final pela redução das tarifas atualmente praticadas, como também para as 
empresas com um maior retorno. 

Além disso, objetiva-se, a partir da inclusão da variável de qualidade no modelo de análise 
do sistema, garantir a continuidade, conformidade e disponibilidade do serviço elétrico 
para a sociedade, de modo que essa terá impacto direto na eficiência da empresa e 
influenciará a tarifação determinada pelo órgão regulador. 

Por fim, pretende-se contribuir para a literatura de modo a preencher uma lacuna 
existente, com a aplicação do modelo de DEA em redes (Network Data Envelopment 

Analysis) no setor elétrico brasileiro, e com a realização de sistematização dos modelos 
DEA utilizados no setor de energia elétrica mundial e brasileiro. A Tabela 1.2 sintetiza 
as contribuições do presente trabalho em duas dimensões, econômica e literária. 

Tabela 1.2 – Contribuições do trabalho. 

Contribuições 

Econômica 

Maior rentabilidade para empresas 

Tarifas reduzidas para os consumidores 
Garantir a continuidade, conformidade e disponibilidade do serviço 
para sociedade 

Identificar benchmarks e melhores práticas para as empresas do setor 
e analisar os fatores que impactam na eficiência 

Literária 
Análise com modelo NDEA no setor elétrico 

Sistematização dos modelos DEA utilizados no sistema elétrico 
mundial e nacional 
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1.5 Estrutura de apresentação do trabalho  

A presente pesquisa está estruturada em seis capítulos, o primeiro capítulo consiste em 
uma introdução já apresentada, a qual é composta por uma contextualização do setor e do 
escopo do trabalho, bem como a apresentação da justificativa, do problema de pesquisa e 
as hipóteses a esse relacionadas e, por fim, os objetivos do trabalho que respondem ao 
problema. 

O capítulo 2 expõe a caracterização do setor de energia elétrica brasileiro, incluindo os 
segmentos de geração, transmissão e distribuição, bem como é apresentado os cálculos e 
características das tarifas praticadas pelas Aneel. 

O capítulo 3 aborda os principais conceitos referentes a avaliação de eficiência e aos 
modelos de Análise envoltória de dados, como também, identifica na literatura os 
principais trabalhos que alinham DEA com o setor de energia elétrica. 

O capítulo 4 é composto pelo método de pesquisa utilizado no trabalho para alcançar os 
objetivos expostos, e, ainda, são apresentadas as variáveis que compõe o modelo 
conforme a revisão de literatura, o instrumento de coleta de dados e os critérios de seleção 
da amostra. 

O capítulo 5 apresenta a aplicação dos métodos de validação das variáveis, a análise 
descritiva dos dados, e explana as análises e discute os resultados obtidos nos modelos 
utilizados, e, ainda, é realizada a verificação das hipóteses de pesquisa. 

O capítulo 6, por fim, exprime as considerações finais da pesquisa e são retomadas as 
respostas ao problema de pesquisa, corroborando com os objetivos determinados, além 
de identificar propostas e perspectivas para futuras pesquisas na área. A Figura 1.3 
sistematiza a estrutura do trabalho exposta com as respectivas conexões entre os capítulos. 
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Figura 1.3 – Estrutura organizacional da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA 

ELÉTRICO BRASILEIRO 

Este capítulo apresenta o referencial teórico sobre o sistema elétrico brasileiro que servirá 
como base para o desenvolvimento da nova abordagem de avaliação do setor. Elucida as 
características e marcos do sistema e foca nas metodologias utilizadas pelo órgão 
regulador para determinar as tarifações da energia dos segmentos que compõe o setor 
(geração, transmissão e distribuição), evidenciando, por fim, em quais fases do método 
são propostas as mudanças.  

2.1 Setor elétrico brasileiro 

A energia é um fator primordial para o desenvolvimento econômico e social de um país, 
devido ao fato de estar relacionada ao fornecimento de apoio mecânico, térmico e elétrico 
à realidade da população, além de ser essencial para o desenvolvimento tecnológico.  

Observa-se a importância da indústria de eletricidade do país, bem como sua 
complexidade, uma vez que o Brasil é um dos países mais populosos do mundo e 
constituído por uma enorme área geográfica, além de obter como produto a energia 
elétrica, a qual é impalpável e não pode ser armazenada de forma economicamente viável, 
o que implica na necessidade de equilíbrio constante entre oferta e demanda. 

Antes da década de 90, o setor elétrico brasileiro era composto pelos segmentos de 
geração, transmissão e distribuição, em sua maioria por empresas monopolistas 
controladas pelo governo. Amaral Filho (2010) destaca que as dificuldades financeiras 
setoriais aumentavam devido à grave insuficiência tarifária (em decorrência do 
congelamento de preços) e dado o elevado grau de endividamento das estatais. 

Neste contexto, pode-se retratar esta época em quatro períodos distintos: (1) entre o 
período da Proclamação da República (1889) até 1930, o qual foi marcado com a 
produção de produtos primários para a exportação, além disso, o carvão vegetal era a 
principal fonte energética, (2) entre 1930 e 1945, ocorreu o enfraquecimento do modelo 
agrário e exportador devido ao acelerado processo de industrialização, foi inserido, ainda, 
o Código de Águas, em 1934, o qual concebia como propriedade da União a queda d’água 
com exclusividade de outorga das concessões para aproveitamento hidráulico, (3) entre o 
período pós-guerra e 1970, constatou-se a presença do estado no sistema elétrico 
brasileiro com a criação de empresas estatais, (4) entre 1980 e 1990, foi um período 
marcado pela crise da dívida externa, e caracterizado com altos cortes de gastos e 
investimentos pelo governo, tentativa de conter a inflação, o que influenciou o equilíbrio 
econômico das empresas, e ainda a equalização tarifária entre todos os estados provocou 
subsídios cruzados entre empresas eficientes e ineficientes.  

Com isso, a busca pela eficiência e autonomia econômica impulsionou o setor elétrico a 
passar por reformas estruturais, o que levou à implantação de uma nova regulação 
econômica. A partir de 1995, com a aprovação da Lei das Concessões (Nº 8.987/95) 
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estabeleceu-se o regime concorrencial na licitação de concessões para projetos de geração 
e transmissão de energia elétrica, e como afirma Pires (2000), a implantação desta lei 
viabilizou o início da privatização do setor de energia do país, estimulando a entrada de 
novos agentes. 

O principal objetivo do processo de reestruturação, o qual se deu no período entre 1995 e 
2002, era estimular a livre concorrência nos segmentos do setor, instituindo ao Estado o 
papel de regulador quando necessário. Neste contexto, o segmento de geração é 
considerado competitivo, dada a existência de muitos agentes, e devido a estrutura física, 
os segmentos de transmissão e distribuição de energia são considerados monopólios 
naturais.  

A fim de regular os segmentos responsáveis pelo transporte da energia elétrica, criou-se, 
em 1996, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a promulgação da Lei Nº 
9.427/96. A partir de então, foi elaborado o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico 
Brasileiro (RESEB), o qual investiu em um conjunto de mudanças, entre essas a 
desverticalização das empresas elétricas nos segmentos de geração, transmissão e 
distribuição de energia, o fim da inadimplência sistêmica, a criação do mercado livre, do 
produtor independente e do consumidor livre. 

Contudo, o modelo existente não garantiu a suficiente expansão de oferta de energia, e, 
no início dos anos 2000, surgiram dificuldades que colocaram à prova o modelo de 
reestruturação recém introduzido, como o racionamento de energia nos anos de 2001 e 
2002, o qual pode estar relacionado à falta de planejamento efetivo e monitoramento 
eficaz centralizado. Amaral Filho (2010) afirma que o racionamento de energia elétrica 
(o chamado “apagão” do setor elétrico brasileiro) ocasionou uma redução de 20% no 
consumo de eletricidade e perda de economias de escala.  

Iniciaram-se em 2002, novas tentativas de ajustes e alterações ao modelo existente, a fim 
de corrigir as distorções, reduzir os riscos de falta de energia e melhorar o monitoramento 
e controle do sistema. Assim, entre 2003 e 2004, sustentado pelas Leis Nº 10.847 e 
10.848/04, o governo federal lançou as novas bases de um novo modelo para o setor 
elétrico brasileiro, entre essas, os princípios de segurança energética, modicidade 
tarifária, e universalização do atendimento. 

O Novo Modelo do Setor Elétrico preservou a Aneel, agência reguladora, e o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável por coordenar e supervisionar a 
operação centralizada do sistema interligado brasileiro. A partir de então, deu-se início a 
metodologia de ciclos de revisão tarifária periódicas, a qual será explicada nas próximas 
seções. 

Diante do exposto, pode-se observar na Figura 2.1, uma sistematização ao longo do 
tempo, dos principais marcos na evolução e reestruturação do setor elétrico brasileiro, os 
quais foram divididos em sete períodos distintos, desde a Proclamação da República, em 
1889, até os dias atuais. 
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Figura 2.1– Evolução cronológica dos marcos do setor elétrico brasileiro. Fonte: Elaboração própria. 

2.2 Agente Regulador - Aneel 

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), autarquia em regime especial vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia, foi criada para regular e fiscalizar o setor elétrico 
brasileiro, nos segmentos de geração, transmissão e distribuição segundo a legislação e 
as diretrizes do governo federal. 

A regulação praticada pela Aneel resulta de três modalidades: a regulação técnica de 
padrões de serviço para os três segmentos, geração, transmissão e distribuição, de modo 
a garantir a qualidade do serviço prestado; a regulação econômica em que a agência atua 
para definir as tarifas e controlar a competitividade do mercado, garantindo o equilíbrio 
econômico; a regulamentação dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, estimulando 
as empresas a investirem em P&D e, por fim, mensurar e avaliar a eficiência energética. 

A Figura 2.2 ilustra a composição básica dos segmentos de geração, transmissão e 
distribuição, do setor elétrico brasileiro, os quais serão abordados com maior 
profundidade nas próximas subseções, de modo a evidenciar as respectivas características 
e as implicações e regulações realizadas pelas Aneel, como a composição tarifária. 

 

Figura 2.2 – Composição básica no sistema elétrico brasileiro. Fonte: Aneel (2012). 
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2.2.1 Segmento de geração de energia 

A geração de energia é o segmento do setor elétrico responsável pela produção e 
fornecimento da energia para as empresas transmissoras e distribuidoras, as quais 
realizam o transporte até o consumidor final.  

De acordo com a regulamentação, as atividades de controle e fiscalização dos serviços de 
geração de energia elétrica passíveis de serem delegadas para realização por meio das 
agências reguladoras estaduais conveniadas são a fiscalização de empreendimentos em 
fase de implantação, operação, reforma, modernização, repotenciação ou desativados, e a 
instrução completa dos processos administrativos de fiscalização e punitivos (ANEEL, 
2011). 

A Aneel é responsável por registrar, analisar e aprovar os estudos de inventário, de 
viabilidade e projetos básicos dos aproveitamentos hidrelétricos do país. Depois de 
concluídos os estudos de inventário, a Aneel concede registro para início dos estudos de 
viabilidade técnica e econômica. Paralelamente, ocorrem também os estudos 
socioambientais e o processo de licenciamento ambiental.  

A partir disso, cabe à Aneel propor a minuta de edital de licitação, de acordo com as 
diretrizes definidas pelo MME (Ministério de Minas e Energia), como a definição do dia 
do leilão, as formas de contratação da energia a ser ofertada e a data de entrada em 
operação da usina. Assim, vencerá o proponente que se propuser a vender a produção às 
distribuidoras pelo menor preço por MWh (megawatt-hora). 

Definido o vencedor do leilão, passa-se para a etapa de desenvolvimento do Projeto 
Básico Técnico (PBT), a ser aprovado pela Aneel, e do Projeto Básico Ambiental (PBA), 
o qual será encaminhado ao órgão ambiental responsável pela avaliação do 
empreendimento. Apenas após obter as aprovações de ambos, o empreendedor poderá 
desenvolver o projeto e dar início à construção da usina. 

De acordo com a Abradee (2015), o segmento de geração era considerado um segmento 
competitivo no Brasil até 2012, pois a maioria absoluta dos geradores eram livres para 
negociar seus preços, seja diretamente com consumidores livres, seja por meio de leilões 
regulados. A partir de 2013, muitas usinas hidroelétricas antigas passaram a ter seus 
preços controlados pela Aneel, pois essa foi a condição para renovação antecipada de seus 
contratos de concessão. 

2.2.2 Segmento de transmissão de energia 

O segmento de transmissão é encarregado pelo serviço de transporte de grandes 
quantidades de energia elétrica dos centros de produção até as instalações das companhias 
distribuidoras localizadas junto aos centros de consumo, através de linhas de transmissão 
e subestações com tensão igual ou superior a 230 kV, o qual é denominado de Rede 
Básica.  

A grande extensão da rede de transmissão no Brasil é explicada pela configuração do 
segmento de geração, constituído, na maior parte, de usinas hidrelétricas instaladas em 
locais distantes dos centros consumidores. A principal característica desse segmento é a 
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sua divisão em dois grandes blocos: o Sistema Interligado Nacional (SIN), que abrange a 
quase totalidade do território brasileiro, e os Sistemas Isolados, instalados principalmente 
na região Norte. 

Excetuando os estados do Amazonas, Roraima, Acre, Amapá, Rondônia e parte do Pará 
que ainda não fazem parte do SIN, o país está quase totalmente interligado. Nestes 
estados, o abastecimento é feito por pequenas usinas termelétricas ou por usinas 
hidrelétricas situadas próximas às suas capitais. 

A partir da reestruturação do setor, qualquer agente do setor elétrico que produza ou 
consuma energia elétrica passou a ter direito à utilização da Rede Básica, como o 
consumidor livre. Este é o chamado livre acesso, que é assegurado em lei e garantido pela 
Aneel, e estimula a concorrência nos segmentos de geração e comercialização da energia 
elétrica. 

Nos dias atuais, a transmissão de energia elétrica é uma atividade regulada no preço 
(remuneração pré-definida), na qualidade (atendimento de serviço adequado) e na 
quantidade (livre acesso para o montante de energia a ser transportado pelos agentes 
produtores e consumidores) (SERRATO, 2006). 

Em 1999, foi introduzido o regime de remuneração para as transmissoras conhecido como 
revenue cap (receita-teto). Para a atualização dessa receita denominada Receita Anual 
Permitida (RAP), em 2006 foi aprovado o primeiro ciclo de revisão periódica para as 
empresas de transmissão de energia (1CRP-T), o qual utilizava a método de empresa de 
referência para o cálculo dos custos operacionais eficientes, desde então a Aneel busca o 
aprimoramento de sua metodologia, e atualmente encontra-se no 3CRP-T (terceiro ciclo 
de revisão periódica) com o uso do método de benchmarking para a definição dos custos 
operacionais. 

As revisões tarifárias têm como resultado o reposicionamento tarifário que são repasses 
periódicos para as tarifas dos ganhos de eficiência alcançados pelas empresas, e consistem 
na relação entre a Receita Requerida para o próximo período e a Receita Vigente do 
período anterior. A receita requerida é a RAP da concessionária e consiste na soma dos 
custos operacionais eficientes (Custos de Administração, Operação e Manutenção – 
CAOM), os custos anuais dos ativos (CAA) e os encargos setoriais e tributos (ES), por 
fim, são deduzidas as receitas obtidas pela exploração de outras atividades (Outras 
receitas – OR). 

No ano da revisão tarifária os custos que compõem a RAP (Receita Anual Permitida) são 
posicionados em valores compatíveis com o equilíbrio da concessão e a modicidade 
tarifária: a remuneração dos ativos é determinada de modo a garantir um retorno adequado 
ao capital prudentemente investido, enquanto os custos sob a rubrica CAOM (Custos de 
administração, operação e manutenção) são fixados em níveis considerados eficientes 
(PESSANHA et al., 2010). 

O cálculo da parcela dos custos anuais dos ativos (CAA) é bastante complexa e está 
definida no Módulo 9 da PRORET (Procedimentos de Regulação Tarifária), em suma é 
a soma da remuneração sobre o capital (RC), quota de reintegração regulatória (QRR) e 
o custo anual das instalações móveis e imóveis (CAIMI). Para esse cálculo deve-se 
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verificar a parcela de ativos sujeita a revisão tarifária definida nos contratos de concessão 
de cada concessionária.   

Para o cálculo do CAOM foram adotadas medidas diferentes para empresas já existentes 
e novas entrantes por meio de licitação. As empresas existentes (Submódulo 9.1 da 
PRORET) podem ser consideradas ou não no estudo de benchmarking. Caso haja 
atualização do estudo de benchmarking, utiliza-se o método DEA com retornos não 
decrescentes de escala (NDRS) e orientação ao insumo para obter a eficiência das 
concessionárias, esse parâmetro de eficiência ainda é corrigido através de variáveis 
ambientais em uma segunda fase via análise de regressão. 

Caso não haja atualização do estudo de benchmarking e para as empresas não 
consideradas nesse estudo, adota-se uma relação entre os custos operacionais e o custo de 
reposição dos ativos. Por fim, são acrescidos aos valores do CAOM definidos, o 
percentual de 1,30% para cobrir os custos de seguros. 

Em outra perspectiva, para as novas linhas de transmissão licitadas, segue a mesma 
lógica do leilão das geradoras, ou seja, o vencedor da licitação será o agente que possuir 
a proposta de menor valor de receita anual, consistindo em um processo concorrencial 
para definição de preço da empresa mais eficiente. Neste caso, os custos operacionais são 
o produto do percentual de custo considerado no contrato de concessão e o montante 
regulatório de capital, e sobre esse valor aplica-se o percentual de redução decorrente dos 
ganhos de produtividade anual, referente ao período de 5 anos (Submódulo 9.2 – 
PRORET). 

O percentual de ganhos de produtividade anual é único para todas as empresas e calculado 
através do modelo DEA Malmquist com retornos não decrescentes de escala (NDRS). 
Para sua determinação considera-se a mediana dos ganhos de evolução técnica de todas 
as empresas obtidos pelo método em um período de 5 anos. 

No período entre revisões os valores são atualizados conforme determinado no contrato 
de concessão. Por fim, a síntese da metodologia utilizada pela Aneel é apresentada na 
Figura 2.3.  
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Figura 2.3 - Síntese metodológica da revisão tarifária das transmissoras. 

2.2.3 Segmento de distribuição de energia 

A conexão e atendimento ao consumidor, qualquer que seja o seu porte, são realizados 
pelas distribuidoras de energia elétrica. O segmento de distribuição, é aquele que recebe 
grande quantidade de energia do sistema de transmissão e a distribui de forma pulverizada 
para consumidores médios e pequenos.  

O principal objetivo da regulação econômica é reproduzir, no desempenho da empresa 
monopolista regulada, os efeitos semelhantes aos mercados competitivos. O modelo de 
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concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica brasileiro estabelece um 
mecanismo de regulação econômica conhecido como preço teto (price cap) (BACELAR, 
2006). 

A Aneel é o órgão responsável pela determinação desta tarifação (price cap) e pelos 
respectivos critérios de reajuste. Existem três tipos de reajustes dos valores das tarifas de 
energia elétrica (Figura 2.4): o primeiro é reajustado anualmente pela Aneel, chamado 
Reajuste Tarifário Periódico; o segundo, a cada 4 ou 5 anos, denominado Revisão 
Tarifária Periódica e, por fim, o terceiro dependendo do contrato de concessão, podem 
ser revistos em caráter extraordinário, com a Revisão Extraordinária. 

 
Figura 2.4 – Tipos de reajustes do valor tarifário. Fonte: Aneel (2008). 

A revisão das tarifas acontece em média a cada quatro anos e é o momento em que são 
reavaliados os custos das distribuidoras, revertendo-se para a modicidade tarifária os 
ganhos médios de eficiência por elas obtidos. Nos anos em que uma distribuidora não 
passa por revisão, a tarifa é reajustada. Os períodos de revisão são chamados de Ciclos de 
Revisão Tarifária Periódica (CRTP), o primeiro teve vigência de 2003 até 2006 (1CRTP), 
o segundo de 2007 a 2010 (2CRTP), o terceiro de 2011 a 2014 (3CRTP) e atualmente 
encontra-se no quarto ciclo (4CRTP) de 2015 a 2018. 

A Aneel adotou a metodologia de regulação por custo, tanto o 1CRTP como no 2CRTP, 
para determinação dos custos operacionais eficientes através do modelo de Empresa de 
Referência (peer set) que, de forma simplificada, pode ser entendida como a 
representação matemática da atividade de distribuição de energia elétrica, definindo cada 
ação e cada processo adotado pelas distribuidoras, bem como seus custos médios 
parametrizados. 

Os primeiros ciclos foram reformulados e a Aneel passou a utilizar no 3CRTP e 4CRTP 
a metodologia de regulação por incentivos por meio de técnicas de benchmarking. Como 
afirma Goulart (2013), esta nova condição regulatória estimula a competição entre os 
agentes setoriais, exigindo eficiência na gestão dos custos operacionais, otimização do 
planejamento e execução orçamentária e, principalmente, uma engenharia financeira bem 
articulada com as oportunidades do mercado (distribuição e comercialização). 

Com a revisão obtém-se o reposicionamento tarifário, que é resultado da relação entre a 
receita requerida e a receita verificada, esta última consiste na receita que seria auferida 
caso não fossem alteradas as tarifas vigentes. A Aneel divide a receita requerida das 
concessionárias de distribuição em 2 parcelas correspondentes aos seguintes custos 
(Figura 2.5): (1) custos não-gerenciáveis pela distribuidora, chamados custos da Parcela 
A e (2) custos gerenciáveis pela distribuidora ou custos da Parcela B.  
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Figura 2.5 – Composição da receita do serviço de distribuição. Fonte: Aneel (2008). 

O valor da Parcela A (VPA) é constituído pelos custos oriundos da aquisição da energia 
elétrica (CE), os custos referentes a conexão com as linhas de transmissão (CT) e encargos 
setoriais (ES). Já o valor da Parcela B (VPB) compreende os custos que são dependentes 
da gestão das concessionárias e inerentes a atividade de distribuição, incluindo os custos 
de administração, operação e manutenção (CAOM) e os custos de capital (CAA).  

Andrade et al. (2014) afirmam que na parcela A estão os custos não gerenciáveis, que 
independem da gestão das distribuidoras, sendo apenas repassados para a tarifa de 
energia. Compõem esta parcela as despesas com compra de energia, transmissão e 
encargos setoriais. A parcela B, por sua vez, engloba os custos gerenciáveis pela 
distribuidora como a despesa de operação e manutenção, a depreciação e a remuneração 
dos investimentos realizados. 

O CAA corresponde à soma da remuneração do capital (RC), quota de reintegração 
regulatória (QRR) e o custo anual das instalações de móveis e imóveis (CAIMI). Os 
cálculos para a sua realização são complexos e encontram detalhados no módulo 2 do 
PRORET. O CAOM é composto pelos custos operacionais regulatórios (CO) e as receitas 
irrecuperáveis (RI).  

Para a determinação dos custos operacionais regulatórios é necessário observar os custos 
praticados pelas distribuidoras e o nível eficiente de custos para assegurar a prestação de 
serviço adequada. O nível eficiente de custos é obtido através de um método de 
benchmarking, o DEA com retornos não decrescentes de escala. 

A partir da análise do DEA se obtém um intervalo de custos eficientes que são 
comparados com a cobertura de custos operacionais presentes na tarifa. Caso os custos 
operacionais presentes na tarifa estejam fora do intervalo, uma parte da diferença é 
considerada no momento da revisão e a outra parte é considerada no cálculo da 
componente T do fator X. 

O Reajuste Tarifário é realizado anualmente, excetuando-se os anos em que ocorre a 
revisão tarifária, e o seu cálculo é detalhado no módulo 3 do PRORET. O valor da parcela 
B é ajustado pelo fator X e pelo IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) ou IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). 

O Fator X, que nos ciclos anteriores considerava ganhos de produtividade, o Índice Aneel 
de Satisfação dos Consumidores (IASC) e o IGPM, agora, no 4CRTP, é calculado 
(Equação 2.1) pela soma de três componentes: (1) Pd consiste nos ganhos de 
produtividade ajustados pelas variações de mercado; (2) Q é o resultado da qualidade de 
serviços comerciais e técnicos e (3) T que é a trajetória dos custos operacionais. 
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��	�	 = �� + 	� + �	                               (Equação 2.1) 

Com isso, pode-se observar que, de acordo com o regime de regulação por incentivos, 
parte dos ganhos de eficiência obtidos pelas distribuidoras serão repassados aos 
consumidores através dos custos operacionais eficientes calculados nas revisões 
tarifárias, como também é expresso na componente T do Fator X. A Figura 2.7 apresenta 
um fluxo da metodologia utilizada na revisão tarifária, como também pode-se observar 
em quais etapas é utilizado o DEA. 

A qualidade da energia elétrica fornecida pelas distribuidoras é fiscalizada pela Aneel 
quanto aos aspectos da continuidade e conformidade com os níveis de tensão de energia 
elétrica. A continuidade do serviço observa a duração e a frequência das interrupções no 
fornecimento de energia e é medida por indicadores denominados DEC e FEC, os quais 
são apurados por área de concessão. 

Esses indicadores de qualidade são considerados no âmbito técnico da componente Q. A 
Aneel também contabiliza outros cinco indicadores no âmbito comercial: três 
relacionados ao atendimento telefônico, a frequência de reclamações e o IASC. Por fim, 
são aplicados diferentes pesos para cada indicador. 

Ademais, as concessionárias distribuidoras de energia elétrica têm direito a Revisão 
Tarifária Extraordinária, caso a caso, de maneira a assegurar o equilíbrio financeiro de 
seus contratos de concessão e a compensação por custos imprevistos que modifiquem de 
maneira significativa sua estrutura de custos. 

Por fim, o valor repassado para o consumidor é composto pelo valor da tarifa definida 
pela Aneel sobre a qual incidem as alíquotas dos tributos que integram a base de cálculo 
(Figura 2.6). De modo que, a concessionária, ao receber os valores cobrados nas contas 
de energia, discrimina os tributos para recolher à União a parcela referente ao PIS e à 
COFINS, e para transferir aos Estados, conforme as leis estaduais correspondentes, a 
parte equivalente ao ICMS. 

 

Figura 2.6 – Cálculo do valor da conta de luz do consumidor. Fonte: Aneel (2008). 

Dessa forma, a mensuração do desempenho é parte essencial da regulação do tipo price 

cap, uma vez que eficiência e produtividade são fatores chaves na determinação da receita 
(tarifa) que cubra todos os custos das empresas. Esse tipo de regulação vem sendo adotada 
em muitos países, pois além de ser útil no ajuste dos incentivos regulatórios conduz a 
maior nível de eficiência (MUNISAMY, 2010). 

Corroborando como exposto, Dieese (2012) afirma que as empresas são estimuladas pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica a serem eficientes e a reduzirem seus custos 
operacionais. Como a Aneel pré-estabelece as tarifas que deverão ser cobradas dos 
consumidores, as distribuidoras devem buscar a eficiência constantemente, procurando 
reduzir seus custos e despesas para alcançar maiores lucros. 
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Figura 2.7 - Síntese metodológica da revisão tarifária das distribuidoras. 
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2.3 Problemas do Modelo Atual 

O modelo atual utilizado pela Aneel apresenta algumas lacunas que podem ser 
melhoradas. Dessa forma, procura-se elencar os problemas identificados no modelo atual 
(Figura 2.8) a fim de propor melhorias com o desenvolvimento deste trabalho.   

 

Figura 2.8 – Categorização dos problemas nos segmentos da rede. 

(1) Primeiramente, o modelo atual é segregado pelos segmentos de atuação das 
concessionárias, seja de transmissão ou de distribuição. Porém, observa-se que as 
empresas, com objetivos de aumentar a competitividade e eficiência, devem estar cientes 
que fazem parte de uma rede de suprimentos, de modo que é necessário fortalecer os elos 
dessa cadeia, ou seja, as relações com os respectivos clientes e fornecedores. 

A rede de suprimentos pode ser definida como um processo integrado, em que uma série 
de várias entidades de negócios (ou seja, fornecedores, fabricantes, distribuidores e 
varejistas) trabalham juntos em um esforço para: (1) aquisição de matérias-primas, (2) 
converter essas matérias-primas nos produtos finais especificadas e (3) fornecer esses 
produtos finais para os retalhistas (BEAMON, 1998). 

Dessa forma, Frohlich e Westbrook (2001) afirmam que ao longo do tempo houve um 
consenso crescente sobre a importância estratégica de integrar fornecedores, fabricantes 
e clientes, e ressalta ainda que esse é um fator chave para as empresas se manterem 
competitivas. 

Então, percebe-se que o setor elétrico brasileiro é composto por uma rede de suprimentos, 
cujos componentes da rede são as empresas geradoras, transmissoras, distribuidoras e os 
consumidores, e o elo da rede são as relações existentes entre os segmentos que a compõe.  

Ressalta-se que durante muitos anos o foco das áreas de gestão da produção e 
administração era concentrar esforços para melhorar a eficiência e produtividade dos 
componentes das redes, por meio de técnicas, ferramentas, modelos em geral.  

Contudo, observa-se que muitos problemas determinantes para o sucesso das empresas 
em geral estão presentes não somente dentro das instituições, mas, principalmente, entre 
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essas, de modo que as ações de um componente refletem na eficiência de toda a rede a 
esse relacionada. Ou seja, a ineficiência de uma empresa em uma rede afeta não somente 
as outras empresas ineficientes, mas também as eficientes a essa relacionadas. 

Assim, ressalta-se a importância e a proposta do trabalho, o qual é avaliar 
comparativamente as redes de suprimentos do setor elétrico brasileiro, a fim de analisar 
a eficiência desta, considerando as relações existentes entre os elos, para, assim, propor 
um novo modelo tarifário e alcançar a excelência competitiva. 

(2) Em segundo lugar, a metodologia utilizada é um pouco complexa, apresentando 
diversos cálculos e condições até chegar ao resultado final. Cabe, então, ressaltar que 
dentre os fundamentos e conceitos que orientam as metodologias de revisão tarifária está 
a simplificação do método.  

Apesar da evolução na síntese da metodologia na transição do 2CRTP para o 3CRTP 
(deixou o modelo de Empresa de Referência para o modelo de Benchmarking), não houve 
uma simplificação considerável do método na mudança para o 4CRTP. Assim, pressupõe-
se que o uso unificado para os segmentos do modelo DEA torne mais simples as análises 
e aplicações. 

(3) No segmento de transmissão, a Aneel utiliza as seguintes variáveis no modelo DEA 
para o cálculo dos custos operacionais: o OPEX (Operational Expenditure) como input, 
e como output: o comprimento da rede (km), módulos de manobra (soma de entradas de 
linha, conexão de transformadores e interligação de barramento), a quantidade de 
transformadores e a capacidade instalada (MVA). 

Critica-se o uso redundante das variáveis de comprimento de rede e número de 
transformadores, uma vez que ambas traduzem a ideia de dispersão da área atendida, seja 
mais rural ou urbana. Corroborando com a contribuição da ABRATE na Nota Técnica nº 
196/2013, a qual solicita revisão das variáveis utilizadas, tendo em vista que as últimas 
aplicações da metodologia utilizada pela Aneel demonstram que a variável “número de 
transformadores” não contribui de forma efetiva para o cálculo de eficiência das 
empresas. 

Além disso, ao considerar o comprimento total da rede, atribui-se um peso unitário para 
todas as distâncias de modo que desconsidera os diferentes níveis de tensão das linhas. 
Para isso, pode-se utilizar a variável de capacidade de transmissão, como visto em Pollit 
(1994) e Nemoto e Goto (2003), a qual consiste na soma ponderada do comprimento de 
rede de transmissão (km) com o nível de tensão (KV). 

(4) Ainda no segmento de transmissão, o cálculo dos custos operacionais eficientes na 
revisão tarifária é realizado em duas etapas, primeiramente utiliza-se o modelo DEA já 
citado e na segunda etapa, a eficiência obtida pelo DEA é ajustada utilizando variáveis 
ambientais que afetem os custos médios e marginais, através de uma análise de regressão. 

