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RESUMO 

Nos últimos anos o segmento de gás canalizado vem sofrendo cada vez mais 
profundas alterações, o que o faz tornar ainda mais importante fonte de energia dentro 
da matriz energética Brasileira. É um segmento amplamente visto como um meio 
atraente de atingir os objetivos ambientais, especialmente por ser um segmento 
caracterizado com grandes avanços tecnológicos. No mercado nacional a maior 
parcela das empresas de distribuição atuam com características de monopólios 
naturais, sendo um sistema com características inviáveis à concorrência. Em face ao 
grau de importância deste segmento para nossa economia, as distribuidoras tem 
buscado melhorar o seu compliance, bem como, seus determinantes de eficiência. 
Neste sentido, a presente pesquisa busca analisar a associação entre a governança 
e a eficiência dinâmica inter-temporal divisional nas distribuidoras de gás canalizado 
do Brasil. Para responder a questão, farei a análise da eficiência em duas etapas. O 
primeiro estágio corresponde com a originalidade da pesquisa na aplicação do modelo 
DEA dinâmico com estrutura de rede baseado em folgas (Dynamic DEA with network 
structure: A slacks-based - DNSBM) que até o momento encontra-se ausente em 
outros estudos do segmento. O segundo estágio foi estimado através de um painel de 
efeitos aleatórios com o intuito de identificar a relação da eficiência com a governança 
e com fatores exógenos, sendo desenvolvido as hipóteses - 𝐻1: há associação positiva 
entre a governança corporativa e a eficiência das distribuidoras de gás canalizado do 
Brasil e 𝐻2: há associação positiva significativa entre a concentração de propriedade 
e a eficiência das distribuidoras de gás canalizado do Brasil. Para cálculo da eficiência, 
vinte e uma distribuidoras foram consideradas. Quando as dimensões do DEA 
dinâmico em rede são reunidas, uma análise mais abrangente do período de 2014-
2019 é permitida, onde as duas interações divisionais (𝛿𝑜𝑘

∗ ) entre os períodos (𝜏𝑜
𝑡∗) e 

períodos divisionais (𝜌𝑜𝑘
𝑡∗ ) são refletidas nas estimativas de eficiência geral (𝜃𝑜

∗). Os 

resultados indicam que: (1) O modelo DNSBM levou em consideração a estrutura 
interna das distribuidoras de gás canalizado e forneceu estimações melhores, 
proporcionando uma fronteira intertemporal de eficiência mais robusta. Mediante a 
trajetória intertemporal, tem-se que 48% das distribuidoras estão na fronteira da 
eficiência, o que representa um segmento com baixa excelência em se tratando de 
eficiência. (2) No segundo estágio, constatamos que a governança não apresenta 
associação positiva com a eficiência, sendo rejeitadas as hipóteses 𝐻1 e 𝐻2 do estudo. 

 
Palavras-chave: Gás Canalizado; Governança Corporativa; Eficiência; DNSBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

ABSTRACT 

In recent years, the piped gas segment has undergone ever more profund changes, 
which makes the source of energy the Brazilian energy matrix even more important. It 
is a segment widely seen as an attractive means of achieving environmental 
objectives, especially as it is a segment characterized by major technological 
advances. In the national market, most distribution companies operate with 
characteristics of natural monopolies, being a system with characteristics that are not 
feasible to competition. In view of the degree of importance of this segment to our 
economy, the distributors have sought to improve their compliance, as well as their 
determinants of efficiency. In this sense, the present research seeks to analyze the 
association between governance and divisional inter-temporal dynamic efficiency in 
piped gas distributors in Brazil. To answer the question, I will do the efficiency analysis 
in two stages. The first stage corresponds to the originality of the research in the 
application of the Dynamic DEA with network structure: A slacks-based - DNSBM that 
until now is absent in other studies of the segment. The second stage was estimated 
through a panel of random effects in order to identify the relationship between 
efficiency and governance and with exogenous factors, developing the hypotheses - 
𝐻1: there is a positive association between corporate governance and the efficiency of 
gas distributors piped from Brazil and 𝐻2:  there is a significant positive association 
between the concentration of ownership and the efficiency of piped gas distributors in 
Brazil. To calculate efficiency, twenty-one distributors were considered. When the 
dimensions of the networked dynamic DEA are brought together, a more 
comprehensive analysis of the 2014-2019 period is allowed, where the two divisional 

interactions (𝛿𝑜𝑘
∗ ) between the periods (𝜏𝑜

𝑡∗) and divisional periods (𝜌𝑜𝑘
𝑡∗ ) are reflected in 

the general efficiency estimates (𝜃𝑜
∗). The results indicate that: (1) The DNSBM model 

took into account the internal structure of the piped gas distributors and provided better 
estimates, providing a more robust intertemporal frontier of efficiency. Through the 
intertemporal trajectory, 48% of the distributors are on the frontier of efficiency, which 
represents a segment with low excellence when it comes to efficiency. (2) In the 
second stage, we found that governance does not have a positive association with 
efficiency, and hypotheses 𝐻1 and 𝐻2 this study are rejected. 

 
Keywords: Piped gas; Corporate Governance; Efficiency; DNSBM. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 

O gás natural tornou-se uma importante fonte de energia nas últimas décadas, 

desenvolvendo-se rapidamente nos últimos anos e iniciando assim um processo de 

liberalização e privatização nesse setor globalmente. Isso pode estar ligado 

principalmente aos benefícios ambientais derivados de seu uso, quando comparados 

aos combustíveis não renováveis, como petróleo e carvão (Roy & Amin, 2011) ou seja, 

por matrizes de energia insustentáveis (Santos et al., 2020).  

O gás natural hoje é considerado o combustível do século XXI por conta de sua 

baixa emissão (Tesch et al., 2016), alta eficiência energética (Gilbert & Sovacool, 

2017), recursos abundantes (Chong et al., 2016) e produção robusta (BP, 2020). Ao 

fim de 2019 o gás natural teve um aumento de consumo global de 2% (WEO/IEA, 

2019) impulsionando o surgimento de um novo 'mercado internacional de gás natural' 

com reservas provadas mundialmente em torno de 198,8 trilhões de m³, com uma 

produção alcançando a marca de 4 trilhões de m³, ou seja, um aumento de 3,4% em 

relação a 2018.  

Apesar de especialistas afirmarem que o petróleo ainda será a principal fonte 

de energia em todo o mundo, o crescimento de consumo do gás natural é observado 

em todos os continentes (Oliveira & Correia, 2007), e diante da crescente demanda 

impulsionado com os aumentos de consumo entre 2% a 5% ao ano, é esperado que 

até 2040 haja um crescimento de 40% na demanda global (GNGI, 2019) tornando o 

gás natural a segunda fonte de energia mais importante, ou seja, permitindo um 

alicerce de mercado gasífero de amplitude totalmente global (Santos et al., 2020).  

O Brasil foi responsável por uma produção de 40,86 bilhões de m³ em 2019, 

avançando uma posição em relação ao ano anterior dentre as maiores reservas 

comprovadas no mundo, ocupando atualmente a 31ª posição no ranking mundial 

(ANP, 2020), esta posição ainda é um reflexo das descobertas da província do Pré-

sal em meados dos anos 2000, colocando assim, o setor brasileiro de petróleo e gás 

em destaque no cenário internacional.  

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Distribuidoras de Gás 

Canalizado (ABEGAS, 2020) com o início da produção do pré-sal, o Brasil 

proporcionou ao mercado de energia internacional uma nova era e hoje com os 

desinvestimentos da Petrobras no setor, há uma perspectiva de crescimento ainda 
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maior na indústria e, consequentemente, capacidade de novos investimentos no 

mercado e em infraestrutura para o País. 

Por conta deste foco, visando o mercado estrategicamente melhor posição no 

mercado global e desenvolvimento estrutural no mercado nacional, o país decidiu 

reconfigurar as suas atividades de petróleo e gás com a promulgação da lei nº 

9.478/1997, batizada como Lei do Petróleo, tendo como principais propostas uma 

nova estrutura de mercado na qual possibilita a quebra do monopólio operacional da 

Petrobras.  

Tal ação possibilitaria uma abertura do mercado para outras operadoras 

nacionais e internacionais como é observado nos estudos de Silva (2020), e assim 

proporcionar uma nova remodelagem no marco regulatório do setor. Até 2009, o gás 

natural possuía redes de distribuição que eram construídas apenas sob o monopólio 

da Petrobras, mas diante da criação da Lei nº 11.909/2009, também conhecida como 

Lei do Gás, o modelo legal da atividade logística do gás natural, foi alterado 

proporcionando a concessão e criação do mercado livre, a partir do consumidor livre 

(Ferraro & Hallack, 2012).  

A promulgação da lei trouxe como principal marco, a participação de outras 

operadoras nos processos de licitação na produção de petróleo e gás, bem como, a 

distribuição de gás natural, entretanto, mesmo com o tratamento conferido pela lei, 

não foi estabelecido um marco regulatório harmônico e coerente para 

desenvolvimento do setor. Por conta disso, a demanda de gás natural permaneceu 

estagnada no Brasil, mesmo com a redução de participação da Petrobras.  

Buscando mudar o mercado governo federal em 2016 lançou a iniciativa Gás 

para Crescer, com o objetivo de convergência entre o segmento e o governo com 

premissas de desenvolvimento de mercado, ampliando a liquidez e disclosure, 

garantindo acesso de outros operadores aos gasodutos, levando a produção até os 

city-gates, compartilhamento de infraestruturas e aperfeiçoamento de regulações 

estaduais, visando gás mais competitivo e eficiência dos distribuidores.  

Com a promulgação em 2019 pelo Conselho Nacional de Planejamento 

energético (CNPE) a resolução nº 16, instituiu o novo mercado de gás, tendo como 

principal objetivo a ampliação de empresas do segmento e realização de uma reforma 

completa, eliminando a figura do monopólio público integrado, também conhecido 

como monopólio natural.  
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O monopólio natural é considerado o tipo de organização mais eficiente durante 

anos, visando proteger os consumidores contra o potencial monopólio exploratório 

(Bagdadioglu et al., 1996), entretanto, com a figura do agente regulador neste tipo de 

organização, há incoerência com os princípios e esforços para tornar o mercado mais 

eficiente, pois diante da responsabilidade de definir os valores das tarifas dos sistemas 

de transmissão e distribuição, o agente regulador proprociona um sistema com 

características inviáveis à concorrência numa mesma área de concessão, 

inviabilizando assim as reformas essenciais para o desenvolvimento do segmento, 

situação esta observada no mercado nacional de gás canalizado. 

Em particular, a reforma no segmento de gás canalizado deve envolver a 

separação de atividades potencialmente competitivas e atividades de monopólio 

natural, como a distribuição e toda estrutura de suporte. Essas atividades são 

consideradas monopólio natural devido à subaditividade de suas funções de custo 

(Rita et al., 2018). Na pesquisa realizada por Tovar et al. (2015) é apontado que as 

reformas políticas e reguladoras significativas afetam o setor de gás desde meados 

da década de 1980, incluindo a privatização, liberalização e desregulamentação dos 

mercados nacionais de gás.  

Nos países desenvolvidos, o principal objetivo das reformas, é que estas são 

orientadas para o mercado e para a propriedade privada, buscando sempre promover 

as melhorias regulatórias e a eficiência; nos países em desenvolvimento, o principal 

objetivo é aumentar a taxa de investimento privado, reduzindo o envolvimento 

financeiro direto do setor público (Tovar et al., 2015). Em outra perspectiva, a pesquisa 

de Çelen (2013) identificou que o principal objetivo das reformas é melhorar a 

eficiência do mercado, introduzindo a concorrência e assim proporcionando 

parâmetros de comparação com algum desempenho de referência.  

No mercado nacional a maior parcela das empresas de distribuição atuam com 

características de monopólios naturais, visto que, as tarifas repassadas aos clientes 

destas empresas são reguladas de acordo com seus custos, sendo que a regulação 

do segmento de gás, limita-se entre atividades que estão sob a competência da esfera 

federal ou estadual (Campanher et al., 2019), como resultado, de acordo com a 

pesquisa de Ertürk & Asik (2011) estas empresas tendem a operar ineficientemente.  

Em geral, o monopólio natural possui caracteristicas intrínsecas ao mercado 

(Salomão Filho, 2008), ou seja, o segmento monopolista obtem o poder do mercado, 
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e em razão disso, não há prioridade por parte dos agentes em atender as 

necessidades do mercado, bem como, da sociedade em geral. Na literatura, o 

monopólio natural é o único tipo de estrutura organizacional de mercado que é 

suscetível de justificar teoricamente a regulação (Possas, 2001) e com isso 

proporcionar um modelo de comercialização e distribuição, porporcionando o ingresso 

de novas distribuidoras no cenário nacional e mercado local.   

É oportuno destacar que um mercado de gás com maiores níveis de 

competição entre os agentes, estimula a inovação no segmento, incrementando 

qualidade em suas atividades, desenvolve melhores práticas ambientais e 

sustentáveis, bem como, desempenha papel de dinamizador do processo de 

introdução da concorrência no segmento de gás canalizado. 

Existe a possibilidade que o Brasil entre dentro de um novo cenário com a 

promulgação do Decreto nº 9.934/2019, intitulado como Programa Novo Mercado de 

Gás (Gomes, 2019), sendo este o primeiro passo para uma regulamentação mais 

inovadora que poderá reduzir significativamente o monopólio natural atuante no 

mercado nacional. Uma das iniciativas refere-se a cessão por parte da Petrobras dos 

seus ativos de distribuição e transporte, ou seja, determina acesso às infraestruturas 

essenciais para escoamento e beneficiamento do gás natural produzido por outras 

operadoras, assim como incentivo de concorrência e diversificação das atividades e 

serviços públicos essenciais.  

Assim como outras fontes de energia, a distribuição de gás natural faz parte 

dos chamados serviços públicos de rede (Fabbri et al., 2000), onde a natureza do 

serviço público e a condição de monopólio natural no nível local dão origem a questões 

delicadas de regulamentação, isso porque cada unidade de federação possui a sua 

empresa e sua regulamentação própria. Nesse caso, o estado pode atuar como 

proprietário e regulador sem separar claramente as duas funções: os serviços públicos 

estavam encarregados de gerenciar os negócios e garantir que eles entregassem 

obrigações de serviço público sob uma qualidade, custo e eficiência econômica 

aceitáveis.  

Como os resultados dessas reformas são incertos, é manifestada a 

preocupação de saber se essas mudanças dentro do mercado de gás natural 

brasileiro mostram uma melhor eficiência do setor em termos de utilização de 

recursos. De acordo com Calôba & Lins (2005) os estados mais avançados na 
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regulação do mercado de gás natural no Brasil são São Paulo e Rio de Janeiro, com 

empresas privadas operando no mercado.  

Visualizamos assim que a análise de produtividade e eficiência são duas 

ferramentas muito úteis para ajudar empresas e órgãos reguladores a entender o 

desempenho e a estrutura ideal para o mercado brasileiro. Zambon et al. (2018) 

aponta que a eficiência é um pressuposto fundamental para o segmento de 

distribuição, isto que, ao melhorar a eficiência econômica as companhias passam a 

focar na redução de seus custos operacionais em virtude da regulação tarifária ser 

regulada pelo governo.  

Para obter uma relação positiva aos determinantes de custos que sejam 

capazes de contribuir com o aproveitamento do uso de seus recursos, as companhias 

tem buscado melhorar o seu compliance (Shank & Govindarajan, 1997) atendendo as 

orientações da Governança Corporativa implantada, entretanto, em estudos como o 

de Ferreira et al (2013) foi constatado que as companhias que possuem níveis 

satisfatórios de governança corporativa não configuram como mais eficiente que as 

outras.  

As pesquisas dos autores (Catapan, 2011; Correia et al., 2011; Sami et al., 

2011) realizadas para o segmento de distribuição elétrica, indicaram que as 

companhias com níveis satisfatórios de governança corporativa, apresentam melhor 

eficiência em suas atividades junto aos clientes, bem como, valorização de mercado 

e melhor eficiência econômica financeira. Tratar da eficiência associando-a a 

questões operacionais-técnicas, eficiência econômico-financeiro e conectando-a nas 

discussões da governança corporativa, são questões essenciais para apresentar o 

grau de eficiência no segmento de distribuição de gás canalizado do Brasil. 

Destaca-se que ao mensurar a eficiência das empresas de distribuição de gás 

canalizado há perspectivas de nortear as discussões sobre tarifas, de que haja um 

entendimento significativo da utilização de seus recursos, fixando padrões de 

melhorias e qualidade na prestação de serviço, assim como definindo medidas de 

eficiência comparativas para avaliação. Sendo possível neste sentido o emprego de 

fronteiras de eficiência que é bastante explorado no cômputo dessas medidas. 

Para isso, a análise envoltória de dados (DEA) (Charnes, Cooper & Rhodes, 

1978) é uma boa opção para entender a eficiência das empresas distribuidoras de gás 

canalizado, porque o DEA pode medi-la em nível de unidade, as chamadas de 
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unidades de tomada de decisão (DMUs) (Banker, Charnes & Cooper, 1984), pois 

trata-se de um método de programação que avalia suas eficiências comparativas que 

define uma fronteira linear de eficiência entre as distribuidoras, determinando as 

eficiências relativas de todas as outras em um único grupo (Fallahi et al., 2019).  

Tanto na literatura internacional como na nacional sobre a análise empírica do 

segmento de gás canalizado, é comum o uso do DEA para a análise da eficiência. 

Porém, não é conhecido nenhum estudo aplicando o modelo DEA dinâmico com 

estrutura de rede baseado em folgas - Dynamic DEA with network structure: A slacks-

based (DNSBM) desenvolvido por Tone & Tsutsui (2014) para o segmento de gás 

canalizado. Sua principal vantagem é a capacidade de avaliar a efificência global ao 

longo do período de análise, bem como, a mudança dinâmica de eficiência por período 

e por divisão, através de uma estrutra de redes. 

Com base no que foi exposto, diante de um segmento que possui 

características de monopólio natural, da necessidade de conhecer os seus níveis de 

eficiências, e de uma regulação que proporcione um mercado livre e aberto com 

opções para a sociedade, propõe-se o seguinte problema de pesquisa: Qual a 

associação entre a governança e a eficiência dinâmica inter-temporal com 

estrutura de rede nas distribuidoras de gás canalizado do Brasil ?  

Neste contexto, ao realizar este estudo, estaremos proprocionando uma 

importante contribuição na análise do segmento de gás canalizado brasileiro, onde a 

eficiência será medida através da aplicação do modelo DNSBM, e para fortalecer os 

achados, a hipótese central, debatida a partir do problema apresentado, trará a 

oportunidade de responder se a governança tem associação positiva na eficiência das 

distribuidoras de gás canalizado. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar a associação entre a governança e a 

eficiência dinâmica inter-temporal divisional das distribuidoras de gás canalizado do 

Brasil. 

1.2.2. Objetivos Específico 
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I. Investigar o contéudo da literatura empírica nacional e internacional referente 

aos estudos da eficiência e seus fatores explicativos do segmento de gás 

canalizado. 

II. Estruturar o modelo da eficiência e determinar os escores da eficiência 

dinâmica inter-temporal divisional das concessionárias de distribuição de gás 

canalizado do Brasil. 

III. Construir e estimar o modelo econométrico explicativo que possibilite a 

verificação da associação entre a governança corporativa e a eficiência das 

empresas de distribuição de gás canalizado do Brasil. 

1.3.  JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO 

 

Nas últimas três décadas testemunhamos globalmente uma mudança rápida e 

significativa na cadeia de valor do setor energético. Os setores se tornaram mais 

complexos em face das barreiras regulatórias, e mesmo com a tentativa de 

reestruturação e abertura do mercado, o aumento da concorrência e oportunidade de 

escolha por parte dos clientes ainda é vista como um ponto a ser melhorado 

(Goncharuk & Lo Storto, 2017).  

Apesar desse movimento em direção da reestruturação e abertura do mercado, 

algumas atividades como o segmento de gás canalizado mantêm seu status de 

monopólio. O segmento de gás possui um papel de extrema relevância no 

desenvolvimento socioeconômico do País, fazendo parte de uma parcela da matriz 

energética nacional. Atualmente há reservas comprovadas de gás de 370 bilhões de 

m³ em território nacional, sendo a maior parte dessa reserva offshore (82%).  

Hoje, os maiores produtores terrestres são as bacias do Solimões (Amazonas) 

e do Parnaíba (Maranhão). O consumo tem predominância na área (45% da 

demanda) seguidos para os segmentos de geração de energia (36% da demanda) 

(ANP, 2020) e mesmo com queda de 0,8% em 2019, em relação ao ano anterior, o 

consumo totalizou 25,9 bilhões de m³, mantendo-se acima da média acumulada de 10 

anos de crescimento no segmento.  

Mesmo com este números e apesar da importância do segmento para a 

economia do País, os obstáculos para uma livre concorrência são imensos, 

destacando que quando há predominância de mercado fechados, existe uma 

tendência de ineficiência em termos de alocação de recursos e em seus 
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procedimentos operacionais internos (Rita et al., 2018) o que impacta diretamente os 

usuários que necessitam deste serviço. 

Além disso, o segmento de gás canalizado tem um papel fundamental no 

desenvolvimento econômico e social, pois proporciona melhorias e avanços nas 

fontes de energia renováveis disponíveis, crescimento na sustentabilidade ambiental, 

bem como, no fornecimento de serviços essenciais à comunidade. Por estes pontos 

que o segmento por si só, já favorece a produção cientifica para entender o porque 

das lacunas observadas, tendo em vista a sua relevância e complexidade das 

atividades realizadas no cenário nacional. 

Nesta mesma linha, a eficiência deste segmento é um fator determinante para 

produção científica, entretanto, poucas são as pesquisas que ressaltam as 

particularidades e ações positivas para a sociedade no cenário internacional, bem 

como, no cenário nacional. A revisão da literatura conduzida nesta pesquisa 

identificou 21 artigos publicados, entre os anos de 1987 a 2019, que utilizaram a 

Análise Envoltória de Dados (DEA) para análise da eficiência no segmento de gás 

canalizado em mais de 20 países de diferentes regiões no mundo.  

Na análise, não foi observado nenhuma outra pesquisa que fez uso do modelo 

DNSBM, bem como, são poucos os estudos que fazem relação entre os insumos 

operacionais e financeiros. A originalidade desta pesquisa reside na aplicação deste 

modelo, onde proporcionamos uma nova opção nos registros da literatura empírica 

para o segmento de gás canalizado. É importante destacar que não se trata apenas 

do uso de um novo método, mas da discussão em torno das variáveis representativas 

do segmento, considerando a dinâmica, o longo prazo, bem como, a estrutura interna 

de rede.  

Do ponto de vista teórico, a pesquisa é desafiadora, pois pertence a classe de 

estudos de benchmarking para avaliação da eficiência, os quais estão em uso 

ascendente nos últimos anos, especialmente por órgãos reguladores. Percebe-se 

ainda que não há estudos que façam a associação entre a governança com a 

eficiência, ponto este que é fudamentado em decorrência da escassez das pesquisas 

no cenário nacional. Por isso a presente pesquisa se justifica pela forte relevância do 

segmento de gás canalizado dentro da matriz energética nacional, pelo ineditismo da 

aplicação do DNSBM no segmento e do comportamento das distribuidoras que 

praticam a governança. 
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Desta forma, as contribuições para a presente pesquisa podem ser destacadas 

como:  proporcionar base teórica para superar as lacunas metodológicas existentes 

na literatura que discutem a relação entre a governança corporativa e a eficiência, 

tendo como foco o segmento de gás canalizado do Brasil, possibilitando aos 

formadores de políticas públicas, estados e os próprios órgãos reguladores a otimizar 

um modelo regulatório que possilite a convergência de um compliance único ao setor. 

Desenvolver um modelo DNSBM que possa realizar a avaliação inter-temporal 

da eficiência nas distribuidoras de gás canalizado, possibilitando a análise da 

eficiência entre as divisões de cada distribuidora sob a perspectiva do cenário 

regulatório dos estados, onde estas operam, aumentando assim o horizonte de 

aplicações do modelo. Desta forma, poderemos oferecer parâmetros que possam 

contribuir para orientação de diretrizes políticas econômicas locais e nacionais, tendo 

como foco o desenvolvimento sustentável do setor. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. A EFICIÊNCIA E A GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Tradicionalmente, as políticas que regem as distribuidoras, visam limitar o 

exercício do poder de mercado pelas concessionárias de propriedade dos investidores 

verticalmente integrados, para que operem como monopólios naturais (Gultom, 2019). 

Em prática os estados, principais acionistas das distribuidoras, regulam as 

distribuidoras de gás natural e designam agências reguladoras locais para 

supervisionar, auditar e em conjunto definir preços de varejo com o objetivo de 

proteger o interesse público estadual.  

A existência do “problema do agente principal”, definido como “teoria da 

agência” por Jensen & Meckling (1976) atraiu a atenção de inúmeros pesquisadores 

e profissionais para investigar diferentes abordagens para controlar o conflito de 

interesses de gestores (agentes executores) ou acionistas (agentes principais).  

Uma das abordagens proeminentes para lidar com esse problema de agência 

é adotar e implementar as melhores práticas de governança corporativa, incentivando 

a separação entre controle e propriedade e o conflito entre principal e agente. De 

acordo com Camargo (2018) diante desta separação e do conflito, os mecanismos de 

governança corporativa contribuem para a harmonização da relação de agência, do 

controle e de vinculação, expressos por custos de agência, onde cada elemento se 

interliga, originando a estrutura de governança corporativa.  

Nos estudos de Wang & Deng (2006) e Oteng-Abayie et al. (2018) é apontado 

que a adoção de mecanismos de governança corporativa de alta qualidade como 

ferramenta para controlar o problema da agência, proporciona um alto nível de 

eficiência da empresa e as preserva contra riscos e dificuldades financeiras. Estes 

achados corroboram com outras pesquisas realizadas em indústrias técnicas 

(Destefanis & Sena, 2007), distribuidores de energia (Peixoto et al., 2011; Ghosh & 

Kathuria, 2016) e concessionárias de água (Romano et al., 2018). 

Ao considerar a governança corporativa podemos dizer que os precursores do 

conceito foram Berle & Means (1932), quando investigaram as modalidades de 

controle das 200 maiores empresas dos EUA no início dos anos 1930, objetivando 

avaliar o reflexo da separação entre propriedade e controle sobre a eficiência das 

empresas. Atingir a eficiência é um fator determinante para qualquer organização, pois 
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um alto nível de eficiência desempenha um papel crítico na obtenção de vantagem 

competitiva e na garantia de excelente desempenho.  

Um alto nível de eficiência pode ser essencial para garantir a sobrevivência de 

qualquer organização (March & Sutton, 1997), pois a falha em atingir esse nível, afeta 

adversamente as expectativas e a prosperidade e lealdade dos clientes (Hackman & 

Wageman, 1995; Armstrong et al., 1997; Coo & Verma, 2002; Evans, 2011). Shrnhur 

et al. (1997) argumentaram que a eficiência é uma das quatro principais dimensões 

necessárias para avaliar o grau de sucesso corporativo, entretanto, quando há 

conflitos de interesses, a cadeia fica comprometida para acionistas e usuários. 

A não separação de propriedade e controle geralmente tem como resultado a 

assimetria de informação, que, se não forem controladas, são exploradas pelos 

gerentes para seu próprio benefício às custas dos acionistas (Jensen & Meckling, 

1979) impactando a sustentabilidade da organização no mercado. Assim, os 

mecanismos de governança corporativa servem como protetores dos interesses dos 

acionistas em meio a interesses concorrentes de outros acionistas da empresa 

(Kumar & Zattoni, 2013).  

Como o cerne do relacionamento da agência entre gerentes e proprietários é 

uma questão de assimetria de informação, a literatura documentou evidências de que 

os mecanismos de governança corporativa ajudam a melhorar a divulgação 

corporativa como uma maneira de minimizar o hiato de assimetria de informação 

(Chen & Jaggi, 2000; Peasnell et al., 2005; Rankin et al., 2011; Mangena & 

Tauringana, 2007). Portanto, em teoria, os mecanismos de governança corporativa 

devem ajudar a alinhar os interesses dos gerentes aos da companhia e, assim, reduzir 

os custos das agências a longo prazo. 

Dos vários mecanismos de governança corporativa que foram pesquisados, a 

estrutura de propriedade é o mecanismo mais estudado nas economias emergentes 

(Denis & McConnell, 2003). Isso ocorre porque a privatização é amplamente 

considerada como o primeiro passo importante no alinhamento dos incentivos 

gerenciais ao aumento de lucros e melhoria da eficiência.  

Uma questão central na governança corporativa nas economias emergentes é 

se as mudanças definitivas de propriedade são necessárias ou não para melhorar a 

eficiência das empresas estatais. Shleifer et al. (1996), Shleifer (1998) e Dewenter & 

Malatesta (2001) afirmam que, como os governos não podem desempenhar um papel 
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ativo na governança corporativa, a mudança de propriedade é necessária para 

quaisquer melhorias significativas na eficiência das empresas estatais.  