Dentre as variáveis ambientais utilizadas pela Aneel encontram-se o nível salarial das 
áreas de concessão e os diferente níveis de tensão, os quais são alvos de muitas críticas 
pelas concessionárias de transmissão. A contribuição da CEMIG na Nota Técnica nº 
196/2013 retrata que é inadmissível o uso da variável de nível de tensão pela relação 
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direta com outras variáveis do 1º estágio do DEA, como também por não ser considerada 
uma variável ambiental.  

(5) No segmento de distribuição, a Aneel realizava várias análises de modo segregado no 
3CRTP, em que dividia-se em três etapas. A primeira utilizava o modelo DEA com o 
OPEX como input e a extensão de rede (km), número de consumidores e mercado 
faturado como output. Depois a eficiência era ajustada por variáveis ambientais, como 
salário médio, e por fim, na terceira etapa era verificada a qualidade do servido de 
distribuição. 

No 4CRTP houve o agrupamento dessas etapas, de modo que o modelo DEA é utilizado 
com a variável de input sendo o OPEX ajustado pelo índice salarial, para considerar as 
diferentes características das áreas de concessão e os diferentes custos de mão de obra 
dessas; e como output foram incluídas as variáveis de perdas não técnicas (MWh) e o 
número de horas de fornecimento interrompido, o qual é calculado utilizando o indicador 
DEC. 

Diante do exposto, critica-se o uso somente do indicador DEC na variável de qualidade 
incluída no modelo, e não o uso conjunto dos indicadores de qualidade técnica (DEC e 
FEC) como é realizado no cálculo da componente Q do fator X. 

Além disso, o índice salarial utilizado para ajustar o valor do OPEX é dividido em regiões 
a fim de homogeneizar a amostra respeitando as diferenças de renda e concentração 
populacional, de modo que as concessionárias foram agregadas pelas regiões geográficas 
excetuando-se a Eletropaulo, Light e a CEB (Nota Técnica nº 66/2015). Contudo, 
acredita-se que esse problema possa ser resolvido através da formação de clusters por 
regiões geográficas no modelo DEA, não utilizando assim o ajuste por índice salarial. 

(6) Ainda no segmento de distribuição, a Aneel propõe a utilização da restrição aos pesos 
através de uma análise de trade-off entre insumos e produtos para minimizar o efeito de 
viés nas estimativas devido às limitações do modelo DEA utilizado, no caso o modelo 
com retornos não decrescentes de escala.    

O modelo de retornos não decrescentes de escala (NDRS – Non-Decreasing Returns to 

Scale) é uma alternativa ao modelo BCC (VRS), uma vez que, o modelo BCC não atende 
aos objetivos da regulação econômica, em particular aos esquemas de regulação por 
incentivo, cuja proposta é construir mecanismos que estimulem os ganhos de 
produtividade. 

Neste contexto, Pessanha et al. (2010) afirmam que tal modelo reconhece que as empresas 
menores (que operam na faixa de rendimentos crescentes de escala) operam em uma 
escala subótima e por esta razão não devem ser penalizadas com a imposição da fronteira 
CRS (CCR). Para estas empresas a fronteira é definida pelo modelo VRS (BCC). Por 
outro lado, para as empresas de maior porte (que operam na faixa de rendimentos 
decrescentes de escala), o modelo NDRS impõe a fronteira CRS como forma de 
incentivar a redução de custos destas empresas. 

A única diferença entre os modelos BCC e NDRS é na restrição de convexidade, a qual 

no modelo BCC é ∑ �� 	 = 1���� (na formulação de envelopamento), e no modelo de 
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retornos não decrescente de escala, proposto por Seiford e Zhu (1999), vai ser 
∑ �� 	 ≥ 1���� , conforme a Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Modelo NDRS na formulação dual (envelopamento). 

Orientado ao input Orientado ao output 
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Dessa forma, a restrição aos pesos é uma forma de evitar a atribuição de pesos nulos às 
variáveis, um problema encontrado no modelo NDRS e que compromete toda a avaliação 
dos índices de eficiência das concessionárias tanto de transmissão como de distribuição.  

De acordo com os resultados da pesquisa de Pessanha et al. (2010), destaca-se que o 
modelo DEA NDRS proposto gera resultados próximos ao modelo CCR, o que atende ao 
objetivo da regulação econômica, como confirma Honkapuro (2008), que é incentivar a 
redução de custos e encorajar as empresas a operarem na escala ótima de operação. 
Assim, sugere-se o uso do modelo CCR de modo que não necessita atribuição das 
restrições aos pesos das variáveis.  

(7) Por fim, critica-se o uso de diversos indicadores de qualidade na componente Q do 
fator X. No submódulo 2.5 do PRORET onde descreve toda a metodologia do fator X, 
não deixa claro a origem dos pesos atribuídos aos indicadores de qualidade. Além disso, 
destaca-se que nem todas as empresas apresentam a obrigação de implantar uma Central 
de Teleatendimento (CTA). Assim não apresenta três dos cinco indicadores de qualidade 
comercial, e então, possui outros pesos para os demais índices. 

Portanto, sugere-se o uso unificado de uma metodologia para todas as empresas, como 
também a simplificação e redução do número de indicadores auferidos na análise. De 
forma que resumisse os indicadores, para os do âmbito técnico com o DEC e o FEC, e o 
índice de satisfação do consumidor (IASC) para o âmbito comercial. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 

O Capítulo 3 apresenta o referencial teórico sobre o método de avaliação de eficiência, a 
Análise Envoltória de Dados. Exibe a sua origem e definições, assim como a evolução 
dos modelos presentes na literatura. O modo como a análise é realizada e os métodos de 
apoio ao modelo DEA são definidos. Os modelos mais citados encontrados na literatura 
que utilizam a Análise Envoltória de Dados no setor elétrico são evidenciados e destaca-
se as contribuições destes para o desenvolvimento do presente trabalho. 

3.1 Avaliação de Eficiência 

Um fator determinante para as empresas permanecerem atuantes no mercado é o seu nível 
de competitividade. Nessa realidade, para aumentar a competitividade das unidades, 
deve-se reduzir custos, aumentar qualidade e produtividade entre outros fatores. Com 
isso, para alcançar tais marcos é necessária a mensuração dos seus resultados e avaliação 
do desempenho. 

A produtividade é uma medida bastante utilizada para medir desempenho, sendo 
caracterizada como, de acordo com Coelli et al. (2005), a razão entre os produtos obtidos 
pelos insumos utilizados. Desta forma, pode-se afirmar que produtividade é a quantidade 
de outputs produzidos a partir de uma quantidade de inputs necessárias, e pode ser 
expressa pela Equação 3.1. 

� = 	∑ FG∙IGJGKL
∑ MN∙ONPNKL

   ,                                            (Equação 3.1) 

onde xi é a quantidade dos insumos i, vi é o peso associado ao input i, o qual pode ser o 

preço do insumo ou sua utilidade expressa em outro valor; e, da mesma forma, yj é a 

quantidade de produtos j, e o peso relacionado a esse é o uj. Tal conceito é proposto por 
Knight (1933), o qual considera todos os insumos e produtos envolvidos na produção para 
a mensuração da produtividade. 

A eficiência, por sua vez, apesar de possuir um conceito semelhante ao de produtividade, 
difere-se por ser caracterizada como a medida ótima do valor da produtividade, ou seja, 
a relação entre a produção real da empresa e o máximo nível de produção que poderia 
obter com a mesma quantidade de insumos (Equação 3.2). 

QR=S=êES=
 = 	 U
UVáX

                                     (Equação 3.2) 

Confirmando a importância da mensuração dos níveis de produtividade e da medida de 
eficiência para o sucesso das empresas, Fried et al. (2008) afirmam que existem no 
mínimo três motivos essenciais: (1) pode-se com as medidas explorar inferências para as 
discrepâncias nos resultados entre empresas, individualizando seus efeitos do cenário 
operacional; (2) o desenvolvimento microeconômico associado ao crescimento dos países 
e consequentemente ao desempenho das empresas; e, (3) são considerados indicadores de 
sucesso pelos quais as empresas podem ser avaliadas, medindo, comparando, melhorando 
seus resultados e agregando valor aos acionistas. 
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Farrell (1957) corrobora ao afirmar que o problema de medir a eficiência produtiva da 
indústria é importante tanto para os teóricos econômicos quanto para os decisores político 
econômicos. Se os argumentos teóricos quanto à eficiência relativa de diferentes sistemas 
econômicos devem ser submetidos a testes empíricos, isso é essencial para ser capaz de 
tomar algumas medidas reais de eficiência. Da mesma forma, se o planejamento 
econômico representa o interesse próprio com determinadas indústrias, é importante saber 
o quão longe se espera que uma indústria possa acrescentar a sua produção simplesmente 
aumentando sua eficiência, sem absorver mais recursos. 

Segundo Cooper et al. (2000), a ineficiência técnica está associada à habilidade gerencial 
dos administradores na gestão dos processos de transformação dos inputs em outputs. Em 
outras palavras, a eficiência técnica é a capacidade de se obter a máxima quantidade de 
produtos a partir de um dado nível de recursos; ou de se utilizar a mínima quantidade de 
recursos para se atingir um dado nível de produção. 

Com a finalidade de construir um índice de eficiência, Farrell (1957) realizou estudos de 
modo que a soma ponderada dos inputs fosse comparada com o output; e, ainda, suas 
medidas destinavam-se a ser aplicáveis a qualquer organização produtiva.  

A partir do trabalho de Farrell, Charnes et al. (1978) respondem à necessidade de 
processos satisfatórios para estimar a eficiência relativa de unidades de produção com 
múltiplos inputs e múltiplos outputs, ao desenvolver uma metodologia, a qual 
posteriormente foi intitulada de Análise Envoltória de Dados (DEA). 

3.2 Análise Envoltória de Dados  

Análise Envoltória de Dados é uma técnica desenvolvida por Charnes et al. (1978) a fim 
de medir e comparar a eficiência relativa de unidades produtivas, chamadas Unidades 
Tomadoras de Decisão (Decision Making Units – DMU), com a utilização de múltiplos 
inputs e múltiplos outputs. 

Como afirmam Lewis e Sexton (2004), DEA avalia a eficiência de uma DMU em relação 
a uma fronteira de possibilidade de produção empírica determinada por todas as DMU 
sob os pressupostos adequados de acordo com os retornos de escala e a orientação. 

Supondo que existe n DMUs para serem avaliadas, xij é o valor observado do input i para 
a DMU j, e yrj é o valor observado do output r para a DMU j. Com a decisão dos pesos 
das variáveis de saída u1, u2, u3, ..., us (um para cada item de output) e pesos das variáveis 
de entrada v1, v2, v3, ..., vm (um para cada item de input) sendo selecionados, a formulação 
matemática do método é sistematizada, em que a eficiência relativa da DMUk será 
determinada pela Equação 3.3:  

                   6
7F,M						QR? = ∑ FYIYZ	[YKL
∑ MNONZ	PNKL
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Com isso, pode-se perceber que o modelo DEA é essencialmente um problema de 
programação fraccionada com a divisão da soma ponderada das saídas pela soma 
ponderada de entradas, em que os pesos para ambos, inputs e outputs, são selecionados 
de modo a maximizar a eficiência da unidade avaliada. Cook e Seiford (2009) garantem 
que essa relação custo/benefício é, claramente, a base para razão de produtividade padrão 
de engenharia. 

Charnes et al. (1978) provaram que esse modelo poderia ser subdivido em duas 
equivalentes formulações de programação linear, o que tornaria mais fácil a sua resolução 
e análise. Com isso encontra-se o modelo CCR, o qual será abordado no próximo item 
deste capítulo.  

Para ser implementado um modelo DEA, deve-se saber que os parâmetros variáveis entre 
cada aplicação são: (1) número de DMUs, (2) número de variáveis (input e output), (3) o 
tipo da formulação (multiplicadores/primal ou envelopamento/dual), (4) a orientação do 
modelo (ao input ou ao output) e, (5) o tipo do modelo (CCR, BBC, NDEA, etc.). Além 
disso, a Tabela 3.1 sistematiza as principais vantagens e desvantagens do uso de DEA. 

Tabela 3.1 – Principais vantagens e desvantagens/limitações do DEA. Fonte: Elaboração Própria. 

Vantagens Desvantagens/Limitações 

Utiliza múltiplos inputs e outputs 
Por ser uma técnica não-paramétrica, não permite 
a extrapolação das conclusões 

Capaz de identificar os Benchmarks As DMUs devem ser homogêneas  

Capaz de identificar as metas 
A seleção de variáveis deverá refletir os 
interesses dos tomadores de decisão 

Capaz de gerar o ranking de eficiência É sensível a escala  

Pode ser aplicada em diversos períodos Pode ser sensível a erros dos dados 
As variáveis podem ser medidas em diferentes 
unidades 

Os dados referentes aos inputs e outputs devem 
ser estritamente positivos 

Não há necessidade de atribuição prévia de pesos 
as variáveis 

É sensível ao número de variáveis e DMUs do 
modelo 

 

Destaca-se que uma das vantagens do uso do modelo DEA, por Cook et al. (2004), é ter 
a flexibilidade de lidar com tecnologias de produção com múltiplas entradas e múltiplas 
saídas, sem a necessidade de especificar previamente a forma funcional para a função 
produção. 

DEA é um método não-paramétrico, ou seja, não são feitas hipóteses, a priori, sobre o 
contorno analítico da função produção, em que é determinada linearmente uma função de 
melhor prática, chamada de fronteira estocástica. De acordo com Souza (2006), admitindo 
uma avaliação simultânea de múltiplos insumos e múltiplos produtos, o DEA oferece 
resultados mais completos que os passíveis de serem obtidos por meio de modelos 
paramétricos. 

Além disso, Yu (2008) afirma que DEA é uma técnica de programação não-paramétrica 
para estimar a eficiência relativa de unidades de decisão (DMU) que desempenham as 
mesmas funções ou semelhantes, em um sistema de produção. 
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A técnica utiliza a ideia de fronteira de eficiência, sendo formada pelas unidades que 
apresentam melhor desempenho em suas operações, para delimitar o espaço de 
possibilidades de produção, fazendo com que as demais unidades consigam atingir a sua 
eficiência.  Essa fronteira deve ser não-paramétrica e construída de forma que envelope 
os dados. Com isso, as unidades que se encontrarem abaixo dessa fronteira, são ditas 
ineficientes, e as localizadas sobre a fronteira, são chamadas de eficientes. 

Hsieh e Lin (2010) afirmam que o score de eficiência de qualquer DMU é determinado 
por comparação com a DMU localizada na fronteira eficiente como uma referência que 
representa os recursos mínimos necessários para uma empresa atingir um determinado 
nível de output (orientado ao input), ou a expansão máxima de outputs em um 
determinado nível de recursos de entrada (orientado ao output). 

Para Gomes Júnior (2006), a metodologia DEA tem três objetivos primordiais: (1) 
identificar as origens e quantidades de ineficiência relativa das DMUs, analisando suas 
dimensões relativas a entradas e/ou saídas; (2) determinar a eficiência das DMUs, 
contemplando uma a uma, relativamente a todas as outras, fazendo uma ordenação das 
DMUs e pode, sob determinadas condições, ser usada como ferramenta multicritério na 
problemática de ordenação; (3) o estabelecimento de estratégias de produção que 
maximizem a eficiência das DMUs avaliadas, corrigindo as ineficientes através da 
determinação de alvos. 

A metodologia DEA possui como características principais os fatos de: (1) utilizar a ideia 
de fronteira de eficiência; (2) definir o grau de ineficiência a partir da distância até a 
fronteira; (3) utilizar a razão custo/benefício, ou seja, outputs sobre inputs, advindo do 
conceito de produtividade; (4) agregar pesos as variáveis de input e output e, como mais 
importante característica; (5) a utilização de uma programação linear. Destaca-se o uso 
da programação linear como uma das principais características do modelo, uma vez que 
torna mais simples computacionalmente de ser realizado.  

Assim, deve-se ressaltar os princípios da Análise Envoltória de Dados, ou seja, os pré-
requisitos para a sua aplicação, sendo esses: (1) a homogeneidade das unidades de análise, 
ou seja, deve-se existir uma semelhança entre os objetivos das DMUs, como operar sob 
as mesmas condições de mercado e/ou realizar as mesmas atividades; e, (2) a utilização 
das mesmas variáveis de input e output para cada DMU da análise. 

O modelo faz, ainda, a agregação de pesos às variáveis de input e de output, os quais irão 
refletir as suas peculiaridades, de forma a distinguir quais são mais importantes ou que 
influenciem mais na análise. Os pesos usados nesta combinação linear são calculados 
através de um problema de programação linear, de forma que cada DMU se beneficie 
com a melhor combinação de pesos, maximizando sua eficiência (SOARES DE MELLO 
et al., 2002). 

Com isso, pode-se afirmar que os pesos são a relação de importância das variáveis no 
modelo para cada DMU, e, além disso, é válido ressaltar que é possível restringir os pesos, 
ou seja, adicionar restrições para os pesos das variáveis, de forma a priorizar uma variável 
a outra. 

Além de identificar as DMUs eficientes e ineficientes, a modelagem DEA permite 
identificar os respectivos graus de ineficiência, bem como saber em quais variáveis 
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determinada unidade está apresentando maior déficit. Em outras palavras, como o modelo 
relaciona todos os inputs com os outputs, pode-se identificar quais insumos estão sendo 
utilizados em excesso para produzir a mesma quantidade de outputs, calculando, assim, 
as metas. 

Considerando que benchmarking é um procedimento que permite a comparação do 
desempenho entre unidades semelhantes, sejam organizações, funções ou processos, a 
fim de analisar as melhores práticas adotadas pelas unidades que apresentem um melhor 
nível de desempenho, a Análise Envoltória de Dados pode ser considerada com uma 
técnica para identificar e analisar os benchmarks de maneira avançada. 

Sabe-se que as unidades eficientes se localizam sobre a fronteira de eficiência. Essas 
unidades se tornam referência para as demais unidades, ou seja, seu benchmark. É 
possível, então, detectar as distâncias entre as unidades tomadoras de decisão até a 
fronteira, e através da projeção das unidades ineficiente é determinado esse benchmark.  

A forma como é realizada esta projeção determina orientação do modelo, podendo ser: 
(1) orientado ao input, o qual deseja-se minimizar os insumos, mantendo os outputs 
constantes; (2) orientado ao output, o qual deseja-se maximizar os produtos, mantendo 
constantes os insumos. 

3.2.1 Modelos Clássicos 

Após o trabalho desenvolvido por Farrell (1957), dois modelos considerados clássicos 
foram desenvolvidos. Primeiramente, Charnes et al. (1978) propuseram o modelo de 
programação linear para o cálculo de eficiência. O modelo CCR (Charnes, Cooper e 
Rhodes) ou CRS (Constant Returns to Scale) utiliza retornos constante de escala 
construindo uma fronteira linear por partes e apresenta o axioma da proporcionalidade, o 
qual assume que qualquer variação nas entradas (inputs) produz variação proporcional 
nas saídas (outputs). 

A partir do modelo não-linear (Equação 4), Charnes et al. (1978) buscaram maximizar os 
outputs mantendo os inputs constantes. Assim, considera-se o denominador da função 
objetivo igual a uma constante, no caso definida como um (1), tornando-se uma nova 
restrição no modelo. Essa formulação é chamada de multiplicadores ou primal e 
objetivam determinar a eficiência relativa e os pesos das variáveis para cada DMU. São 
apresentadas na Tabela 3.2 os significados das variáveis dos modelos a serem abordados 
no trabalho. 
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Tabela 3.2 – Sistematização das descrições das variáveis. Fonte: Elaboração Própria. 

Variáveis Descrição 

7>�  Quantidade do input i da DMU j 

AB�  Quantidade do output r da DMU j 

_`� Quantidade da variável intermediária p da DMU j 

_`�(�) Quantidade da variável intermediária p da DMU j no estágio d 

_`�(�c�) Quantidade da variável intermediária p da DMU j no estágio d-1 

7>? Quantidade do input i da DMU k em análise 

AB? Quantidade do output r da DMU k em análise 

_`? Quantidade da variável intermediária p da DMU k em análise 

]> Utilidade / peso do input i 

:B Utilidade / peso do output r 

d` Utilidade / peso da variável intermediária p 

m Número de tipos de input 

s Número de tipos de output 

n Número de DMUs 

q Número de tipos de variáveis intermediárias 

u Coeficiente de retorno de escala na orientação ao input 

v Coeficiente de retorno de escala na orientação ao output 

�� Participação da DMUj na meta da DMU k em análise 

e� Intensidade das variáveis associadas ao primeiro nó 

f Eficiência do dual 

8 Inverso da Eficiência do dual 

 

A forma primal apresenta duas orientações (Tabela 3.3) objetivando ou a maximização 
dos outputs ou a minimização dos inputs, com a presença de restrições representando o 
conjunto de possibilidades de produção, ou seja, a união de todas as maneiras possíveis 
de transformar o vetor de insumos x = {x1, ..., xs}∈ 	hi\  no vetor de produtos y = {y1, ..., 
ym}∈ 	hî . 

Tabela 3.3 – Modelo CCR na formulação primal (multiplicadores). 

Orientado ao input Orientado ao output 
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Assim, o modelo pode ser orientado ao input, em que restringe a soma dos pesos dos 
inputs para a unidade e maximiza os outputs, como também, orientado ao output, no qual 
deve-se restringir a soma dos pesos dos outputs para unidade e minimizar os inputs.  



32 

 

Ressalta-se que uma DMU só é eficiente, se, e somente se, a eficiência for igual a um (Ef 
= 1) e todas as folgas nas restrições forem nulas, uma vez que, considera-se como folgas 
as quantidades extras a serem reduzidas ou aumentadas nos insumos ou produtos para que 
as unidades atinjam a eficiência máxima. 

A segunda formulação do problema é a de envelopamento ou dual, a qual objetiva, além 
da determinação da eficiência relativa, a definição de metas e benchmarks. De acordo 
com Zhu (2009), para a formulação dos modelos na perspectiva dual, é necessário 
acrescentar a variável �?, um escalar não negativo correspondente a DMUk. 

Para encontrar o dual do modelo original apresentado, utiliza-se o Dual Lagrangeano que 
objetiva encontrar o melhor limitante superior (caso o primal seja um problema de 
maximização) ou um limitante inferior (caso o primal seja um problema de minimização) 
do problema primal, de modo a restringir o conjunto de soluções possíveis. 

Dado o modelo primal orientado para output, adiciona-se os multiplicadores de Lagrange 

��, associado a restrição ∑ :BAB� 	 − 	 ∑ ]>7>�>̂��\B�� ≤ 0 e m�, associado a restrição 1 −
∑ :BAB?\B�� = 0. Obtém-se que o lagrangeano é: 

n	(:, ], �, m) = ∑ ]>7>?>̂�� +∑ ��(∑ :BAB� 	 − 	 ∑ ]>7>�>̂��\B�� )� +	∑ m�(1 − ∑ :BAB?\B�� )�   

                     = ]>7>? + :B ∑ ��AB�� − ]> ∑ ��7>�� + m? − :Bm?AB?             (Equação 3.4) 

                     = ]>o7>? − 	∑ ��7>�� p + :Bo∑ ��AB�� − 	m?AB?p + m?    			∀=	<	 

O lagrangeano é a soma ponderada da função objetivo e das restrições com os 
multiplicadores de Lagrange. A partir disso, formula-se a função dual lagrangeana 
q(�, m) a qual determina o limitante inferior do langrangeano do modelo primal. Tem-se 
que: 

q(�, m) = =ERF,M	n	(:, ], �, m) =					m? , se 7>? − 	∑ ��7>�� ≥ 0  e ∑ ��AB�� − 	m?AB? ≥ 0 

                                                     - ∞, caso contrário               (Equação 3.5) 

De acordo com a propriedade do limitante inferior se �� ≥ 0, ∀=, então r∗ ≥ q(�, m), 
sendo r∗ a solução ótima do problema primal. Logo, r∗ ≥ m? se 7>? −  ∑ ��7>�� ≥ 0 e 

∑ ��AB�� −  m?AB? ≥ 0, ou seja, a solução primal ótima é maior ou igual a solução dual 
que representa um limitante inferior do primal, sendo essa a formulação dual do modelo 
CCR orientado ao output (Tabela 3.4). 

Tabela 3.4 – Modelo CCR na formulação dual (envelopamento). 

Orientado ao input Orientado ao output 
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Pelo Teorema da Dualidade Forte em programação linear tem-se que r∗ = u∗, ou seja, a 
solução ótima do primal é igual a solução ótima do dual. Assumindo que seja válida a 
dualidade forte para o modelo CCR apresentado, sendo (:∗, ]∗) a solução ótima do primal 
e (�∗, m∗) a solução dual ótima, tem-se: 

R(:∗, ]∗) =  q(�∗, m∗) = =ERF,M ∑ ]>7>?>̂�� + ∑ ��∗(∑ :BAB�  −  ∑ ]>7>�>̂��\B�� )� +  ∑ m�∗(1 − ∑ :BAB?\B�� )�   

                ≤ ∑ ]>∗7>?>̂�� + ∑ ��∗(∑ :B∗AB�  −  ∑ ]>∗7>�>̂��\B�� )� +  ∑ m�∗(1 − ∑ :B∗AB?\B�� ) �        (Equação 3.6) 

                 ≤ ∑ ]>∗7>?>̂��  

Logo a desigualdade (Equação 3.6) na realidade é uma igualdade, ou seja, 

R(:∗, ]∗) =  q(�∗, m∗) = ∑ ]>∗7>?>̂�� , dado que �� ≥ 0, ∑ :BAB� −  ∑ ]>7>�>̂��\B�� ≤ 0 e 
1 − ∑ :BAB?\B�� = 0. 

Para que o teorema da dualidade forte se comprove, ��∗o∑ :B∗AB� −  ∑ ]>∗7>�>̂��\B�� p = 0, 
então pelo teorema das folgas complementares tem-se que: 

��∗ > 0            ∑ :B∗AB�  −  ∑ ]>∗7>�>̂��\B�� = 0 

∑ :B∗AB�  −  ∑ ]>∗7>�>̂��\B�� < 0           ��∗ = 0                         (Equação 3.7) 

Dessa forma, comprava-se que, de fato, a solução ótima do primal é igual a solução ótima 
do dual, e pelo teorema das folgas complementares conclui-se que analisando uma DMUk, 
quando ��∗ > 0 no dual, quer dizer que no modelo primal a restrição 

∑ :B∗AB� −  ∑ ]>∗7>�>̂��\B�� = 0 para a DMUj.  

Ou seja, a DMUj está produzindo uma maior quantidade de outputs (dado inputs fixos) 
do que a DMUk analisada, de modo que a DMUj é mais ótima/eficiente que a DMUk 
operando em situações similares, assim, considera-se que a DMUj é benchmark da DMUk. 
Em outras palavras, os benchmarks são definidos a partir dos valores de ��, caso sejam 
maiores que zero, e representa a proporção que a DMUj é referência para a DMUk. 

A partir do dual também é possível identificar as metas, que são o quanto se deve reduzir 
ou aumentar os valores das variáveis para as suas respectivas DMUs, de modo que estas 
alcancem a eficiência. As metas são definidas por: 6<�
 7>? = ∑ ��∗7>�����  ∀= e 

6<�
 A>? = ∑ ��∗A>�����  ∀=. 
É importante observar que, a fronteira de eficiência é composta pelas produtividades 
máximas das DMUs, de modo que as DMUs eficientes estão localizadas sobre a fronteira. 
A medida de eficiência é calculada pela distância do ponto (DMU) para a fronteira, e a 
forma com que é realizada essa projeção (para o eixo x ou y) indica a orientação do 
modelo (para input ou output). 

Como o modelo CCR considera a proporcionalidade entre inputs e outputs e desconsidera 
os ganhos de escala, os resultados de eficiência encontrados tanto nos modelos orientados 
para input como para output serão iguais. 

O segundo modelo clássico foi desenvolvido por Banker et al. (1984), e substitui o 
axioma de proporcionalidade pelo de convexidade. O modelo BCC (Banker, Charnes e 
Cooper) ou VRS (Variable Returns to Scale), considera retornos variáveis de escala, ou 
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seja, a resposta da produção ao aumento da quantidade de insumos produtivos. De acordo 
com Sales (2011), ao obrigar que a fronteira de eficiência seja convexa, o modelo BCC 
permite que DMUs que operam com baixos valores de input tenham retornos crescentes 
de escala e as que operam com altos valores tenham retornos decrescentes de escala. 

O modelo BCC estima a eficiência técnica às escalas de operações, as quais podem ser 
crescentes, decrescentes ou constantes e são representadas pelas variáveis u e v. Além 
disso, pode-se afirmar que o modelo permite um aumento nos inputs sem gerar uma 
mudança proporcional nos outputs, dessa forma, dada a restrição de convexidade imposta 
às combinações dos planos de operação, afirma-se que a região viável do BCC é menor, 
ou seja, mais restrita que a do CCR. 

Com isso, a diferença entre o modelo CCR e o modelo BCC é que o último incorpora os 
conceitos de economias de escala, comparando então as DMUs de acordo com a escala 
de produção que essas operam. O BCC em sua formulação primal (Tabela 3.5), é 
semelhante ao CCR, acrescentando apenas as variáveis u e v, conforme descrito na Tabela 
3.6. 

Tabela 3.5 – Modelo BCC na formulação primal (multiplicadores). 

Orientado ao input Orientado ao output 
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Tabela 3.6 – Tipos de retorno de escala. Fonte: Elaboração Própria. 

Tipos de retorno Descrição 
Orientado ao 

input 
Orientado ao 

output 

Crescente 
Aumento no número de inputs ocasiona um 
aumento mais do que proporcional nos outputs 

u < 0 v > 0 

Constante 
Aumento do número de inputs ocasiona um 
aumento proporcional nos outputs 

u = 0 v = 0 

Decrescente 
Aumento do número de inputs ocasiona um 
aumento menos do que proporcional nos outputs    

u > 0 v < 0 

 

Além disso, ao acrescentar uma restrição de convexidade a formulação dual do CCR, se 
obtém o dual do modelo BCC, conforme sistematizado na Tabela 3.7, com as orientações 
ao input e ao output. 
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Tabela 3.7 – Modelo BCC na formulação dual (envelopamento). 

Orientado ao input Orientado ao output 
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Assim, é relevante perceber que no modelo BCC, contrariamente ao CCR, o resultado de 
eficiência das DMUs para as formulações orientadas para o input e para o output serão 
diferentes, devido a separação das diferentes escalas de produção para as DMUs realizada 
pelo modelo. 

De acordo com Souza et al. (2010), uma propriedade indesejável do modelo BCC é que 
as DMUs que apresentam os menores níveis de insumos ou os maiores níveis de produto, 
em pelo menos uma das variáveis, são classificadas como eficientes. Assim, por exemplo, 
uma distribuidora pode ser considerada eficiente pelo fato de atender ao maior mercado 
ou por ter a maior rede de distribuição. 

3.2.2 DEA em redes (Network DEA - NDEA) 

Os modelos tradicionais de Análise Envoltória de Dados (DEA), também são conhecidos 
como modelos “caixa preta” (Figura 3.1), uma vez que ocorre a transformação de 
múltiplos inputs em múltiplos outputs dentro dessa caixa, ou seja, de uma forma limitada. 
Como afirmam Tone e Tsutsui (2009), os modelos tradicionais DEA lidam com medidas 
de eficiência relativa das DMUs em relação as múltiplas entradas pelas múltiplas saídas. 
Uma das desvantagens destes modelos é a negligência de atividades internas. 

 

Figura 3.1 – Modelo caixa preta. Fonte: Elaboração Própria. 

Färe e Grosskopf (2000) afirmam que o processo de transformação real geralmente não é 
modelado explicitamente; em vez disso, simplesmente especifica-se o que entra na caixa 
e o que sai. Contudo, em situações reais, essas negligências ocasionadas pela caixa preta 
podem afetar os resultados obtidos das eficiências, de forma que não retrate bem a 
realidade das empresas ou situações específicas. 

Neste contexto, Tone e Tsutsui (2009) embasam, ainda, que a abordagem da caixa preta 
não se atenta as atividades de processos internos, e assim, não se pode avaliar o impacto 
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das ineficiências específicas de cada divisão sobre a eficiência global da empresa como 
um todo. 

Kao (2009) reforça que, para sistemas compostos por muitos processos inter-relacionados 
entre eles, os modelos tradicionais de DEA (CCR, BBC) ignoram a performance dos 
processos individuais. Consequentemente, a eficiência dos modelos tradicionais não 
representará propriamente a performance agregada dos processos componentes. 
Certamente, o modelo tradicional pode ser aplicado para medir a eficiência de cada 
processo independentemente, contudo, o relacionamento entre a eficiência do sistema e 
processos eficientes não é revelada. 

A ideia básica do modelo de rede (Figura 3.2) é, portanto, "ligar" os processos, 
promovendo um enquadramento em um único modelo de produção multiestágio (com 
produtos intermediários, por exemplo) ou multiperíodo de produção. Esta situação tem 
sido normalmente tratada na literatura DEA como uma série ad hoc de problemas DEA, 
ou através da utilização de múltiplos estágios (FÄRE; GROSSKOPF, 2000). 

 

Figura 3.2 – Modelo de redes (NDEA). Fonte: Elaboração Própria. 

O modelo de redes ou Network DEA (NDEA) foi introduzido por Färe e Grosskopf 
(1996), os quais investigaram a chamada caixa preta pela primeira vez. Apresenta-se 
como vantagens do modelo de redes, a possibilidade de analisar os processos internos que 
compõe a rede do sistema global, obtendo-se, assim, um nível de detalhe maior 
comparado aos modelos clássicos. 

Existe, porém, um modelo de dois estágios (ou mais estágios), que difere um pouco do 
modelo de redes comentado. Uma vez que o modelo de dois estágios irá analisar o sistema 
de forma separada, primeiramente um sistema inicial (inputs e outputs intermediários) e, 
por fim, o segundo sistema, que apresentará como inputs, os outputs do primeiro estágio, 
produzindo, assim, outputs finais ou exógenos. 

Avalia-se a eficiência de cada divisão de uma empresa entre o conjunto de DMUs, e, 
portanto, pode encontrar pontos de referência para cada divisão. No entanto, esta 
abordagem não considera a continuidade das ligações entre as divisões (TONE; 
TSUTSUI, 2009). 

Com isso, o modelo NDEA irá, justamente, analisar a continuidade das ligações entre os 
estágios. Como apresentam Tone e Tsutsui (2009), isto significa que se pode avaliar a 
eficiência total de uma DMU como o principal objetivo que envolve as eficiências 
divisionais como seus componentes. 
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É necessário ressaltar que para uma DMU ser eficiente no DEA em redes não 
necessariamente será eficiente em todos os estágios da rede separadamente, da mesma 
forma que, uma DMU eficiente em algum dos estágios da rede poderá não ser eficiente 
no sistema como um todo. 

Diferentemente do modelo DEA convencional, Kao (2009) afirma que o modelo DEA 
em rede não tem uma forma padrão. O modelo depende, então, da estrutura da rede em 
questão, uma vez que se considera uma rede como um sistema com mais de um processo, 
todos conectados entre si. 

A estrutura do sistema de uma rede pode ser além das estruturas básicas, em série e em 
paralelo, como também pode ser representada por um sistema de série, em que cada etapa 
na série tem uma estrutura paralela composta por um número de processos. 

Os principais autores da área sistematizam as diferentes estruturas de rede existentes de 
maneiras distintas. Primeiramente, Färe e Grosskopf (1996) apresentam três modelos de 
rede gerais: (1) estático, o qual considera que um conjunto finito de subtecnologias ou 
atividades estejam ligadas para formar uma rede e sua principal característica consiste em 
permitir analisar a alocação de produtos intermediários; (2) dinâmico, o qual permite 
analisar uma sequência de tecnologias de produção em que uma decisão em um período 
de tempo impacta nas fases posteriores; e, (3) adoção de tecnologia, o qual permite 
examinar a produção em diferentes processadores, e os inputs são alocados a esses para 
determinar qual tecnologia adotar. 

Por sua vez, Kao (2009) afirma que existem duas estruturas básicas, em série e paralelo 
e para cada uma das duas estruturas, a eficiência ou ineficiência do sistema pode ser 
decomposta em eficiências ou ineficiências dos processos componentes. Com isso, Cook 
e Seiford (2009) consideram três diferentes tipos de estrutura: (1) série, (2) paralelo e (3) 
hierárquica; e Kao (2014) subdivide as estruturas em: (1) série, (2) paralelo, (3) misto, (4) 
hierárquico e (5) dinâmico.  

3.2.2.1 NDEA em Série 

A estrutura em série do modelo NDEA se refere ao número de processos conectados em 
sequência de um sistema. Configura-se uma estrutura de dois-estágios quando em um 
primeiro estágio existam inputs exógenos que produzam outputs intermediários, que 
serão os inputs para o segundo estágio, o qual produzirá outputs exógenos. De acordo 
com Kao (2014), essa é a estrutura mais simples e mais utilizada na literatura nas mais 
diversas aplicações. 

Nessas aplicações são utilizados os modelos independentes, ou seja, com a aplicação de 
modelos clássicos (CCR e BCC); o modelo relacional, proposto por Kao e Hwang (2008), 
em que a eficiência do sistema pode ser decomposta como o produto das eficiências de 
dois processos; entre outras variações de modelos DEA. 

A principal diferença entre o modelo independente e modelo relacional encontra-se na 
medida em que este último requer o mesmo fator para ter o mesmo multiplicador não 
importa como esse é utilizado, enquanto o modelo independente permite que um fator 
tenha diferentes multiplicadores quando é usado em diferentes locais (KAO, 2009). 
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O modelo NDEA em série é configurado de forma que, cada processo consuma inputs 
exógenos e produtos intermediários produzidos pelo processo precedente, e produza 
outputs exógenos e produtos intermediários para o processo sucessor (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 – Estrutura de série. Fonte: Adaptado de Kao (2014). 

A eficiência do sistema pode ser calculada pelo modelo geral proposto por Kao e Hwang 
(2008), ilustrado na Equação 3.8, em sua formulação primal e orientado ao input (Ver 
definição das variáveis na Tabela, na seção 3.2.1). 

6
7     QR? =  ∑ :BAB?\B��   

9:;<=�� 
:    (1) ∑ ]>7>?  = 1>̂��   

(2) ∑ :BAB�  −  ∑ ]>7>�>̂��  ≤ 0\B��        ; = 1, … , E  

(3) ∑ d`
(�)_`�

(�) −  ∑ ]>7>�>̂��  ≤ 0{
`��        ; = 1, … , E  

(4) ∑ d`
(�)_`�

(�) −  ∑ d`
(�c�)_`�

(�c�){
`��  ≤ 0{

`��        u = 2, … , ℎ − 1 < ; = 1, … , E   (Equação 3.8) 

(5) ∑ :BAB�  −  ∑ d`
(�c�)_`�

(�c�){
`��  ≤ 0\B��        ; = 1, … , E  

:B ,  ]>< d`
(�) ≥ 0,  ∀ = 1, … ,  D ,  = = 1, … ,  @ , r = 1, … , � < u = 1, … , ℎ − 1  

O modelo apresentado é um avanço ao modelo CCR primal orientado ao input. Como 
pode-se observar, a função objetivo consiste na maximização dos outputs, sujeito as 
restrições que são compostas pela restrição de linearização (1), para manter fixos os inputs 
das unidades em análise, e as demais são uma relação entre os outputs e inputs para cada 
estágio, de modo que podem existir quantos estágios ou processos quanto o decisor 
desejar. 

Então, a restrição (2) consiste na relação entre os outputs e os inputs exógenos do sistema, 
sendo considerada como a restrição global. A restrição (3) representa a relação entre a 
variável intermediária do primeiro processo, a qual pode ser considerada com output deste 
processo, com o input inicial. Da mesma forma, a restrição (4) consiste na relação entre 
a variável intermediária do processo d com a variável intermediária do processo d-1, e 
assim, sucessivamente, até a restrição (5) que corresponde a relação entre o output final 
com a variável intermediária do processo h-1. 

Além disso, a restrição a global (2) apresentada no modelo, do sistema como um todo, ou 
seja, outputs exógenos finais subtraídos dos inputs exógenos iniciais. De acordo com Kao 
(2009), essa restrição é redundante e pode ser omitida do modelo. 
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Por outra perspectiva, a eficiência do modelo também pode ser encontrada através da 
formulação dual (envelopamento) do modelo de redes em série, como utilizada no 
trabalho de Monfared e Safi (2013), e proposto por Cook et al. (2010), a Equação 3.9 
apresenta orientação ao input. 

6=E f  

9:;<=�� 
:  ∑ 7>��� − f7>?  ≤ 0       = = 1, … , @����   

∑ _`�(�� − e�) ≥ 0����        r = 1, … , �                                                                       (Equação 3.9) 

∑ AB�e�  ≥ AB?����         = 1, … , D  

�� , e� ≥ 0,  ∀; = 1, … , E  

Neste modelo, a variável f é o dual da restrição ∑ :BAB� \B��  e a variável �� representa o dual 

da restrição ∑ :BAB�  −  ∑ ]>7>�>̂��  ≤ 0\B�� , da mesma forma que o e� está relacionado ao dual 

da restrição do primeiro estágio, ∑ d`
(�)_`�

(�) −  ∑ ]>7>�>̂��  ≤ 0{
`�� . 

Cook e Seiford (2009) afirmam que várias abordagens baseadas em DEA foram utilizados 
para examinar as configurações da cadeia de suprimentos comprador e fornecedor, 
induzindo a avaliação da eficiência. O ponto importante é o de determinar uma medida 
de eficiência global, ao contrário de analisar apenas as eficiências de membros individuais 
da cadeia. A dificuldade reside em que, uma melhoria da eficiência recomendada para um 
membro da cadeia pode ocasionar a uma diminuição da eficácia dos outros membros. 

Diversos trabalhos foram desenvolvidos a fim de analisar a cadeia de suprimentos a partir 
de uma medida de eficiência global, de modo a identificar as metas para os membros da 
rede e combinar o DEA com outros métodos e análises para alcançar os melhores 
resultados (LIU et al., 2000; LIU; HAI, 2005; LIANG et al., 2006; WU, OLSON, 2008; 
WU, 2009; CHEN, 2011). 

Além das aplicações relacionadas a cadeia de suprimentos e seleção de fornecedores 
supracitadas, a NDEA em série tem sido amplamente utilizada nas mais diversas áreas 
como, por exemplo, na avaliação da performance de companhias aéreas (LEE; 
JOHNSON, 2012); no setor de energia (NOURI et al., 2013; TSUTSUI; GOTO, 2009); 
no setor bancário (MATTHEWS, 2013; KAO; LIU, 2014), entre outros. 

3.2.2.2 NDEA em Paralelo 

O modelo de redes em paralelo pode ser considerado como semelhante ao modelo multi-
períodos, de modo que sistematiza também uma rede com diferentes processos que 
operam paralelamente, devido a, por exemplo, o compartilhamento de inputs (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 – Estrutura em paralelo. Fonte: Adaptado de Kao (2009). 

Para o cálculo da eficiência do sistema, tomando em consideração todos os processos 
envolvidos da rede, Kao (2009) determina um modelo relacional em sua formulação 
primal com orientação ao input, descrito na Equação 3.10. 

6
7     QR? =  ∑ :BAB?\B��   

9:;<=�� 
:     ∑ ]>7>?  = 1>̂��   

∑ :BAB?  −  ∑ ]>7>?>̂�� + D? = 0\B��   

∑ :BAB?
(�) −  ∑ ]>>̂�� 7>?

(�) + D?
(�) = 0\B��       u = 1, … , ℎ                                         (Equação 3.10) 

∑ :BAB�  −  ∑ ]>7>�>̂��  ≤ 0\B��        ; = 1, … , E < ; ≠ �  

∑ :BAB�
(�) −  ∑ ]>>̂�� 7>�

(�) ≤ 0\B��        ; = 1, … , E < ; ≠ � , u = 1, … , ℎ  

:B ,  ]> ≥ 0,  ∀ = 1, … ,  D ,  = = 1, … ,  @  

Considera-se que o valor do input i é igual à soma dos valores dos inputs i de todos os 
processos do sistema, da mesma forma para os valores dos outputs. O modelo ilustrado 

expressa a associação das folgas D?
(�)e D?, as quais seguem a mesma lógica dos valores 

dos inputs e outputs. 

De acordo com Kao (2015), a eficiência de uma unidade no sistema em paralelo é uma 
média ponderada das unidades subordinadas, em que o peso é a proporção das entradas 
utilizadas pela unidade subordinada associada em comparação com a utilizada por todas 
as unidades subordinadas. 

Além disso, Kao e Liu (2014) destacam que cada período analisado é considerado uma 
DMU independente na construção da fronteira de eficiência, tendo como objetivo 
encontrar os multiplicadores que produzirão a máxima eficiência global para a DMU 
analisada, ou seja, todos os períodos assumem-se ter a mesma tecnologia. 

Outra limitação do modelo analisada por Kao e Liu (2014) é que se pode obter múltiplas 
soluções, consequentemente a comparação da eficiência de um período específico entre 
todas as DMUs não tem uma base comum. 

Um dos primeiros trabalhos com sistemas em paralelo foi o de Färe et al. (1997), os quais 
analisaram 57 fazendas de grãos de Illinois, e o input terra foi compartilhado entre as 
culturas de milho, soja, trigo e duplas colheitas de soja. Em outra perspectiva, Bi et al. 
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(2012) classificaram as atividades de produção de uma empresa, em que os inputs foram 
compartilhados e os outputs foram a contribuição dos processos. Outros trabalhos aplicam 
o modelo em paralelo, como por exemplo no setor de transportes (YU, 2008; YU; FAN, 
2006), em bancos (CHAO et al., 2010; COOK; HABABOU, 2001; JAHANSHAHLOO 
et al., 2004), saúde (TSAI; MAR MOLINERO, 2002), entre outros. 

Da mesma forma que o modelo de séries, o modelo em paralelo, também, segue a lógica 
do modelo CCR, incluindo, portanto, apenas a restrição entre operações. Assim, neste 
modelo, também pode-se omitir a restrição global, uma vez que se torna redundante a 
partir das demais restrições. 

3.2.2.3 NDEA com estrutura mista 

Nos modelos de aplicações reais pode existir uma estrutura que apresente características 
de série, como, também, em paralelo, de modo que é caracterizado como uma mistura das 
duas estruturas básicas. 

Dessa forma, Kao (2009) propôs um modelo relacional para a decomposição da eficiência 
de um sistema misto em uma combinação linear dos processos componentes. Baseado em 
um caso similar ao trabalhado por Färe e Grosskopf (1996) e Färe et al. (2007), e 
utilizando a mesma ideia dos modelos de série e paralelo, Kao (2009) formula o problema 
(Figura 3.5) com o modelo descrito na Equação 3.11, em sua formulação primal, orientada 
ao input. 

 

Figura 3.5 – Estrutura mista. Fonte: Adaptado de Kao (2009). 
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O modelo relacional apresentado possui como função objetivo a maximização de todos 
os outputs do sistema, sujeito a restrição de linearização (1), em que se mantêm os inputs 
constantes, a restrição global (2) relaciona os outputs finais com os inputs iniciais do 
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sistema. Já as restrições (3), (4) e (5) relacionam os outputs e inputs de cada processo, no 
caso, os processos 1, 2 e 3, respectivamente. 

Seguindo o raciocínio das demais estruturas apresentadas, o modelo relacional exposto 
apresenta características do modelo clássico CCR, e como afirma Kao (2009) devido às 
restrições adicionais dos processos, este modelo relacional DEA rede é mais rigoroso do 
que o modelo DEA convencional. Por isso, a eficiência calculada a partir deste modelo 
não irá exceder a do modelo convencional, sendo essa busca por melhorar o modelo. 
Além disso, uma vez que estas restrições adicionais são geradas a partir dos processos, 
em vez do sistema, é possível que nenhuma das DMUs tenha uma perfeita eficiência do 
sistema, ou seja, uma eficiência de 100%. 

O modelo relacional proposto foi desenvolvido para medir a eficiência do sistema e do 
processo, ao mesmo tempo, sendo a eficiência do sistema expressa em função da 
eficiência do processo. De acordo com Kao (2009), a partir do modelo relacional a 
eficiência do sistema é medida mais adequadamente e representa o desempenho agregado 
dos processos componentes, de modo que transforma o sistema da rede inicial em um 
sistema em série, em que cada estágio da série possui uma estrutura em paralelo. Com a 
decomposição da eficiência, o processo que causa a operação ineficiente do sistema pode 
ser identificado para futuras melhorias. 

3.2.2.4 NDEA com estrutura hierárquica 

Algumas situações de medição da eficiência de vários níveis podem envolver estruturas 
hierárquicas ou aninhadas (COOK; SEIFORD, 2009). Uma estrutura hierárquica pode 
conter mais de um nível, de modo que não precisa seguir a regra de que cada DMU deve 
conter o mesmo número de processos e fazer parte da mesma base para que sejam 
analisadas.  

Além disso, Francisco (2013) afirma que a estrutura hierárquica surge quando existe a 
necessidade de se avaliar ao mesmo tempo, a eficiência relativa de cada unidade 
comparada a eficiência global do sistema e de um nível hierárquico acima. Dessa forma, 
podem ocorrer entradas e saídas em um nível que não fazem parte da análise em outro 
nível. 

Kao (2015) analisa em seu trabalho a estrutura hierárquica e observa que esta é 
equivalente a uma estrutura paralela, com os componentes sendo as unidades na parte 
inferior da hierarquia. Devido às características de um sistema paralelo, a eficiência de 
um sistema hierárquico é, portanto, uma média ponderada das unidades na parte inferior 
da hierarquia. 

3.2.2.5 NDEA Dinâmico 

A mensuração da eficiência intertemporal por meio da metodologia DEA vem sendo 
objeto de estudo nas últimas décadas. Färe e Grosspkof (1996) propuseram uma fronteira 
de produção dinâmica utilizando um output intermediário que interliga os processos de 
produção de cada ano.  

Além disso, Tone e Tsutsui (2010) empregaram, com base no modelo de Färe e 
Grosspkof, uma estrutura para o modelo DEA Dinâmico (Dynamic DEA – DDEA) na 
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qual são utilizadas variáveis carry-over com o objetivo de estimar a fronteira de produção 
ao longo de vários períodos de tempo. 

Estruturas dinâmicas dizem respeito a repetição de um sistema de um único período 
ligados por transições, em que a estrutura de um único período pode ser em série, paralelo 
ou mista. Färe e Grosskopf (1996) apresentam uma discussão detalhada deste tipo de 
estrutura. Estruturalmente, a estrutura dinâmica se assemelha a uma série, exceto que a 
estrutura dinâmica é mais geral, em que cada período pode ter uma estrutura de rede. 
Fisicamente, a estrutura dinâmica é um tipo especial de estrutura série, porque as entradas, 
saídas, e produtos intermediários são as mesmas para cada período (KAO, 2014). 

O termo DEA dinâmico (Figura 3.6) significa que se usa modelos DEA para descrever as 
inter-relações entre os períodos individuais e utiliza os métodos de solução associados 
para calcular as eficiências relativas para um conjunto vários períodos e DMU. Estas 
inter-relações têm diferentes formas. Uma delas é que a quantidade total de um input 
consumido em todos os períodos deve ser constante. 

 

Figura 3.6 – Estrutura do modelo dinâmico. Fonte: Adaptado de Kao (2013). 

O modelo DEA dinâmico calcula as medidas radiais das eficiências globais e por período 
para um sistema de produção multi-período, em que dois períodos consecutivos são 
ligados por fluxos. O fluxo pode ser capital social, saída intermediária, ou qualquer tipo 
de carry-over, por exemplo, inventário.  

Por fim, Tone e Tsutsui (2014) propuseram um modelo de DEA dinâmico com uma 
estrutura de redes utilizando o modelo baseado em folgas (slacks-based measure - SBM), 
denominado DNSBM (Dynamic SBM with network structure), o qual foi aplicado no 
sistema com 21 companhias de energia elétrica verticalmente integradas do Japão, nos 
segmentos de geração, transmissão e distribuição. 

3.2.2.6 Outros Modelos de NDEA 

Além dos modelos apresentados anteriormente, existem outras diversas aplicações 
utilizando NDEA com outros modelos, chamados modelos híbridos. Dessa forma, Liu et 

al. (2013) realizam uma survey, na qual subdivide em quatro principais subáreas 
discutindo os trabalhos importantes e potenciais, dentre essas áreas está incluída a de 
examinar da estrutura interna, com também a de extensão dos modelos DEA. 

Neste contexto, destaca-se os trabalhos de Liang et al. (2008), em que a decomposição de 
eficiência multiplicativa também é estudada, onde três modelos DEA são desenvolvidos 
usando conceitos da teoria dos jogos; de Ebrahimnejad et al. (2014), em que é proposto 
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o modelo de três estágios que minimize os inputs e maximize o output final; de Tone e 
Tsutsui (2009), os quais propõem o modelo de redes com abordagem baseada em folgas 
(NSBM – Network with slacks-based measure); e o de Cook et al. (2010), os quais 
abordam o modelo de redes aditivo. 

Assim, o modelo aditivo proposto tem por objetivo medir a eficiência radial global de um 
processo multi-estágio em série geral, e Cook et al. (2010) mostram que esta medida pode 
ser decomposta em medidas radiais de eficiência para os componentes ou estágios que 
constituem o processo global. 

Ainda, é importante ressaltar que o modelo SBM proposto por Tone e Tsutsui (2009) é 
um método não radial e adequado para medir a eficiência quando inputs e outputs podem 
variar não proporcionalmente, além disso, pode decompor a eficiência global em 
divisionais. Tone e Tsutsui (2009) concluem que para modelos de retornos variáveis de 
escala, cada divisão tem no mínimo uma DMU eficiente, enquanto que para retornos 
constate de escala é possível que alguma divisão (Estágio) não tenha nenhuma DMU 
eficiente. 

Por fim, os trabalhos de Cook e Seiford (2009), Castelli et al. (2010), Cook et al. (2010) 
e Kao (2014) sistematizam de maneira mais aprofundada os modelos de DEA em redes, 
bem como suas extensões e diversas aplicações. A Tabela 3.8 sistematiza as estruturas de 
redes abordadas no trabalho, bem como alguns autores os quais realizaram aplicações 
com os respectivos modelos. 

Tabela 3.8 – Sistematização das estruturas de NDEA. Fonte: Elaboração Própria. 

Autores Färe (1996) 
Cook e 
Seiford 
(2009) 

Kao (2009) Kao (2014) Autores 

Tipos de 
Estruturas 

Estáticos 

Série Série 

Básico 2 Estágios 

Chen et al. (2012) 

Kao e Hwang (2008) 

Liu e Wang (2009) 

Geral 2 Estágios 
Guan e Chen (2010) 

Kao e Hwang (2010) 

Série 

Kao (2014) 

Lee e Johnson (2012) 

Monfared e Safi (2013) 

Cook et al. (2010) 

Paralelo Paralelo Paralelo 
Yang et al. (2000) 

Kao (2009) 

  Relacional Misto 
Hsieh e Lin (2010) 

Kao (2009) 

Hierárquico - Hierárquico Castelli et al. (2010) 

Dinâmico - - Dinâmico 

Kao (2013) 

Tone e Tsutsui (2009, 2010, 2014) 

Färe e Grosskopf (1996) 

Adoção de 
tecnologia 

- - - 
Gelan e Muriithi (2012) 

Färe et al. (2007) 
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3.2.3 DEA e os métodos de seleção de variáveis 

A análise das variáveis é uma etapa primordial para a determinação do modelo melhor 
adaptado ao objetivo da pesquisa a ser realizada, de modo que, se a seleção de variáveis 
for realizada de maneira errada pode afetar todas as conclusões geradas a partir dos 
resultados obtidos. Embasado na pesquisa desenvolvida por Dyson et al. (2001) 
necessita-se evitar as armadilhas do DEA com relação ao número de variáveis de input e 
output, como DEA permite flexibilidade na escolha de pesos dos insumos e produtos, 
quanto maior o número de variáveis incluídas no modelo menor é o nível de 
discriminação. 

Wagner e Shimshak (2007) relatam que os resultados de DEA dependem muito do 
conjunto de variáveis de entrada e de saída que são utilizados na análise. No entanto, na 
literatura relativamente pouca atenção tem sido dada à forma como, em uma situação do 
mundo real, estas variáveis de input e output devem ser escolhidas. 

Dessa forma, Golany e Roll (1989) observam, também, que poucos estudos oferecem uma 
visão geral de DEA como um procedimento prático que deve incidir sobre a escolha de 
variáveis de dados para além da metodologia de DEA. A atenção para seleção de variáveis 
é particularmente crucial uma vez que quanto maior for o número de variáveis de entrada 
e de saída, menos restrito são os pesos do modelo atribuídos às entradas e saídas 
(JENKINS; ANDERSON, 2003). 

Então, é observada a importância da correta seleção das variáveis para as análises. Assim, 
diversas técnicas são utilizadas em conjunto com o DEA, a fim de obter melhores 
resultados. Dentre elas, o presente estudo analisa quatro métodos: (1) correlação, (2) 
stepwise, (3) análise de componentes principais (PCA – Principal Component Analysis), 
e (4) AHP (Analytic Hierarchy Process). 

A análise de regressão e de correlação proposta por Lewin et al. (1982) é alvo de muitas 
críticas na literatura. Contudo, esta abordagem propõe que as variáveis que são altamente 
correlacionadas com as variáveis do modelo existentes são redundantes e devem ser 
omitidas de uma análise mais aprofundada. 

Dessa forma, Golany e Roll (1989) afirmam que testes de regressão aplicados um de cada 
vez nas entradas e saídas não devem ser considerados como regras confiáveis para 
eliminação de variáveis, mas sim como indicadores para a necessidade de examinar 
algumas das variáveis mais de perto.  

O método do stepwise é, também, utilizado para a limitação das variáveis, de modo que 
analisa o impacto dessas no resultado da eficiência das DMUs do modelo, assim, as 
variáveis que sejam menos representativas podem ser excluídas da análise.  

A PCA é um método estatístico multivariado com o objetivo de identificar um pequeno 
conjunto de variáveis que representem uma grande parte da variância total das variáveis 
originais. Zhu (1998) sugeriu que a análise de componentes principais pode ser aplicada 
a relação “de output sobre input” como uma abordagem complementar à DEA. 

Segundo Kheirkhah et al. (2013), geralmente o objetivo da PCA consiste em identificar 
um novo conjunto de variáveis de modo que cada nova variável, chamada componente 
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principal, é uma combinação linear das variáveis originais. Portanto, a primeira nova 
variável y1 representa a máxima variância nos dados da amostra, a segunda nova variável 
y2 representa a segunda variância máxima nos dados da amostra e assim por diante. Além 
disso, as novas variáveis (componentes principais) não estão correlacionadas. 

Por fim, o AHP, de acordo com Pakkar (2015), é um método multicritério de análise de 
decisões que pode refletir uma informação a priori sobre a importância relativa dos inputs, 
outputs ou mesmo das DMUs na avaliação de desempenho. Neste contexto, Saaty (1980) 
afirma que o AHP pode ser aplicado em qualquer situação que envolva estruturação, 
medição e síntese. 

Na revisão conceitual do método AHP realizada por Wolff (2008), apresenta que o 
método estrutura problemas complexos, seu funcionamento direciona-se a transformar 
uma decisão complexa em algumas decisões mais simples, da maneira hierárquica. A 
operação do método AHP tem como objetivo, a partir de um conjunto de alternativas, 
estimar prioridades para cada uma delas. O procedimento desenvolve-se pela geração e 
pela comparação das alternativas, duas a duas, em relação a determinados critérios. 
Assim, o resultado é o vetor de prioridades das alternativas, isto é, a ordenação de 
importância entre essas. 

Complementando, Saaty (1990) define o método AHP como a quebra de uma situação 
complexa, não estruturada, em suas partes componentes; arrumam-se essas partes, ou 
variáveis em ordem hierárquica; designam-se valores numéricos e julgamentos subjetivos 
denotando a importância relativa de cada variável; e sintetizam-se os julgamentos para 
determinar quais variáveis têm a mais alta prioridade e deveriam ser trabalhadas para 
influenciar o resultado da situação. 

Em suma, no método AHP, busca-se responder à seguinte problemática: dado um 
conjunto de m alternativas, separar estas em classes equivalentes e fornecer uma pré-
ordenação que exprima as posições relativas destas classes à luz de determinados n 
critérios (ABREU; CAMPOS, 2007). Silva e Nunes (2009) definem que o processo de 
decisão utilizando o método AHP pode ser agrupado em três estágios, constituídos de seis 
etapas descritas na Tabela 3.9. 

Tabela 3.9 – Estágios e etapas para aplicação do método AHP. Fonte: Silva e Nunes (2009). 

Estágios Etapas 

Estágio 1 Estruturação da hierarquia de decisão Estruturação da hierarquia 

Estágio 2 Construção da Matriz de Comparação Pareada 

Construção da matriz 

Verificações de consistência 

Definir o valor da importância relativa 
(peso) de cada fator 

Estágio 3 
Priorização das Alternativas e Definição das 
Classes de Vulnerabilidade 

Priorização das alternativas 

Classificação final 

 

De acordo com Levary (2008), inerente ao AHP está a capacidade de manipular os inputs 

de vários tomadores de decisão. O AHP é projetado para lidar com esses ambientes de 
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decisão em que julgamentos subjetivos são inerentes ao processo de tomada de decisão. 
O AHP realmente força o usuário a avaliar sistemática e cuidadosamente a importância 
de cada critério em relação aos outros de uma maneira hierárquica. Trata-se de todas as 
vantagens do método. Do lado negativo, no entanto, enquanto o AHP permite a 
verificação da consistência das decisões de um indivíduo, a consistência adequada nem 
sempre é alcançada. 

De acordo com o que foi abordado, realizou-se uma pesquisa na base de dados Scopus, 
em que foram encontrados 399 artigos envolvendo DEA e análise de correlação, 36 
artigos envolvendo DEA e stepwise, 79 artigos envolvendo DEA e PCA e, por fim, 175 
artigos envolvendo DEA e AHP, em diversas tipos de aplicações. Observa-se que os 
métodos de análise de correlação e AHP são os mais comumente utilizados na literatura. 

A partir dos trabalhos encontrados, selecionou-se uma amostra dos mais citados e mais 
recentes, a fim de verificar uma tendência nessas pesquisas. A Tabela 3.10 sistematiza os 
métodos de seleção de variáveis analisados, apresentando alguns autores que as 
relacionam com DEA. Pode-se agrupar as pesquisas analisadas em dois grupos de áreas 
de aplicação, a de energia, cujo é o foco da presente pesquisa, e demais áreas. Como 
também sintetizou em dois grupos de tipo do trabalho, o primeiro caso seja uma extensão 
do método com o uso de DEA, ou desenvolvimento de um novo método, ou, ainda, um 
review do tema. 

Tabela 3.10 – Métodos de seleção de variáveis. Fonte: Elaboração Própria. 

Método Extensão/Desenvolvimento Review Energia Outras aplicações 

AHP 

Pakkar (2015) Ho (2008)   Yang e Kuo (2003) 

Wang et al. (2008) 
Wolff 

(2008)  
Çelen e Yalçin 

(2012) 

Yadav e Sharma 
(2015) 

Kumar et al. (2015) 

Correlação 

Banker e Chang (2006) 

    

Coelli e Perelman 
(1999) 

Jenkins e Anderson (2003) 
Cullinane et al. (2006) 

Simar e Wilson (2007) 

Stepwise 
Estrada et al. (2009) Senra et al. 