Por outro lado, nos estudos de Allen & Gale (2000) e Dahya et al. (2008) é 

argumetnado que métodos menos radicais, como contratos de incentivo gerencial, 

desregulamentação do mercado e reforma da governança interna e externa, podem 

ser substitutos efetivos da privatização total. Megginson & Netter (2001) e Djankov & 

Murrell (2002) fornecem pesquisas abrangentes de mais de 200 estudos empíricos 

sobre privatização e reestruturação empresarial em economias desenvolvidas e em 

transição.  

Foram constatadas fortes evidências em apoio à proposição de que a 

propriedade privada está associada a melhor eficiência da empresa e eficiência da 

empresa do que a propriedade do Estado. Boubakri et al. (2008) constataram que 

empresas recém-privatizadas politicamente conectadas são altamente alavancadas, 

operam em setores regulados e apresentam eficiência contábil relativamente baixo 

em comparação com seus pares não conectados.  

Os mecanismos de governança nos países em desenvolvimento são 

geralmente fracos e podem afetar a eficiência das empresas privatizadas (Shleifer & 

Vishny, 1997). Com isso, a literatura geralmente distingue dois tipos de mecanismos 

de governança corporativa: interno e externo. Onde os mecanismos internos incluem 

principalmente a estrutura de propriedade da empresa, sendo que no contexto da 

privatização, há a ideia de que os ganhos de eficiência sejam maiores quando o 

governo desiste do controle: de fato, a privatização transfere os direitos de controle e 

de fluxo de caixa aos gerentes, que então colocam maior ênfase nos lucros e na 

eficiência do que os políticos (Shleifer et al.,1996).  

Os diferentes indicadores escolhidos são a resposta das empresas de serviços 

públicos às partes interessadas externas, ou seja, os investidores e os clientes, 

respectivamente, e às partes interessadas internas, ou seja, a administração. Diante 

disso, os estudos sobre a eficiência de outros mecanismos de governança nas 

economias emergentes se concentraram principalmente no relacionamento entre um 

aspecto particular da governança corporativa e a eficiência da empresa. 

Podemos destacar por exemplo, composição do conselho (Jensen, 1993; 

Dalton & Kesner 1997; Bhagat & Black 1999; Hermalin & Weisbach 2001; Nanka-

Bruce, 2009; Andrade et al., 2009; De Almeida et al., 2013), remuneração e 
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rotatividade de executivos (Ghosh & Ruland, 1998; Griffith, 1999; Gibson 2003; 

Ghosh, 2007; Fahlenbrach & Stulz, 2009; Bryan et al. 2010), proteção ao investidor 

(La Porta et al. 2000, 2002; Durnev & Kim 2005), transparência (Silva & Leal, 2005; 

Ramos & Martinez, 2006; Rover et al., 2012;  Da Cunha e Politelo, 2013) e estrutura 

de propriedade (Shleifer & Vishny, 1988; McConnel & Servaes, 1990; Shleifer & 

Vishny, 1997; Hermalin & Weisbach 2001).  

A estrutura de governança corporativa acrescenta uma dimensão importante a 

regulamentação das distribuidoras de gás natural, pois de acordo Ehikioya (2009) as 

boas práticas de governança proporcionam visibilidade positiva na captação de 

recursos, bem como, incentivo aos investimentos e fortalecendo a base de 

sustentação para implantação de reformas regulatórias no setor. A estrutura 

tradicional de monopólio integrado no fornecimento de gás natural está sendo 

abandonada e com isso a privatização e desregulamentação, é um horizonte à vista 

no mercado brasileiro. 

2.1.1. Das bases da Análise Envoltória de Dados (DEA) 

A eficiência é medida como uma razão entre outputs e inputs. Significa um nível 

de desempenho que descreve um sistema ou processo utilizando a menor quantidade 

de entradas para criar a maior quantidade de saídas. Medir a eficiência de 

desempenho de um sistema, pode servir como uma ferramenta capacitadora 

substancial para identificar as melhores práticas e como aborda Santos et al., (2011) 

busca desenvolver melhorias potenciais de ações estratégicas e produtividade 

quando avaliam e estimam a eficiência.  

Ressalta-se que os métodos de estimativa de eficiência foram desenvolvidos 

para medir o desempenho de firmas ou indústrias no processo de produção, 

analisando entradas (inputs) e saídas (outputs) do processo (Ertürk & Asik, 2011). Os 

estudos de análise de eficiência são baseados basicamente no artigo de Farrell 

(1957). Apesar de Koopmans (1951) e Debreu (1951) estudarem a eficiência, foi 

Farrell que sistematizou esses estudos e decompôs a eficiência como eficiência 

econômica (alocativa) que visa a redução dos recursos usados, mantendo os mesmos 

níveis de produção; e a eficiência técnica (produtiva) que visa o aumento de produção 

mantendo o mesmo nível de recursos usados.   
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De acordo com as estudos aplicados por Farrell (1957), a análise de eficiência 

foi desenvolvida principalmente pelas pesquisas de Fare (1975), Färe & Grosskopf 

(1984) e Färe et al. (2013). Os métodos de análise de eficiência são geralmente 

classificados como paramétricos e não paramétricos, em virtude de produzirem 

igualdade com partes e coeficientes aleatórios, sendo usados para medir a diferença 

entre o valor estimado e o valor real para determinar o nível de eficiência.  

A abordagem não paramétrica define uma fronteira linear de eficiência, 

determinando as eficiências relativas de toda população de um determinado segmento 

(Fallahi et al., 2011). Medir a eficiência tornou-se um indicador chave para controlar e 

planejar o desempenho das unidades de produção. A disseminação de métodos 

quantitativos para avaliar essa medida e auxiliar a tomada de decisão gerencial tem 

sido impulsionada por pesquisadores, assim como reguladores, recorrendo a análise 

envoltória de dados (DEA), proposta por Charnes et al. (1978), por conta de sua 

modelagem para a medir a eficiência das companhias, pois proporciona uma análise 

simultânea de outputs e inputs, desconsiderando informações sobre os preços 

praticados.   

DEA mede a eficiência de de um conjunto de unidades de tomada de decisão 

homogêneas, também conhecida como Decision Making Units (DMU´s) que usam 

múltiplos outputs e múltiplos inputs (Xu & Yang, 2001; Mullarkey et al. 2015). usando 

modelos de programação linear (Charnes et al.,1978). Assim, uma pontuação de 

eficiência DEA para uma DMU específica é medida pela fronteira eficiente construída 

empiricamente definida pelas DMUs de melhor eficiência (Paradi et al., 2011), isso 

porque uma DMU pode consistir em várias subestruturas que podem afetar os níveis 

gerais de eficiência de forma diferente.  

Portanto, a eficiência não pode ser medida no âmbito de nenhuma subestrutura 

específica de uma DMU. Por mais de três décadas de estudos, o DEA evoluiu 

consideravelmente na tentativa de melhorar sua modelagem para incluir novos 

critérios de análise e representar a complexidade dos sistemas atuais (Emrouznejad 

et al., 2008; Chen et al., 2009; Kao, 2014). De acordo com Paradi et al. (2011) essa 

evolução também possibilitou um grande número de aplicações reais em diversos 

setores. 

Podemos citar como exemplo os estudo realizados nas companhias aéreas 

(Moura et al., 2016; Gomes Júnior et al., 2016), bancos (Chiu et al., 2014; Chen et al., 



28 
 

 

 

2020), ensino superior (Miranda et al., 2012; Benicio et al., 2016), hospitais (Marques 

& Carvalho, 2013; Lobo et al., 2016), finanças (Basso & Funari, 2014), cadeia de 

abastecimento (Dotoli et al., 2015), supermercados (De Melo et al., 2018), usinas 

(Yadav et al., 2014) ou esportes (Da Silva Dantas & Boente, 2011; Santín, 2014) 

estimulando ainda mais o interesse de acadêmicos e profissionais na realização de 

pesquisas. 

Atualmente pesquisadores tem buscadoa avaliar a eficiência numa perspectiva 

intertemporal (Klopp, 1985; Färe et al., 1994 e Färe & Grosskopf, 1997) 

desenvolvendo assim análises da estrutura interna que de acordo com Liu et al. (2013) 

engloba a eficiência em rede (conexão entre setores ou áreas) e a eficiência dinâmica 

(inteconectar-se aos processos no tempo). Kao (2013) apresentou um modelo 

relacional para sistemas dinâmicos – Dynamic DEA (DDEA) para calcular as medidas 

radiais das eficiências globais e periódicas de sistemas de produção multiperiódicos 

onde períodos consecutivos são conectados por fluxos. 

Na mesma linha de pesquisa Färe & Grosskopf (2000) propuseram modelos 

DEA em rede – Network DEA (NDEA), para avaliar a eficiência da organização e seus 

processos, entretanto, no modelo não há relação matemática entre o sistema e as 

eficiências do processo. Para corrigir o problema, Kao & Hwang (2010), propôs um 

modelo DDEA relacional que leva em consideração a relação dos processos, medindo 

a eficiência do sistema e do processo ao mesmo tempo, obtendo uma relação entre 

as eficiências do sistema e do processo.  

Desta forma, permitem que um fator (input / output / link) tenham diferentes 

multiplicadores em diferentes lugares, mas o modelo relacional requer que o mesmo 

fator tenha o mesmo multiplicador associado a ele, independentemente do lugar que 

corresponda para. Os sistemas de rede são classificados em várias estruturas, como 

dois estágios (two-stage), série, paralelo e misto (Kao & Hwang, 2010). Já os modelos 

usados para medir a eficiência dos sistemas de rede são classificados como modelos 

independentes, modelo de medida de distância, modelo de medida baseado em folgas 

(slacks-based), modelo de forma de razão (ratio-form), modelo teórico de jogo e 

modelo baseado em valor (Kao, 2014).  

A modelagem de tais estruturas de rede foi debatida criticamente em diferente 

setores (Cook et al., 2010; Färe & Grosskopf, 1997; Golany, et al., 2006; Kao, 2009; 

Lewis & Sexton, 2004; Tone & Tsutsui, 2010; Paradi et al., 2011; Kao, 2014). Tone e 
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Tsutsui (2009) mediram a eficiência dos sistemas de rede por meio de um modelo 

DEA de medida baseada em folga (SBM) que pode decompor a eficiência do sistema 

em eficiência de processos.  

Na pesquisa onde visou avaliar a eficiência das empresas elétricas americanas, 

Tone e Tsutsui (2014) propuseram o modelo DEA dinâmico para estruturas de rede 

dentro da medida baseada em folga (DNSBM).  Nesta pesquisa, um modelo DEA 

dinâmico radial com estrutura de rede é apresentado para observar mudanças 

dinâmicas de subsistema e eficiência de período.  

A principal contribuição da pesquisa é a combinação do modelo DDEA 

relacional introduzido por Kao (2013) e o modelo NDEA relacional apresentado por 

Kao e Hwang (2010), surgindo o modelo DNSBM (Tone & Tsutsui, 2014). A literatura 

acima sobre o modelo DNSBM lança uma luz sobre a própria natureza dos sistemas 

dinâmicos, onde a operação de uma DMU ocorre continuamente em diferentes 

períodos e onde dois períodos consecutivos são conectados por transições, conceito 

originalmente proposto por Färe e Grosskopf (1997).  

 
Figura 1. Modelo dinâmico com estrutura em rede 

 
Fonte: Tone & Tsutsui (2014) 

 

O modelo faz a incorporação de múltiplas divisões, sendo conectadas por links 

em uma estrutura de rede em cada período de tempo, isso verticalmente, enquanto o 

modelo faz a combinação dessa estrutura de rede entre dois períodos de tempo, isso 

por meio de atividades carry-overs, sendo horizontalmente (Carvalho, 2017). Tais 

sistemas têm recebido atenção considerável devido à sua semelhança com os 
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sistemas da vida real (Nemoto & Goto, 1999, 2003; Tone & Tsutsui, 2009, 2014). A 

figura 1 ilustra todo o processo do modelo DNSBM. 

Há diversas pesquisas que visam discutir a medição da eficiência com 

aplicação do modelo DNSBM nos mais diversos segmentos como indústria de aviação 

(Olfat et al., 2016; Chang et al., 2016; Yu et al., 2019; Losa et al., 2020), indústria 

automobilística (Ito et al., 2017), indústria de máquinas (Lu et al., 2020), indústria 

farmacêutica (Liu & Lyu, 2020), hospitais (Kawaguchi, Tone & Tsutusui, 2014; 

khushalani et al., 2017),  indústria de tecnologia (Herrera-Restrepo et al., 2016; Kao, 

2017) meio ambiente (Lu et al., 2020; Sun et al., 2020) cadeia de suprimentos (Kahi 

et al. 2017; Chao et al., 2018; Samavati et al., 2020; Álvarez-Rodríguez et al., 2020), 

instituições financeiras e seguradoras (Avkiran, 2015; Fukuyama & Weber, 2015; 

Nourani et al., 2018; Gharakhani et al., 2018; Wanke et al., 2019; Wanke et al., 2020) 

e ensino público (Tran & Villano, 2018). 

No campo da análise da eficiência das distribuidoras fazendo uso do modelo 

DNSBM, as pesquisas estão direcionadas para distribuição, transmissão e geração 

de sistemas elétricos (You & Jie, 2016; Xie et al, 2018; She et al., 2020; Alizadeh et 

al., 2020) e distribuidoras de águas e esgotos (Carvalho et al., 2016), mostrando que 

ainda há uma lacuna de pesquisas que busque o impacto na eficiência ao fazer uso 

do modelo, assim, entendemos que é preciso ampliar a discussão em torno dos 

desafios do uso do modelo DNSBM, especialmente quando se busca encontrar a 

eficiência de companhias distribuidoras. 

2.2. O SETOR DE GÁS CANALIZADO NO BRASIL 

O início da indústria brasileira de gás natural teve seu início na década de 40, 

antes mesmo da criação da Petrobras, a partir das primeiras expliorações realizadas 

no Recôncavo Baiano. A princípio as explorações foram realizadas por empresas 

privadas brasileiras com capital totalmente nacional, sendo autorizadas pelo Conselho 

Nacional do Petróleo (CNP) (ANP, 2019). No âmbito da reestruturação do mercado, a 

estrutura jurídica do mercado do gás natural foi criada a partir da Lei 2.004/53 

revogado pela Lei nº 9.478/97 determinando o monopólio da União sobre as pesquisas 

e lavra de jazidas, assim como refino e transporte de petróleo.  