(2007)  
Senra et al. 

(2007)  
  

Wagner e Shimshack (2007) 

PCA 

Adler e Yazhemsky (2010) 

 

Azadeh et al. 
(2007) 

Adler e Golany (2001) 
Kheirkhah et al. 

(2013) 

Liang et al. (2009) 

Azadeh et al. 
(2009) 

Zhu (1998) 
Omrani et al. 

(2015) 

 

Diante de todos os modelos apresentados no presente trabalho, a Tabela 3.11 sistematiza 
as vantagens e desvantagens e /ou limitações dos principais modelos apresentados. 
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Tabela 3.11 – Vantagens e Desvantagens dos modelos DEA e de validação de variáveis.  

Modelos Vantagens Desvantagens/Limitações 

M
od

el
os

 D
E

A
 

CCR 
Utiliza retornos constantes de escala 

Pode considerar uma DMU com eficiente quando é 
ineficiente na realidade 

Permite variação equiproporcional dos inputs e outputs Negligencia a estrutura interna das unidades 

BCC Utiliza retornos de variáveis de escala 
Maior possibilidade de existir DMUs eficientes 

Negligencia a estrutura interna das unidades 

Malmquist 
Capacidade de analisar eficiência entre períodos É sensível à especificação e à quantidade de 

variáveis por unidades agregadas 
 

Verifica as mudanças da eficiência e as mudanças 
tecnológicas 

Aditivo 
Analisa a eficiência com base na menor distância até a 
fronteira 

Os resultados dependem das unidades dos inputs e 
outputs 

NDEA 
Analisa dentro da "caixa-preta" Identificação dos benchmarks 

Capacidade de avaliar a eficiência entre processos NDEA BCC 

Dynamic DEA 
Verifica a eficiência intertemporal 

Identificação da variável de carry-over Utiliza variável de carry-over ligando processos entre 
períodos 

NSBM 

Identifica as ineficiências não-radiais 

As variáveis de carry-over influenciam no 
desempenho dos modelos nos testes de robustez  
  

Possibilidade de definir alvos para todas as variáveis 
envolvidas, mesmo as intermediárias 

Permite variação não equiproporcional de inputs e 
outputs ao buscar os benchmarks das DMUs ineficientes 

DNDEA Verifica a eficiência intertemporal entre processos  Problemas de dimensionalidade 

M
ét

od
os

 V
al

id
aç

ão
 d

e 
V

ar
iá

ve
is

 AHP 

Modelo único e flexível 

Incorpora julgamentos e valores pessoas os quais 
podem ser questionados 

Permite selecionar a melhor alternativa baseada em 
objetivos 
Utiliza matemática para processar as preferências 
subjetivas 

Stepwise 

Variáveis podem ser retiradas ou adicionadas, 
verificando a melhor combinação possível 

Não é adequado para aumentar a capacidade 
discriminatória do modelo 

Chega-se rapidamente a uma eficiência média elevada 

Por não considerar a capacidade discriminatória, 
pode gerar um número elevado de DMUs na fronteira 

Para instâncias com grande número de DMUs e 
variáveis, exige um custo de cálculo elevado 

Correlação Determina a força e a direção de um relacionamento 

Um achado correlativo não revela qual variável 
influencia a outra 

Só descobre um relacionamento 

 
PCA 

Alto poder de representação 
Não é ótima para classificação 

 
Técnica puramente estatística 
Robusta e de fácil implementação  

 

A partir da Tabela 3.11, observa-se que os modelos clássicos são mais restritos, uma vez 
que negligenciam as atividades internas do sistema. Já o modelo de redes (NDEA) 
incorpora em sua análise os processos internos, porém apresenta ainda como limitações 
a identificação dos benchmarks e a utilização de medidas radiais, ou seja, consideram 
aumento ou redução equiproporcional dos inputs e outputs. Assim, o modelo NSBM é 
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uma evolução do modelo NDEA com a identificação de ineficiências não-radiais, ou seja, 
permite variações não proporcionais e alteração simultânea dos inputs e outputs. Por fim, 
pode-se concluir que todos os modelos apresentam vantagens e limitações, não existindo 
uma classificação hierárquica do melhor para o pior modelo ou método de seleção de 
variáveis, contudo, esses devem ser utilizados em situações distintas, respeitando os 
objetivos principais de cada análise. 

3.3 DEA no setor de Energia Elétrica 

A Aneel, como já abordado anteriormente, utiliza as políticas de price cap para as 
empresas distribuidoras e de revenue cap para as concessionárias de transmissão de 
energia elétrica, a fim de simular ambiente do setor competitivo, para alcançar os custos 
operacionais eficientes, a remuneração dos ativos das empresas e que a prestação do 
serviço de transporte de energia seja realizada nos níveis de qualidade exigidos pelo 
órgão. 

O órgão regulador utiliza em sua metodologia a Análise Envoltória de Dados na 
determinação dos custos operacionais eficientes incluídos no cálculo das tarifas a serem 
praticadas. O modelo utilizado pela Aneel é o de retornos não decrescentes de escada 
(NDRS) que apesar de assumir a existência de economias de escala no setor, impõe 
apenas a fronteira de retornos constantes e crescentes às empresas, de modo que sempre 
será vantagem ter maior escala.  

Com isso, as empresas que produzem na faixa de rendimentos crescentes ou constantes 
estarão operando na escala subótima e ótima, respectivamente. Já para as que apresentam 
rendimentos decrescentes, o modelo impõe a fronteira de retornos constantes à escala.  

Portanto, diversos trabalhos foram e são desenvolvidos em todo o mundo com aplicações 
de diferentes modelos de DEA no setor elétrico. Os primeiros trabalhos desenvolvidos na 
área para avaliar a eficiência das empresas de eletricidade foram de Färe et al. (1983) e 
Charnes et al. (1989), nos Estados Unidos. 

Färe et al. (1983) utilizam o modelo CCR para a identificação das fontes de ineficiência 
de usinas geradoras de energia elétrica, em uma amostra de 86 unidades. Na década de 
90, também avaliando a eficiência de usinas geradoras, Golany et al. (1994) adicionaram 
fatores de qualidade na análise, e Yunos e Hawdon (1997) compararam a produtividade 
de empresas de 27 países e concluíram que introduzir a competição efetiva no segmento 
de geração pode abrir as portas para significantes ganhos em eficiência, tendo a Inglaterra 
como referência. 

Observa-se que desde a década de 90 verificava a importância da avaliação comparativa 
das eficiências das empresas geradoras de energia, bem como a utilização de fatores para 
garantir a qualidade na análise, como se propõe o presente trabalho. 

Com a proposta de uma análise dinâmica do DEA no período de 10 anos, Sueyoshi e Goto 
(2001) comparam a performance de 25 usinas do Japão e observaram que a empresa mais 
eficiente operava com retornos crescentes de escala. Então, o modelo proposto pretende 
verificar as diferenças das eficiências caso as empresas estivessem operando a escala 
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ótima de produção, ou seja, com retornos constantes à escala, já que o modelo NDRS 
favorece a obter resultados como o de Sueyoshi e Goto (2001), em que empresas de maior 
escala obtenham maiores eficiências. 

Além disso, no setor brasileiro, Sampaio et al. (2005) definiram um conjunto de variáveis 
capazes de caracterizar adequadamente o funcionamento de 71 usinas hidrelétricas 
pertencentes a 12 empresas. Destacam-se a CESP e a Light com a melhor e pior eficiência, 
respectivamente, e resultados com maior eficiência para as empresas com potência instala 
intermediária e localizadas no Paraná. 

Por fim, Saurin et al. (2013) destacam em seu trabalho a pesquisa de Sarkis e Cordeiro 
(2009), que determinam a eficiência relativa do ponto de vista técnico e ambiental de 437 
empresas geradoras de energia nos Estados Unidos. Da mesma forma, Pessanha et al. 
(2005) destacam os trabalhos de Korhonen e Luptacik (2000), os quais avaliam a 
eficiência de plantas de geração de energia elétrica e apresentam novas abordagens para 
incorporar produtos (outputs) indesejáveis nos modelos DEA. 

Assim, a Figura 3.7 sistematiza os trabalhos encontrados no setor de geração de energia 
elétrica a nível nacional e internacional, apresentando uma cronologia das pesquisas, 
como a variedade de modelos utilizados nas análises, a orientação e o número de DMUs. 

 

Figura 3.7 – Sistematização dos trabalhos do setor de geração de energia. 

No segmento de transmissão de energia, destaca-se o trabalho de Von Geymueller (2009), 
o qual compara os modelos estáticos DEA CCR e Aditivo, com o modelo dinâmico em 
50 transmissoras dos Estados Unidos no período de 6 anos. Este trabalho conclui que os 
órgãos reguladores que convencionalmente utilizam modelos estáticos do DEA, não 
devem depender apenas de uma análise de eficiência estática, mas também devem olhar 
para os ganhos de eficiência dinâmicos. 

Seguindo o mesmo raciocínio, o presente trabalho também sugere que os órgãos 
reguladores analisem as eficiências obtidas por toda a rede de suprimentos que compõe o 
sistema elétrico, e não depender somente das análises de eficiências em cada processo. 

Em outra perspectiva, no setor elétrico brasileiro, ressalta-se as pesquisas de Serrato 
(2006), o qual analisa os custos operacionais das transmissoras através da fronteira 
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estocástica (SFA – Stochastic Frontier Analysis), diferente do trabalho de Pessanha et al. 
(2010) que analisam através dos modelos BCC, CCR e NDRS, e Andrade e Sant’ana 
(2011), os quais utilizam o modelo Malmquist. 

Andrade e Sant’ana (2011) analisaram as concessionárias sobre outra ótica da utilizada 
pela Aneel, a fim de debater sobre os custos operacionais eficientes, de modo que, 
compararam os resultados obtidos com o modelo BCC e o NDRS. Assim observaram um 
incremento na eficiência nas empresas que possuíam retornos decrescentes de escala. 

Já Pessanha et al. (2010) analisaram criticamente o modelo utilizado pela Aneel, 
verificando que os níveis de tensão deveriam ser incluídos na análise, uma vez que, esses 
influenciam nos custos e receita das empresas. Além disso, compararam os modelos CCR, 
BCC e NDRS, concluindo que o modelo CCR gera resultados próximos ao modelo 
NDRS, que atende ao objetivo de reduzir custos e encorajar as transmissoras a operarem 
em escala ótima. 

A análise cronológica dos trabalhos encontrados para o segmento de transmissão de 
energia é apresentada na Figura 3.8, bem como os modelos e orientações utilizadas e o 
tamanho da amostra da análise. 

 

Figura 3.8 – Sistematização dos trabalhos do setor de transmissão de energia. 

Já no segmento de distribuição de energia, existem diversos artigos em vários países, os 
quais buscam analisar a eficiência das empresas, ou propor novos modelos e perspectivas 
de análises, com novas e diferentes variáveis. Não obstante, o Brasil também possui 
muitas aplicações e sugestões de mudanças na análise de eficiência utilizada pela Aneel. 

A fim de comparar as eficiências dos métodos DEA e SFA, destacam-se os trabalhos de 
Miliotis (1992) que compara a eficiência 45 regionais de distribuição do setor elétrico 
grego; já Jamasb e Pollitt (2003) analisam 63 distribuidoras em 6 países europeus; e 
Sadjadi e Omrani (2008) que avaliam as distribuidoras iranianas e concluem que a 
abordagem do DEA apresenta ser um método mais confiável para estimar eficiências. 

Para comparar as eficiências de empresas públicas e privadas, as pesquisas de 
Hjalmarsson e Veiderpass (1992) na Suécia e Bagdadioglu et al. (1996) na Turquia 
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concluem que as empresas privadas apresentam scores de eficiência maiores que as 
públicas.  

Lo et al. (2001) e Chien et al. (2003) utilizam DEA na avaliação da eficiência de regionais 
de distribuição em Taiwan e propõem uma reorganização das regionais para aumentar a 
eficiência. Um estudo similar é apresentado por Yang e Lu (2006) e Chen (2002) que 
analisaram o setor de distribuição de Taiwan, diferenciando as áreas urbanas e rurais, de 
modo que identificaram uma eficiência maior das áreas urbanas como resultado da 
dispersão geográfica dos consumidores.  

Além disso, muitos trabalhos foram desenvolvidos no Irã, como as pesquisas 
desenvolvidas por Azadeh et al. (2009), os quais desenvolvem um algoritmo para 
avaliação de desempenho, otimização e tomada de decisão de unidades de distribuição, 
para encontrar o melhor modelo que permita gerar propostas para as políticas públicas; 
Sadjadi et al. (2011) que propõem um modelo que considera perturbação nos dados e que 
permite definir quais dados são incertos, auxiliando o tomador de decisão com base em 
suas preferências; e por fim, Omrani et al. (2015) utilizam a Teoria dos Jogos junto com 
o DEA para avaliar a eficiência de 37 distribuidoras. 

No âmbito do Sistema Elétrico Brasileiro, Resende (2002), Vidal e Távora Junior (2003), 
Pessanha et al. (2004) e Sollero e Lins (2004) divulgam resultados estimados por distintos 
modelos DEA na avaliação da eficiência das distribuidoras de energia elétrica (SOUZA 
et al., 2010). 

No trabalho de Resende (2002), utilizou-se DEA BCC com orientação ao input para 
analisar a eficiência de 24 distribuidoras brasileiras, no contexto de yardstick competition. 
A partir das linhas gerais traçadas na Nota técnica Aneel nº 326/2002, Pessanha et al. 
(2004) avaliam a eficiência de 60 distribuidoras, por meio de um modelo DEA com 
orientação ao input, tendo o OPEX como a única variável de input e o IASC como uma 
variável proxy da qualidade.  

Ainda, entre os autores que utilizam e propõe modelos com variáveis de continuidade e 
qualidade para o segmento de distribuição do Brasil, destaca-se Pessanha et al. (2005), 
Cheberle et al. (2006) e Pessanha et al. (2006), os quais utilizam o Mapa de Kohonen e 
medidas de restrições aos pesos, juntamente aos modelos clássicos de DEA; como 
também, Tschaffon e Meza (2011) que utilizam a fronteira invertida e quatro abordagens 
para o tratamento de outputs indesejáveis. 

Observa-se a diversidade de aplicações nas avaliações de eficiência do setor de energia 
elétrica, tanto no mundo como no Brasil, destacando o uso frequente de variáveis de 
qualidade e, também, de modelos híbridos, evidenciando as vantagens da utilização de 
várias técnicas nas análises. Assim, a Figura 3.9, sintetiza os principais trabalhos 
envolvendo DEA no segmento de distribuição do setor, ao longo do tempo, identificando 
os modelos utilizados, a orientação e a quantidade de DMUs analisadas, bem como os 
países em que foram aplicados os estudos. 
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Figura 3.9 – Sistematização dos trabalhos do setor de distribuição de energia. 

Conclui-se que apesar da grande quantidade de aplicações de DEA no setor elétrico, 
observa-se que não foi encontrado, dentre os 56 artigos analisados, nenhuma pesquisa 
com a aplicação de modelos de rede nesta cadeia de suprimentos que é composto o 
sistema elétrico. 

Contudo, observa-se dois trabalhos que englobam os três segmentos de atuação do setor 
elétrico, sendo esses: (1) Nemoto e Goto (2003) cuja análise utiliza o modelo de DEA 
dinâmico em 135 DMUs, que consistem em 9 unidades verticalizadas durante 15 anos; 
(2) Tone e Tsutsui (2014) que propõem um novo modelo, incluindo a estrutura de redes 
no modelo dinâmico com folgas, chamado de DNSBM (Dynamic Netwrok Slack-based 

Measure), em uma aplicação em 5 períodos, utilizando 21 empresas do Japão. Observa-
se uma lacuna na literatura, em relação ao NDEA, quanto ao modelo utilizado nas análises 
do setor elétrico, como também, de análises integradas do sistema.  

Tone e Tsutsui (2014) optaram pelo modelo com retornos constantes de escala e 
orientação ao input e obtiveram como resultados que o peso da divisão da geração é maior 
que o das demais, e os pesos das divisões de transmissão e distribuição são iguais. Além 
disso, concluem que o modelo DNSBM revela os scores de eficiência com maior precisão 
do que o modelo DSBM, pois o modelo DNSBM inclui a estrutura interna da rede das 
DMUs. Assim, confirma a importância de considerar a rede do sistema elétrico na 
avaliação de eficiência como proposto no presente trabalho. 

A Tabela 3.12 sistematiza os modelos utilizados na literatura para análise do setor elétrico 
nos três segmentos, apresentando como os mais frequentes: (1) CCR; (2) BCC; (3) 
Malmquist; (4) SFA, em ordem decrescente de quantidade. Ainda, observa-se que a 
orientação ao input é mais utilizada do que ao output no setor elétrico, devido ao fato das 
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pesquisas utilizarem, na maioria dos casos, o valor do OPEX como variável de input em 
que se objetiva a minimização dos custos operacionais. 

Tabela 3.12 – Quantidade utilizada dos modelos no setor elétrico. Fonte: Elaboração própria. 

Modelos / Orientação Total Geração Total Transmissão Total Distribuição TOTAL 

Input 2 2 15 19 

Output 0 1 6 7 

OLS 0 0 1 1 

DEA Custos 0 1 1 2 

Teoria dos Jogos 0 0 1 1 

TOPSIS 0 0 1 1 

FAHP 0 0 1 1 

Fronteira Invertida 0 0 1 1 

Super-eficiência 0 1 1 2 

PCA 0 0 2 2 

Restrição aos pesos 0 0 3 3 

Mapa de Kohonen 0 0 4 4 

COLS 0 0 1 1 

GAP Calculation 0 0 1 1 

Cross-Efficiency 0 0 1 1 

Cluster 0 0 3 3 

Monte Carlo 0 0 2 2 

EDO 0 1 0 1 

Aditivo 0 1 0 1 

Dinâmico 0 1 0 1 

NDRS 0 1 2 3 

SFA 0 1 9 10 

Window Analysis 1 0 0 1 

EMA 1 0 0 1 

TFP 1 0 0 1 

SBM 1 0 0 1 

Malmquist 3 1 10 14 

BCC 4 4 23 31 

CCR 5 2 27 34 

 

Por fim, pode-se concluir que os modelos híbridos, ou seja, a utilização conjunta do DEA 
com outros modelos, é uma tendência, de modo que enriquece a análise, objetivando o 
alcance de melhores resultados de eficiência. Como por exemplo, o trabalho de Alves e 
Soares de Mello (2015), os quais criam um modelo híbrido de clusterização utilizando o 
DEA e a rede neural artificial self-organizing map. 
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CAPÍTULO 4 – MÉTODO DE PESQUISA 

Neste capítulo são apresentados os métodos para o desenvolvimento da pesquisa e serão 
abordados em cinco seções, conforme sistematiza a Tabela 4.1: (1) as etapas da pesquisa; 
(2) a seleção das unidades de análise; (3) a seleção das variáveis da pesquisa; (4) a coleta 
de dados; e, (5) a definição do modelo utilizado.  

Tabela 4.1 – Sistematização do capítulo 4.  

  Seções Características 

1 Etapas da pesquisa Passo a passo do desenvolvimento do trabalho 

2 Seleção das unidades de análise Definição da amostra e características 

3 Seleção das variáveis da pesquisa Sistematização das variáveis e aplicação dos métodos de seleção 

4 Coleta de dados Fonte do banco de dados 

5 Definição do modelo Descrição do modelo aplicado ao setor 

 

4.1 Etapas da pesquisa 

A presente pesquisa foi subdividia em nove etapas para a seu desenvolvimento que 
contemplam três fases: (1) exploratória, na qual se constrói a base literária para a 
realização do trabalho; (2) a delimitação do estudo, em que será restringido o ambiente 
da pesquisa e, (3) a análise sistemática, cuja finalidade está em obter melhores resultados 
e construir opiniões, no caso a partir do embasamento matemático de modo a poder propor 
ações e melhores práticas para a otimização do setor elétrico brasileiro. Assim, a Figura 
4.1 retrata a sistematização das nove etapas da pesquisa. 
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Figura 4.1 – Etapas da pesquisa. Fonte: Elaboração própria. 

Como ilustra a Figura 4.1, a etapa da pesquisa bibliográfica resultou na delimitação do 
tema do trabalho e na caracterização do setor elétrico brasileiro, evidenciando a 
importância da rede de suprimentos que compõe o sistema. A revisão de literatura no 
contexto da Análise Envoltória de Dados e suas aplicações no setor elétrico mundial foi 
necessária para a identificação das lacunas literárias existentes. 

A amostra a ser analisada é determinada na etapa de definição das unidades da análise, 
assim como a descrição do método utilizado para a seleção das empresas de geração, 
transmissão e distribuição de energia, que irão compor as DMUs do trabalho. 

A terceira etapa da pesquisa é composta pela descrição das variáveis que foram 
empregadas nas aplicações práticas encontradas na literatura, bem como a unidade de 
medida a ser utilizada e a sua classificação, se como variável de input, output ou 
intermediária, realizando o link entre os estágios do sistema.  

Em seguida, realiza-se a coleta de dados das variáveis pré-selecionadas e, então, são 
validadas as variáveis da pesquisa, por meio de métodos de seleção descritos no Capítulo 
3. Após isso, seleciona-se o modelo a ser aplicado para alcançar os objetivos da pesquisa. 

Por fim, é realizada a análise descritiva quantitativa dos dados e a aplicação da 
modelagem matemática, ou seja, dos modelos de DEA. Com a validação do modelo 
apresentado, são analisados os resultados e validadas as hipóteses de pesquisas. 
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4.2 Seleção das unidades de análise (DMUs) 

A presente pesquisa objetiva desenvolver um modelo para medição da eficiência das 
redes do sistema elétrico brasileiro, contemplando os três segmentos do setor, geração, 
transmissão e distribuição, a fim de propor uma nova análise para o cálculo tarifário da 
Aneel. O mercado atual brasileiro do setor elétrico é composto por 64 empresas 
distribuidoras de energia, 77 empresas de transmissão e 201 empreendimentos em 
operação para geração de energia no Brasil.  

Então, buscou-se incorporar na pesquisa a quantidade de empresas que sejam mais 
representativas para o sistema elétrico, de forma a abranger a quase totalidade do setor 
elétrico brasileiro. Contudo, devido a limitações para obtenção dos dados, a amostra é 
constituída por 50 empresas de distribuição, que engloba as empresas associadas a 
ABRADEE (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), representando, 
assim, mais de 98% do mercado consumidor brasileiro. Observa-se na Figura 4.2 o mapa 
brasileiro com a localização das distribuidoras incluídas na análise. 

 

Figura 4.2 – Mapa das localizações das distribuidoras da análise. Fonte: Elaboração própria. 

A Tabela 4.2 apresenta as empresas distribuidoras, com as respectivas siglas e 
localização. 

Tabela 4.2 – Características da amostra de empresas distribuidoras. Fonte: Elaboração própria. 
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Distribuidoras Siglas Estado Distribuidoras Siglas Estado 

AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. AES Sul RS Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN RN 

Eletrobrás Amazonas Energia Amazonas AM Companhia Paulista de Força e Luz CPFL SP 

Ampla Energia e Serviços S.A.  AMPLA RJ Companhia Sul Paulista de Energia CSPE SP 

Bandeirante Energia S.A.  Bandeirante SP Departamento Municipal de Energia de Ijuí DEMEI RS 

Empresa Elétrica Bragantina S.A. Bragantina SP DME Distribuição S.A. DME MG 

Energisa Caiuá Caiuá SP Elektro Eletricidade e Serviços S.A.  ELEKTRO SP 

Companhia de Eletricidade do Amapá CEA AP Eletrobrás Distribuição Acre Eletroacre AC 

Eletrobrás Distribuição Alagoas CEAL AL Centrais Elétricas de Carazinho S.A Eletrocar RS 

Companhia Energética de Brasília CEB DF Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Eletropaulo SP 

Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE - D RS Energisa Borborema Energisa/ Borborema PB 

Centrais Elétricas de Santa Catarina S. A.  CELESC SC Energisa Paraíba Energisa (Paraíba) PB 

Companhia Energética de Goiás CELG GO Energisa Sergipe Energisa (Sergipe) SE 

Centrais Elétricas do Pará S.A.  CELPA PA Energisa Minas Gerais Energisa MG MG 

Companhia Energética de Pernambuco CELPE PE Empresa Energética do Mato Grosso do Sul Enersul MS 

Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins CELTINS TO Espírito Santo Centrais Elétricas S.A ESCELSA ES 

Companhia Energética do Maranhão CEMAR MA Hidroelétrica Panambi Hidropan RS 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. CEMAT MT Light Serviços de Eletricidade S.A. LIGHT RJ 

Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG MG Companhia Luz e Força de Mococa Mococa SP 

Eletrobrás Distribuição Piauí CEPISA PI Companhia Nacional de Energia Elétrica Nacional SP 

Eletrobrás Distribuição Rondônia CERON RO Companhia Piratininga de Força e Luz Piratininga SP 

Companhia Jaguari de Energia CJE SP Rio Grande Energia S.A. RGE RS 

Companhia Leste Paulista de Energia Elétrica CLPE SP Companhia Luz e Força Santa Cruz Santa Cruz SP 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA BA Empresa Luz e Força Santa Maria S.A Santa Maria ES 

Companhia Energética do Ceará COELCE CE Companhia Sul Sergipana de Eletricidade Sulgipe SE 

Companhia Paranaense de Energia COPEL PR Empresa de Eletricidade Vale do Paranapanema S.A. Vale Paranapanema SP 
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A amostra é composta ainda por 28 empresas transmissoras de energia que estão 
relacionadas às distribuidoras, ou seja, são responsáveis pelo transporte da energia entre 
a geradora e a distribuidora. Dentre essas estão as empresas que fazem parte da ABRATE 
(Associação Brasileira de Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica), 
representando as maiores empresas de transmissão de energia. A Tabela 4.3 sintetiza as 
transmissoras analisadas na presente pesquisa, bem como as respectivas localizações e 
extensão da rede em quilômetros (Km). 

Tabela 4.3 - Características da amostra de empresas transmissoras. Fonte: Elaboração própria. 

Transmissoras Siglas Estado 
Linhas de 

Transmissão (Km) 

Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A Afluente T BA 311,00 

Campos Novos Transmissora de Energia S.A ATE VI RS 199,00 

Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. ATE VII PR 115,00 

Brasnorte Transmissora de Energia S.A. Brasnorte MT 804,00 

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica CEEE - GT RS 4.603,27 

Celg Geração e Transmissão S.A. CELG - GT GO 732,63 

Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG - GT MG 4.871,24 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco CHESF PE 14.765,72 

Companhia Paranaense de Energia COPEL - T PR 2.105,01 

Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP SP 8.211,47 

Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. EBTE MT 1.322,30 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Eletronorte DF 8.345,24 

Eletrosul- Centrais Elétricas S.A. Eletrosul SC 8.078,01 

Encruzo Novo Transmissora de Energia Ltda Encruzo MA 240,00 

Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. ETAU SC 188,37 

Empresa de Transmissão do Espírito Santo S.A. ETES ES 107,00 

Evrecy Participações Ltda EVRECY ES 149,60 

Furnas Centrais Elétricas S.A. FURNAS RJ 14.720,97 

Interligação Elétrica Sul S.A. IE Sul SC 93,11 

Light Energia S.A LIGHT RJ 115,80 

Linhas de Macapá Transmissora de Energia Ltda. LMTE PA 700,00 

Linhas de Transmissão de Montes Claros Ltda. Montes Claros MG 162,00 

Porto Primavera Transmissora de Energia Ltda. PPTE SP 509,10 

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. RS Energia RS 257,40 
Serra da Mesa Transmissora de Energia Ltda. SMTE GO 681,00 

Serra Paracatu Transmissora de Energia Ltda. SPTE MG 244,00 
Sistema de Transmissão Catarinense S.A. STC SC 390,00 

Companhia Transirapé de Transmissão Transirapé MG 61,00 

 

É valido ressaltar que algumas empresas de transmissão estendem a sua área de alcance 
além da localização estabelecida na Tabela 4.3, de modo que, a empresa ATE VI atua, 
também, em Santa Catarina (SC); a CELG em Minas Gerais; a CEMIG no Espírito Santo 
e São Paulo; a CHESF em Alagoas, Bahia, Sergipe, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Piauí e Maranhão; a COPEL em São Paulo; a Eletronorte, a qual possui sede no Distrito 
Federal, e atua no Maranhão, Tocantins, Pará, Piauí, Mato Grosso, Rondônia e no Acre; 
a Eletrosul no Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo; a ETAU no 
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Rio Grande do Sul; a EVRECY em Minas Gerais; a FURNAS no Distrito Federal, Goiás, 
Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Tocantins; a IE SUL no 
Rio Grande do Sul; a LIGHT em São Paulo; a PPTE em Mato Grosso do Sul; a RS 
ENERGIA em Santa Catarina; e a SMTE em Minas Gerais e no Distrito Federal. 

Por fim, a amostra inclui 16 empresas de geração de energia hidroelétrica, representando, 
aproximadamente, 51% da energia gerada no país, e 76% da energia gerada de fonte 
hídrica do Brasil. A Tabela 4.4 apresenta a lista das empresas abordadas, com as 
localizações e capacidade instalada. 

Tabela 4.4 - Características da amostra de empresas geradoras. Fonte: Elaboração própria. 

Geradoras Siglas Estado 
Capacidade 

Instalada (kW) 

Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê AES Tietê SP 2.652.050,00 

Aliança Geração de Energia S.A. Aliança MG 1.425.675,00 

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica CEEE RS 1.035.212,00 

Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG MG 5.987.594,00 

Companhia Energética de São Paulo CESP SP 6.649.820,00 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco CHESF PE 10.615.131,00 

Companhia Paranaense de Energia COPEL PR 5.579.607,00 

Duke Energy International Geração Paranapanema Duke Energy SP 2.241.256,00 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Eletronorte DF 9.191.214,00 

Eletrosul- Centrais Elétricas S.A. Eletrosul SC 698.708,00 

Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. EMAE SP 935.800,00 

Furnas Centrais Elétricas S.A. FURNAS RJ 10.188.492,00 

Light Energia S.A. LIGHT RJ 851.049,00 

Queiroz Galvão Energia Queiroz Galvão MT 121.500,00 

Santo Antônio Energia Santo Antônio RO 2.286.080,00 

Tractebel Energia Suez S.A TRACTEBEL SC 7.323.818,00 

 

Da mesma forma que as empresas de transmissão, as geradoras também estendem o seu 
campo de atuação além do especificado na Tabela 4.4. Assim, a AES Tietê atua também 
em Minas Gerais; a Aliança em São Paulo e Espírito Santo; a CEMIG em Goiás e São 
Paulo; a CESP em Mato Grosso do Sul; a CHESF no nordeste brasileiro, contemplando 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Sergipe; a Duke Energy, no Paraná: a 
Eletronorte, apesar de ter a sede no Distrito Federal, atua no Acre, Amapá, Pará e 
Rondônia; a Eletrosul em Mato Grosso do Sul, Paraná, e Rio Grande do Sul; a Furnas em 
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo; a LIGHT em Minas Gerais e São Paulo; 
e a TRACTEBEL em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do 
Sul, e Tocantins. 

Portanto, amostra da pesquisa totaliza 94 empresas dos três segmentos do setor elétrico 
brasileiro. É importante ressaltar que o critério de corte adotado para a seleção das 
empresas foi a disponibilidade dos dados e a representatividade das empresas. A Tabela 
4.5 sistematiza todas os caminhos das relações entre as empresas a serem analisadas que 
formam a rede do sistema, desde a geração até a distribuição. 