Com a nova lei foi criada a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), empresa de 

economia mista sendo controlada pelo governo federal, e dado o primeiro passo para 
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o desenvolvimento da matriz energética do País (ANP, 2019). Tradicionalmente, o gás 

natural desempenhava um papel menor no sistema energético brasileiro. Fioreze et 

al. (2013) destaca que o mercado de gás natural nacional teve sua expansão iniciada 

ao longo da década de 80, com a exploração da Bacia de Campos, no estado do Rio 

de Janeiro, associada ao Plano Nacional para o Gás Natural, tendo como principal 

foco a inclusão do gás natural na matriz energética brasileira. 

De acordo com Tovar et al. (2015), até 1995, a Petrobras detinha o monopólio 

da produção, importação e transporte de hidrocarbonetos. E neste mesmo ano, com 

a alteração da Constituição através de duas emendas, foi concebido que os estados 

concedessem os serviços de gás canalizados a empresas privadas e quebra do 

monopólio da Petrobras ao promover a permissão de contratação de empresas 

estatais ou privadas pela União.  

Entretanto, não houve avanço na exploração e desenvolvimento do gás natural, 

isso devido ao foco principal por parte da Petrobras em priorizar a exploração das 

reservas de petróleo. De acordo com Bueno (2019) o gás natural apenas obteve 

importância relevante na matriz energética brasileira com a construção do gasoduto 

Brasil-Bolívia (GASBOL), iniciada em 1999 que integralizou o sistema de gasodutos 

das regiões suul, sudeste e centro-oeste do país com os países do Cone Sul como 

pode ser observado na Figura 2. 

Figura 2. GASBOL – Sistemas de Gasodutos do Brasil com Países do Cone Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fonte: Adaptado de Dos Santos (2007) 

 



32 
 

 

 

Com o lançamento do gasoduto é dado uma grande passo para o uso da fonte 

de energia, visto que, pois foi dado oportunidade para  o desenvolvimento no mercado 

de gás natural no Brasil (Melo, 2019; Tovar et al., 2015). As reservas brasileiras de 

gás natural nas últimas décadas passaram de um percentual quase irrelevante para 

aproximadamente 9%, sendo um combustível largamente utilizado na geração 

termelétrica, consumo industrial e residencial, bem como para fins de transporte 

veicular (ANP, 2019). Tal penetração deu-se como conseqüência dos investimentos 

iniciais realizados pela Petrobras e por empresas privadas (Melo, 2019).  

Assim, o consumo de gás natural aumentou rapidamente nas últimas duas 

décadas acompanhando do crescimento econômico, possibilitando o aumento do uso 

de gás natural na indústria, comércio e residências (ANP, 2019). Com isso, houve o 

aumento da demanda e novas explorações foram necessárias, sendo realizadas 

primariamente nas bacias sedimentares do Nordeste e Sudeste e adicionando à 

oferta, com a aquisição de gás trazido pelo GASBOL, bem como terminais de 

regaseificação na Bahia, Ceará e Rio de Janeiro (Melo, 2019).  

Ao longo do período compreendido entre 1997 a 2006, a expansão média do 

mercado de gás natural no Brasil foi de um crescimento aproximado a 18% por ano, 

tendo alcançado neste período volumes de vendas superores a 40 MMm³/d, 

proporcionando indices acima da taxa de crescimento total e histórica de consumo de 

energia do país (Dos Santos, 2007). Apesar do crescimento exponencial, o segmento 

de gás no Brasil é considerado incipiente quando é comparado com outros países 

emergentes.  

Os principais fatores que explicam o crescimento tão lento do segmento estão 

visíveis no preço do gás, regulamentação que favoreça a abertura do mercado, 

subsídios a energéticos concorrentes (Gomes, 2019), onde citamos como exemplo o 

GLP, a ausência de financiamento acessível que ocasiona um o alto custo da rede da 

cadeia de abastecimento de gás natural, bem como a competição da geração hídrica 

e de renováveis na geração de eletricidade. A rede da cadeia de abastecimento de 

gás natural é uma das infraestruturas mais importantes pois é responsável pela 

produção, transporte e distribuição de gás aos setores doméstico, industrial e 

comercial (Sharahi et al., 2019).  

No processo de produção, existem unidades de processamento complexas que 

foram projetadas para limpar o gás natural bruto por meio da separação de impurezas 
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e de hidrocarbonetos não metânicos para produzir gás natural seco de qualidade para 

gasodutos (Peixoto, 2020). Após o processo de limpeza, este é processado em 

plantas e disponibilizado para companhias distribuidoras que comercializam 

distribuindo através de redes de transmissão, também conhecidas como dutos. A 

Figura 3 mostra a visão esquemática da cadeia de abastecimento de gás natural 

desde a exploração até a chegada aos clientes. 

Figura 3. Esquema da cadeia de abastecimento de gás natural 

 
Fonte: Adaptado da US Energy Information Administration (https://www.eia.gov/energyexplained/index 

.cfm?page=natural_gas_delivery) 

 

 As redes de transmissão de gás natural consistem principalmente em dutos de 

transmissão e estações de compressão. À medida que o gás flui através dos dutos, 

ele perde força devido ao atrito entre o fluxo e a superfície interna dos dutos (ANP, 

2019). Em muitos casos, o gás natural percorre grandes distâncias das áreas de 

produção às áreas de consumo, resultando em queda de pressão significativa durante 

o processo (ABEGAS, 2020) comprometendo sua eficiência.  

Para garantir que o gás atenda aos requisitos de pressão dos usuários, 

estações compressoras são instaladas ao longo dos dutos para restaurar sua pressão 

(ANP, 2019). Com uma demanda crescente de gás natural, há um forte incentivo 

econômico para que as companhias busquem cada vez mais otimizar seu processo 

de transporte para obter maior eficiência e menor custo.  

Atualmente o gás natural é transportado por redes de transmissão dos locais 

de produção para a maioria dos estados brasileiros Tovar et al. (2015) isso em virtude 

do modelo regulatório de gás natural do Brasil que concede a distribuição de gás 

canalizado sob responsabilidades das unidades federativas, incluindo estruturas e 

tarifas (Dos Santos, 2007).  
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Quanto a regulação, Campanher et al (2019) relata que, a mesma se divide 

entre atividades que estão sujeitas tanto na competência estadual, bem como, na 

competência federal. Sendo que os estados seguem modelos diversos, sem 

convergência entre eles, tornando o segmento confuso e ineficiente por questões de 

legislações individuais de cada unidade federativa.   

Diante disso, progressivamente os estados concedem a distribuição do gás 

canalizado as empresas de propriedade pública e privadas, entretanto, em face da 

normatização pelas agências reguladoras locais ou secretarias estaduais, é possível 

detectar o conflito no papel destes agentes (Campanher et al., 2019), figurando na 

regulação do Serviço (Melo, 2019) e no controle das distribuidoras (ABEGAS, 2020).  

Mesmo com a rede de distribuição aumentando relativamente rápido ano após 

ano (ABEGAS,2020), nota-se que o segmento ainda encontra-se subdesenvolvido, 

especialmente considerando o tamanho e as necessidade do Brasil (Melo, 2019). 

Atualmente o foco das maiores empresas de distribuição estão nos mercados 

consumidores em potencial com o consumo de grandes volumes (usinas de energia 

e grandes indústrias) (Tovar et al., 2015), concentrando a maior extensão das redes 

de distribuição em apenas alguns estados, caracterizando um subdesenvolvimento no 

segmento. 

Figura 4. Mapa das distribuidoras de gás canalizado no Brasil 

 
Fonte: ABEGAS (2020) 
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Em geral, as empresas de distribuição de gás canalizado de propriedade 

pública são controladas pelos governos estaduais (51% das ações) tendo como 

participação da Petrobras e de empresas privadas, com 25% e 24% das ações, 

respectivamente (Tovar et al., 2015). Hoje há 25 empresas de distribuição de gás 

canalizado operando em 21 estados e no Distrito Federal como pode ser observado 

na Figura 4. No ano de 2019, o gás natural no Brasil teve um aumento de 9,5% na 

sua produção, sendo o décimo ano consecutivo de acréscimo, atingindo assim a 

marca 123 milhões de m³/dia.  

Deste total, 57,9% é de produção exclusiva oriunda do pré-sal (ANP, 2020), 

entretanto, apesar deste crescimento exponencial, o nível relativamente baixo de 

investimentos na rede de distribuição é visto como um dos principais obstáculos à 

expansão do mercado de gás natural no Brasil, visto que a expansão da rede de 

distribuição é uma condição necessária para aumentar as vendas de gás.  

A estrutura patrimonial das empresas de distribuição ainda não privatizadas é 

o principal motivo do baixo nível de investimentos no segmento de distribuição de gás 

(Tovar et al., 2015), isso em virtude dos estados não possuírem recursos financeiros 

para realizar os investimentos necessários para o crescimento do segmento. Além 

disso, as empresas de distribuição são obrigadas a expandir a rede quando 

economicamente viável. Quando o projeto não é econômico, os usuários finais têm o 

direito de participar financeiramente do projeto, a fim de torná-lo economicamente 

viável, situação totalmente inversa nas empresas distribuidoras privatizadas. 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. O SEGMENTO DE GÁS CANALIZADO 

Para o segmento das empresas de distribuição de gás canalizado, há 

pesquisadores que buscaram com o uso do DEA lidar com diferentes questões de 

medição de eficiência (Zhou et al. 2008; Lo Storto et al., 2013) em diversos países. 

No entanto, foi observado que existem poucas pesquisas com foco na eficiência das 

companhias distribuidoras de gás com adoção do DEA, sendo que os existentes 

concetraram-se unicamente nas questões operacionais-técnicas, ocultando outros 

pontos de interesse, como a econômica-financeria.   

Dentre as pesquisas no cenário internacional, podemos citar as realizadas por 

Granderson & Linvill (1999), Rossi (2001), Carrington et al. (2002), Hollas et al. (2002), 
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Hawdon (2003),  Erbetta & Rappuoli (2008), Jamasb et al. (2008), Goncharuk (2008), 

Zorić et al. (2009), Nieswand et al. (2010), Ertürk & Asik (2011), Sadjadi et al. (2011), 

Marques et al. (2012), Lo Storto (2014), Yardimci & Karan (2015), Goncharuk & Lo 

Sorto (2017), Lo Sorto (2018) e Sharahi et al. (2019). 

A investigação com medidas de eficiência paramétricas e não paramétricas foi 

foco do estudo realizado por Granderson & Linvill (1999) em 20 companhias de gás 

natural interestadual nos Estados Unidos. Com a aplicação destas medidas esperava-

se produzir benchmarks levando em conta os efeitos da regulação e aplicando 

técnicas de medição a um painel de onze anos. Os resultados sugerem diferentes 

maneiras pelas quais as “distorções regulatórias” podem ser corrigidas no 

benchmarking.   

Com o uso dee uma abordagem de fronteira estocástica, Rossi (2001) buscou 

analisar a mudança técnica no período pós-privatização no setor de distribuição de 

gás na Argentina. Constatou assim que existe um efeito de catching-up e uma 

mudança na fronteira, o que mostra que o setor como um todo melhorou a eficiência 

no período analisado. Tal fenômeno foi observado para todas as empresas da 

amostra. 

Ao verificar se a regulamentação de limite de preço é amplamente aplicada a 

uma amostra de 59 distribuidores australianos, Carrington et al. (2002) mostrou em 

seu estudo que os reguladores frequentemente encontram o problema de informações 

assimétricas sobre custos eficientes. Como resultado foi verificado que para a maioria 

dos distribuidores australianos, há espaço para melhorar a eficiência. Sugerindo que 

a capacidade dos distribuidores australianos de alcançar e manter as melhores 

práticas mundiais para fornecimento eficiente de gás variam de empresa para 

empresa.  

O impacto da Lei de Política de Gás Natural de 1978 e as políticas da Comissão 

Federal de Regulamentação de Energia dos EUA (FERC), que propuseram o aumento 

do nível de concorrência na eficiência da indústria, foi tema de análise na pesquisa 

realizada por Hollas et al. (2002) em 33 companhias distribuidoras de gás norte-

americanas. Os resultados mostraram que a mudança de produtividade das empresas 

de gás não parece ter sido afetada pela reestruturação no setor de gás natural. O 

principal efeito da política federal foi a redução geral de escala devido à reestruturação 

do setor e à promoção da concorrência. 
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Fazendo uso do DEA para estimar a eficiência da indústria de gás natural em 

33 países, Hawdon (2003) buscou analisar se a eficiência da indústria nacional de 

cada País é afetada pelo aumento ou queda das vendas de gás. Os resultados apóiam 

a suposição de que as reformas do mercado de energia ocorridas em alguns países 

(por exemplo, Reino Unido) afetaram positivamente a eficiência das indústrias de gás, 

melhoraram a utilização de mão de obra e a utilização de capital. Se os preços 

administrados fossem estabelecidos apenas com base nos resultados da DEA, 

algumas empresas seriam penalizadas substancialmente porque estão muito abaixo 

da fronteira da eficiência. 

A indústria Italiana com 46 distribuidores de gás, foi o foco dos estudos de 

Erbetta & Rappuoli (2008) que buscaram examinar a natureza dos retornos de escala 

fazendo uso do DEA. Os resultados mostram que as ineficiências da escala afetam 

negativamente a eficiência geral dos operadores de gás, enquanto a tecnologia 

mostra retornos crescentes apenas para os menores operadores, sugerindo que a 

melhoria da eficiência pode ser alcançada intensificando o processo de fusão e a 

concentração que caracterizaram os primeiros anos da década de 2000. A inclusão 

no modelo do efeito da densidade do cliente permitiu uma avaliação do grau de 

penalização sofrida pelas DMUs de baixa densidade. 

Para estudar o impacto da reforma regulatória da indústria de gás dos EUA, 

tendo como amostra 39 companhias disitribuidoras, Jamasb et al. (2008) utilizaram 

DEA não paramétrico e análise de regressão. Os resultados indicam que a 

regulamentação estimulou o aumento da eficiência dos distribuidores. Já Goncharuk 

(2008) desenvolveu três modelos de DEA para calcular a eficiência no segmento de 

distribuição da indústria de gás na Ucrânia e EUA para uama amostra de 74 

distribuidores. O estudo de benchmarking permitiu descobrir que as empresas de 

distribuição de gás ucranianas geralmente são pouco eficientes e existe um potencial 

de 10% de consumo de recursos que deve ser reduzido para alcançar a eficiência da 

indústria na Ucrânia.  

Realizar um comparativo entre países, considerando uma amostra que incluía 

empresas de distribuição de gás na Eslovênia, na Holanda e no Reino Unido 

totalizando 42 distribuidoras, foi o objetivo do estudo de Zorić et al. (2009). Este estudo 

mostrou que as concessionárias britânicas têm uma eficiência melhor que as 

holandesas e eslovenas, e essas últimas são menos eficientes que as holandesas, 
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embora operem na escala ideal. Segundo os estudiosos, essa diferença de eficiência 

pode ser explicada em termos de uma regulamentação mais abrangente do mercado 

de gás do Reino Unido  

O PCA-DEA para medir a eficiência de 37 empresas de transmissão de gás 

natural dos EUA em 2007 foi empregado por Nieswand et al. (2010). Particularmente, 

elas implementam duas configurações de modelo que incluem a mesma medição de 

custo, mas diferem no número de direcionadores de custos sob a hipótese de retornos 

variáveis de escala tecnologia. A adoção do PCA-DEA permitiu reduzir o número de 

empresas eficientes na amostra em comparação ao DEA convencional.  

Para avaliar a eficiência de 38 empresas de gestão de gás no segmento de 

distribuição da indústria turca de gás natural Ertürk & Asik (2011) adotaram o DEA. 

Eficiências técnicas, alocativas e de custo sob as premissas de retornos constantes e 

variáveis de escala foram calculadas para identificar razões de baixa eficiência e 

trajetórias de melhoria. Os estudiosos descobriram que os altos custos de 

investimento são uma das principais causas de ineficiência. Além disso, as empresas 

de distribuição pública utilizam os recursos e gerenciam os custos com mais eficiência.  

No estudo realizado por Sadjadi et al. (2011) um modelo estocástico de super-

eficiência DEA (SDEA) foi usado para avaliar a eficiência de uma amostra de 27 

empresas de gás da província iraniana e gerar uma classificação entre elas. O modelo 

é baseado em uma técnica robusta de otimização que pode ser uma alternativa à 

análise de sensibilidade e programação estocástica. Os resutlados indicam que, 

quando o nível de incerteza e o raio do elipsóide são maiores, os escores de eficiência 

são maiores, com isso é considerado que a perturbação nos dados e a aplicação de 

um modelo robusto super-eficiente de DEA (RSDEA) pode ser mais confiável para 

estratégias de estimativa e classificação de eficiência. 

 Com foco no método da fronteira determinística (DEA), Marques et al. (2012) 

objetivaram avaliar a eficiência das distribuidoras de gás portuguesas de forma a 

definir os objetivos de eficiência para o período regulamentar 2010-2012. Com a 

aplicação do DEA, diversas questões relacionadas aos dados, como pequena amostra 

e dados ausentes, foram superadas com a aplicação do DEA, entretanto, não se pode 

aplicar diretamente os resultados obtidos como metas de eficiência. Para além da 

limitação dos dados, o estudo sugeriu que a capacidade dos distribuidores 
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portugueses de gás em atingirem eficiência difere fortemente de empresa para 

empresa, principalmente devido aos fatores externos, que podem ser recolhidos.  

 As eficiências operacionais, de densidade e de escala, da indústria de 

distribuição de gás natural na Itália forma avaliadas no estudo Lo Storto (2014)  com 

a aplicação do DEA. A amostra utilizou-se de 32 companhias distribuidoras de gás 

entre os anos de 2010-2011. Como resultado, observou-se que a maioria das 

empresas não opera em níveis ideais de produção, e as economias de escala são 

uma fonte importante de ineficiência, com a maioria das empresas mostrando retornos 

decrescentes de escala, o que torna uma das principais causas ineficiência.  

A eficiência e a qualidade do serviço foram medidas por Yardimci & Karan 

(2015) para uma amostra de empresas turcas de distribuição de gás natural. Os 

resultados são úteis para obter insights sobre a eficácia da regulamentação do 

mercado e a adoção de esquemas de recompensa/penalidade para a escolha de 

tarifas do setor. Goncharuk & lo Storto (2017) realizaram um estudo de benchmarking 

entre países, considerando uma amostra mista de empresas distribuidoras de gás 

natural na Itália e na Ucrânia. Os resultados mostram que os dois países têm eficiência 

baixo em relação à eficiência e tamanho operacional da concessionária. 

Em sua pesquisa na indústria de gás natural norte-americana, Lo Sorto (2018)  

indicou que o segmento de transmissão apresenta ineficiências consideráveis, e as 

pontuações médias de custo e eficiência de receita são de 0,324 e 0,301, 

respectivamente. Apenas três sistemas alcançaram altas pontuações nas duas 

dimensões de eficiência. A análise de cluster descobriu totalmente 7 configurações, 

mostrando que em 3 delas não há situações de compensação entre eficiência de custo 

e receita. No entanto, apenas em uma dessas configurações, os sistemas de 

transmissão de gás, atingem altas taxas de eficiência. As quatro configurações 

restantes exibem situações de compensação com intensidade diferente.  

O uso do modelo NDEA foi proposto por Sharahi et al. (2019) para medir a 

eficiência técnica da cadeia de abastecimento de gás natural no Irã. A eficiência foi 

calculada em um período de planejamento de 5 anos usando dados mensais. Os 

resultados mostraram que o modelo NDEA proposto tem se mostrado viável, porém 

limitado.  A pontuação geral de eficiência foi decomposta em pontuações de eficiência 

do estágio de produção, transmissão e distribuição, logo a pontuação de eficiência de 

cada estágio de distribuição foi decomposta em pontuação de eficiência de 10 zonas 
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de distribuição, proprocionando assim a eficiência total e a eficiência e ineficiência das 

etapas de produção, transmissão e distribuição. 

Especificamente, para o Brasil, os estudos da eficiência das companhias 

distribuidoras de gás foram realizados através dos pesquisadores Calôba & Lins 

(2005), Silveira & Legey (2007), Tovar et al. (2015), Andrade & Mello (2016) e Oliveira 

et al. (2019). Não houve uma similaridade nos resultados das pesquisas, mesmo 

quando o mesmo modelo foi utilizado pontuar a eficiência e ineficiência. Apesar de 

haver 25 companhias distribuidoras de gás canalizado operando no País, nos estudos 

as amostras limitaram-se a menos de 20 companhias. 

O estudo da eficiência com o uso de regulações por incentivos à produtividade 

(price caps) foi proposto por Calôba & Lins (2005) quando utilizados em um esquema 

regulatório, similar aos que são realizados em outros países. Observou como 

resultado que os índices de eficiências e pesos concedidos a inputs e outputs foram 

analisados, tendo como base o modelo VRS permitindo descrição geométrica dos 

hiperplanos de projeção, possibilitando se empregar modelos com os quais o decisor 

possa, a partir da  fronteira, apontar a projeção desejada, fugindo de alvos inviáveis. 

Ao analisar e medir a eficiência técnica de 09 distribuidoras de gás, Silveira & 

Legey (2005) identificou que a principal fonte de ineficiências das distribuidoras de 

gás brasileiras está relacionada à escala de operação. Os reguladores argumentaram 

que a ferramenta simples e útil que a DEA fornece para o ajuste das práticas 

regulatórias, a avaliação das eficiências e o estabelecimento de benchmarks servem 

essencialmente como indicadores de eficiência das distribuidoras e como forma de 

redução a assimetria de informação entre o regulador e as empresas reguladas. 

O atual cenário do setor de distribuição de gás no Brasil motivou a pesquisa 

Tovar et al. (2015), cujo o objetivo foi identificar os principais fatores que determinam 

sua eficiência. Constataram três descobertas em sua pesquisa, sendo que a taxa de 

investimento é uma condição necessária para permitir a diversificação do mercado, e 

essa estratégia contribui para aumentar a eficiência técnica das empresas. O estado 

subdesenvolvido (imaturo) da indústria em um mercado emergente condiciona os 

níveis de eficiência. A propriedade privada e seu dispositivo de regulamentação são 

melhores que o público.  

A avaliação da eficiência de distribuidoras a partir de um modelo NDEA com 

entrada compartilhada foi usado na pesquisa de Andrade & Mello (2016), onde 
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identificaram que a eficiência média global das distribuidoras avaliadas apresenta 

maior eficiência na segunda etapa em comparação a primeria. Já Oliveira et al. (2019) 

utilizou-se do modelo de NDEA para compreender as ineficiências dos processos 

produtivos. Sendo que como resultado, nenhuma das empresas apresentaram 100% 

de eficiência o que demonstrou ineficiência no setor.  

Os pesquisadores acima fizeram uso do DEA para medir a eficiência em cada 

estudo realizado, desta forma, a tabela 1 mostra os principais inputs e outputs 

utilizados nos estudos do segmento de gás de outros países em ordem cronológica e 

a tabela 2 aponta como os estudos foram realizados no cenário nacional. Dentro da 

análise, foi observado que os modelos de retornos constantes de escala (CRS) e 

retornos variáveis de escala (VRS) são os mais usados nas pesquisas realizadas. 

A maior parte dos estudos que usaram o DEA para medir a eficiência na 

indústria de gás geralmente adotaram uma abordagem de modelagem de “caixa preta” 

(black-box). No entanto, a abordagem da caixa preta é incapaz de fornecer medições 

de eficiência robustas quando as unidades a serem avaliadas são sistemas complexos 

com a existência de objetivos de negócios conflitantes que a tomada de decisão de 

gerenciamento e têm impacto no desempenho do sistema.  
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Tabela 1. Estudos internacionais no segmento de Gás Canalizado 

 

Autor Dados Período Modelo Inputs Outputs Ambiental

Granderson & Linvill (1999) 20 1977 - 1987 SFA ● Custo ● Milhões de m³ ● Preço do Trabalho

DEA ● Nº Empregados ● Preço do Gasoduto

● Quant.Compressores ● Preço de Compressores

● Preço Combustível

Rossi (2001) 1 1993 - 1997 SFA ● Km de Rede ● Nº Clientes ● Área de Concessão (Km²)

● Nº Empregados ● Vendas residenciais (MM m³/dia)

● Total de Gás Vendido (MM m³/dia)

● Demanda Máxima  (MM m³ )

Carrington et al. (2002) 59 1993 - 1997 DEA CRS ● Km de Rede ● Total de Entrega 

DEA VRS ● Custo de O&M ● Nº Clientes Resid

● Nº Outros Clientes

Hollas et al. (2002) 33 1975 - 1994 DEA CRS ● Capital ● Venda Residencial

● Nº Empregados ● Venda Comercial

● Compra de Gás ● Venda Industrial

Hawdon (2003) 33 1998 SFA ● Nº Empregados ● Consumo de Gás

DEA CRS ● Km de Rede ● Nº Clientes

DEA VRS

Erbetta et al. (2008) 46 1994 - 1999 DEA CRS ● Custo Abrangente ● Nº Clientes ● Volume Clientes Atendidos

DEA VRS ● Volume Entregue ● Total Clientes em Rede

Jamasb et al. (2008) 39 1996 - 2004 DEA CRS ● Receita ● Volume Entregue

DEA VRS ● Custo de O&M ● Capac.Compressor

Ind.Malmquist CRS ● Km de Rede

Goncharuk (2008) 74 2005 MQO ● Custo de Material ● Receita Operacional

SFA ● Nº Empregados ● Contas a Pagar (Até 12 Meses)

DEA ● Amortização

● Contas a Pagar
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Continuação Tabela 1. 

 

 

Autor Dados Período Modelo Inputs Outputs Ambiental

Zori´c et al. (2009) 42 2003 DEA CRS ● Nº Empregados ● Nº Clientes ● Km de Rede

DEA VRS ● Km de Rede ● Energia entregue (GWh/m³) ● Área de Serviço

● Capac.Transformador (MVA) ● Vendas Resid. (GWh/m³) ● Demanda Máxima

● OPEX ● Vendas Não-Resid. (GWh/m³) ● Capacidade Transformação

● Controle OPEX ● Área de Serviço (km²) ● Vendas Resid. (GWh/m³)

● Máxima Demanda (MW, m³/dia) ● Vendas Não-Resid. (GWh/m³)

● Km de Rede ● Quota Vendas Residenciais

● Densidade do cliente (km²)

● Mix de Rede

● Mix de Clientes

● Perdas de Distribuição (GWh/m³)

● Gás Natural per capita

Nieswand et al. (2010) 37 2007 PCA-DEA ● Despesas Operacionais ● Total de Gás Entregue

DEA ● Despesas Manutenção ● Sistema de Transmissão

● Pico de Entrega

● Potência Inst.Est.Comp. (HP)

● Perda - Sistema Transmissão

Ertürk & Asik (2011) 38 2008 DEA CRS ● Km de Rede ● Consumo Total (m³) ● Temp.Média no Inverno (ºC)

DEA VRS ● Comp.Gasoduto de Aço (Km) ● Consumo Resid. (m³) ● Relação Inversa de Aptº por Edif.

● Comp.Gasoduto (Km) ● Consumo Indust. (m³) (Edificio/Apartamento)

● Nº Empregados ● Nº Clientes

● Custos Totais ● Pico de Demanda (m³/dia)

● Custos Operacionais

● Custos de Capital

Sadjadi et al. (2011) 27 2008 SDEA ● Km de Rede ● Volume Entregue

RSDEA ● Nº Empregados ● Nº Clientes

Marques et al. (2012) 11 2008 - 2009 DEA CRS ● OPEX ● Nº Clientes

DEA VRS ● Volume Entregue

● Km de Rede
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Continuação Tabela 1 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Dados Período Modelo Inputs Outputs Ambiental

Lo Storto (2014) 32 2010 - 2011 DEA CRS ● Custos Operacionais Indiretos ● Km de Rede

DEA VRS ● Custos Empregados ● Nº Municípios

● Nº Clientes

● Volume Gás Fornecido (m³)

● Volume Neg.Financeiros (EUR)

Yardimci & Karan (2015) 25 2009-2011 SFA ● OPEX ● Consumo Clientes Comuns ● Clima ( 1ºC - Aquecimento/dia)

DEA CRS ● Consumo Total ● Nº Clientes Comuns

DEA VRS ● Consumo Clientes Extraordin. ● Km de Rede

Goncharuk & Lo Sorto (2017) 66 2013 DEA ● Ativo Fixo ● Vendas

Two-stage  DEA ● Custo de Material ● Tamanho da Área de Marketing

● Nº Empregados

Lo Sorto (2018) 80 2012 NSBM DEA ● Despesas O&M ● Volume de Gás Transmitido

SBM DEA ● Geração de Custos ● Geração de Receita

● Tam.Sistema de Transmissão ● Receita Operacional

● Estação de Compressão

● Gerenciamento Operacional
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Tabela 2 - Estudos nacionais no segmento de Gás Canalizado 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Autor Dados Período Modelo Inputs Outputs Ambiental

Calôba & Lins (2005) 18 2004 DEA CRS ● Km de Rede ● Volume Distribuído (m³/dia) ● Custo Operacional

DEA VRS ● Nº Clientes

Silveira & Legey (2007) 9 2000 - 2004 DEA CRS ● SFA ● Eficiência Técnica

DEA VRS ● Indice Malmquist Orientado

● Produt.Total dos Fatores (TFP)

Tovar et al. (2015) 15 2001 - 2009 SFA ● Capital ● Km de Rede

Função da Distância ● Custo de Vendas ● Total de Vendas

● Custo Operacional

Andrade & Mello (2016) 14 2011 - 2014 DEA ● Custo Operacional ● Total de Vendas

NDEA ● Km de Rede ● Nº Clientes

Oliveira et al. (2019) 12 2017 NDEA ● OPEX ● Km de Rede

● Km de Rede ● Nº Clientes

● Volume Comercializado
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4. METODOLOGIA 

Esta seção compreende os aspectos metodológicos da pesquisa, onde 

apresentamos a tipologia da pesquisa realizada, os testes paramétricos realizados, a 

descrição do modelo DNSBM e do modelo econométrico utilizado para o alcance dos 

objetivos propostos e verificação das hipóteses, bem como a descrição da população 

e amostra e das variáveis utilizadas. 