Tabela 4.5 – Sistematização das DMUs.
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Nº Geradoras Transmissoras Distribuidoras Nº Geradoras Transmissoras Distribuidoras Nº Geradoras Transmissoras Distribuidoras 

1 AES Tietê CTEEP Bandeirante 32 CEEE Eletrosul Enersul 63 CHESF CHESF Energisa 
(Borborema) 

2 AES Tietê CTEEP Bragantina 
(Energisa) 

33 CEEE Eletrosul RGE 64 CHESF CHESF CELPE 

3 AES Tietê CTEEP Caiua 34 CEEE Eletrosul Eletrocar 65 CHESF CHESF CEMAR 

4 AES Tietê CTEEP CJE 35 CEEE IE Sul AES Sul 66 CHESF CHESF CEPISA 

5 AES Tietê CTEEP COPEL-D 36 CEEE IE Sul CELESC 67 CHESF CHESF COELBA 

6 AES Tietê CTEEP CLPE 37 CEMIG Brasnorte CEMAT 68 CHESF CHESF COELCE 

7 AES Tietê CTEEP CPFL-D 38 CEMIG CEMIG CELG-D 69 CHESF CHESF COSERN 

8 AES Tietê CTEEP CSPE 39 CEMIG CEMIG CEMIG-D 70 CHESF CHESF Energisa 
(Sergipe) 

9 AES Tietê CTEEP ELEKTRO 40 CEMIG Montes Claros Energisa MG 71 CHESF CHESF Energisa 
(Paraíba) 

10 AES Tietê CTEEP Eletropaulo 41 CEMIG SMTE CEMIG-D 72 CHESF CHESF Sulgipe 

11 AES Tietê CTEEP Enersul 42 CEMIG SPTE CEMIG-D 73 CHESF Eletronorte CELPA 

12 AES Tietê CTEEP Nacional 43 CEMIG Transirapé CEMIG-D 74 CHESF Eletronorte CELTINS-D 

13 AES Tietê CTEEP Piratininga 44 CESP CTEEP Bandeirante 75 CHESF Eletronorte CEMAR 

14 AES Tietê CTEEP Santa Cruz 45 CESP CTEEP Bragantina 
(Energisa) 

76 CHESF Eletronorte CEMAT 

15 AES Tietê CTEEP Vale 
Paranapanema 

46 CESP CTEEP Caiua 77 CHESF Eletronorte Eletroacre 

16 AES Tietê CTEEP Mococa 47 CESP CTEEP CJE 78 CHESF Eletronorte CELG-D 

17 Aliança CEMIG CELG-D 48 CESP CTEEP COPEL-D 79 CHESF Eletronorte CEPISA 

18 Aliança CEMIG CEMIG-D 49 CESP CTEEP CLPE 80 CHESF Eletronorte CERON 

19 Aliança ETES ESCELSA 50 CESP CTEEP CPFL-D 81 CHESF Eletronorte Amazonas 

20 Aliança EVRECY ESCELSA 51 CESP CTEEP CSPE 82 CHESF Encruzo CEMAR 

21 Aliança EVRECY Santa Maria 52 CESP CTEEP ELEKTRO 83 COPEL ATE VII COPEL-D 

22 CEEE ATE VI CELESC 53 CESP CTEEP Eletropaulo 84 COPEL COPEL COPEL-D 

23 CEEE CEEE-T AES Sul 54 CESP CTEEP Enersul 85 COPEL COPEL Bandeirante 

24 CEEE CEEE-T CEEE 55 CESP CTEEP Nacional 86 COPEL COPEL Bragantina 
(Energisa) 

25 CEEE CEEE-T RGE 56 CESP CTEEP Piratininga 87 COPEL COPEL Caiua 

26 CEEE CEEE-T Hidropan 57 CESP CTEEP Santa Cruz 88 COPEL COPEL CJE 

27 CEEE CEEE-T DEMEI 58 CESP CTEEP Vale 
Paranapanema 

89 COPEL COPEL CLPE 

28 CEEE Eletrosul AES Sul 59 CESP CTEEP Mococa 90 COPEL COPEL CPFL-D 

29 CEEE Eletrosul CEEE 60 CESP PPTE Enersul 91 COPEL COPEL CSPE 

30 CEEE Eletrosul CELESC 61 CHESF Afluente T COELBA 92 COPEL COPEL ELEKTRO 

31 CEEE Eletrosul COPEL-D 62 CHESF CHESF CEAL 93 COPEL COPEL Eletropaulo 
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94 COPEL COPEL Nacional 127 Eletronorte Eletronorte Eletroacre 160 Eletrosul CEEE-T Hidropan 

95 COPEL COPEL Piratininga 128 Eletronorte Eletronorte CELG-D 161 Eletrosul CEEE-T DEMEI 

96 COPEL COPEL Santa Cruz 129 Eletronorte Eletronorte CEPISA 162 EMAE CTEEP Bandeirante 

97 COPEL COPEL Vale 
Paranapanema 130 

Eletronorte Eletronorte CERON 163 EMAE CTEEP Bragantina 
(Energisa) 

98 COPEL COPEL Mococa 131 Eletronorte Eletronorte Amazonas 164 EMAE CTEEP Caiua 

99 COPEL COPEL ENERSUL 132 Eletronorte LMTE CELPA 165 EMAE CTEEP CJE 

100 COPEL Eletrosul AES Sul 133 Eletronorte LMTE CEA 166 EMAE CTEEP COPEL-D 

101 COPEL Eletrosul CEEE 134 Eletrosul COPEL COPEL-D 167 EMAE CTEEP CLPE 

102 COPEL Eletrosul CELESC 135 Eletrosul COPEL Bandeirante 168 EMAE CTEEP CPFL-D 

103 COPEL Eletrosul COPEL-D 136 Eletrosul COPEL Bragantina 
(Energisa) 

169 EMAE CTEEP CSPE 

104 COPEL Eletrosul Enersul 137 Eletrosul COPEL Caiua 170 EMAE CTEEP ELEKTRO 

105 COPEL Eletrosul RGE 138 Eletrosul COPEL CJE 171 EMAE CTEEP Eletropaulo 

106 COPEL Eletrosul Eletrocar 139 Eletrosul COPEL CLPE 172 EMAE CTEEP Enersul 

107 Duke Energy CTEEP Bandeirante 140 Eletrosul COPEL CPFL-D 173 EMAE CTEEP Nacional 

108 Duke Energy CTEEP Bragantina 
(Energisa) 

141 Eletrosul COPEL CSPE 174 EMAE CTEEP Piratininga 

109 Duke Energy CTEEP Caiua 142 Eletrosul COPEL ELEKTRO 175 EMAE CTEEP Santa Cruz 

110 Duke Energy CTEEP CJE 143 Eletrosul COPEL Eletropaulo 176 EMAE CTEEP Vale 
Paranapanema 

111 Duke Energy CTEEP COPEL-D 144 Eletrosul COPEL Nacional 177 EMAE CTEEP Mococa 

112 Duke Energy CTEEP CLPE 145 Eletrosul COPEL Piratininga 178 FURNAS Brasnorte CEMAT 

113 Duke Energy CTEEP CPFL-D 146 Eletrosul COPEL Santa Cruz 179 FURNAS CELG-T CELG-D 

114 
Duke Energy CTEEP 

CSPE 
147 Eletrosul COPEL Vale 

Paranapanema 
180 FURNAS CELG-T CEMAT 

115 Duke Energy CTEEP ELEKTRO 148 Eletrosul COPEL Mococa 181 FURNAS CEMIG CELG-D 

116 Duke Energy CTEEP Eletropaulo 149 Eletrosul COPEL ENERSUL 182 FURNAS CEMIG CEMIG-D 

117 Duke Energy CTEEP Enersul 150 Eletrosul Eletrosul AES Sul 183 FURNAS CTEEP Bandeirante 

118 
Duke Energy CTEEP 

Nacional 
151 Eletrosul Eletrosul CEEE 184 FURNAS CTEEP Bragantina 

(Energisa) 

119 Duke Energy CTEEP Piratininga 152 Eletrosul Eletrosul CELESC 185 FURNAS CTEEP Caiua 

120 Duke Energy CTEEP Santa Cruz 153 Eletrosul Eletrosul COPEL-D 186 FURNAS CTEEP CJE 

121 
Duke Energy CTEEP 

Vale 
Paranapanema 

154 Eletrosul Eletrosul Enersul 187 FURNAS CTEEP COPEL-D 

122 Duke Energy CTEEP Mococa 155 Eletrosul Eletrosul RGE 188 FURNAS CTEEP CLPE 

123 Eletronorte Eletronorte CELPA 156 Eletrosul Eletrosul Eletrocar 189 FURNAS CTEEP CPFL-D 

124 Eletronorte Eletronorte CELTINS-D 157 Eletrosul CEEE-T AES Sul 190 FURNAS CTEEP CSPE 

125 Eletronorte Eletronorte CEMAR 158 Eletrosul CEEE-T CEEE 191 FURNAS CTEEP ELEKTRO 

126 Eletronorte Eletronorte CEMAT 159 Eletrosul CEEE-T RGE 192 FURNAS CTEEP Eletropaulo 
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193 FURNAS CTEEP Enersul 224 FURNAS FURNAS CSPE 255 LIGHT FURNAS DME 

194 FURNAS CTEEP Nacional 225 FURNAS FURNAS ELEKTRO 256 LIGHT FURNAS ESCELSA 

195 FURNAS CTEEP Piratininga 226 FURNAS FURNAS Eletropaulo 257 LIGHT FURNAS LIGHT-D 

196 FURNAS CTEEP Santa Cruz 227 FURNAS FURNAS ENERSUL 258 LIGHT FURNAS Bandeirante 

197 FURNAS CTEEP Paranapanema 228 FURNAS FURNAS Nacional 259 LIGHT FURNAS Bragantina  

198 FURNAS CTEEP Mococa 229 FURNAS FURNAS Piratininga 260 LIGHT FURNAS Caiua 

199 FURNAS EBTE CEMAT 230 FURNAS FURNAS Santa Cruz 261 LIGHT FURNAS CEMAT 

200 FURNAS Eletronorte CELPA 231 FURNAS FURNAS Paranapanema 262 LIGHT FURNAS CJE 

201 FURNAS Eletronorte CELTINS-D 232 FURNAS FURNAS Mococa 263 LIGHT FURNAS COPEL-D 

202 FURNAS Eletronorte CEMAR 233 LIGHT CTEEP Bandeirante 264 LIGHT FURNAS CSPE 

203 FURNAS Eletronorte CEMAT 234 LIGHT CTEEP Bragantina 265 LIGHT FURNAS ELEKTRO 

204 FURNAS Eletronorte Eletroacre 235 LIGHT CTEEP Caiua 266 LIGHT FURNAS Eletropaulo 

205 FURNAS Eletronorte CELG-D 236 LIGHT CTEEP CJE 267 LIGHT FURNAS Enersul 

206 FURNAS Eletronorte CEPISA 237 LIGHT CTEEP COPEL-D 268 LIGHT FURNAS Nacional 

207 FURNAS Eletronorte CERON 238 LIGHT CTEEP CLPE 269 LIGHT FURNAS Piratininga 

208 FURNAS Eletronorte Amazonas 239 LIGHT CTEEP CPFL-D 270 LIGHT FURNAS Santa Cruz 

209 FURNAS FURNAS CEB 240 LIGHT CTEEP CSPE 271 LIGHT FURNAS Paranapanema 

210 FURNAS FURNAS CELG-D 241 LIGHT CTEEP ELEKTRO 272 LIGHT FURNAS Mococa 

211 FURNAS FURNAS CEMIG-D 242 LIGHT CTEEP Eletropaulo 273 LIGHT LIGHT LIGHT-D 

212 FURNAS FURNAS AMPLA-D 243 LIGHT CTEEP Enersul 274 Queiroz 
Galvão 

Brasnorte CEMAT 

213 FURNAS FURNAS CLPE 244 LIGHT CTEEP Nacional 275 Queiroz 
Galvão 

EBTE CEMAT 

214 FURNAS FURNAS CPFL-D 245 LIGHT CTEEP Piratininga 276 Queiroz 
Galvão 

Eletronorte CELPA 

215 FURNAS FURNAS DME 246 LIGHT CTEEP Santa Cruz 277 Queiroz 
Galvão 

Eletronorte CELTINS-D 

216 FURNAS FURNAS ESCELSA 247 LIGHT CTEEP Paranapanema 278 Queiroz 
Galvão 

Eletronorte CEMAR 

217 FURNAS FURNAS LIGHT-D 248 LIGHT CTEEP Mococa 279 Queiroz 
Galvão 

Eletronorte CEMAT 

218 FURNAS FURNAS Bandeirante 249 LIGHT FURNAS CEB 280 Queiroz 
Galvão 

Eletronorte Eletroacre 

219 FURNAS FURNAS Bragantina 
(Energisa) 

250 LIGHT FURNAS CELG-D 281 Queiroz 
Galvão 

Eletronorte CELG-D 

220 FURNAS FURNAS Caiua 251 LIGHT FURNAS CEMIG-D 282 Queiroz 
Galvão 

Eletronorte CEPISA 

221 FURNAS FURNAS CEMAT 252 LIGHT FURNAS AMPLA-D 283 Queiroz 
Galvão 

Eletronorte CERON 

222 FURNAS FURNAS CJE 253 LIGHT FURNAS CLPE 284 Queiroz 
Galvão 

Eletronorte Amazonas 

223 FURNAS FURNAS COPEL-D 254 LIGHT FURNAS CPFL-D 285 Santo Antônio Eletronorte CELPA 
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286 Santo Antônio Eletronorte CELTINS-D 318 TRACTEBEL Eletronorte CELPA 350 TRACTEBEL FURNAS CSPE 

287 Santo Antônio Eletronorte CEMAR 319 TRACTEBEL Eletronorte CELTINS-D 351 TRACTEBEL FURNAS ELEKTRO 

288 Santo Antônio Eletronorte CEMAT 320 TRACTEBEL Eletronorte CEMAR 352 TRACTEBEL FURNAS Eletropaulo 

289 Santo Antônio Eletronorte Eletroacre 321 TRACTEBEL Eletronorte CEMAT 353 TRACTEBEL FURNAS Enersul 

290 Santo Antônio Eletronorte CELG-D 322 TRACTEBEL Eletronorte Eletroacre 354 TRACTEBEL FURNAS Nacional 

291 Santo Antônio Eletronorte CEPISA 323 TRACTEBEL Eletronorte CELG-D 355 TRACTEBEL FURNAS Piratininga 

292 Santo Antônio Eletronorte CERON 324 TRACTEBEL Eletronorte CEPISA 356 TRACTEBEL FURNAS Santa Cruz 

293 Santo Antônio Eletronorte Amazonas 325 TRACTEBEL Eletronorte CERON 357 TRACTEBEL FURNAS Vale 
Paranapanema 

294 TRACTEBEL ATE VII COPEL-D 326 TRACTEBEL Eletronorte Amazonas 358 TRACTEBEL FURNAS Mococa 

295 TRACTEBEL CEEE-T AES Sul 327 TRACTEBEL Eletrosul AES Sul 359 TRACTEBEL RS Energia RGE 

296 TRACTEBEL CEEE-T CEEE 328 TRACTEBEL Eletrosul CEEE 360 TRACTEBEL RS Energia Hidropan 

297 TRACTEBEL CEEE-T RGE 329 TRACTEBEL Eletrosul CELESC 361 TRACTEBEL RS Energia DEMEI 

298 TRACTEBEL CEEE-T Hidropan 330 TRACTEBEL Eletrosul COPEL-D 362 TRACTEBEL STC CELESC 

299 TRACTEBEL CEEE-T DEMEI 331 TRACTEBEL Eletrosul Enersul     

300 TRACTEBEL CELG-T CELG-D 332 TRACTEBEL Eletrosul RGE     

301 TRACTEBEL CELG-T CEMAT 333 TRACTEBEL Eletrosul Eletrocar     

302 TRACTEBEL COPEL COPEL-D 334 TRACTEBEL ETAU RGE     

303 TRACTEBEL COPEL Bandeirante 335 TRACTEBEL FURNAS CEB     

304 TRACTEBEL COPEL Bragantina 
(Energisa) 

336 TRACTEBEL FURNAS CELG-D     

305 TRACTEBEL COPEL Caiua 337 TRACTEBEL FURNAS CEMIG-D     

306 TRACTEBEL COPEL CJE 338 TRACTEBEL FURNAS AMPLA-D     

307 TRACTEBEL COPEL CSPE 339 TRACTEBEL FURNAS CLPE     

308 TRACTEBEL COPEL CPFL-D 340 TRACTEBEL FURNAS CPFL-D     

309 TRACTEBEL COPEL CLPE 341 TRACTEBEL FURNAS DME     

310 TRACTEBEL COPEL ELEKTRO 342 TRACTEBEL FURNAS ESCELSA     

311 TRACTEBEL COPEL Eletropaulo 343 TRACTEBEL FURNAS LIGHT-D     

312 TRACTEBEL COPEL Nacional 344 TRACTEBEL FURNAS Bandeirante     

313 TRACTEBEL COPEL Piratininga 345 TRACTEBEL FURNAS Bragantina 
(Energisa) 

    

314 TRACTEBEL COPEL Santa Cruz 346 TRACTEBEL FURNAS Caiua     

315 TRACTEBEL COPEL Vale 
Paranapanema 

347 TRACTEBEL FURNAS CJE     

316 TRACTEBEL COPEL Mococa 348 TRACTEBEL FURNAS CEMAT     

317 TRACTEBEL COPEL Enersul 349 TRACTEBEL FURNAS COPEL-D     
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Para a aplicação da metodologia DEA, a amostra do trabalho é composta por 362 DMUs, 
as quais representam a quantidade de caminhos entre os segmentos do sistema elétrico 
brasileiro e das empresas abordadas na análise. Este trabalho se baseia nos princípios do 
modelo de redes do DEA apresentado pelo autor Kao (2009), para configurar os inputs, 
outputs e links. 

Por fim, este modelo apresenta diferentes contribuições: (1) no âmbito acadêmico, a 
literatura do DEA em redes não subdivide a amostra utilizando esse procedimento para 
avaliar caminhos; (2) no âmbito da Aneel, este modelo contribui para avaliar os caminhos 
mais eficientes os quais podem ser adotados como padrão, além disso, subdivide a 
amostra pelas peculiaridades regionais; (3) no setor de energia, as empresas do segmento 
têm como avaliar melhor os seus parâmetros.   

4.3 Seleção das variáveis 

A partir da pesquisa bibliográfica, foi possível mapear as variáveis utilizadas na literatura 
para os três segmentos do setor de eletricidade (geração, transmissão e distribuição) no 
mundo e no Brasil. O trabalho contempla uma revisão da literatura dos modelos de DEA 
aplicados no setor de energia, e assim, a pesquisa estrutura-se por meio de três etapas 
metodológicas: (1) delineamento da amostra; (2) sistematização dos trabalhos; (3) 
mapeamento da evolução da literatura, como ilustra a Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Etapas metodológicas para construção do trabalho. 

Na primeira etapa, realizou-se a sistematização dos trabalhos sobre DEA no setor de 
energia elétrica. A amostra é composta por 58 trabalhos, dos quais 45 estão publicados 
em revistas indexadas nas bases de dados Scopus e Web of Science, 11 estão na base de 
dados da Periódicos Capes, incluindo, por fim, 1 (uma) Tese de doutorado e 1 (uma) 
Dissertação de Mestrado. As pesquisas selecionadas referem-se ao período de 1983 até 
2015, caracterizando um espaço de 32 anos de desenvolvimento da literatura. 

Para as pesquisas realizadas nas bases de dados Scopus e Web of Science, utilizou-se de 
diferentes combinações de 11 palavras chaves: (1) DEA; (2) Network DEA; (3) NDEA; 
(4) Dynamic DEA; (5) Data Envelopment Analysis; (6) Dynamic; (7) Network; (8) 
Electricity; (9) Electric Energy; (10) Electric Power; (11) Energy Industry. 
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Dentre os artigos encontrados nas pesquisas, restringiu-se a análise ao realizar um filtro 
eliminando artigos repetidos, bem como através de uma leitura seletiva. Como critérios 
para eliminação a partir da leitura seletiva, analisou-se inicialmente, o título, palavras-
chaves e resumo dos artigos, buscando os trabalhos que estivessem relacionados ao tema 
da pesquisa: estudo de modelos de DEA nos três segmentos, geração, transmissão e 
distribuição, do setor de energia elétrica. 

Com isso, foram excluídos os trabalhos que apresentaram outros modelos que não se 
enquadram nos modelos de DEA analisados no presente trabalho; artigos que utilizam os 
termos dinâmico e redes em outras abordagens; artigos que utilizam outros tipos de 
análise no setor de energia. 

Essa análise foi realizada para as pesquisas na base de dados da Periódicos Capes, a fim 
de obter mais trabalhos que se adequem ao escopo da pesquisa e apresente aplicações no 
setor elétrico brasileiro. Por fim, ainda foram identificados 2 trabalhos que não 
contemplam nos resultados das pesquisas a partir das palavras-chaves, contudo, estão 
presentes nas referências bibliográficas das pesquisas analisadas e se enquadram no 
presente escopo. A Tabela 4.6 ilustra os quantitativos da amostra das análises realizadas 
nas sub-etapas do processo metodológico. 

Tabela 4.6 – Resultados do processo de delineamento da amostra. 

Delineamento da pesquisa Quantidade 

Trabalhos identificados com as palavras-chaves 441 

Trabalhos selecionados após leitura seletiva 43 

Trabalhos selecionados após leitura seletiva da base de dados do Periódicos Capes 56 

Amostra final de trabalhos 58 

 

Assim, foram selecionados os artigos os quais foram mais citados, e que se enquadravam 
no objetivo da pesquisa, como também, artigos recentes na literatura. Como já dito, não 
foi encontrado nenhum artigo envolvendo NDEA com aplicações no setor elétrico, porém 
os trabalhos de Nemoto e Goto (2003) e Tone e Tsutsui (2014) apresentam nas respectivas 
pesquisas a avaliação do setor por meio de modelo dinâmico.  

Contudo, obteve-se uma amostra de 58 artigos que abordam modelos de DEA com 
aplicações no setor elétrico, envolvendo modelos clássico, híbridos e dinâmicos. Na 
segunda etapa metodológica para construção da revisão de literatura realizou-se a 
sistematização dos trabalhos organizando-os de acordo com as aplicações nos segmentos 
do setor elétrico: (1) geração, (2) transmissão e (3) distribuição. 

Dessa forma, foi possível realizar análises das aplicações para cada segmento, o que 
remete a etapa 3 do processo metodológico, em que se sistematizou em uma evolução 
cronológica os modelos utilizados na literatura, bem como as variáveis de input, output, 
e intermediárias utilizadas na literatura, em suas respectivas dimensões, no qual agrupa-
se em: Custos, Qualidade, Produtividade, Ambiental, ou relacionadas ao Mercado. Como 
ilustra as Tabelas 4.7, 4.8 e 4.9. 

Tabela 4.7 – Variáveis de input encontradas na literatura. Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 4.8 – Variáveis de output encontradas na literatura. Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 4.9 – Variáveis de intermediárias encontradas na literatura. Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base no objetivo da pesquisa, as dimensões de mercado e ambiental foram excluídas. 
Logo, limita-se a análise para as dimensões de Custo, Produtividade e Qualidade, de 
modo que busca avaliar a eficiência do sistema elétrico para ser possível reduzir as tarifas 
aos consumidores, como também, aumentar a rentabilidade para as empresas, além de 
diminuir os índices de interrupções, os quais afetam na qualidade percebida pelo cliente. 

Buscou-se, então, verificar as variáveis que estão presentes na maior quantidade de 
artigos, para os três segmentos do setor, geração, transmissão e distribuição, relacionados 
com as três áreas, custo, qualidade e produtividade, e assim, identificar se são variáveis 
de input (I), output (O), ou link (L), ou seja, variáveis intermediárias. Com isso, pode-se 
verificar na Tabela 4.10, a sistematização dessa análise para os autores da amostra da 
pesquisa com as variáveis mais referenciadas (ver Anexo IV a tabela completa).  

Tabela 4.10 – Sistematização das variáveis. Fonte: Elaboração própria. 
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Com base na Tabela 4.10, observa-se que as variáveis mais recorrentes na literatura são 
as apresentadas na Tabela 4.11, além dessas variáveis acrescenta-se outras utilizadas pela 
Aneel como: o número de módulos como output no segmento de transmissão, e a 
quantidade de horas de fornecimento interrompido como variável de output no segmento 
de distribuição. 

Os trabalhos de Nemoto e Goto (2003) e Tone e Tsutsui (2014) avaliam por meio do 
modelo dinâmico os três segmentos, na perspectiva de empresas verticalizadas, provando 
a utilidade dos modelos dinâmicos e DNSBM. Assim, a proposta deste trabalho 
diferencia-se pelo uso do modelo NDEA, sendo embasado pelas aplicações dos modelos 
dinâmicos no setor de energia elétrica, e pelo tipo de análise, o qual tem como suporte as 
dimensões de custos, qualidade e produtividade. 

Tabela 4.11 – Variáveis mais frequentes na literatura. Fonte: Elaboração própria. 

  Geração Transmissão Distribuição 

 Input Output Input Output Input Output 

Custo OPEX  OPEX  OPEX  

Produtividade 

Mão de Obra 
Energia 
Produzida 

 Número de 
transformadores 

Mão de Obra 
Número de 
consumidores 

Consumo de 
combustível 

  Capacidade de 
transformação 

Capacidade de 
transformação 

Área de 
concessão 

Capacidade Instalada   Comprimento da rede 
Comprimento da 
rede 

Energia 
distribuída 

     Vendas totais 

Qualidade 

    Perdas DEC 
     FEC 
     IASC 

 

Para a seleção das variáveis a serem utilizadas no modelo proposto, toma-se como base 
essas variáveis encontradas na literatura e utilizadas pelo agente regulador. O primeiro 
critério de corte na seleção foi a disponibilidade dos dados, com isso, elimina-se as 
variáveis de mão de obra, número de módulos e capacidade de transformação. 

A variável consumo de combustível é frequentemente utilizada na literatura no segmento 
de geração, representando a quantidade de combustível utilizada de carvão, gás natural, 
petróleo, combustíveis nucleares. Dessa forma, como a presente pesquisa objetiva 
analisar a geração de energia de fonte hídrica, essa variável não se aplica ao contexto. 

O segundo critério para seleção das variáveis foram análises realizadas de informações 
obtidas em notas técnicas e das contribuições de outras concessionárias para o modelo. 
Assim, como já abordado no terceiro problema encontrado no modelo atual no Capítulo 
2 dessa dissertação, critica-se o uso conjunto das variáveis de número de transformadores 
e comprimento da rede, de modo que ambas traduzem a ideia de dispersão da área 
atendida, tornando-se então redundante.  

A ABRATE afirma, ainda, que o uso da variável “número de transformadores” não 
contribui de forma efetiva para o cálculo de eficiência das empresas, de modo que se opta 
pelo uso da variável “comprimento de rede”. Contudo, essa variável não considera os 
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diferentes níveis de tensão da rede, então, embasado nos trabalhos de Pollit (1994) e 
Nemoto e Goto (2003), opta-se por utilizar a variável de capacidade de transmissão, a 
qual consiste na soma ponderada do comprimento de rede de transmissão (km) com o 
nível de tensão (kV). 

Com a finalidade de substituir a variável de capacidade de transformação e tomando como 
base os trabalhos que utilizam modelos dinâmicos, optou-se por empregar: (1) para o 
segmento de transmissão, a variável de energia transmitida, utilizada como link no 
trabalho de Tone e Tsutsui (2014) e como output por Von Geymueller (2009); (2) para o 
segmento de distribuição, a variável de potência instalada (kVA), abordada na pesquisa 
de Nemoto e Goto (2003), Pombo e Taborda (2006) e Amado et al. (2013). 

Com relação as variáveis de qualidade do segmento de distribuição, observou-se 
diferentes abordagens sobre as variáveis de DEC e FEC pelos autores. Como apresentado 
no quinto problema do modelo atual no Capítulo 2, a variável de horas de fornecimento 
interrompida, utilizada pela Aneel, só considera os valores de DEC. Para isso, propõe-se 
seguir a sugestão dos trabalhos de Daniel e Gomes (2013) e Goulart e Sperandio (2014), 
e utilizar a variável de quantidade total de interrupções do fornecimento de energia sendo 
representada pelo produto entre DEC e FEC (DEC x FEC).  

Além disso, é importante ressaltar que as variáveis de qualidade, excetuando-se o Índice 
Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC), são outputs indesejáveis, ou seja, produtos 
cuja produção deve ser minimizada. Para prover o correto tratamento sobre esses dados, 
foram empregadas duas abordagens diferentes: (1) para variável “DEC x FEC” aplicou-
se o método Multiplicative Inverse (MLT) desenvolvido por Golany e Roll (1989), de 
modo que transforma os outputs indesejáveis em seu inverso (1/DEC* FEC); (2) para 
variável “perdas” utilizou o método Incorporating undesirable outputs as inputs (INP), o 
qual considera os outputs indesejáveis como inputs no problema. 

Tschaffon e Meza (2011) consideram a abordagem MLT mais recomendada para o 
tratamento de outputs indesejáveis por ser um método mais restritivo. Contudo, como o 
uso desse método para a variável de perdas resulta em valores muito pequenos, assim, 
opta-se por um método alternativo, o INP, o qual é mais intuitivo, mais simples e de 
acordo com o teorema de Scheel (2001) fornece o mesmo conjunto de DMUs eficientes 
que outras abordagens mais complexas. 

Ainda com relação as variáveis de qualidade, Dyson et al. (2001) alertam para a armadilha 
de misturar medidas de volume e índices que podem gerar distorções nas análises de 
eficiência. Como as variáveis de qualidade selecionadas do presente trabalho são índices, 
deve-se adotar estratégias para transformá-las em unidades de volume. Assim, sabendo 
que as variáveis de IASC, DEC e FEC são normalizadas pelo número de consumidores, 
utilizou-se como artifício a multiplicação desses índices pelo número de consumidores de 
cada empresa, passando então a ser medidas de volume. 

Por fim, o último critério utilizado para seleção das variáveis de produtividade do 
segmento de distribuição foram os métodos AHP e PCA, comentados no capítulo anterior. 
Primeiramente, aplicou-se o método AHP, a fim de determinar as prioridades compostas 
pelas opiniões de especialistas e o grau de importância das quatro variáveis de 
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produtividade (número de consumidores, área de concessão, energia distribuída e vendas 
totais) para o cálculo de eficiência das concessionárias de distribuição.  

Para isso, aplicou-se um questionário online (Anexo I) na concessionária de distribuição 
do Rio Grande do Norte (Cosern), devido ao acesso mais fácil, e obteve-se respostas de 
três especialistas. Com isso, calculou-se as prioridades compostas (ver cálculos 
detalhados no Anexo II) e encontrou os seguintes pesos para as variáveis, em ordem 
decrescente: (1) energia distribuída - 0,343; (2) número de consumidores – 0,337; (3) 
vendas totais – 0,260; e área de concessão – 0,060. 

Assim, nota-se a pouca importância dada para a variável de área de concessão pelos 
especialistas no que se refere ao cálculo de eficiência das distribuidoras, com isso, realiza-
se o primeiro corte das variáveis de produtividade. Devido à proximidade dos pesos das 
demais variáveis e com o objetivo de reduzir o número de outputs do modelo, utilizou o 
método PCA – Análise de Componentes Principais com o uso do software SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences).  

Para definir o número de componentes principais a serem utilizados é necessário 
estabelecer o percentual da variância total explicada associada ao seu respectivo 
autovalor. A partir da Tabela 4.12 e pelo critério de Kaiser, em que só se utiliza os 
componentes principais com autovalor associado maior que um, pode-se concluir que as 
variáveis demandam apenas um componente principal, o qual representa uma variância 
explicada de 97,29% dos dados originais (ver cálculos detalhados em Anexo III).  

Tabela 4.12 – Variância total explicada por cada componente. 

Variância total explicada 

Componente Valores próprios iniciais Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância 

1 2,919 97,289 97,289 2,919 97,289 

2 ,072 2,408 99,697   

3 ,009 ,303 100,000   

 

A partir disso, foi calculada a correlação univariada entre as variáveis originais e o 
componente principal encontrado, de modo que as variáveis cujas estimativas tiverem 
correlações altamente significativas com o componente principal e com menor valor – p 
serão utilizadas como variáveis de output no modelo DEA. 

Tabela 4.13 – Correlações dos outputs com o componente principal. 

  PCA valor p 

Vendas totais (mil R$) 0,994 2,89841E-47 

Energia Distribuída (MWh) 0,990 3,86285E-42 

Nº Consumidores (Uni) 0,976 2,82317E-33 



75 

 

Com os resultados obtidos (Tabela 4.13), observa-se que a variável “vendas totais” 
apresenta a maior correlação (0,994) com o componente principal que explica a 97,29% 
da variância total dos dados e é significativa (valor-p < 0,01). Assim, propõe-se aplicar 
no modelo apenas a variável de vendas totais dentre as quatro previamente selecionadas. 

Como o objetivo do trabalho é a minimização dos custos operacionais e 
consequentemente da tarifa, ao realizar isso mantendo o nível de vendas implica que 
houve uma maior distribuição de energia e/ou aumento do número de consumidores, com 
isso, a variável de vendas totais de certa forma engloba o comportamento das variáveis 
de distribuição de energia e número de consumidores, o que corrobora com os resultados 
obtidos pelo PCA e correlação de Perason.  

Assim, as variáveis selecionadas após todos os critérios de corte a serem utilizadas no 
modelo proposto são apresentadas na Tabela 4.14, em seguida são explicadas as demais 
variáveis ainda não comentadas.  

Tabela 4.14 – Variáveis selecionadas para modelo proposto. 

  Geração Transmissão Distribuição 

 Input Output Link Input Output Link Input Output 

Custo OPEX     OPEX     OPEX   

Produtividade 
  Capacidade 

Instalada 
Energia 

Produzida 
  Capacidade de 

transmissão 
Energia 

Transmitida 
  Potência Instalada 

      Vendas totais 

Qualidade 
            Perdas 1/DEC*FEC 

              IASC 

 

A Energia produzida é a quantidade média anual de produção de energia de todas as 
usinas de cada empresa. Um dos objetivos atuais é a maximização da produção de energia 
elétrica no sistema de hidrelétricas, o que auxilia a manter os preços das tarifações mais 
baixos, uma vez que reduz a necessidade de geração das termelétricas, que é considerada 
uma fonte de energia mais cara e mantem, assim, a bandeira tarifária verde. A unidade de 
análise dessa variável é Mega Watt hora (MWh). 

Capacidade Instalada é a capacidade máxima de produção de uma usina hidrelétrica, ou 
seja, é a quantidade máxima de energia que pode ser produzida numa hidrelétrica, numa 
determinada unidade de tempo (SAMPAIO et al., 2005). Analisar a quantidade de energia 
produzida de acordo com a potência instalada é verificar a existência ou não de ociosidade 
de capacidade energética nas usinas. A unidade de métrica utilizada é o Kilo Watt (KW). 

O OPEX é o custo com operação e manutenção das usinas geradoras das empresas de 
geração, esse custo é medido em reais (R$). O OPEX combina as despesas de mão de 
obra, combustível, materiais, depreciação, gestão de processos de produção e 
administração, e vários outros componentes, como afirma Vaninsky (2006). A variável 
do custo operacional é utilizada como input para os três segmentos do setor, e representa, 
então, o custo que cada empresa possui para manter em funcionamento o negócio. 

As Perdas de energia estão relacionadas as distâncias entre a localização geográfica das 
usinas até o consumo, como a energia distribuída é transportada em baixa tensão, por 
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razões técnicas e de segurança, existe, então, maiores perdas na rede, do que comparado 
ao segmento de transmissão que opera com alta tensão. 

As variáveis de qualidade, DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora), FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) 
e IASC (Índice Aneel de Satisfação do Consumidor), são utilizadas como output do 
segmento de distribuição, uma vez que representam a qualidade percebida pelos clientes 
do sistema.  

De acordo com Tschaffon e Meza (2011), a DEC indica o número de horas em média que 
um consumidor fica sem energia elétrica durante um período, já a FEC indica quantas 
vezes, em média, houve interrupção na unidade consumidora, seja residencial, industrial 
ou comercial. Já o IASC é o resultado da pesquisa junto ao consumidor residencial que a 
Aneel realiza anualmente para avaliar o grau de satisfação dos consumidores residenciais 
com os serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica. 

4.4 Coleta de dados 

A obtenção dos dados necessários para a realização das análises propostas na pesquisa foi 
realizada a partir de pesquisa documental, em relatórios e bancos de dados dos sistemas 
responsáveis pelo setor de energia elétrica brasileiro, sendo os principais a Aneel, o ONS 
(Operador Nacional do Sistema Elétrico), os relatórios oferecidos pela EPE (Empresa de 
Pesquisa Energética), e pelo MME (Ministério de Minas e Energia), como também os 
dados do SIN (Sistema Integrado Nacional) e da Bovespa. 

A coleta total dos dados secundários durou cerca de três meses para ser finalizada devido 
à ausência de um banco de dados unificado. Por exemplo, para a obtenção de todos os 
dados relativos ao OPEX buscou-se na Central de Informações econômico-financeiras do 
setor elétrico (CIEFSE) disponível no site da Aneel, no site da Bovespa, a partir de 
Demonstrações contábeis regulatórias (DCR) principalmente as Demonstrações de 
Resultado do Exercício (DRE) e ainda nos Relatórios de Informações Trimestrais (RIT) 
disponíveis nos sites das próprias empresas. 

Os custos operacionais correspondem aos custos com Pessoal, Materiais, Serviço de 
Terceiros, Outros Custos Operacionais, Tributos e Seguros relativos à atividade de 
distribuição e comercialização de energia elétrica. 

A Tabela 4.15 apresenta a sistematização das variáveis com as suas classificações e o 
segmento a qual pertencem, assim como a unidade de medida utilizada e as fórmulas para 
a determinação das variáveis que necessitaram de modificações, por fim, a fonte de coleta 
de dados. 

 

 

 

 



77 

 

Tabela 4.15 – Descrição das variáveis utilizadas. 

Segmento Classificação Variável Unidade (Fórmula) Fonte 

Geração 

Input OPEX mil R$ 
Bovespa / Aneel / Demonstrações 

financeiras (site das empresas) 

Link Capacidade Instalada KW Aneel (Banco de Informação de Geração) 

Output Energia Produzida MWh Aneel (Relatórios) 

Transmissão 

Input OPEX mil R$ 
Bovespa / Aneel / Demonstrações 

financeiras (site das empresas) 

Link 
Capacidade de 

transmissão 
KV*Km (Comprimento 

da rede * Nível de tensão) 
Aneel (Relatórios) 

Output Energia Transmitida R$ ONS  

Distribuição 

Input 
OPEX mil R$ 

Bovespa / Aneel / Demonstrações 
financeiras (site das empresas) 

Perdas MWh Aneel (Relatórios) 

Output 

Potência Instalada KVA Aneel (Relatórios) 

Vendas totais mil R$ Aneel (Relatórios) 

IASC 
IASC * Número de 

consumidores 
Aneel (Relatórios) 

1/DEC*FEC 
(1/DEC*FEC) * Número 

de consumidores 
Aneel (Relatórios) 

 

4.5 Definição do modelo 

Para avaliar a eficiência do sistema elétrico pode-se utilizar como procedimento de 
reavaliação de tarifa os modelos não-paramétricos, como a Análise Envoltória de Dados 
e modelos paramétricos, como a Fronteira Estocástica (SFA – Stochastic Frontier 

Analysis). Destaca-se o trabalho de Pombo (2006), o qual afirma que o DEA se adapta 
melhor para as necessidades de eficiência do que a fronteira estocástica por cinco 
motivos. Primeiramente, DEA está diretamente centrado na estimativa de fronteira e de 
eficiência, ao invés de uma tendência central ou tendenciosa como nas medidas da SFA. 
Segundo fator é que não há, a priori, uma suposição sobre a forma analítica da função de 
produção. O terceiro motivo considera DEA como adequada para medir a eficiência 
técnica em processos de produção com múltiplas entradas e saídas. Em quarto lugar, DEA 
permite a utilização de variáveis ambientais ou variáveis que não estejam diretamente 
incluídas na função produção, mas que possuam efeitos sobre a taxa de entradas / saídas. 
Por fim, em quinto lugar, a determinação do tipo de retorno e o seu efeito sobre a 
eficiência é simples. 

Contudo, deve-se observar que o DEA também possui algumas deficiências, como em 
relação aos resultados que são sensíveis a erros nos dados, inclusão e exclusão de 
observações e variáveis, especificação do modelo e ainda, deve-se analisar a relação entre 
o número de unidades avaliadas e o número de variáveis de entrada / saída usadas, uma 
vez que podem influenciar os resultados da eficiência. 

Apesar disto, vários trabalhos apontam a adequabilidade da metodologia DEA na análise 
de eficiência de empresas do setor de energia (ZHANG; BARTELS, 1998; RESENDE, 
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2002; DELMAS; TOKAT, 2002; CHERCHYE; POST, 2003; WANG et al., 2007; 
SARKIS; CORDEIRO, 2009). Por fim, destaca-se a ausência do uso da análise DEA em 
redes (NDEA – Network Data Envelopment Analysis), o qual analisa internamente a caixa 
preta, ou seja, os processos que compõe a rede do sistema em um modelo único de 
produção multi-estágios. 

Andrade e Sant’ana (2011) reforçam a importância do uso de uma análise da rede em um 
modelo único do sistema elétrico brasileiro, uma vez que a produção e o consumo do 
produto se desenvolvem concomitantemente, exige-se, assim, que haja uma rede 
interligando o espaço de geração ao espaço de utilização, além disso, afirmam que 
qualquer evento que afete um dos elos desta rede irá impactar no fluxo como um todo. 

Portanto, observa-se que como os elos da cadeia estão amplamente relacionados, de forma 
que existe um impacto direto e imediato das mudanças entre os segmentos do sistema 
elétrico, a análise da rede em um único modelo de avaliação de eficiência pode ser 
interessante e impactar na definição da tarifação da energia elétrica. 

Dessa forma, o modelo a ser utilizado é o modelo NDEA, respondendo ao principal 
objetivo do trabalho, o qual é propor um novo modelo de análise de eficiência do sistema 
elétrico brasileiro a fim de tornar a revisão tarifária melhor ajustada à realidade do sistema 
elétrico, verificando a eficiência energética do sistema de maneira unificada. 

O modelo de redes é classificado como modelo de três estágios, sendo cada estágio um 
segmento do sistema elétrico, de modo que: 1º estágio – Geração de energia, 2º estágio – 
Transmissão de energia, e 3º estágio – Distribuição de energia. Além disso, utiliza-se na 
pesquisa o modelo relacional proposto por Kao (2009), apresentando estrutura em série. 

Este modelo realiza duas análises: uma agregada, verificando a eficiência total da rede, e 
outra univariada, de maneira a analisar cada estágio, verificando as respectivas 
particularidades e os efeitos de um estágio sobre os demais. Assim, na análise separada 
será utilizado o modelo CCR em comparação com o NDRS em cada segmento do sistema 
elétrico brasileiro. O modelo NDEA a ser utilizado também é CCR, optou-se pelo uso 
desse modelo ao invés do modelo BCC, uma vez que o último apresenta algumas 
deficiências já apresentadas no Capítulo 3. A sistematização das análises com as 
respectivas modelagens é ilustrada na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Análises e modelagens utilizadas na pesquisa. Fonte: Elaboração própria. 

O software computacional escolhido para resolver o problema de otimização dos modelos 
foi o Excel com a ferramenta Solver, devido a sua grande difusão em empresas e 
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facilidade de manipulação. Como o Solver presente no software é uma versão limitada a 
200 variáveis e 100 restrições, foi necessária à instalação da versão trial do Solver Pro. 
A Figura 4.5 apresenta a representação do modelo proposto. 

 

Figura 4.5 – Modelo proposto com todas variáveis. Fonte: Elaboração própria. 

Em que: 

7�  = OPEX da Geração A�  = Capacidade Instalada 

7�  = OPEX da Transmissão A�  = Capacidade de Transmissão 

7�  = OPEX da Distribuição A�  = Vendas Totais 

7�  = Perdas Não Técnicas A�  = 1/DEC*FEC 

_�  = Energia Produzida A�  = IASC 

_�  = Energia Transmitida A�  = Potência Instalada de Distribuição 

O modelo matemático NDEA primal com orientação ao output é expresso por: 

6=E     QR? =  ∑ ]>7>?�>��   

9:;<=�� 
:    (1)  ∑ :BAB?�B�� = 1  

(2) ∑ :BAB�  −  ∑ ]>7>��>��  ≤ 0�B��        ; = 1, … ,362  

(3) d�_�� + :�A�� −  ]�7�� ≤ 0      ; = 1, … ,362  

(4) d�_�� + :�A�� −  (]�7�� + d�_��) ≤ 0     ; = 1, … ,362                                     (Equação 4.1) 

(5) ∑ :BAB�  −  (∑ ]>7>?�>�� + d�_��) ≤ 0�B��        ; = 1, … ,362  

:B ,  ]>< d` ≥ 0,  ∀ = 1, … ,  6 ,  = = 1, … ,  4 , r = 1,2.  
Para a aplicação do modelo descrito assume-se que dado um conjunto de múltiplos inputs 

e múltiplos outputs, todos os inputs impactam todos os outputs. Contudo, dado que as 
DMUs do modelo são os caminhos entre empresas do sistema e os dados obtidos das 
variáveis são por empresa e não por caminho, encontra-se um problema de 
compartilhamento de recursos. Por exemplo, uma geradora que produz certa quantidade 
de energia deve compartilhar essa energia com cinco transmissoras, logo esse valor da 
variável de energia produzida tem que ser particionado entre as empresas de transmissão. 

Como os valores exatos para cada caminho não é sabido, deve-se encontrar os valores das 
proporções a partir das quais os dados das variáveis compartilhadas serão estimados. Para 
isso utilizou a metodologia proposta por Li et al. (2015) que se baseia na visão de uma 
DMU como uma unidade de negócio consistida por um conjunto de subunidades 
independentes sobre as quais o modelo de DEA convencional pode ser aplicado. 
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Aplicando essa metodologia no caso estudado, toma-se como base a visão de que a DMU 
atua como uma unidade de negócio constituída por K subunidades independentes, em que 
cada subunidade k representa cada transmissora ou distribuidora. Cada subunidade k é 
formada de modo que cada porção do input i (�>?7>) impacta todo output r (dB?AB), então 
a condição de interação completa dos inputs para outputs é satisfeita no nível das 
subunidades, com isso, pode-se aplicar o modelo de DEA. 

 

Figura 4.6 – Compartilhamento de recursos em subunidades. 

Uma vez resolvido o problema da divisão apropriada dos inputs e outputs através de suas 
respectivas subunidades, o modelo proposto do NDEA pode ser aplicado. Para encontrar 
as proporções dos inputs e outputs, uma adaptação do modelo CCR proposto por Li et al. 
(2015) foi utilizada.  

Assume-se que j DMUs serão avaliadas em termos de um conjunto de i inputs e r outputs, 
e cada r output apresenta q sub-tipos, e cada DMU é representada por um conjunto de k 

subunidades (�>?7>, dB?AB). Como observa-se na Figura 4.6, considere �>
{como o peso 

particionado do input i relacionado ao sub-tipo q do output r, sendo i = r. Também, 
considere dB?

{ como o peso particionado do subtipo q do output r relacionado à subunidade 

k. Por fim, considere �>?
{ como o peso particionado do input i relacionado ao subtipo q do 

output r e a subunidade k, sendo i = r. 

A utilização do modelo tem a finalidade de detalhar os valores estimados das proporções 
β dos outputs e γ dos inputs, já que os valores exatos não são disponíveis, para isso é 
necessário saber um intervalo que essas proporções estejam inseridas (�>? ≤ �>? ≤ �>? e 
�>? ≤ �>? ≤ �>?). Buscou-se na literatura e bases de dados da Aneel informações que 
servissem como limitantes e utilizou as proporções obtidas através dos valores de 
encargos do uso do sistema. Por exemplo, a quantidade de energia transmitida de uma 
empresa transmissora para uma distribuidora tem relação com a quantidade de encargos 
pago pela empresa distribuidora para a transmissora por usar o seu sistema de 
transmissão. Logo o problema de programação linear é expresso por: 
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6=E     QR =  ∑ ]>7>��>̂��   

9:;<=�� 
:    (1)  ∑ :B
{AB��

{\B�� = 1  

(2) ∑ :B
{AB�

{  −  ∑ �>
{7>�>̂��  ≤ 0\B��        � = 1, = = , ∀;  

(3) ∑ dB?
{ AB�

{  −  ∑ �>?
{ 7>�>̂��  ≤ 0\B��     � = 2, = = , ∀ �, ∀ ;  

(4) ∑ dB?
{�?��  = :B

{             � = 2, ∀                                                                          (Equação 4.2) 

(5) ∑ �>?
{�?�� + �>

{ =  ]>       ∀ =  
(6) ]>�>? ≤ �>?

{ ≤ ]>�>?             � = 2, ∀ �         

(7) :B
{�B?

{ ≤ dB?
{ ≤ :B

{�B?
{         � = 2, ∀ �       

:B
{ ,  ]>, dB?

{ , �>
{ , �>?

{ ≥ 0,  ∀, =, �, �  

Com o resultado ótimo do modelo 4.2 encontra-se os valore das proporções de acordo 
com as seguintes fórmulas:  

�B? =  dB?
{ :B

{⁄   ,   �>? =  �>?
{ ]>⁄                                                                                    (Equação 4.3) 

É necessário ressaltar que para a aplicação no sistema elétrico o modelo foi utilizado duas 
vezes, uma considerando a relação de empresas geradoras com as transmissoras e das 
empresas transmissoras com as distribuidoras. Em ambos os casos existe uma variável de 
input (OPEX) e duas variáveis de output (Capacidade instalada ou de transmissão e a 
Energia produzida ou transmitida), logo considera-se no modelo i = r como sendo as 
empresas geradoras ou transmissoras relacionadas, respectivamente, às suas subunidades 
k como sendo as empresas transmissoras e distribuidoras. Os sub-tipos q dos outputs 

variam de 1 à 2 e representam, respectivamente, a Capacidade instalada ou de transmissão 
e a Energia produzida ou transmitida. 

Após a obtenção das proporções das variáveis foi realizada a reorganização dos dados 
para todas as DMUs e por fim, é possível encontrar as eficiências NDEA do modelo 
proposto de avaliação da rede de suprimentos do setor elétrico brasileiro. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS 

E DISCUSSÃO 

Esse capítulo tem como objetivo analisar e discutir os dados coletados e as respectivas 
variáveis previamente selecionadas no capítulo 4 através de ferramentas estatísticas. 
Ainda serão apresentados os resultados encontrados nas análises de eficiência com o uso 
do DEA e por fim são validadas as hipóteses de pesquisa e expostas algumas discussões 
sobre os resultados obtidos da avaliação das redes de empresas do setor elétrico brasileiro 
e a influência na tarifação da energia elétrica.  

5.1 Análise descritiva das variáveis 

Com a finalidade de facilitar a compreensão em relação as variáveis e analisar os dados 
coletados, realizou-se uma análise descritiva com o uso do Excel e suas ferramentas 
estatísticas para calcular valores de máximo, mínimo, média aritmética, mediana e desvio 
padrão da amostra. 

Tabela 5.1 – Estatística descritiva das variáveis do modelo. 

Código Variável Máximo Mínimo Média Mediana Desvio Padrão 

G1 OPEX - G (mil R$) 1.342.849,00 1.746,00 591.847,29 431.670,00 454.441,73 

T1 OPEX - T (mil R$) 1.164.480,00 1.316,00 559.986,60 535.070,00 368.427,69 

D1 OPEX - D (mil R$) 2.281.480,00 7.917,00 368.246,78 246.447,00 455.243,97 

D2 Perdas Não Técnicas (MWh) 8.434.377,20 6.183,50 1.406.824,86 1.073.083,52 1.642.089,35 

G2 Energia Produzida (MWh) 41.791.170,21 613.379,93 19.540.459,69 26.103.940,73 13.877.590,45 

T2 Energia transmitida (R$) 435.970.243,69 1.924.021,17 254.177.355,50 305.906.138,97 126.518.428,02 

G3 Capacidade Instalada (kW) 10.615.131,00 121.500,00 5.197.535,10 5.783.600,50 3.763.422,10 

T3 Capacidade de transmissão (KV*Km) 6.289.917,50 14.030,00 3.045.008,64 2.794.934,20 1.991.449,99 

D3 Potência Instalada Distribuição (KVA) 22.477.828,00 63.647,50 4.836.696,46 3.333.471,25 5.190.495,60 

D4 Vendas totais (mil R$) 9.112.858,30 35.248,61 2.219.637,00 1.502.792,07 2.457.676,34 

D5 IASC 84,74 47,49 68,77 68,59 7,68 

D6 DEC (horas) 65,86 2,11 16,35 10,77 13,28 

D7 FEC (interrupções) 49,47 2,63 11,01 7,70 8,63 

 

A Tabela 5.1 apresenta a estatística descritiva das variáveis a serem utilizadas no modelo. 
Com base no desvio amostral é possível observar que existe uma heterogeneidade na 
amostra, no que se refere a maior parte dos indicadores, excetuando-se a variável IASC, 
a qual apresenta um desvio padrão relativamente baixo. 

Isso significa, por exemplo, no que se refere à variável OPEX, que existem empresas 
investindo mais em suas atividades operacionais em comparação com outras, buscando 
melhor produtividade ou qualidade do seu serviço. Ou, ainda, devido aos diferentes portes 
das concessionárias, os custos com pessoal, matérias e tributos serão menores para as de 
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pequeno porte em relação as de grande porte. A mesma lógica se repete para as variáveis 
de capacidade instalada dos três segmentos. 

Com relação aos valores de máximo e mínimo, verifica-se que existe uma grande 
amplitude dos dados, como uma empresa com altíssimo nível de vendas (R$ 
9.112.858,30) e outra com uma quantidade bem menor (R$ 35.248,61), fato esse que pode 
ser justificado pelo porte da empresa ou área de concessão a qual está inserida.  

Além disso, nota-se valores próximos entre média e desvio padrão, como na variável de 
perdas não técnicas, e em outros casos em que o desvio padrão supera o valor da média, 
como a variável potência instalada, representando a grande variabilidade presente nos 
dados. 

No que se refere a mediana, a qual é a medida de localização do centro da distribuição 
dos dados, para as variáveis de energia produzida, capacidade instalada e capacidade de 
transmissão, observa-se que a mediana se equivale à metade do valor máximo, 
demonstrando uma distribuição mais regular dos dados. 

Diferentemente ocorre nos casos das variáveis de energia transmitida, cujo valor da 
mediana se aproxima do valor máximo, então 50% da amostra transmitem alta quantidade 
de energia. Já para as variáveis de DEC e FEC, a mediana se aproxima dos valores 
mínimos, logo 50% das empresas estão com bons índices de qualidade (respectivamente, 
variando de 2,1 a 10,7 e de 2,6 a 7,7). 

Por fim, o índice IASC apresenta baixo desvio padrão, ou seja, os dados da amostra 
variam próximo à média, o que significa uma maior homogeneidade dos valores. Além 
disso, pode-se concluir que há uma boa percepção da qualidade pelos clientes, uma vez 
que o valor mínimo (47,49) se aproxima a 50% do índice IASC desejado. Então, de 
acordo com a satisfação dos clientes, a amostra não apresenta nenhuma empresa muito 
ruim e nenhuma muito boa (máximo é 84,74) em relação à qualidade do serviço prestado. 

Após finalizada a análise descritiva das variáveis, foi realizada uma análise quantitativa 
dos dados a fim de identificar quais variáveis contribuem mais para a análise de eficiência. 
Esta análise será apresentada na próxima seção.   

5.2 Análise quantitativa dos dados 

A análise quantitativa dos dados foi realizada com o uso do coeficiente de correlação 
linear de Pearson, que mede até que ponto duas variáveis de medida variam juntas e seu 
valor deve estar entre -1 e 1, através da ferramenta de Análise de Dados do Excel. A 
Tabela 5.2 apresenta a matriz de correlação entre as variáveis dos três segmentos do setor 
elétrico brasileiro a serem analisadas nesse estudo.  
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Tabela 5.2 – Matriz de correlação das variáveis. 

  G1 T1 D1 D2 G2 T2 G3 T3 D3 D4 D5 D6 D7 

G1 1             
T1 0,10 1,00            
D1 0,04 -0,08 1,00           
D2 0,04 0,00 0,83 1,00          
G2 0,77 0,03 0,02 0,02 1,00         
T2 -0,01 0,87 -0,08 -0,03 -0,02 1,00        
G3 0,84 0,14 0,01 0,03 0,89 0,09 1,00       
T3 0,10 0,98 -0,04 0,02 0,03 0,91 0,13 1,00      
D3 0,03 -0,05 0,87 0,88 0,00 -0,06 0,00 -0,01 1,00     
D4 0,01 -0,03 0,88 0,93 0,00 -0,04 -0,01 0,00 0,95 1,00    
D5 -0,11 -0,02 -0,07 -0,19 -0,13 -0,03 -0,19 -0,02 -0,06 -0,07 1,00   
D6 0,14 -0,11 0,07 0,06 0,15 -0,09 0,19 -0,11 -0,03 -0,04 -0,69 1,00  
D7 0,15 -0,12 -0,02 -0,04 0,14 -0,11 0,18 -0,12 -0,13 -0,15 -0,63 0,96 1,00 

 

De acordo com os resultados obtidos pela análise bivariada, observa-se que existe alta 
correlação positiva entre algumas variáveis correspondentes ao mesmo segmento do 
sistema elétrico (geração, transmissão e distribuição), dessa forma, aponta que são 
grandezas diretamente proporcionais dentro de suas classes. 

O maior coeficiente de correlação encontrado foi do 0,98, indicando uma forte relação 
positiva entre as variáveis de OPEX da transmissão (T1) e a capacidade de transmissão 
(T3). Apesar dessas variáveis serem altamente correlatas, verifica-se que os custos 
operacionais das transmissoras também englobam os investimentos em qualidade além 
dos custos incorridos com o aumento da sua produtividade.  

E a capacidade de transmissão também representa as diferentes áreas de concessão em 
que as empresas estão inseridas, necessitando-se assim de maior comprimento de rede ou 
maiores níveis de tensão para atender uma demanda maior ou mais dispersa. Com isso, 
opta-se por manter as duas variáveis na análise por representarem fenômenos diferentes. 

Outras correlações altas encontradas foram entre a capacidade de transmissão (T3) e 
energia transmitida (T2) – 0,91, capacidade instalada (G3) e energia produzida (G2) – 
0,89, e potência instalada (D3) e vendas totais (D4) – 0,95. Ou seja, empresas que 
apresentam maiores capacidades possuem, consequentemente, uma alta taxa de 
produtividade, comercializando e produzindo mais. 

Constatou-se também uma correlação positiva e significativa entre as variáveis de OPEX 
na geração (G1) e energia produzida (G2) – 0,77, OPEX na transmissão (T1) e energia 
transmitida (T2) – 0,87, e OPEX na distribuição (D1) e vendas totais (D4) – 0,88. Esses 
resultados apontam uma grandeza diretamente proporcional entre a quantidade de 
investimento nas operações e o volume de energia produzida e comercializada.  

Ainda se constata correlações significativas entre perdas não técnicas (D2) e OPEX na 
distribuição (D1) – 0,83, potência instalada (D3) e perdas (D2) – 0,88, e vendas totais 
(D4) e perdas (D2) – 0,93. Assim, como uma maior capacidade pode gerar maior número 
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de vendas, pode também estar sujeito a um maior número de perdas na distribuição da 
energia e, com isso, gera maiores custos para as concessionárias. 

Por fim, verifica-se uma correlação moderada entre as variáveis qualitativas DEC (D6) e 
FEC (D7) com o IASC (D5) – respectivamente -0,69 e -063. Esses resultados apontam 
uma grandeza inversamente proporcional entre os índices DEC e FEC com a percepção 
de qualidade do consumidor. Ou seja, maiores frequências e durações das interrupções de 
energia acarretam em menores índices de satisfação dos consumidores. 

Apesar da alta correlação positiva entre os índices DEC e FEC (0,96), as duas variáveis 
foram mantidas pois expressam diferentes situações que podem variar dependendo da 
localização, seja rural ou urbana. Ainda, a utilização dessas variáveis no modelo é 
importante pois: 1) considera fatores de qualidade para a medição de eficiência, ou seja, 
evita que, no price cap, os incentivos para redução dos custos inibam os investimentos na 
melhoria de qualidade e 2) para a comparação por desempenho, considera variáveis 
consolidadas como OPEX, capacidade instalada e energia distribuída. 

5.3 Avaliação de Eficiência 

Com a análise e compartilhamento dos dados para cada segmento, a presente pesquisa 
avaliou a eficiência das empresas do sistema elétrico brasileiro sob diferentes análises e 
modelos, como apresenta a Figura 5.1, para a obtenção dos custos operacionais eficientes 
para as concessionárias de geração, transmissão e distribuição. 

 

 

Figura 5.1 – Arquitetura das análises com DEA. 
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As análises univariadas foram realizadas em cada um dos segmentos de forma individual 
com a utilização de dois modelos: o CCR e o NDRS. Essa avaliação contempla o primeiro 
nível da análise e busca-se com os resultados a validação do uso do modelo CCR no setor 
elétrico. 

No segundo nível foram desenvolvidas as análises nas duas fases do sistema que 
consistem em: (1) segmento de geração e transmissão e (2) segmento de transmissão e 
distribuição. Para o cálculo dessa avaliação parcialmente agrupada utilizou-se o modelo 
NDEA. 

A análise agrupada da rede de suprimentos que compõe o sistema elétrico realizada 
através do modelo NDEA proposto neste trabalho contempla o terceiro nível. Esse 
modelo proporcionou uma visão holística do sistema, entre os três segmentos e sob a 
perspectiva das três dimensões representadas pelas variáveis (custo, produtividade e 
qualidade).  

Em um quarto nível de análise realizou-se a validação das hipóteses da pesquisa. Com os 
resultados procura-se obter uma análise mais aprofundada em diferentes perspectivas, 
seja, por exemplo, pelo porte das empresas ou pela região a qual estão inseridas. 

De modo a finalizar as análises dos resultados, o quinto nível contempla a discussão dos 
resultados obtidos e o impacto desses na revisão tarifária das empresas de energia elétrica. 
Para a obtenção dos custos operacionais eficientes sugere-se uma abordagem de 
apresentação em intervalos de confiança das eficiências. 

5.3.1 Avaliação univariada em cada segmento 

O primeiro nível analisou separadamente cada segmento do setor através das respectivas 
variáveis correspondentes às três dimensões. Para poder validar o modelo CCR, foi 
realizado o comparativo entre as eficiências obtidas pelos modelos CCR e NDRS, 
utilizado pela Aneel, em cada segmento, como é descrito a seguir. 

5.3.1.1 Avaliação no segmento de Geração 

A análise do segmento de geração foi realizada através no modelo DEA CCR 
comparativamente ao DEA NDRS com orientação ao output, visando a minimização dos 
inputs. 

 

Figura 5.2 – Estrutura do modelo para o segmento de geração. 

O modelo é composto por um input, o OPEX (G1) e dois outputs: Capacidade Instalada 
(G2) e Energia Produzida (G3), representando as dimensões de custos e produtividade. A 
função objetivo do problema é a minimização dos custos operacionais das geradoras. 
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Para solucionar o problema utilizou-se o Solver disponível no Excel e assim foi capaz de 
obter o ranking e os scores das eficiências para as 16 empresas geradoras de energia que 
compõem a amostra, como apresenta a Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Resultados dos modelos CCR e NDRS das empresas geradoras. 