4.1. TIPOLOGIA DA PESQUISA 

A pequisa realizada neste estudo é de natureza aplicada, onde se pretende 

compreender os fenômenos e as relações com fins práticos (Collis & Hussey, 2005). 

E de acordo com Martins & Theóphilo (2007) os estudos que são realizados no campo 

das Ciências Sociais tem como características que as pesquisas ocorrem, em sua 

grande maioria, após os fatos (ex post facto). Diante disso, nossa pesquisa aplica ex 

post facto ao fazer análise dos eventos passados, focando na compreensão dos 

fenômenos gerados ao longo do tempo.  

Especificamente, nosso estudo trata-se de pesquisa aplicada que conforme 

relata Cooper & Schindler (2011) possui ênfase prática de solução dos problemas 

reais, pois busca-se revelar as respostas para as mais variadas questões, que neste 

caso, buscou-se com esta pesquisa responder uma questão de estudo apresentada 

anteriormente, entretanto, com um novo caminho à ser apresentado. 

Quanto a estrutura básica, a pesquisa é classificada como sendo descritiva, 

pois de acordo com Appolinário (2012) o caráter descritivo ocorre quando se busca 

descrever uma realidade sem interferir nela, ou seja, procura-se mostrar com precisão 

ângulos ou dimensões de determinado fenômeno, acontecimento, comunidade, 

contexto ou situação (Sampieri, Collado & Lúcio, 2013). Ao mensurar a eficiência 

fazendo uso do modelo DNSBM e ao analisar a relação da eficiência com variáveis 

ambientais e a governança corportativa, caracterizamos como uma abordagem 

quantitativa, pois esta pode verificar a influência sobre as demais variáveis 

(Appolinário, 2012). 

4.2. DADOS DA PESQUISA  

O estudo visa estimar fronteiras de eficiência através do modelo DNSBM 

considerando insumos operacionais e financeiros das empresas de distribuição de gás 

canalizado do Brasil. A população do estudo compreende as empresas que atuam 
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como distribuição de gás canalizado do Brasil, foi identificado através da Associação 

Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS) que 25 (vinte e 

cinco) distribuidoras controlam a rede de distribuição do país (ABEGAS, 2020), 

apresentadas na Figura 4.  

No entanto, 4 distribuidoras foram excluídas devido a limitação de dados e por 

estarem operando em estágio pré-operacional, ou seja, não há informações 

divulgadas no momento da coleta, com isso as empresas excluídas da amostra foram: 

GASAP, GÁS DO PARÁ, GASPISA e RONGÁS. Desta forma, a amostra conta com 

um total de 21 companhias distribuidoras de gás canalizado conforme pode ser 

observado na tabela 3. 

Tabela 3 – Amostra da pesquisa 

REGIÃO UF SIGLA

NORTE

(N)

MA GASMAR

CE CEGÁS

RN POTIGAS

NORDESTE PB PBGÁS

(NE) PE COPERGÁS

AL ALGÁS

SE SERGAS

BA BAHIAGÁS

MG GASMIG

ES BR-DIST.PBR

SUDESTE RJ CEG GÁS

(SE) SP COMGÁS

SP GAS BRASILIANO

SUL PR COMPAGAS

(S) SC SCGÁS

RS SULGÁS

DF CEBGAS

CENTRO OESTE GO GOAISGÁS

(CO) MS MSGÁS

MT MTGÁS

Cia. de Gás do Est.Rio Grande do Sul

Cia. Brasiliense de Gás

Agência Goiana de Gás Canalizado

Cia. de Gás de Mato Grosso do Sul

Cia. Matogrossense de Gás

AM CIGÁS Companhia de Gás do Amazonas

BR-Distribuidora (PETROBRAS)

Cia.Distrib. de Gás do Rio de Janeiro

Gás Brasiliano Distribuidora S/A

Cia. Paranaense de Gás

Cia. de Gás de Santa Catarina

Cia. Paraibana de Gás

Cia. Pernambucana de Gás

Gás de Alagoas S/A

Sergipe Gás S/A

Cia. de Gás da Bahia

Cia. de Gás de Minas Gerais

DISTRIBUIDORA

Cia Maranhense de Gás

Cia. de Gás do Ceará

Cia. Potiguar de Gás

Cia. de Gás de São Paulo

 
                      Fonte: Elaboração própria 

 

Da amostra que fará parte nosso estudo, 03 companhias são de capital aberto 

e 18 são considerada companhias públicas (empresa estatal com mínimo percentual 

de ações pertencentes a entidades privadas). Ao todo, essas empresas respondem 

por 99,4% dos volumes distribuídos de gás e 99,7% do número de clientes do País 

(ABEGAS, 2020). Sem concorrência, é possível observar que em grande parte das 

unidades federativas há monopólio, o que por si só, já é de interesse para estudos 
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sobre a eficiência, especialmente com o processo de desregulamentação que 

encontra-se em trâmite através do Projeto de Lei 6.407/2013 conhecido como novo 

marco regulatório do gás natural.  

Para o processo de seleção de variáveis foram levados em consideração os 

artigos nacionais e internacionais que analisaram a eficiência através do DEA no setor 

de gás (Rossi, 2001; Hawdon, 2003; Calôba & Lins, 2005; Erbetta & Rappuoli (2008); 

Zorić et al., 2009; Sadjadi et al., 2011; Marques et al., 2012; Tovar et al., 2015; 

Andrade & Mello, 2016; Goncharuk & Lo Sorto, 2017 e Oliveira et al., 2019). A seleção 

das variáveis levou em consideração ainda a viabilidade de obtenção dos dados e sua 

relevância dentro do segmento de gás canalizado e principalmente ao seu potencial 

de contribuição ao objetivo do estudo. 

A coleta de dados anuais que necessários para ao modelo DNSBM, foram 

obtidos através das publicações contábeis obrigatórias realizadas pelas companhias 

em seus sites institucionais; em portais da transparência das unidades de federação; 

por relatórios publicados pela Agência nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP); das estatisticas publicadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica (IBGE) e por informações coletadas na Associação Brasileira 

das Empresas Distribuidoras de Gás (ABEGAS).  

Tabela 4. Descrição das variáveis inputs, outputs, link e carry-overs 

Variável Unidade Uso

Rede Quilometros de Tubulação Km Inputs

Emp Número de funcionários Unit.

OpexC Opex Controláveis Mil R$

Capex Capex Mil R$

CR Contas a Receber Mil R$

Municípios Municipios Atendidos Unit. Outputs

Vendasm3 Volume entregue m³/dia

Clientes Número de Clientes Unit.

RO Receita Operacional Mil R$

Arrec Arrecadação Mil R$

AT Ativo Total Mil R$ Link

Área Área de Concessão km² Carry-Over

Passivo Passivo Mil R$

OpexNC Opex Não controláveis Mil R$

Equity Patrimônio Liquido Mil R$

            Descrição

 
            Fonte: Elaboração própria 

              

Por limitação das informações durante a realização do levantamento, foi 

considerado apenas o período compreendido entre 2014 a 2019. A tabela 4 apresenta 
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a descrição das variáveis utilizadas unidade de medida de cada uma delas, e a sua 

classificação quanto ao uso no DEA: inputs, outputs, link e carry-overs e as suas 

características. A coleta de informações das variáveis econômicas/financeiras foram 

extraídas das demonstrações contábeis e de seus respectivos relatórios anuais sendo 

expressas em Milhares de Reais (Mil R$).  

Apesar de caracterizar-se como situação atípica das companhias 

distribuidoras, é importante esclarecer que no caso das companhais que oferecem 

serviços adicionais, apenas foram utilizados os valores relativos à exploração da 

atividade econômica do gás canalizado. Para os dados técnicos (empregados, 

extensão da rede, clientes, m³/dia de vendas e municipios atendidos) as informações 

foram obtidas através de relatórios ou solicitadas diretamente às empresas.  

A indicação demográfico-territorial (área de concessão) foi obtida ligando três 

fontes de informações: Censo demográfico do IBGE 2010 (IBGE, 2011), anuário 

estatístico 2019 (ANP, 2020) e ABEGAS.  Em situações em que se verificou a 

ausência de informações necessárias a este trabalho foi solicitada diretamente às 

empresas através de seus portais de transparência ou por e-mail, nas quais obtive 

sucesso.  

Os dados coletados foram tabulados com o auxilío do Microsoft Office Excel®️. 

E foram tratados com o DEA solverProTM versão 11.1 para cálculos de eficiência do 

DEA DNSBM, e com o Stata/SE®️ 15 – Statistic/Data Analysis para análise descritiva, 

testes dos dados e cálculo da regressão. Com o intuito de conhecer as variáveis do 

estudo e seu comportamento, foram realizados os cálculos de estatística descritiva 

dos dados, sendo apresentadas na Tabela 5. 

Inicialmente é possível observar elevados desvios padrão e grandes intervalos 

de variáveis, sugerindo a existência de diversidade nas estruturas de input/output no 

segmento de gás canalizando, onde há influência predominante de padrões 

operacionais. É observado que na variável Rede apresenta em média 1.502 Km de 

rede de distribuição construída, e com a média de investimentos (Capex) no segmento 

e o custo operacional controlável (OpexC) podemos destacar em comparativo com as 

pesquisas de Zorić et al. (2009) e Marques et al (2012) que temos atividades com 

baixa intesidade no segmento.  
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Tabela 5. Estatistica descritiva das variáveis do DEA 

Variáveis Média Mediana 1° Quantil 3° Quantil Mínimo Máximo Desvio padrão

Rede 1.502,36 456,00 222,00 960,00 1,00 16.035,00 3.379,34

Emp 330,47 139,00 64,00 215,00 3,00 4.080,00 737,31

Área 284.426,58 148.894,44 46.074,45 340.203,30 5.760,78 1.559.167,89 366.332,03

Municípios 40,12 11,00 3,00 35,00 1,00 375,00 83,33

Vendas 2.285.315,75 1.413.918,00 277.600,00 3.729.570,00 529,00 14.339.000,00 2.764.218,46

Clientes 104.185,03 19.512,50 2.987,00 44.000,00 1,00 2.009.271,00 369.556,17

AT 419.597,86 127.675,00 22.290,00 503.761,40 495,00 3.257.230,00 679.953,76

OPEXC 540.247,25 206.645,03 10.481,00 698.056,30 522,00 5.027.019,00 904.662,20

Passivo 206.106,59 46.336,00 14.681,00 191.340,00 121,00 2.332.487,00 418.600,03

CAPEX 103.121,37 61.168,23 1.311,00 148.328,00 22,00 448.922,00 121.182,30

CR 45.154,31 19.708,50 4.301,00 71.725,15 0,00 301.214,00 57.280,59

OpexNC 52.097,97 19.609,69 4.059,00 39.567,00 22,00 941.962,00 128.753,16

Equity 246.898,52 66.156,50 12.121,00 289.870,20 324,00 3.245.523,00 430.590,48

RO 573.999,54 163.465,50 15.492,00 690.520,00 8,00 4.883.656,00 941.334,56

Arrecadação 191.567,39 40.004,00 3.169,00 99.090,00 0,00 5.489.998,00 616.200,37  
 Fonte: Elaboração própria 

Este fato deve ser tratado como uma lacuna que impacta diretamente a 

expansão das redes de distribuição, crescimento de novos clientes, proporcionando 

característica negativa de oferta e demanda. Esta característica observada no 

segmento nacional é predominante para companhias que se encontram no estágio 

imaturo como é observado nos estudos Rossi (2001), Silveira e Legey (2007), Ertürk 

e Türüt-Aşık (2011), sendo que para Tovar et al (2015) devem buscar a 

regulamentação do Estado com mudanças nas áreas de concessão, a fim de separar 

áreas com alto potencial de eficiência (e sustentabilidade financeira) daquelas em que 

o apoio público é parte e essencial para  promover a infraestrutura de distribuição de 

gás.que possue.  

Adicionalmente os principais resultados das variáveis de inputs, outputs, link e 

carry-overs nos permite expressar que: 

 
(A) Número de Empregados (Emp): no período de 2014 a 2019 foi apresentado 

a média de 330 empregados possibilitando observar que a BR-DIST.PBR é o 

grande destaque dos postos de trabalho no segmento, sendo que as demais 

apresentam-se bem conservadoras. Neste cenário é importante destacar que 

a COMGAS, empresa de capital aberto, em 2019 divulgou 1.005 colaboradores 

em seu quadro, sendo que este registro se assemelha aos colaboradores 

atuantes nas companhias das Regiões Nordeste e Sul do País.  

 
(B) Municípios (Municipios): A máxima representa 375 municípios, registro este 

que representa um valor abaixo de 10% do número de municípios que estão 
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dentro da área de concessão, sinalizando que a expansão e chegada de gás 

aos municípios brasileiros ainda é bastante lenta, precisando urgentemente de 

ações que viabilizem a distribuição à todos. 

(C) Ativo (AT), Passivo (Passivo), Patrimônio (Equity) e Receita Operacional 

(RO): Pode-se ver facilmente que a média do Passivo é mais baixa e dispersa 

do que as médias do Ativo e Patrimônio, enquanto a média da receita 

operacional tem um comportamento intermediário em magnitude e com um alto 

desvio padrão, uma vez que é calculada como uma combinação linear 

ponderada. Esses resultados sugerem que o segmento de gás canalizado é 

muito eficiente em gerar lucros com a sua atividade, transformando esta 

lucratividade em novos ativos e patrimônio líquido e em indicadores sólidos de 

saúde financeira. Uma possível explicação para este efeito pode ser a própria 

natureza das variáveis dentro de cada subestrutura. 