 

Observa-se que apenas uma empresa geradora de energia, a Queiroz Galvão, foi 100% 
eficiente em comparação com as demais concessionárias da amostra nos dois modelos 
analisados e a menor eficiência encontrada de 4,1% foi da empresa Aliança. Esses 
resultados não coincidem com os encontrados na pesquisa de Sampaio et al. (2005) que 
destacam a CESP e a Light com a melhor e pior eficiência, devido a diferença temporária 
entre os trabalhos e nas análises, por considerar outras variáveis no modelo e analisar as 
usinas geradoras e não as empresas em si. 

A partir da projeção das DMUs ineficientes para a fronteira é possível encontrar os 
benchmarks e as metas como uma combinação linear de um conjunto de DMUs eficientes. 
Como apenas uma DMU é eficiente no modelo, essa é benchmark para as demais 
empresas ineficientes. Assim, pode-se obter as metas expressas em percentuais para cada 
empresa, como a quanto deveria reduzir os custos operacionais para se tornarem 
eficientes.  

Sobre o comparativo com os resultados do trabalho de Sampaio et al. (2005), os quais 
apontam para maiores eficiências nas empresas com potência instalada intermediária, o 
presente estudo identificou que a empresa de maior eficiência apresenta os valores 
mínimos em todas as variáveis, contudo, em sua composição os custos operacionais são 
bem inferiores em relação à produção e comparados às demais DMUs, como ilustra o 
Gráfico 5.1. 
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Gráfico 5.1 – Composição dos dados das geradoras. 

A mediana e média das eficiências foram muito baixas, 15,2% e 20,1% respectivamente, 
o que representa uma falta de atenção das empresas no gerenciamento dos custos 
operacionais. Corroborando com o trabalho de Yunos e Hawdon (1997), o Brasil deveria 
introduzir a competição efetiva no segmento de geração para poder obter significativos 
ganhos de eficiência no sistema. 

Por fim e mais importante, nota-se que os resultados das eficiências obtidos pelo modelo 
CCR são iguais às do modelo NDRS, o que refuta a afirmação de que o modelo NDRS 
reconhece que as empresas menores (que operam na faixa de rendimentos crescentes de 
escala) operam em uma escala subótima e por esta razão não devem ser penalizadas com 
a imposição da fronteira CCR. Contudo observa-se que a DMU eficiente é uma empresa 
pequena e com a imposição ou não da fronteira CCR o score resultante foi o mesmo, não 
havendo então a penalização. 

5.3.1.2 Avaliação no segmento de Transmissão 

A análise do segmento de transmissão de energia seguiu a mesma metodologia do 
segmento de geração, utilizando os modelos CCR e NDRS com orientação ao output e 
composto por três variáveis, sendo um input, OPEX (T1) e dois outputs, Capacidade de 
transmissão (T2) e Energia transmitida (T3), como ilustra a Figura 5.3.  

 

Figura 5.3 – Estrutura do modelo para o segmento de transmissão. 

Para validar o modelo de retornos constantes de escala, fez-se a análise comparativa 
através do solver do Excel objetivando a minimização dos custos operacionais das 28 
empresas transmissoras de energia, para alcançar a eficiência operacional. O ranking com 
os resultados dos modelos, os benchmarks e as metas de cada variável são apresentados 
na Tabela 5.4. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

OPEX (R$ - mil) Capacidade Instalada (kW) Energia Produzida ( MWh)



89 

 

Tabela 5.4 – Resultados dos modelos CCR e NDRS das empresas transmissoras. 

 

As empresas Brasnorte e Montes Claros obtiveram 100% de eficiência em ambos 
modelos, já a empresa ETES é considerada eficiente no modelo NDRS e no modelo CCR 
apresenta eficiência de 53,2%. As três empresas possuem mesmo porte e, por exemplo, a 
Brasnorte investe o triplo que a Montes Claros em seus custos operacionais e possui o 
triplo da capacidade de transmissão. Contudo, a Montes Claros investe 20% a mais que a 
ETES nos custos operacionais e possui mais do que o dobro da capacidade de transmissão 
da ETES (Gráfico 5.2). 

Gráfico 5.2 – Composição dos dados das transmissoras. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A
fl

ue
nt

e 
T

A
T

E
 V

I

A
T

E
 V

II

B
ra

sn
or

te

C
E

E
E

-T

C
E

L
G

-T

C
E

M
IG

C
H

E
S

F

C
O

P
E

L

C
T

E
E

P

E
B

T
E

E
le

tr
on

or
te

E
le

tr
os

ul

E
nc

ru
zo

E
T

A
U

E
T

E
S

E
V

R
E

C
Y

F
U

R
N

A
S

IE
 S

ul

L
IG

H
T

L
M

T
E

M
on

te
s 

C
la

ro
s

P
PT

E

R
S

 E
ne

rg
ia

S
M

T
E

S
PT

E

S
T

C

T
ra

ns
ir

ap
é

OPEX (R$) em mil Capacidade de transmissão (KV*Km)



90 

 

Dessa forma, conclui-se que o uso do modelo NDRS está favorecendo em quase 50% a 
eficiência da DMU, ou seja, está maquiando os resultados para a empresa ETES, no caso. 
Para as demais DMUs da amostra, os resultados do modelo CCR se igualam aos do 
NDRS, corroborando com as conclusões de Pessanha et al. (2010) que o uso do modelo 
CCR atende ao objetivo de reduzir custos e encorajar as transmissoras a operarem em 
escala ótima. 

A média e mediana das eficiências para as 28 empresas transmissoras também foram 
baixas, sendo 36,7% e 22,9% respectivamente. Destaca-se também a menor eficiência da 
empresa EVRECY de apenas 0,2%, o que remete a alguma falha grave na gestão da 
transmissora no ano de 2014 em análise, justificando assim a meta de redução de quase 
100% dos custos operacionais. 

Da mesma forma, obteve-se os benchmarks das DMUs ineficientes com uma combinação 
das empresas eficientes, no caso a Brasnorte (DMU 4) e Montes Claros (DMU 22) e a 
partir de então encontra-se as recomendações de melhorias de redução do OPEX e em 
alguns casos podendo induzir ao aumento da quantidade de energia transmitida. 

5.3.1.3 Avaliação no segmento de Distribuição 

A análise de eficiência do segmento de distribuição contemplou um total de seis variáveis, 
sendo duas de input, OPEX (D1) e Perdas não técnicas (D2), e quatro de output, Potência 
instalada (D3), Vendas Totais (D4), IASC (D5) e 1/DEC*FEC (D6), como apresenta a 
Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 – Estrutura do modelo para o segmento de distribuição. 

Destaca-se que as variáveis D5 e D6 por serem índices foram multiplicadas pelo número 
de consumidores respectivos para se tornarem variáveis escalares, e que as variáveis D2 
e D6 são indesejáveis, para isso considerou as perdas não técnicas como input, visando a 
sua minimização e para a variável D6 utilizou o seu inverso. 

Os resultados com os rankings para os modelos CCR e NDRS da amostra de 50 empresas 
distribuidoras de energia, como também os valores das metas a serem alcançadas pelas 
DMUs e os seus benchmarks são apresentados na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 – Resultados dos modelos CCR e NDRS das empresas distribuidoras. 
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Diferentemente dos resultados encontrados nos segmentos de geração e transmissão, 
observa-se uma maior competição e estímulo para alcançar os custos operacionais 
eficientes. Com isso, os modelos resultaram em 15 empresas 100% eficientes. Além 
disso, a mediana e média das eficiências foram maiores, sendo 81% e 79% 
respectivamente. 

As metas têm interpretações diferentes para as variáveis indesejáveis (perdas não técnicas 
– D2 e 1/DEC*FEC – D6). Como a variável de perdas não técnicas foi considerada com 
input, a interpretação da meta está correta. Já no caso da variável D6 a interpretação é 
reduzir o valor representado pelo incremento da meta, ou seja, a meta de 27,4% a mais 
do valor da variável, significa uma redução dos indicadores em 27,4%. 
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A Tabela 5.5 apresenta também os benchmarks das DMUs ineficientes e para o segmento 
de distribuição observa-se uma variação nos agrupamentos das empresas eficientes como 
referência. Dentre os agrupamentos destaca-se a empresa 33 (Eletrocar) como referência 
para 77% das empresas ineficientes, seguida das DMUs 26 (Cosern) e 48 (Santa Maria) 
sendo destaque para 37% das ineficientes, cada uma. 

Em relação ao comparativo dos resultados dos dois modelos utilizados, nota-se que as 
eficiências no modelo CCR se aproximam às do modelo NDRS, com algumas diferenças 
mínimas nas empresas CJE e Mococa, de modo que atende o objetivo da regulação 
econômica, como confirma Honkapuro (2008), que é incentivar a redução de custos e 
encorajar as empresas a operarem na escala ótima de operação. 

Com isso, pode-se concluir que para os três segmentos o modelo CCR se comportou bem 
aos resultados obtidos em comparação ao modelo sugerido e usado pela Aneel. Portanto, 
é validado o modelo de retornos constantes de escala com as variáveis selecionadas, 
podendo-se assim, dar continuidade ao uso do modelo proposto no presente trabalho, o 
NDEA CCR. 

5.3.2 Avaliação parcialmente agrupada 

O primeiro nível validou o uso no modelo CCR para a avaliação do setor elétrico 
brasileiro, contudo a análise separada não considera os efeitos da cadeia de suprimentos 
entre os segmentos, não sendo conclusiva quanto ao impacto da ineficiência de uma 
empresa fornecedora de energia para uma transportadora. Com isso, no segundo nível de 
análises é aplicado o modelo de redes proposto por Kao (2009) nas duas fases da rede, 
como ilustra a Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 – Especificação das fases da rede do setor elétrico. 

5.3.2.1 Avaliação na primeira fase (Geração e Transmissão) 

A primeira fase da rede é composta pelos segmentos de geração e transmissão (Figura 
5.6) e foi aplicado o modelo NDEA com objetivo de minimizar os inputs. Para a 
constituição do modelo a variável G3, energia produzida, é considerada como link entre 
os dois estágios. 
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Figura 5.6 – Estrutura do modelo para a primeira fase da rede. 

Como a DMU neste trabalho é considerada com os caminhos da rede do setor elétrico, ao 
analisar somente dois segmentos da rede, de geração a transmissão, a amostra reduziu 
para 54 DMUs. Para a apresentação dos resultados, o modelo NDEA gera uma eficiência 
global da fase analisada, já para obter a eficiência de cada estágio optou-se pelo uso da 
mediana dos scores encontrados para cada empresa. 

Como afirma Francisco (2013), na seleção de melhores técnicas de interpretação das 
análises, a estatística básica pode oferecer diversos procedimentos para calcular os 
resultados. No entanto, a média pode ocasionar distorções nos resultados por favorecer 
uma compensação entre os scores. Por isso, optou-se por utilizar a mediana na definição 
da eficiência por estágio. 

Tabela 5.6 – Comparativo da estatística descritiva das eficiências da rede na 1ª fase e clássica. 

Eficiência da rede - Modelo NDEA na primeira fase 

Estatística descritiva Eficiência (G-T) Eficiência (Geração) Eficiência (Transmissão) 
Mediana 22,4% 21,1% 30,6% 
Média 37,7% 31,9% 42,4% 

Desvio Padrão 31,8% 24,3% 33,0% 
Mínimo 4,1% 11,7% 4,1% 
Máximo 100,0% 100,0% 100,0% 

Eficiência clássica - Modelo CCR 

Estatística descritiva Eficiência (Geração) Eficiência (Transmissão) 
Mediana 15,2% 22,9% 
Média 20,1% 36,7% 

Desvio Padrão 22,9% 33,3% 
Mínimo 4,1% 0,2% 
Máximo 100% 100% 

 

A Tabela 5.6 apresenta os resultados encontrados no modelo de redes (NDEA CCR) 
comparativamente aos do modelo clássico (CCR). A partir da estatística descritiva das 
eficiências, nota-se que a eficiência média e mediana do segmento de transmissão é maior 
do que o de geração, fato esse que remete à falta de fiscalização para a redução dos custos 
operacionais do segmento de geração. Esse nível de eficiência mais baixo do segmento 
de geração ocasiona uma redução do nível global de eficiência para as conexões das 
empresas transmissoras.  

Com relação a eficiência global da primeira fase, 6 DMUs foram 100% eficientes (Tabela 
5.7). Quanto as empresas eficientes em cada estágio, os resultados coincidiram com os 
do modelo clássico, então, para o segmento de geração a Queiroz Galvão é 100% eficiente 
e no segmento de transmissão as empresas Brasnorte e Montes Claros apresentam o score 
igual a 100%. 
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Tabela 5.7 – Lista das DMUs eficientes do NDEA na primeira fase da rede. 

Ranking DMU Geradora Transmissora Eficiência 
1 9 CEMIG Brasnorte 100,00% 
2 11 CEMIG Montes Claros 100,00% 
3 31 FURNAS Brasnorte 100,00% 
4 42 Queiroz Galvão EBTE 100,00% 
5 43 Queiroz Galvão Eletronorte 100,00% 
6 41 Queiroz Galvão Brasnorte 100,00% 

 

Dessa forma, ressalta-se que os caminhos ligados às empresas que são eficientes nos seus 
respectivos estágios, também são 100% eficientes. Ou seja, as geradoras CEMIG e 
FURNAS foram beneficiadas pelas transmissoras as quais estão relacionadas, como 
também a transmissora EBTE é impactada pela eficiência da empresa geradora Queiroz 
Galvão. 

Então, pode-se concluir que do mesmo modo que as empresas geradoras ineficientes 
ocasionam uma redução da eficiência global, prejudicando as empresas transmissoras. As 
empresas eficientes, sejam geradoras ou transmissoras, elevam o nível de eficiência de 
outras empresas as quais estão conectadas. Evidenciando, assim, a importância da análise 
dos elos da rede de suprimentos. 

5.3.2.2 Avaliação na segunda fase (Transmissão e Distribuição) 

A segunda fase da rede é constituída pelos segmentos de transmissão e distribuição de 
energia (Figura 5.7), tendo como link entre os estágios a variável T3, Energia Transmitida. 
Para a avaliação desta fase foi utilizado o modelo NDEA CCR visando a minimização 
dos custos operacionais. 

 

Figura 5.7 – Estrutura do modelo para a segunda fase da rede. 

A amostra da segunda fase da rede é sumarizada em 116 DMUs, representando os 
caminhos da rede entre as empresas transmissoras e distribuidoras de energia. 
Considerando a especificidade do modelo de Kao (2009), a eficiência média e mediana 
não se alterou entre os subprocessos do sistema, como apresenta a Tabela 5.8, o que 
remete a um maior equilíbrio entre os níveis de eficiência resultantes da fiscalização da 
Aneel para a minimização dos custos operacionais das empresas de ambos segmentos 
analisados (transmissão e distribuição). 
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Tabela 5.8 – Comparativo da estatística descritiva das eficiências da rede na 2ª fase e clássica. 

Eficiência da rede - Modelo NDEA na segunda fase 
Estatística descritiva Eficiência (T-D) Eficiência (Transmissão) Eficiência (Distribuição) 

Mediana 81,4% 83,2% 81,4% 
Média 79,9% 78,7% 78,9% 

Desvio Padrão 17,5% 15,4% 19,8% 
Mínimo 24,9% 47,3% 24,9% 
Máximo 100% 100% 100% 

Eficiência clássica - Modelo CCR 
Estatística descritiva Eficiência (Transmissão) Eficiência (Distribuição) 

Mediana 22,9% 81,4% 
Média 36,7% 78,8% 

Desvio Padrão 33,3% 19,9% 
Mínimo 0,2% 22,5% 
Máximo 100% 100% 

 

Conforme a Tabela 5.8, a eficiência obtida através do modelo NDEA, estágio a estágio, 
apresentou média global superior à média clássica, assim como as medianas e mínimos 
scores. Com isso, obteve-se mais empresas 100% eficientes em cada estágio no modelo 
NDEA do que no modelo CCR, de modo que acrescentou duas empresas no segmento de 
transmissão, Afluente T e Encruzo, além das duas CCR eficientes, Brasnorte e Montes 
Claros, e para o segmento de distribuição, além das 15 eficientes no modelo clássico 
acresceu a empresa Energisa MG.  

Destaca-se duas empresas transmissoras na análise, a Afluente T e a LMTE, sendo 
respectivamente a mais e menos eficiente no modelo NDEA. As duas concessionárias 
ressaltadas apresentam eficiências semelhantes no modelo clássico (24%), já no modelo 
de redes a primeira se torna eficiente e a segunda se encontra como a pior eficiência, fato 
esse justificado pelas relações com as distribuidoras, revelando o impacto das conexões 
da rede na eficiência das empresas. 

5.3.3 Avaliação agrupada da rede 

A análise do segundo nível foi importante para evidenciar o impacto das relações em uma 
cadeia de suprimentos nas eficiências das empresas. Dessa forma, dando continuidade às 
análises, o terceiro nível irá avaliar o modelo proposto do presente trabalho, sendo a 
avaliação agrupada da rede do sistema elétrico, desde a geração até a distribuição de 
energia (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8 – Estrutura do modelo na rede do sistema elétrico. 
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As variáveis selecionadas foram distribuídas de acordo com cada segmento, considerando 
a variável G3 – energia produzida e T3 – energia transmitida como links entre os estágios, 
de geração a transmissão e de transmissão a distribuição, respectivamente. O modelo 
NDEA-CCR orientado a output foi aplicado para as 362 DMUs que correspondem a 
amostra total. A Tabela 5.9 detalha a análise global da eficiência da rede, subdividindo 
os scores de cada estágio. 

Tabela 5.9 – Frequência das eficiências do modelo de redes. 

Frequência do score 
de eficiência 

Eficiência 
Overall 

Eficiência 
Geração 

Eficiência 
Transmissão 

Eficiência 
Distribuição 

1 28% 6% 11% 30% 

0,900-0,999 7% 0% 14% 6% 

0,800-0,899 23% 69% 36% 20% 

0,700-0,799 16% 19% 7% 12% 

0,600-0,699 14% 6% 21% 18% 

0,500-0,599 9% 0% 11% 10% 

Abaixo de 0,499 3% 0% 0% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Como resultados do modelo proposto nota-se que a eficiência overall se assemelha às 
eficiências do terceiro estágio, o segmento de distribuição, representando, então, um 
maior peso para o terceiro estágio em comparação com os demais. Assim, pode-se afirmar 
que, de modo geral, para que a rede do sistema elétrico seja eficiente é importante garantir 
a eficiência das distribuidoras. 

Da mesma forma, Nemoto e Goto (2003) apresentam como resultados do seu trabalho 
que os setores de geração e transmissão mantem instalações em excesso enquanto o setor 
de distribuição contempla empresas relativamente eficientes. Observa-se as diferenças 
nas eficiências entre os setores quando analisados separadamente, de modo que em uma 
análise agregada, os efeitos das ineficiências dos setores de geração e transmissão podem 
afetar o setor de distribuição.  

Apesar do maior peso ser do segmento de distribuição, é possível ser eficiente mesmo se 
a distribuidora a qual compõe a sua rede não apresente o score de 100%. Ou seja, conclui-
se com os resultados que uma DMU é eficiente se em pelo menos um dos estágios a 
empresa que compõe a rede seja eficiente. E uma empresa só é eficiente em seu segmento 
se todas as combinações de caminhos forem eficientes na rede. 

Devido a isso, é verificado uma alta quantidade de DMUs eficientes (28%) no modelo 
NDEA. Contudo, observou que nenhuma dessas DMUs é eficiente nos três estágios, ou 
seja, todas as empresas que compõe a rede não são eficientes nos seus respectivos 
segmentos. E existem cinco DMUs em que as empresas são eficientes em dois estágios, 
como detalha a Tabela 5.10. 
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Tabela 5.10 – DMUs com dois estágios eficientes. 

DMU Eficiência Geradora Transmissora Distribuidora 

274 100,00% Queiroz Galvão (100%) Brasnorte (100%) CEMAT (72%) 

278 100,00% Queiroz Galvão (100%) Eletronorte (72%) CEMAR (100%) 

40 100,00% CEMIG (65%) Montes Claros (100%) Energisa MG (100%) 

61 100,00% CHESF (72%) Afluente T (100%) COELBA (100%) 

82 100,00% CHESF (72%) Encruzo (100%) CEMAR (100%) 

 

Vale ressaltar que uma DMU é classificada como eficiente apesar de todas as empresas 
que compõem a sua rede não serem eficientes nos respectivos segmentos, pois para o 
modelo foi considerado os caminhos que compõe a rede como DMUs, ou seja, a parcela 
dessas empresas que fazem parte da rede considerada na DMU é eficiente no caminho 
observado, não significando que a empresa como um todo seja eficiente em seu segmento. 

Com isso, o objetivo é, além de obter 100% no score da eficiência NDEA, possuir todas 
as empresas que compõe a rede eficientes nos respectivos segmentos. Logo a análise 
proposta por caminhos é interessante uma vez que é detalhado em quais relações deve-se 
melhorar para alcançar a eficiência. 

Conforme a Tabela 5.11, analisando segmento a segmento, a eficiência NDEA apresentou 
a mediana e média global superior a clássica do modelo CCR, bem como os mínimos de 
cada segmento também foram superiores em comparação ao modelo clássico. 

Tabela 5.11 – Comparativo da estatística descritiva das eficiências da rede e clássica. 

 

Corroborando com os resultados de Tone e Tsutsui (2014), nota-se que comparar os 
resultados das eficiências diretamente dos dois modelos não é possível, pois as estruturas 
do problema e restrições são diferentes nos modelos CCR e NDEA. Porém pode-se 
observar que algumas DMUs que foram consideradas eficientes no modelo CCR e no 
modelo NDRS utilizado pela Aneel são classificadas como ineficientes no modelo 
NDEA. Fato esse que é justificado pelas características dos modelos aplicados: a caixa 
preta do modelo CCR e a estrutura de redes no modelo NDEA. 

Obteve-se também resultados semelhantes aos de Nemoto e Goto (2003), ao concluir que 
o modelo estático atribui incorretamente a causa da ineficiência global para uma 
ineficiência alocativa, ou seja, de um único segmento, ignorando as relações da rede e o 
impacto dos outputs intermediários, os links. Com o resultado, as análises feitas sobre as 

Eficiência comparativa entre os modelos NDEA e clássicos 

Estatística 
descritiva 

Overall 

(G-T-D) 
Geração Transmissão Distribuição 

NDEA NDEA CCR NDEA CCR NDEA CCR Aneel NDRS 

Mediana 81,40% 82,29% 15,20% 84,19% 22,91% 81,99% 81,38% 72,50% 

Média 81,06% 80,77% 20,07% 80,45% 36,68% 80,27% 78,81% 73,38% 

Desvio Padrão 16,64% 7,72% 22,94% 14,41% 33,32% 18,36% 19,89% 18,30% 

Mínimo 24,89% 65,33% 4,07% 52,89% 0,19% 24,89% 22,45% 31,00% 

Máximo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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ineficiências do modelo clássico das concessionárias irão induzir ao erro do agente 
regulador, de modo que as tarifas aplicadas não serão compatíveis à realidade do setor e 
tornará mais difícil para as empresas reduzirem seus inputs para alcançar a eficiência. 

Para obter informações complementares para a análise dos resultados também se utilizou 
o modelo NDEA-CCR em sua forma dual, o qual fornece informações sobre os 
benchmarks. Dessa forma, a Tabela 5.12 apresenta as formulações utilizadas, tanto na 
forma primal quanto o dual. O modelo dual apresenta 12 restrições, cada uma referente a 
uma variável do modelo primal, e 1087 variáveis de decisão, cada uma representando 
uma restrição do modelo primal. 

Tabela 5.12 – Formulação primal e dual do modelo NDEA-CCR proposto com orientação ao output. 

NDEA-CCR orientação ao output - Primal 
 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

NDEA-CCR orientação ao output - Dual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo dual identificou os benchmarks de cada segmento para as DMUs ineficientes. 
Dentre os resultados encontrados destacam-se algumas DMUs que são referência para a 
maior quantidade das DMUs ineficientes como apresenta a Tabela 5.13.  
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Tabela 5.13 – Benchmarkings de cada segmento da rede. 

Benchmarking para segmento de Geração 

DMU Geradora Transmissora Distribuidora Percentual das DMUs ineficientes 

21 Aliança EVRECY Santa Maria 40% 

274 Queiroz Galvão Brasnorte CEMAT 30% 

281 Queiroz Galvão Eletronorte CELG 32% 

Benchmarking para segmento de Transmissão 

DMU Geradora Transmissora Distribuidora Percentual das DMUs ineficientes 

20 Aliança EVRECY ESCELSA 44% 

245 LIGHT CTEEP Piratininga 59% 

274 Queiroz Galvão Brasnorte CEMAT 76% 

334 TRACTEBEL ETAU RGE 51% 

Benchmarking para segmento de Distribuição 

DMU Geradora Transmissora Distribuidora Percentual das DMUs ineficientes 

21 Aliança EVRECY Santa Maria 48% 

34 CEEE Eletrosul Eletrocar 37% 

215 FURNAS FURNAS DME 37% 

 

A análise de desempenho por meio do modelo NDEA na versão dual identificou as 
ineficiências dos sub processos individualmente. Os sub processos representados pelos 
segmentos do sistema elétrico foram analisados de maneira individual em rede. As 
discussões foram enfatizadas nas duas DMUs eficientes que são referência para maior 
quantidade de unidades ineficientes em cada segmento, sendo as DMUs 21 e 274. 

A DMU 21 foi classificada como eficiente e é benchmarking para os segmentos de 
Geração e Distribuição. No segmento de geração, a DMU 21 é referência para a DMU 
107 ineficiente (99,99%). Apesar da DMU 107 possuir eficiência overall muito próxima 
de 100%, ao analisar separadamente os scores das empresas que compõe sua rede 
comparativamente aos do seu benchmark, observa-se que a eficiência da empresa 
geradora (Duke Energy – 83%) é inferior ao da DMU 21 (Aliança – 85%), da mesma 
forma para os scores das empresas transmissoras dos respectivos caminhos (CTEEP – 
83% e EVRECY – 92%). 

Da mesma forma para o segmento de distribuição, a DMU 21 é benchmarking para 48% 
das DMUs ineficientes e apesar de essas últimas possuírem um score elevado da 
eficiência NDEA, destaca-se a ineficiência das empresas distribuidoras que compõem 
essas redes. Ou seja, como na DMU 21 a empresa distribuidora, Santa Maria, é eficiente, 
resulta que essa será referência para as demais que apresentem eficiências inferiores.  

Para o segmento de transmissão, destaca-se a DMU 274, a qual é referência para 76% das 
DMUs ineficientes. Além disso, essa é benchmarking para as DMUs 82 e 278, ambas 
possuindo 100% de eficiência overall. Mediante os resultados é possível concluir que 
apesar das DMUs 82 e 278 serem consideradas eficientes no desempenho global, essas 
apresentam ineficiências em algum segmento, no caso da DMU 82 é no segmento de 
geração e da DMU 278 é no segmento de transmissão. 



100 

 

A partir desses resultados, pode-se concluir que as empresas devem se ater às eficiências 
das concessionárias que fazem parte da sua cadeia de suprimentos e, assim, colaborar para 
que sejam implementadas melhorias nos segmentos que estão mais ineficientes de modo 
que alcance a eficiência global. 

Além das análises já realizadas, o modelo primal do NDEA fornece os pesos para cada 
variável de cada segmento que compõe o sistema. Diferentemente dos dados de Tone e 
Tsutsui (2014), os quais assumiram que o peso da divisão da geração é maior que o das 
demais, e os pesos das divisões de transmissão e distribuição são iguais, os resultados 
obtidos no modelo proposto atribuem maior peso para a divisão de distribuição, seguido 
da de geração e por último a de transmissão.  

Por fim, confirmando os resultados dos trabalhos de Von Geymueller (2009) e Tone e 
Tsutsui (2014), conclui-se que os órgãos reguladores que convencionalmente utilizam 
modelos estáticos do DEA, não devem depender apenas de uma análise de eficiência 
estática, mas também devem olhar para os ganhos de eficiência da rede de suprimentos 
que compõe o setor, uma vez que garante uma maior precisão nos scores de eficiência.  

5.4 Validação das hipóteses 

O quarto nível de análises remete à validação das hipóteses de pesquisa, e para isso 
retoma-se ao problema de pesquisa “como analisar o sistema elétrico brasileiro de forma 
a retratar de maneira mais fidedigna a realidade do setor?” que originou as hipóteses a 
serem analisadas.  

A partir do problema de pesquisa propôs a utilização do modelo relacional de Kao (2009) 
no sistema elétrico brasileiro, a partir disso surge a primeira hipótese da pesquisa: H1- a 
avaliação unificada impacta na eficiência energética. Seguindo o procedimento de 
validação, a H1 verificou a diferença entre os scores de eficiência global do modelo 
NDEA comparados à eficiência por segmento. 

A primeira hipótese foi subdividida em três proposições, de modo a verificar a relação 
entre as eficiências de cada segmento com a eficiência overall. Para a validação foi 
utilizado o teste estatístico não paramétrico de Mann-Whitney, a fim de verificar se as 
medianas da população dos dois grupos são diferentes. A Tabela 5.14 apresenta os 
resultados obtidos pelo teste para hipótese H1, para isso foi utilizado o software Minitab. 

Tabela 5.14 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H1. 

HIPÓTESE 
As eficiências das empresas geradoras impactam 

positivamente na eficiência overall 
Resultado 

H0 
A mediana da eficiência overall é igual a obtida no segmento 

de geração 
Confirmada 

H1 
A mediana da eficiência overall é diferente da obtida no 

segmento de geração 
Refutada 

 Mediana U valor-p 

Teste de 
Mann-

Whitney 

Overall Geração 134098 0,3041 

n = 362 n = 362   

81,39 81,39   
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HIPÓTESE 
As eficiências das empresas transmissoras impactam 

positivamente na eficiência overall 
Resultado 

H0 
A mediana da eficiência overall é igual a obtida no segmento 

de transmissão 
Confirmada 

H1 
A mediana da eficiência overall é diferente da obtida no 

segmento de transmissão 
Refutada 

 Mediana U valor-p 

Teste de 
Mann-

Whitney 

Overall Transmissão 134923,5 0,1888 

n = 362 n = 362   

81,39 83,2   

HIPÓTESE 
As eficiências das empresas distribuidoras impactam 

positivamente na eficiência overall 
Resultado 

H0 
A mediana da eficiência overall é igual a obtida no segmento 

de distribuição 
Confirmada 

H1 
A mediana da eficiência overall é diferente da obtida no 

segmento de distribuição 
Refutada 

 Mediana U valor-p 

Teste de 
Mann-

Whitney 

Overall Distribuição 134247,5 0,2828 

n = 362 n = 362   

81,39 81,36   

 

Ao analisar o teste de hipóteses comparativo para a distribuição de medianas entre as 
eficiências por segmento de Kao (2009) e as eficiências overall, a Hipótese nula (H0) foi 
confirmada em todas as hipóteses para um nível de significância de 5% (valor-p > nível 
de significância). Ou seja, a distribuição das medianas da eficiência é igual entre o grupo 
de DMUs modelados com Kao (2009) por segmento e global, conforme Tabela 5.14. 
Conclui-se que o ranking gerado pelo modelo NDEA para as eficiências estáticas é 
compatível com o ranking obtido para as eficiências da rede. 

Como os comparativos entre os dois rankings são compatíveis, entende-se que uma 
variação no nível de eficiência em qualquer um dos três segmentos analisados gera 
também uma variação no ranking de eficiência da rede como um todo. Assim, confirma-
se a primeira hipótese de pesquisa reforçando os resultados de Kleindorfer e Saad (2005), 
de que com as redes de suprimentos altamente complexas, as empresas já não podem 
acomodar os riscos externos de forma isolada e os outros parceiros da rede serão afetados 
por suas ações. 