  
Além das análises descritivas, a análise de correlação pode ampliar o 

conhecimento das principais variáveis que influenciam as empresas distribuidoras de 

gás, bem como a identificação de possíveis relações ou trade-off’s. Como pode ser 

observado na tabela 6 abaixo, existe uma correlação altamente positiva entre o 

número de clientes e a extensão da rede, apontando com isso uma relação linear entre 

a extensão da rede de gás e o número de clientes atendidos.  

O volume de gás vendido, expresso em mil metros cúbicos, está altamente e 

positivamente correlacionada com variáveis financeiras como o AT, OPEXC, Passivo, 

CR e RO. Entre as variáveis financeiras observou-se que, AT é alta e positivamente 

correlacionada com OPEXC, Passivo, CR, Equity e RO. Observa a mesma relação 

entre OPEXC e Passivo, CR, Equity e RO, Passivo e CR, Equity e RO, assim como 

entre CR, Equity e RO. Assim pode-se destacar que há uma forte correlação entre as 

variáveis financeiras AT, OPEXC, Passivo, CR, Equity e RO. 

Os coeficientes de correlação que mais se destacaram dos pares de input e 

dos pares de output, calculados a partir de 126 observações - compreendendo 21 

indivíduos igualmente distribuídos ao longo de seis anos - tomadas em conjunto. A 

presente análise é fundamental, pois mostra os impactos que os fatores podem ter na 

eficiência de cada distribuidora. Assim, o eficiência reflete, em certa medida, as 

condições sob as quais essas realizam suas atividades. 
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Tabela 6. Matriz de Correlação entre variáveis do DNSBM 

Rede Emp Área Municípios Vendas Clientes AT OPEXC Passivo CAPEX CR OpexNC Equity RO Arrecadação 

Rede 1

Emp 0,205 1

Área -0,108 -0,145 1

Municípios 0,346 0,038 -0,198 1

Vendas 0,544 0,297 0,034 0,124 1

Clientes 0,909 0,222 -0,040 0,333 0,226 1

AT 0,255 -0,050 -0,069 0,094 0,721 -0,104 1

OPEXC 0,286 -0,026 -0,127 0,002 0,792 -0,097 0,914 1

Passivo 0,302 -0,018 -0,072 -0,018 0,750 -0,077 0,966 0,919 1

CAPEX -0,076 -0,165 -0,043 0,111 0,228 -0,169 0,463 0,407 0,330 1

CR 0,174 -0,046 -0,165 0,187 0,704 -0,141 0,828 0,840 0,776 0,487 1

OpexNC 0,240 -0,021 0,110 -0,026 0,620 -0,068 0,583 0,662 0,641 0,075 0,476 1

Equity 0,247 -0,050 -0,084 0,159 0,663 -0,095 0,930 0,895 0,902 0,417 0,749 0,573 1

RO 0,223 -0,035 -0,102 0,002 0,716 -0,107 0,770 0,805 0,724 0,380 0,740 0,553 0,625 1

Arrecadação 0,094 -0,031 -0,048 0,019 0,265 -0,046 0,448 0,493 0,485 0,323 0,412 0,241 0,605 -0,075 1  
Fonte: Elaboração própria 
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4.3. DYNAMIC DEA WITH NETWORK STRUCTURE: A SLACKS-BASED (DNSBM) 

O modelo DNSBM foi proposto por Tone & Tsutsui (2014) e a abordagem não 

radial é selecionada porque (i) assume redução/aumento não proporcional nos 

inputs/outputs, ou seja, ao relaxar a proporcionalidade radial, a abordagem baseada 

em folgas (slacks-based) permite obter as folgas não radiais que causam ineficiências 

(Avkiran, 2015), permitindo lidar com inputs/outputs individualmente e, portanto, as 

mudanças ocorridas consideradas não proporcionais são permitidas, bem como, (ii) 

combina a análise de eficiência dinâmica global de determinada DMU, considerando 

a conexão de diversos períodos no tempo (variáveis carry-over), com a avaliação da 

eficiência dinâmica de cada uma das divsões conectadas entre si (variáveis de link) e 

representativas da estrutura de processos internos da DMU (Carvalho, 2017) e (iii) a 

abordagem não radial, em termos de rede, mostra um maior poder discriminante no 

contexto identificar eficiência e ineficiência (Zhao et al., 2011) em comparação com o 

modelo radial proposto por Färe & Grosskopf (2000). A formulação de modelo DNSBM 

proposta por Tone & Tsutsui (2014) é a seguinte: 

O cálculo das eficiências no DNSBM é realizado a partir de 𝑛 DMUs ( 𝑗 = 1,..., 𝑛) 

consistindo em 𝑘 divisões (𝑘 = 1,..., 𝐾) durante 𝑇 períodos de tempo (𝑡 = 1,..., 𝑇). Em 

cada termo, as companhias de gas canalizados possuem 𝑚𝑘 e 𝑟𝑘, sendo número de 

inputs e outputs da divisão 𝑘, respectivamente. Denotamos o elo que vai da dviisão 𝑘  

para a divisão ℎ por ( 𝑘 , ℎ )𝑖 e o conjunto de links por 𝐿𝑘ℎ. A classificação dos dados 

observados encontra-se como inputs, outputs, links e carry-overs, conforme descrição 

a seguir:  

(a) Input 𝑖 para 𝐷𝑀𝑈𝑗 na divisão k no período 𝑡: 

{ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝑡 ∈ 𝑅+ } ( 𝑖 = 1, ... , 𝑚𝑘 ; 𝑗 = 1,..., 𝑛 ; 𝑘 = 1,..., 𝐾 ; 𝑡 = 1,..., 𝑇 ) 

(b) Output 𝑖 para 𝐷𝑀𝑈𝑗 na divisão k no período 𝑡: 

{ 𝑦𝑟𝑗𝑘
𝑡 ∈ 𝑅+} ( 𝑟 = 1, ... , 𝑟𝑘 ; 𝑗 = 1, ..., 𝑛 ; 𝑘 = 1, ..., 𝐾 ; 𝑡 = 1, ..., 𝑇 ) 

(c) Link está ligando produtos intermediários de 𝐷𝑀𝑈𝑗 da divisão 𝑘 para a divisão 

ℎ no período 𝑡, onde 𝐿𝑘ℎ é o número de itens em links de 𝑘 para ℎ: 

{ 𝑧𝑗(𝑘ℎ)𝑙
𝑡 ∈ 𝑅+ } ( 𝑗 = 1, ..., 𝑛 ; 𝑙 = 1, ..., 𝐿𝑘ℎ ; 𝑡 = 1, ..., 𝑇 ) 

(d) Carry-overs de 𝐷𝑀𝑈𝑗 na divisão 𝑘 do período 𝑡 para o período 𝑡 + 1, onde 𝐿𝑘 é 

o número de itens em carry-overs a partir da Divisão 𝑘: 
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{ 𝑧𝑗𝑘𝑙
(𝑡,𝑡+1)

∈ 𝑅+ } ( 𝑗 = 1, ..., 𝑛 ; 𝑙 = 1, ..., 𝐿𝑘 ; 𝑘 = 1,..., 𝐾 ; 𝑡 = 1, ..., 𝑇 ) 

O conjunto de possibilidades de produção 𝑃𝑡 = {(𝒙𝑘
𝑡  , 𝒚𝑘

𝑡  , 𝒛(𝑘ℎ)
𝑡 , 𝒛𝑖𝑘

(𝑡,𝑡+1)
)} ( 𝑡 =

 1, . . . , 𝑇 )  é definido por: 

𝒙𝑘
𝑡 ≥ ∑ 𝒙𝑗𝑘

𝑡 𝜆𝑗𝑘
𝑡 (∀𝑘𝑛

𝑗=1 , ∀𝑡) 

𝒚𝑘
𝑡 ≤ ∑ 𝒚𝑗𝑘

𝑡 𝜆𝑗𝑘
𝑡 (∀𝑘𝑛

𝑗=1 , ∀𝑡) 

𝒛(𝑘ℎ)𝑙

𝑡 ≥ , = , ≤ ∑ 𝒛𝑗(𝑘ℎ)𝑙

𝑡 𝜆𝑗𝑘
𝑡 (∀𝑙𝑛

𝑗=1 , ∀(𝑘ℎ)𝑙 , ∀𝑡) 

(como outputs de 𝑘 no período 𝑡) 

𝒛(𝑘ℎ)𝑙

𝑡 ≥ , = , ≤ ∑ 𝒛𝑗(𝑘ℎ)𝑙

𝑡 𝜆𝑗ℎ
𝑡 (∀𝑙𝑛

𝑗=1 , ∀(𝑘ℎ)𝑙 , ∀𝑡) 

(como inputs de ℎ no período 𝑡) 

𝒛𝑘𝑙

(𝑡,𝑡+1)
≥ , = , ≤ ∑ 𝒛𝑗𝑘𝑙

(𝑡,𝑡+1)
𝜆𝑗𝑘

𝑡 (∀𝑘𝑙 
𝑛
𝑗=1 , ∀𝑘, 𝑡 = 1, … , 𝑇 − 1) 

(como carry-over a partir de 𝑡) 

𝒛𝑘𝑙

(𝑡,𝑡+1)
≥ , = , ≤ ∑ 𝒛𝑗𝑘𝑙

(𝑡,𝑡+1)
𝜆𝑗𝑘

𝑡+1(∀𝑘𝑙 
𝑛
𝑗=1 , ∀𝑘, 𝑡 = 1, … , 𝑇 − 1) 

(como carry-over para 𝑡 + 1) 

 ∑ 𝜆𝑗𝑘
𝑡 = 1 (𝑛

𝑗=1 ∀𝑘, ∀𝑡 ), 𝜆𝑗𝑘
𝑡  ≥ 0 (∀𝑗, ∀𝑘, ∀𝑡),       (1) 

Onde 𝜆𝑘
𝑡  = { 𝜆𝑗𝑘

𝑡  } ∈ 𝑅+
𝑛 é o vetor de intensidade correspondente à divisão 𝑘 

(∀𝑘) em período 𝑡 (∀𝑡), e ∑ 𝜆𝑗𝑘
𝑡 = 1 𝑛

𝑗=1 apresenta que o modelo assume os retornos 

variáveis de escala (VRS). A seleção de retornos constantes à escala (CRS) ou VRS 

depende da propriedade divisionária. Algumas divisões seguem VRS enquanto outras 

CRS.  De igual forma, o modelo contempla as condições iniciais de carry-overs, onde, 

de acordo com Tone & Tsutsui (2014) podem apresenta-se com restrições sobre os 

vetores de intensidade 

𝑧𝑜𝑙𝑘

(0,1)
= ∑ 𝑧𝑗𝑙𝑘

(0,1)
𝜆𝑗𝑘

1    (𝑛
𝑗=1 ∀𝑙𝑘 )        (2) 

 Já no que se refere à links, bem como, carry-overs, os sinais de igualdade e 

desigualdade ( ≤, =, ≥ ) são características específicas que dependem do tipo que é 

atribuído em cada variável de ligação. Importante pontuar que para uma 𝐷𝑀𝑈𝑜 ( 𝑜 = 

1, ..., 𝑛) ∈ 𝑃𝑡 é necessário aplicar as seguintes restrições: 

•  Restrições de inputs e outputs: 

𝒙𝑜𝑘
𝑡 =  𝑿𝑘

𝑡 𝜆𝑘
𝑡 + 𝑺𝑘𝑜

𝑡−
   (∀𝑘, ∀𝑡) 

𝒚𝑜𝑘
𝑡 =  𝒀𝑘

𝑡 𝜆𝑘
𝑡 − 𝑺𝑘𝑜

𝑡+
   (∀𝑘, ∀𝑡) 
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𝒆𝜆𝑘
𝑡 = 1   (∀𝑘, ∀𝑡) 

𝜆𝑘
𝑡 ≥ 𝟎,  𝑺𝑘𝑜

𝑡−
 ≥ 𝟎,  𝑺𝑘𝑜

𝑡+
 ≥ 𝟎,  (∀𝑘, ∀𝑡)      (3) 

 Onde 𝑿𝑘
𝑡  = ( 𝑿𝑙𝑘

𝑡 , ..., 𝑿𝑛𝑘
𝑡  ) ∈ 𝑅𝑚𝑘 𝑥 𝑛 𝑥 𝑇 e 𝒀𝑘

𝑡  = ( 𝒚𝑙𝑘
𝑡 , ..., 𝒚𝑛𝑘

𝑡  ) ∈ 𝑅𝑅𝑘 𝑥 𝑛 𝑥 𝑇 são 

matrizes do input e output, e 𝑆𝑘𝑜
𝑡−

 e 𝑆𝑘𝑜
𝑡+

 são as folgas de input e output, 

respectivamente. 

• Restrições de links: 

o Link indesejável (LB): 

     𝒛𝑜(𝑘ℎ)𝑖𝑛
𝑡 =  𝒛(𝑘ℎ)𝑖𝑛

𝑡 𝝀𝑘
𝑡 + 𝒔𝑜(𝑘ℎ)𝑖𝑛

𝑡    ((𝑘ℎ)𝑖𝑛 = 1, … , 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘)  (4) 

Onde 𝒔𝑜(𝑘ℎ)𝑖𝑛
𝑡  ∈ 𝑅𝐿(𝑘ℎ)𝑖𝑛 são consideradas folgas não-negativas, e 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘 é 

considerado o número de “as-input” (links)  indesejáveis na divisão k. 

o Link  desejável (LG): 

     𝒛𝑜(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡
𝑡 =  𝒛(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡

𝑡 𝝀𝑘
𝑡 −  𝒔𝑜(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡

𝑡    ((𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡 = 1, … , 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘) (5) 

Onde 𝒔𝑜(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡
𝑡  ∈ 𝑅𝐿(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡  são consideradas folgas não-negativas, e 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘 é 

considerado o número de “as-output” (links) desejáveis na divisão k. 

As atividades de carry-over são classificadas em quatro categorias: 

(a) O desejável (good) (CG): as transferências desejáveis são tratadas como 

outputs e seus valores são restritos a não serem menores do que o 

observado. A escassez comparativa de transições nesta categoria é 

considerada ineficiência. 

(b)  O indesejável (bad) (CB): transições indesejáveis são tratadas como inputs 

e seus valores são restritos a não serem maiores que os observados. 