Na validação das hipóteses H2, H3 e H4 verifica-se quais fatores externos impactam nas 
ineficiências das empresas analisadas. Logo, foram elaboradas hipóteses estatísticas para 
a hipótese H2 - a área geográfica influencia no desempenho energético. Para isso, 
subdividiu-se o ranking de eficiência overall para as cinco regiões do país: Sudeste, Sul, 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A Figura 5.9 ilustra a quantidade de DMUs verificadas 
por região e o respectivo percentual da amostra. 
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Figura 5.9 – Subdivisão da amostra por regiões. 

O desdobramento da hipótese H2 verificou se a mediana da eficiência é igual ente as 
empresas localizadas nas cinco regiões brasileiras. Como a comparação é realizada para 
dois ou mais grupos diferentes, optou-se por utilizar o teste estatístico não paramétrico de 
Kruskal-Wallis. Os resultados estatísticos para validação da hipótese nula são 
apresentado na Tabela 5.15, considerando o nível de confiança de 95%. 

Tabela 5.15 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H2. 

HIPÓTESE A área geográfica influencia no desempenho energético Resultado 

H0 
A mediana da eficiência é igual entre as empresas localizadas nas 

cinco regiões do país. 
Refutada 

H1 
A mediana da eficiência é diferente entre as empresas localizadas nas 

cinco regiões do país. 
Confirmada 

 Mediana Chi-square valor-p 

Teste de 
Kruskal-
Wallis 

Sudeste Sul 
Centro 
Oeste 

Norte Nordeste 62,97 0,000 

n = 194 n = 61 n = 50 n = 32 n = 25   

83,83 66,93 72,57 71,42 100   

 

Ao analisar os resultados do teste estatístico comparativo das eficiências NDEA para as 
regiões brasileiros, como o valor-p (0,000) é menor que o nível de significância de 0,05, 
refuta-se a hipótese nula. Logo conclui-se que há diferença entre as eficiências das 
empresas com relação as regiões do país, sendo a região mais eficiente a Nordeste, 
seguida da Sudeste. A região Sul apresenta a pior mediana de eficiência.  

Para explicar as diferenças entre as medianas das eficiências por região, verificou-se 
fatores externos como a densidade demográfica na região e o percentual da população 
residente urbana e rural, obtidos pelo censo 2010 do IBGE. Diferentemente dos resultados 
obtidos nos trabalhos de Yang e Lu (2006), Chen (2002) e Mullarkey et al. (2015) os 
quais identificaram uma maior eficiência para áreas urbanas, a presente pesquisa obteve 
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como maior mediana da eficiência a região Nordeste que apresenta o menor percentual 
da população residente urbana (73%) em comparação com as outras regiões. 

O percentual da população urbana residente da região Nordeste (73%) se aproxima do 
percentual da região Norte (74%), contudo justifica-se a grande diferença nas eficiências 
devido à densidade demográfica, uma vez que a densidade da região Nordeste (34,15 
habitantes por km2) é bem maior que a da região Norte (4,12 habitantes por km2). 

A terceira hipótese de pesquisa pretende analisar a existência de diferenças entre as 
medianas das eficiências para as empresas em relação ao porte. Logo, a H3 - empresas de 
maior porte apresentam maior eficiência do que as de menor porte, foi desdobrada na 
hipótese nula e alternativa como apresenta a Tabela 5.16. 

Tabela 5.16 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H3. 

HIPÓTESE 
As empresas de maior porte apresentam maior eficiência do 

que as de menor porte 
Resultado 

H0 
A mediana da eficiência é igual entre as empresas de grande e 

pequeno porte. 
Refutada 

H1 
A mediana da eficiência é diferente entre as empresas de grande e 

pequeno porte. 
Confirmada 

 Mediana U valor-p 

Teste de 
Mann-

Whitney 

Grande Porte Pequeno Porte 43598 0,000 

n = 266 n = 96   

75,21 94,01   

 

Para a validação da hipótese H3, como a comparação é entre dois grupos utiliza-se o teste 
estatístico de Mann-Whitney para um nível de significância de 0,05. O critério para a 
divisão das empresas em grande e pequeno porte foi o mercado faturado, logo as de 
grande porte são as que apresentam mercado superior a 1TWh e as de pequeno porte são 
as demais. 

Os resultados apontam que há diferenças entre as eficiências das empresas de grande e 
pequeno porte, de modo que o valor-p (0,000) foi menor que o nível de significância 
(0,05) e a hipótese nula é refutada. Conclui-se pelos valores obtidos das medianas das 
eficiências que as empresas de maior porte não apresentam maior eficiência que as de 
menor porte.  

Esses resultados diferem da suposição da Aneel, de acordo com a Nota Técnica nº 
66/2015, de que as empresas de menor porte não conseguem diluir seus custos, 
principalmente os fixos, de forma mais eficiente devido à escala, uma vez que as DMUs 
de menor porte apresentaram uma eficiência mediana maior. Dessa forma, refuta-se o 
embasamento feito pela Aneel para a utilização do modelo com retornos não decrescentes 
de escala (NDRS). 

Por fim, verifica-se a quarta hipótese de pesquisa que analisa se H4 - as empresas que 
atuam nos três segmentos (verticalizadas) apresentam melhores índices de eficiência. 
Para a validação, é realizado o desdobramento da hipótese a fim de verificar se a mediana 
da eficiência é igual entre as empresas verticalizadas comparadas com as demais, como 
sistematiza a Tabela 5.17. 
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Tabela 5.17 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H4. 

HIPÓTESE 
As empresas que atuam nos três segmentos (verticalizadas) apresentam 

melhores índices de eficiência 
Resultado 

H0 A mediana da eficiência é igual entre as empresas verticalizadas e as demais. Refutada 

H1 
A mediana da eficiência é diferente entre as empresas verticalizadas e as 

demais. 
Confirmada 

 Mediana U valor-p 

Teste de 
Mann-

Whitney 

Total Verticalizadas 84315,5 0,0231 

n = 362 n = 89   

81,39 74,31   

 

Os resultados do teste de Mann-Whitney apresentam evidências para refutar a hipótese 
nula (valor-p de 0,023 menor que o nível de significância de 0,05). Logo, verifica-se que 
existe diferença entre as eficiências das empresas verticalizadas e as demais, de modo que 
as verticalizadas não apresentam melhores índices de eficiência.  

Apesar das conclusões de Choi e Krause (2006), de que as empresas com um elevado 
nível de diferenciação entre os seus fornecedores podem enfrentar problemas de 
coordenação em toda a sua base de fornecimento, os resultados apontam que empresas de 
um mesmo grupo atuando nos três segmentos da rede não apresenta uma eficiência maior. 
Esse fato pode ser justificado uma vez que apesar de ser o mesmo grupo atuando nos três 
segmentos, existem gestões diferentes entre esses, podendo ser considerados até como 
empresas diferentes.  

Assim, as análises do teste de hipótese com foco na influência do tipo de regiões 
geográficas, porte e estrutura empresarial sobre a eficiência da rede mostraram que essas 
características implicam em desempenho diferenciado. Observa-se uma conclusão 
importante para a análise global: as características exógenas podem influenciar o 
desempenho das empresas.  

Tabela 5.18 – Análise das hipóteses de pesquisa. 

HIPÓTESES DE PESQUISA RESULTADO 

 

 

A avaliação unificada impacta na eficiência energética  
 

As eficiências das empresas geradoras impactam positivamente na eficiência overall Confirmado 
 

As eficiências das empresas transmissoras impactam positivamente na eficiência 
overall 

Confirmado 
 

As eficiências das empresas distribuidoras impactam positivamente na eficiência 
overall 

Confirmado 

 

 

A área geográfica influencia no desempenho energético  
 

As empresas da região sudeste são mais eficientes do que as demais regiões Refutado 
 

As empresas da região sul são mais eficientes do que as demais regiões Refutado 
 

As empresas da região centro-oeste são mais eficientes do que as demais regiões Refutado 
 

As empresas da região norte são mais eficientes do que as demais regiões Refutado 
 

As empresas da região nordeste são mais eficientes do que as demais regiões Confirmado 

 

 
As empresas de maior porte apresentam maior eficiência do que as de menor porte Refutado 

 

 

As empresas que atuam nos três segmentos (verticalizadas) apresentam melhores 
índices de eficiência 

Refutado 
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A Tabela 5.18 apresenta um fechamento correspondendo aos resultados obtidos no 
processo de validação das hipóteses de pesquisa. A partir desse processo realizou-se um 
mapeamento sobre as eficiências das empresas atuantes no sistema elétrico brasileiro, de 
modo a verificar características externas ao processo e o impacto dessas sobre as 
empresas. 

5.5 Discussão dos resultados 

As discussões dos resultados realizados nessa pesquisa são embasadas em duas 
perspectivas: em relação ao modelo utilizado nas análises e o impacto de características 
exógenas do sistema elétrico. No primeiro momento foram analisados e aplicados os 
diferentes modelos, seja o utilizado pela Aneel (NDRS), o clássico (CCR) e o proposto 
(NDEA). No segundo momento, verificou-se as causas das ineficiências para que as 
empresas possam identificar quais fatores devem ser fiscalizados para aumentar a nível 
de excelência.  

Os modelos quantitativos utilizados neste trabalho apresentaram-se capazes de fornecer 
informações para respaldar a tomada de decisões das empresas e do agente regulador do 
sistema elétrico. Dentre essas informações, ressaltam-se as metas e benchmarkings 

encontrados para auxiliar e nortear as empresas para alcançar a eficiência.  

A análise univariada foi importante para validar o uso do modelo CCR, uma vez que as 
eficiências obtidas através dos modelos clássicos CCR e NDRS são similares. Além disso, 
os critérios utilizados pela Aneel para aplicação do NDRS não se sustentam uma vez que 
não foram verificadas as diferenças supostas entre as empresas de pequeno porte com 
menores eficiências. 

Por conseguinte, o modelo CCR se comportou bem e atende aos objetivos de reduzir os 
custos e encorajar as empresas a operarem em escala ótima. Outro fator importante de ser 
destacado é o baixo nível atual de eficiência das geradoras, fato esse que remete à falta 
de fiscalização para a redução dos custos operacionais do segmento de geração. Assim, 
sugere-se a inclusão do segmento de geração para obter significativos ganhos de 
eficiência a longo prazo.  

Com a aplicação do modelo proposto NDEA-CCR, observou-se que o valor da eficiência 
overall se assemelha ao do segmento de distribuição, o qual é o maior foco da Aneel para 
a redução dos custos operacionais. Contudo, conclui-se que é importante a avaliação dos 
elos da cadeia, uma vez que se verificou que as ineficiências em cada segmento afetam o 
desempenho da empresa como um todo. Esse fato foi comprovado com a validação da 
primeira hipótese de pesquisa a qual demonstra o impacto da análise unificada na 
eficiência das empresas. 

As eficiências com o modelo NDEA são superiores em relação aos modelos clássicos, 
significando que o negligenciamento da avaliação do setor elétrico como uma cadeia de 
suprimentos afeta negativamente a eficiência das empresas analisadas. Apesar desses 
resultados, observou-se que nenhuma DMU apresenta as três empresas que a compõe 
100% eficientes, e apenas 5 DMUs apresentam duas empresas 100% eficientes. 
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Assim, pode-se concluir que mesmo com o aumento da eficiência das empresas com a 
utilização do modelo NDEA, existem fatores que devem ser aperfeiçoados para obter o 
desempenho de excelência no fornecimento de energia elétrica.  

Após a análise e validação do modelo proposto para a análise de eficiência das empresas 
do setor elétrico brasileiro, sugere-se que seja considerado um intervalo de confiança para 
as eficiências que serão utilizadas para a determinação da tarifa das empresas. O objetivo 
da utilização de um intervalo de confiança é reduzir a variação, pois sabe-se que todos 
processos variam todo o tempo, logo exigir às empresas para que obtenham certo nível 
de eficiência exata é fugir da realidade. 

Além disso, o intervalo de confiança é útil para incluir os possíveis efeitos de variáveis 
que não tenham sido capturados pela modelagem utilizada. Com isso, sugere-se que as 
concessionárias atuem em um intervalo de confiança dos scores de eficiência de 95% do 
desvio padrão. Os valores dos intervalos de confiança para os três segmentos são 
apresentados na Tabela 5.19. 

Com relação as características exógenas, verifica-se que existem diferenças nas 
eficiências de acordo com as regiões onde as empresas atuam, devendo então se analisar 
fatores como a densidade e diversidade populacional das regiões para poder tomar 
decisões sobre esses scores. 

O porte das empresas também foi analisado e conclui-se que existem diferenças entre as 
eficiências das empresas de grande porte comparadas as de pequeno porte. Estes 
resultados não coincidem com as suposições assumidas pela Aneel. Contudo, sugere-se 
que seja realizada análises em clusters para os dois portes de modo a verificar se há 
diferenças entre as medianas das eficiências dos dois rankings, comparando-se a análise 
por cluster e a análise unificada. 

Por fim, obteve-se como resultado que as empresas verticalizadas, ou seja, que atuam em 
pelo menos dois segmentos, não apresentam eficiências superiores as demais, fato esse 
que comprova que apesar dessas empresas fazerem parte do mesmo grupo, a gestão de 
informação não está sendo efetiva, e o gerenciamento de cada segmento está focado 
somente no benefício próprio, não colaborando e apoiando as relações.  

Com este panorama, a presente dissertação teve como objetivo analisar o objeto de estudo 
sob diferentes perspectivas e proporcionar novas análises embasadas na literatura e 
matematicamente para gerar recomendações e auxiliar a tomada de decisões das empresas 
atuantes no setor e do governo que regula o sistema.  
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Tabela 5.19 – Intervalos de confiança das eficiências NDEA para os três segmentos do setor. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 

A garantia da tarifação adequada e fornecimento com qualidade de energia elétrica é 
atribuição do agente regulador e das empresas que atuam no sistema e é essencial para o 
desenvolvimento do país. Neste contexto, o presente trabalho apresentou uma nova 
abordagem para a avaliação do setor a fim de tornar a revisão tarifária melhor ajustada à 
realidade do sistema. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa surge na literatura como um trabalho pioneiro no 
Brasil quanto à aplicação do modelo de redes de Kao (2009) com foco no sistema elétrico 
brasileiro, verificando a eficiência energética do sistema de maneira unificada, incluindo 
novas variáveis, para tornar possível o ajuste das tarifas. 

Essa abordagem holística favorece a retratação da realidade com maior rigor em virtude 
da complexidade das informações coletadas e inseridas no modelo de avaliação. A partir 
disso, foi possível mapear o setor por meio de variáveis multidimensionais, sendo 
consideradas as de produtividade, custos e qualidade. 

Esta análise unificada dos segmentos do setor caracterizou melhor o sistema elétrico 
brasileiro, ao avaliar a cadeia de suprimentos que este representa, possibilitando assim 
uma análise mais robusta. Foi percebido também a lacuna na literatura quanto à aplicação 
da modelagem de DEA em redes com o compartilhamento de recursos entre DMUs no 
setor elétrico, tanto internacional quanto nacional. 

Para o alcance dos objetivos especificados, a etapa inicial da pesquisa foi mapear as 
empresas pertencentes de cada segmento, geração, transmissão e distribuição do sistema 
elétrico brasileiro. Devido a inexistência de um banco de dados unificado para as 
variáveis selecionadas dos três segmentos houve uma limitação e dificuldade na obtenção 
dos dados para essa análise, sendo necessário em alguns casos retirar da amostra algumas 
empresas. 

Mapeou-se também a metodologia utilizada pelo órgão regulador, a Aneel, para a 
obtenção dos custos operacionais eficientes a serem aplicados nas revisões tarifárias. 
Sobre esse fator, também foi encontrada uma limitação do trabalho, devido ao período de 
transição da metodologia para o segmento de distribuição a qual passava do 3CRTP para 
o 4CRTP. 

As variáveis utilizadas para a análise em redes proposta foram validadas e respaldadas 
em pesquisas presentes na literatura que tangenciam o tema desta pesquisa. As empresas 
da amostra foram classificadas de acordo com os segmentos, por região, porte e 
diferenciou-se, ainda, as empresas verticalizadas.  

Análises foram desenvolvidas a respeito das características qualitativas das empresas 
presentes na amostra e verificou-se que: (a) 53,6% da amostra se concentra na região 
sudeste do país; (b) 73,5% da amostra é considera como de grande porte; (c) a amostra 
apresenta 16 empresas geradoras, 28 transmissoras e 50 distribuidoras e ao verificar os 
caminhos das redes essas se sumarizam em 362 DMUs; e (d) 24,6% da amostra é 
composta por empresas verticalizadas em pelo menos dois segmentos.  

 



109 

 

Para responder ao problema de pesquisa de “como analisar o sistema elétrico brasileiro 
de forma que as tarifas repassadas aos consumidores sejam mais justas e retratem de 
maneira mais fidedigna a realidade do setor?”, o modelo NDEA proporcionou um score 

para mensurar a eficiência overall e por segmento. Como resultados obteve-se um nível 
de eficiência superior ao obtido pelos modelos clássicos, significando que o 
negligenciamento da avaliação do setor elétrico como uma cadeia de suprimentos afeta 
negativamente a eficiência das empresas analisadas. 

O modelo NDEA-CCR foi validado pela primeira hipótese de pesquisa a qual comprova 
o impacto da análise unificada na eficiência das empresas. Dessa forma, conclui-se que é 
importante a avaliação dos elos da cadeia, uma vez que se verificou que as ineficiências 
em cada segmento afetam o desempenho da empresa como um todo, retratando assim de 
maneira mais justa a realidade do setor. O aumento da eficiência com o uso do modelo 
NDEA pode ser repassado aos consumidores com uma redução da tarifação.  

Contudo, verificou-se que nenhuma DMU apresenta as três empresas que a compõe 100% 
eficientes, e apenas 5 DMUs apresentam duas empresas 100% eficientes. Isso significa 
que todos os caminhos da rede que foram analisados na amostra apresentam deficiências 
em pelo menos um dos segmentos do sistema elétrico. 

Retomando aos problemas do modelo atual elencados no Capítulo 02 da presente 
pesquisa, os resultados encontrados confirmam as afirmações do primeiro problema, de 
que as empresas, com objetivos de aumentar a competitividade e eficiência, devem estar 
cientes que fazem parte de uma rede de suprimentos, de modo que é necessário fortalecer 
os elos dessa cadeia, ou seja, as relações com os respectivos clientes e fornecedores. 

Sobre o segundo problema identificado, conclui-se que a análise unificada torna o 
processo mais objetivo e padronizado para todos os segmentos da cadeia. Dessa forma, o 
modelo proposto segue os fundamentos e conceitos que orientam as metodologias de 
revisão tarifária a qual preza pela simplificação do método.  

Para solução do terceiro problema verificado no modelo atual da Aneel, adotou-se o uso 
da variável capacidade de transmissão proposta por Pollit (1994) e Nemoto e Goto (2003), 
a qual consiste na soma ponderada do comprimento de rede de transmissão (Km) com o 
nível de tensão (KV), de modo a considerar os diferentes custos devido aos níveis de 
tensão para a extensão da rede utilizada.  

Com relação ao quarto problema sobre a análise em dois estágios e utilização da análise 
de regressão com variáveis ambientais no segundo estágio, sugere-se a avaliação 
unificada proposta e posteriormente a análise por cluster para as características exógenas 
que influenciam na eficiência global das empresas como a região e porte, validadas nas 
hipóteses H2 e H3. A mesma proposta de análise por cluster responde ao quinto problema 
do modelo atual, o qual remete ao uso do índice salarial para ajustar o valor do OPEX o 
qual é divido por regiões visando representar as diferenças de renda e concentração 
populacional. 

O sexto problema identificado sobre a utilização do modelo NDRS pela Aneel, foi 
analisado no primeiro nível de análises, em que comparou as eficiências obtidas pelo 
modelo CCR e NDRS. Conclui-se que os critérios utilizados pela Aneel para aplicação 
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do NDRS não se sustentam uma vez que não se verificou as diferenças supostas entre as 
empresas de pequeno porte com menores eficiências. 

Por fim, respondendo ao último problema sobre a grande quantidade de indicadores de 
qualidade a serem verificados para a obtenção do Fator X, sugere-se a redução para 
apenas as três variáveis já consideradas na análise DEA, as quais são o DEC, FEC para o 
âmbito técnico e o IASC para o âmbito comercial. 

A segunda, terceira e quarta hipóteses da pesquisa objetivaram verificar as influências de 
características externas ao sistema elétrico. Com isso, conclui-se que fatores como a 
região geográfica, o porte e a gestão unificada impactam na eficiência das empresas. Para 
isso, sugere-se para trabalhos futuros que sejam analisados com maior detalhe as 
eficiências através de análise por cluster de cada região e tipo de porte.  

É importante ressaltar que para a validação das hipóteses foram utilizados os testes 
estatísticos não paramétrico de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis através do software 
Minitab. Além disso, para a validação e seleção das variáveis aplicou-se os métodos AHP 
e PCA, utilizando os softwares Excel e SPSS, respectivamente. E por fim, para a obtenção 
das proporções das variáveis compartilhadas entre as DMUs foi utilizado o modelo de 
compartilhamento de recursos proposto por Li et al. (2015). A utilização conjunta desses 
métodos agrega e respalda os resultados encontrados no desenvolvimento da pesquisa. 

Portanto, a pesquisa apresentou algumas limitações quanto a obtenção dos dados, e 
dificuldades quanto a problemas pouco comentados na literatura e mais recentes como o 
compartilhamento de recursos entre DMUs. Contudo, o objetivo da pesquisa de propor 
um novo modelo de análise de eficiência do sistema elétrico brasileiro a fim de tornar a 
revisão tarifária melhor ajustada à realidade do sistema foi alcançado.  

O modelo NDEA-CCR proposto apresentou contribuições com intervenções de melhorias 
e inclusão do segmento de geração na análise para melhoria do desempenho das 
organizações. Conclui-se que o trabalho contribui com a proposta de um modelo de gestão 
para auxiliar o agente regulador a definir os custos operacionais eficientes das empresas. 

Recomenda-se como propostas de trabalhos futuros a análise por cluster dos fatores 
exógenos que influenciam a eficiência das empresas, como também se sugere a utilização 
da abordagem seis sigma para a determinação do intervalo de confiança dos scores de 
eficiência, para garantir uma melhor qualidade do sistema. 

Por fim, recomenda-se a extensão desse projeto para uma avaliação intertemporal, de 
modo a considerar os subprocessos que compõe a cadeia de suprimentos como também 
os ganhos de eficiência obtidos ao longo do tempo, para isso sugere-se o uso do modelo 
DNDEA (Dynamic Network Data Envelopment Analysis), como utilizados nos trabalhos 
de Tone e Tsusui (2014) e Nemoto e Goto (2003). Ao verificar os ganhos de eficiência 
obtidos ao longo do tempo, as revisões tarifárias realizadas de quatro em quatro anos 
apresentarão maior respaldo técnico sobre a evolução das empresas e garantindo, assim, 
que se mantenha o elevado nível de eficiência em todos os períodos.  
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ANEXO I: Questionário aplicado na pesquisa 
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ANEXO II: Cálculo da aplicação do método AHP 

A seguir serão apresentados o exemplo de cálculo da aplicação do método AHP dos 
resultados das comparações par a par das respostas individuais dos três decisores e os 
resultados agregados utilizando a média aritmética para a obtenção dos pesos 
combinados. O quadro abaixo descreve algumas informações gerais. 

Elemento Aplicação no presente estudo 

Objetivo 
Identificar as variáveis de produtividade do sistema elétrico 
brasileiro que maior impacta na avaliação de desempenho do 
segmento de distribuição de energia 

Decisores Especialistas que atuam em distribuidoras de energia 

Variáveis de Decisão (V) 
Número de consumidores (V1), Vendas totais (V2), Área de 
concessão (V3), Energia distribuída (V4) 

Local de Aplicação Empresa distribuidora do Rio Grande do Norte (Cosern) 

 

Hierarquia do problema: 

 

        

   

     

     
Seguiu-se o passo a passo demonstrado a seguir das respostas de cada especialista a fim 
de obter as prioridades compostas das variáveis de produtividade que mais impactam na 
avalição de desempenho das empresas distribuidoras de energia. 

1. Pesos escolhidos para as variáveis pelo Especialista 1. 

Matriz de Comparação das Variáveis de Produtividade 

  
Nº 

Consumidores 
Vendas 
Totais 

Área de 
Concessão 

Energia 
Distribuída 

Nº Consumidores 1 0,3333 5 0,3334 

Vendas Totais 3 1 6 1 

Área de Concessão 0,2 0,1667 1 0,1428 

Energia Distribuída 3 1 7 1 

 
2. Soma dos pesos escolhidos para as variáveis pelo Especialista 1. 

Soma 7,2 2,5 19 2,4762 

 
 

OBJ 

V1 V2 V4 V3 
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3. Matriz normalizada dos pesos do Especialista 1. 

Matriz Normalização das Variáveis 

  
Nº 

Consumidores 
Vendas 
Totais 

Área de 
Concessão 

Energia 
Distribuída 

Nº Consumidores 0,1389 0,1334 0,2632 0,1346 

Vendas Totais 0,4167 0,4 0,3158 0,4038 

Área de Concessão 0,0278 0,0667 0,0526 0,0576 

Energia Distribuída 0,4167 0,4 0,3684 0,4038 

4. O cálculo das prioridades das variáveis (média da matriz normalizada), do λmáx 
(Aw = λmáx x w), também do Índice de Consistência (IC = λmáx – n / n-1) e da 
Razão de Consistência (RC = IC/RI) estão apresentados a seguir, para o 
Especialista 1. 

  
Vetor Pesos 

(Aw) 
Prioridade 

(w) 
λmáx (Aw/w) IC RC 

Nº Consumidores 0,6839 0,1675 4,0830 

(λmáx média -4) 
/ (4-1) 

IC/0,9 
Vendas Totais 1,5910 0,3841 4,1423 

Área de Concessão 0,2055 0,0512 4,0134 

Energia Distribuída 1,6422 0,3972 4,1340 

  Média 4,0932 0,0311 0,0345 

5. Pesos escolhidos para as variáveis pelo Especialista 2. 

Matriz de Comparação das Variáveis de Produtividade 

  
Nº 

Consumidores 
Vendas 
Totais 

Área de 
Concessão 

Energia 
Distribuída 

Nº Consumidores 1 3 5 0,25 

Vendas Totais 0,3333 1 4 0,2 

Área de Concessão 0,2 0,25 1 0,1429 

Energia Distribuída 4 5 7 1 

6. Soma dos pesos escolhidos para as variáveis pelo Especialista 2. 

Soma 5,5333 9,25 17 1,5929 

7. Matriz normalizada dos pesos do Especialista 2. 

Matriz Normalização das Variáveis 

  
Nº 

Consumidores 
Vendas 
Totais 

Área de 
Concessão 

Energia 
Distribuída 

Nº Consumidores 0,1807 0,3243 0,2941 0,1570 

Vendas Totais 0,0602 0,1081 0,2353 0,1256 

Área de Concessão 0,0361 0,0270 0,0588 0,0897 

Energia Distribuída 0,7229 0,5405 0,4118 0,6278 

8. O cálculo das prioridades das variáveis (média da matriz normalizada), do λmáx 
(Aw = λmáx x w), também do Índice de Consistência (IC = λmáx – n / n-1) e da 
Razão de Consistência (RC = IC/RI) estão apresentados a seguir, para o 
Especialista 2. 
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Vetor Pesos 

(Aw) 
Prioridade 

(w) 
λmáx (Aw/w) IC RC 

Nº Consumidores 1,0445 0,2390 4,3696 

(λmáx média -4) 
/ (4-1) 

IC/0,9 
Vendas Totais 0,5388 0,1323 4,0726 

Área de Concessão 0,2161 0,0529 4,0826 

Energia Distribuída 2,5638 0,5757 4,4530 

  Média 4,2445 0,0815 0,0905 

9. Pesos escolhidos para as variáveis pelo Especialista 3. 

Matriz de Comparação das Variáveis de Produtividade 

  
Nº 

Consumidores 
Vendas 
Totais 

Área de 
Concessão 

Energia 
Distribuída 

Nº Consumidores 1 4 9 7 

Vendas Totais 0,25 1 6 5 

Área de Concessão 0,1111 0,1667 1 2 

Energia Distribuída 0,1429 0,2 0,5 1 

10. Soma dos pesos escolhidos para as variáveis pelo Especialista 3. 

Soma 1,5040 5,3667 16,5 15 

11. Matriz normalizada dos pesos do Especialista 3. 

Matriz Normalização das Variáveis 

  
Nº 

Consumidores 
Vendas 
Totais 

Área de 
Concessão 

Energia 
Distribuída 

Nº Consumidores 0,6649 0,7453 0,5455 0,4667 
Vendas Totais 0,1662 0,1863 0,3636 0,3333 

Área de Concessão 0,0739 0,0311 0,0606 0,1333 
Energia Distribuída 0,0950 0,0373 0,0303 0,0667 

12. O cálculo das prioridades das variáveis (média da matriz normalizada), do λmáx 
(Aw = λmáx x w), também do Índice de Consistência (IC = λmáx – n / n-1) e da 
Razão de Consistência (RC = IC/RI) estão apresentados a seguir, para o 
Especialista 3. 

  
Vetor Pesos 

(Aw) 
Prioridade 

(w) 
λmáx (Aw/w) IC RC 

Nº Consumidores 2,7287 0,6056 4,5059 
(λmáx média -

4) / (4-1) 
IC/0,9 

Vendas Totais 1,1486 0,2624 4,3777 
Área de Concessão 0,3003 0,0747 4,0197 
Energia Distribuída 0,2337 0,0573 4,0773 

  Média 4,2452 0,0817 0,0908 

13. Cálculo do resultado final, a prioridade composta agrupa dos resultados dos três 
especialistas.  

Prioridades Compostas 
  Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 Agrupado 

Nº Consumidores 0,167 0,239 0,606 0,337 
Vendas Totais 0,384 0,132 0,262 0,260 

Área de Concessão 0,051 0,053 0,075 0,060 
Energia Distribuída 0,397 0,576 0,057 0,343 
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ANEXO III: Cálculo do método PCA 

Com o auxílio do pacote de análise fatorial do software SPSS foi possível identificar as 
variáveis subjacentes, ou fatores, que explicam o padrão de correlação dentro de um 
conjunto de variáveis observadas, no caso, as três variáveis de produtividade do segmento 
de distribuição. Os passos para o cálculo da componente principal são descritos a seguir.  

1. Matriz de correlação das variáveis. 

Matriz de correlações 

 Nº Consumidores Energia Distribuída Vendas totais 

Correlação 

Nº Consumidores 1,000 ,938 ,950 

Energia Distribuída  ,938 1,000 ,990 

Vendas totais ,950 ,990 1,000 

2. Matriz de comunalidades. 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Nº Consumidores 1,000 ,952 

Energia Distribuída 1,000 ,979 

Vendas totais 1,000 ,987 

3. Selecionar o número de componentes. 
3.1. Estabelecer o percentual de variância total explicada por cada componente 

associada ao seu respectivo autovalor. 

Variância total explicada 

Componente Valores próprios iniciais Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância 

1 2,919 97,289 97,289 2,919 97,289 

2 ,072 2,408 99,697   

3 ,009 ,303 100,000   

3.2. Aplicar o teste Scree (Gráfico de sedimentação) para ilustrar como a variabilidade 
dos dados está distribuída entre os eixos de ordenação, para identificar o número 
de componentes mais significativos.  
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Seleciona-se apenas um componente principal a qual representa uma variância 
explicada de 97,29% dos dados das três variáveis de produtividade originais. 

4. Matriz do componente. 

São os componentes de correlação entre as variáveis e o componente principal.  

Matriz de componente 

 Componente 

1 

Vendas totais ,994 

Energia Distribuída ,990 

Nº Consumidores ,976 

Nota-se que há correlação forte entre o componente e as três variáveis, sendo a 
variável de Vendas Totais a que mais se assemelha ao componente principal que 
representa uma variância explicada de 97,29% dos dados originais.  
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ANEXO IV: Tabela completa da sistematização das variáveis 
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