Excesso comparativo de transições nesta categoria é contabilizado como 

ineficiência. 

(c) Discricionário (free) (CF): Seu valor pode ser aumentado ou diminuído a 

partir da observação feita. O desvio do valor atual não é refletido 

diretamente na avaliação da eficiência, mas a condição de continuidade 

entre os dois períodos explicados, exerce um efeito indireto na pontuação 

da eficiência. 

(d) Não-discricionário (fixed) (CN): Seu valor é fixado no nível observado. 

Semelhante ao carry-over free, o carry-over fixed afeta a pontuação de 

eficiência diretamente por meio da condição de continuidade entre dois 

períodos. 
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•  As restrições de carry-overs são formuladas como: 

 ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝛼
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡 = ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝛼

(𝑡,𝑡+1)
𝜆𝑗𝑘

𝑡+1𝑛
𝑗=1  (𝑛

𝑗=1 ∀𝑘; ∀𝑘𝑙 ;  𝑡 = 1, … , 𝑇 − 1)   (6) 

Onde o símbolo 𝛼 significa carry-over discricionário (free), não discricionário 

(fixed), indesejável (bad) ou desejável (good). Correspondendo a cada categoria de 

carry-over, temos as seguintes equações: 

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

= ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡 −  𝑠𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑

(𝑡,𝑡+1)
   𝑛

𝑗=1 (𝑘𝑙 = 1, … , 𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘 ;  ∀𝑘 ;  ∀𝑡) 

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

= ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡 +  𝑠𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑

(𝑡,𝑡+1)
   𝑛

𝑗=1 (𝑘𝑙 = 1, … , 𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘 ;  ∀𝑘 ;  ∀𝑡) 

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒
(𝑡,𝑡+1)

= ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡 +  𝑠𝑜𝑘𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒

(𝑡,𝑡+1)
   𝑛

𝑗=1 (𝑘𝑙 = 1, … , 𝑛𝑓𝑟𝑒𝑒𝑘 ;  ∀𝑘 ; ∀𝑡) 

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑓𝑖𝑥
(𝑡,𝑡+1)

= ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑓𝑖𝑥
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡   𝑛

𝑗=1 (𝑘𝑙 = 1, … , 𝑛𝑓𝑖𝑥𝑘 ;  ∀𝑘 ;  ∀𝑡) 

𝑠𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

 ≥ 0, 𝑠𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

 ≥ 0 e 𝑠𝑜𝑘𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒
(𝑡,𝑡+1)

 : free (∀𝑘 ; ∀𝑡)     (7) 

Onde 𝑠𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

 , 𝑠𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

 , 𝑠𝑜𝑘𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒
(𝑡,𝑡+1)

 são folgas que denotam, respectivamente 

déficit, excesso e desvio de carry-over e 𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘 , 𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘  e 𝑛𝑓𝑟𝑒𝑒𝑘  indicam 

respectivamente o número de desejáveis (good), indesejáveis (bad) e carry-over free  

para cada divisão k. 

Com base nos objetivos deste estudo, adotamos a abordagem do modelo não-

orientado, que define a eficiência geral, assim como, os escores da eficiência por 

período, por divisão e divisional por período. A escolha do modelo não-orientado dar-

se em razão do segmento de gás canalizado encontrar-se no rol de concessões 

públicas, com isso subtende-se que a tarifa paga pelo produto (output) devem ser 

módicas, facilitando acesso ao serviço por todos, concretizando assim o princípio da 

universalização (Lahoz & Duarte, 2015). Ainda, com a aplicação do modelo não-

orientado, conforme destacam Ozcan & Khushalani (2017) é possível avaliar as 

deficiências dos inputs, outputs e links para DMUs infeficientes. 

 Desta forma, os escores de eficiência podem ser definido a partir das equações 

apresentadas a seguir: 

• Eficiência Geral: 

 (8) 
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 Onde 𝑊𝑡 ( ∀𝑡 ) é o peso para o período t e 𝑤𝑘 ( ∀𝑘 ) é o peso para a divisão k. 

Esses pesos satisfazem a condição: ∑ 𝑊𝑡𝑇
𝑡=1  = 1 , ∑ 𝑤𝑘𝐾

𝑘=1  = 1 , 𝑊𝑡 ≥ 0  ( ∀𝑡 ) , 𝑤𝑘 ≥ 

0 (∀𝐾) e são definidos de forma forma exógena. O numerador inclui termos 

relacionados a folgas relativas de inputs, links "as-inputs" e bad carry-over, onde o 

denominador inclui folgas relativas de outputs, links "as-outputs" e good carry-over. 

Eles são ponderados pelo peso divisionário 𝑤𝑘  e, posteriormente, pelo peso do 

período 𝑊𝑡, que resulta na eficiência geral 𝜃𝑜
∗. 

• Eficiência por período: 

  (9) 

• Eficiência por divisão: 

 (10) 

• Eficiência período-divisão: 

  (11) 

 No modelo orientado a input (numerador do modelo (8)), a eficiência geral é 

dada pela média aritmética ponderada dos escores da eficiência por períodos; 

enquanto no modelo orientado a output (denominador do modelo (8)), obtém-se a 

eficiência geral pela média harmônica ponderada dos escores de eficiência por 

períodos; já no modelo não-orientado (12), a eficiência geral é definida pela razão das 

situações anteriores, tendo variação ente 0 e 1, sendo igual a 1 apenas quando todas 

as folgas forem iguais a zero. 

4.3.1. O modelo DNSBM proposto 

De acordo com os estudos realizados anteriormente no segmento de gás 

canalizado do Brasil, realizamos a seleção das variáveis destacadas na tabela 4, 

conforme já citamos, em virtude de sua relevância no segmento e ao seu potencial de 
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contribuição para o nosso objetivo que visa realizar a análise da eficiência sobre a 

ótica técnica e financeira, através das divisões técnica-operacional (DIV TO) e 

econômica-financeira (DIV EF).  

No modelo proposto, contemplamos originalmente 5 inputs (quilômetros de 

tubulação, número de funcionários, OPEX controláveis, CAPEX, Contas a Receber) e 

5 Outputs (número de municípios atendidos, volume entregue, número de clientes, 

receita operacional e arrecadação). De acordo com Silveira & Legey (2007) como o 

processo de desregulamentação é relativamente novo no Brasil, é importante 

observar o desenvolvimento da produtividade e eficiência das distribuidoras ao longo 

do tempo, ou seja, ter uma visão dinâmica do comportamento de cada companhia.  

Com a aplicação do modelo DNSBM teremos um escore de eficiência geral que 

abrange o resultado da eficiência de duas divisões aplicadas para este estudo: divisão 

técnica e divisão economica-financeira. Adotamos como carry-overs do modelo DEA 

DNSBM, as variáveis da área de concessão (Área), passivo (Passivo), OPEX não-

controláveis (OpexNC) e patrimônico líquido (Equity). Na ligação (link), o ativo total 

(AT) é utilizado como transição entre o final de cada ano e o início do ano seguinte. 

  
Figura 5. Modelo DEA DNSBM de empresa distribuidora de de gás canalizado para               

               um período t qualquer  

 
Fonte: Elaboração própria 
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As variáveis de ligação são essenciais para análise entre os períodos, pois 

avalia se ocorre variações na eficiência das companhais quando estas são expostas 

a variáveis de ligação entre períodos (Oliveira, 2018). Diante disso, apresentamos na 

Figura 5 o modelo proposto para o DNSBM em nosso estudo para eficiência das 

distribuidoras de gás canalizado do Brasil. 

Nesta estrutura propostas pelo modelo DNSBM indicamos as 2 divisões, 

técnica operacional e eficiência financeira, com as respectivas variáveis. A conexão 

entre as divisões é realizada pelos carry-overs, sendo considerado a condição inicial 

𝑐𝑘 ( 𝑤 = 1, ..., 𝑐𝑘 ) carry-overs do período 𝑡 – 1. Cabe ressaltar que a variável Rede é 

considerada a principal variável de análise para as companhais de gás canalizado, 

pois através da rede de distribuição que o gás chega a residências, indústrias e 

comércio, por isso que as informações sobre a rede de distribuição devem ser precisas 

pois os dados são utilizados para monitorar sua capacidade de produção e divulgar a 

sua eficiência. 

No entanto, o comprimento da rede pode não ser medido por seus diferentes 

tamanhos da rede, assim como, pela diferente composição do material de sua 

construção, pois segundo Carrington et al. (2002) isso pode influenciar o resultado da 

eficiência de um distribuidor. De acordo com Zorić et al. (2009) há quatro fatores que 

afetam a eficiência na distribuição gás devido o seu custo: volume de entrega, número 

de clientes, comprimento da rede (tubulação) e área de fornecimento (concessão), 

entretanto, na literatura não há consenso de como se deve tratar estas variáveis, pois 

alguns as consideram como endógeno, enquanto outros consideram-no exógeno.  

Importante destacar que a literatura que investigou os determinantes da 

eficiência nas indústrias de rede enfatiza que alguns contextos ou variáveis exógenas 

podem influenciar em grande medida, a eficiência operacional dos fornecedores de 

gás (Pollitt, 1995; Fried et al., 1999; Lo Storto, 2013). De acordo com Goncharuk 

(2008) os estudiosos sugerem que a análise de eficiência deve levar em consideração 

variáveis que fogem ao controle dos prestadores de serviço.  

Outro ponto é que as distribuidoras de gás canalizado no Brasil, não operam 

em condições de contexto idênticas ou mesmo semelhantes uma das outras. Na 

verdade, uma série de fatores pode afetar sua eficiência, como sendo propriedade 

pública ou privada, o tamanho da área de concessão ou do mercado e, 
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particularmente, o número de clientes como uma das principais causas de economias 

de escala, e conseqüentemente, influência o ganho de eficiência.  

É observado que algumas das variáveis usadas no modelo DNSBM, não 

constam na literatura como uso em pesquisas no segmento de gas canalizado, o que 

reforça a importância de nosso estudo. Especialmente as variáveis usadas na DIV EF 

que refletem como os recursos monetários impactam na eficiência das companhias 

dsitribuidoras. No entanto, criar medidas monetárias de eficiência é problemático.  

Primeiro, é difícil obter uma série consistente de valores porque os métodos 

contábeis e as políticas de reavaliação não são uniformes dentro das companhias. 

Portanto, variações na eficiência podem refletir padrões contábeis diferentes. Em 

segundo lugar, ainda há debate sobre qual método correto deve ser aplicado para 

cálculo dos valores monetários. 

Definido o modelo é necessário realizar a escolha da escala de produção que 

ajusta o modelo em termos de Retornos Constantes de Escala (CRS) e Retornos 

Variáveis de Escala (VRS). A metodologia utilizada para determinar os retornos de 

escala adequados ao estudo, baseia-se em testes estatísticos que inicialmente foi 

desenvolvido por Banker (1996) e posteriormente foi aprimorado por Zhu (2000) que 

apresentou a teste t de amostras pareadas como solução.  

O teste foi realizado com os escores gerados pelo modelo CRS e com os 

escores gerados pelo modelo VRS. O resultado obtido no teste indica que os 

coeficientes de eficiência no modelo CRS e VRS são significativamente diferentes ao 

nível de 5% de probabilidade, assim o modelo escolhido neste estudo foi o VRS. 

Dessa forma, selecionamos o modelo não orientado, VRS, DNSBM para avaliar a 

eficiência das companhias distribuidoras de gás canalizado do Brasil. 

4.4. MODELO ECONOMÉTRICO 

Após utilizar um modelo DEA não paramétrico para o cálculo da eficiência que 

se baseia na relação insumo e produto. Utilizamos um modelo econométrico para 

identificar os fatores determinantes da eficiência das empresas do setor de gás natural 

no Brasil. 

Esta etapa foi conduzida para atender ao quarto objetivo específico, sendo 

conduzida uma análise em segundo estágio, utilizando os resultados de eficiência 

geral obtidos por meio do modelo DNSBM como variável dependente o score de 
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eficiência estimado. O estágio 2 usa regressão para relacionar escores de eficiência 

para fatores vistos como influenciando a eficiência. 

Como a medida de eficiência estimada pela metodologia DEA, que representa 

a variável dependente, assume valores que variam de 0 a 1 e mesmo sabendo que 

não se trata de valores truncados, mas não é livremente distribuída entre −∞ e +∞, 

já que os dados variam dentro de um determinado intervalo (GREENE, 2008).  

Apesar disso, os escores de eficiência não são valores censurados, 

conseqüentemente, o modelo Tobit é um estimador inadequado (MacDonald, 2009). 

E embora seja comum a utilização do segundo estágio em análises de eficiência 

utilizando o DEA, ainda persiste uma intensa discussão sobre qual modelo de 

regressão é mais adequada (Liu, Lu e Lu, 2016).  

No meio dessa discussão pode-se destacar a estimação por máxima 

verossimilhança de um modelo de regressão truncada (SIMAR, WILSON, 2007; 

SIMAR, WILSON, 2011) mas este modelo é mais indicado para análises de eficiência 

em suas subdivisões, e a estimação de modelos por mínimos quadrados ordinários 

(MacDonald, 2009). 

Verificou-se que vários métodos têm sido aplicados nos estudos tais como: 

regressão múltipla, análise em painel com efeitos fixos e variáveis. Entretanto não foi 

identificado um método aplicado especificamente no setor de gás natural utilizando o 

modelo DNSBM. Assim optou-se em utilizar um modelo de dados em painel assim 

como Wu et al (2016). A opção pelos dados em painel se deu por menor colinearidade 

entre as variáveis, e um maior grau de liberdade.  

Assim este instrumento oferece uma maior eficiência na estimação (Fávero, 

Belfiore, Takamatsu & Suzart, 2014). A estimação do modelo de dados em painel foi 

realizada com o auxílio do pacote estatístico do Stata/SE®️ 15 – Statistic/Data 

Analysis, o modelo é representado pela seguinte equação: 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡
𝑗

+ 휀𝑖𝑡 

 
onde o índice 𝑖 = 𝑖-ésima indica as observações e 𝑡 = 𝑡-ésima indica período de tempo, 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑡 é a variável dependente para a unidade 𝑖 no período 𝑡; 𝛼𝑖 é constante; 𝑋𝑖𝑡
𝑗
 

representa o valor da 𝑗-ésima variável independente para unidade i no período t;  e 

휀𝑖𝑡 é o termo de erro. 

(12) 
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No modelo deste estudo foram selecionadas variáveis independentes para o 

estudo conforme a sua presença em outros estudos disponíveis na literatura. Segue 

na Tabela 6, as variáveis selecionadas para essa pesquisa. 

O modelo de negócios que distribuidoras possuem, não permitem uma 

competição real (Srivastava & Kathuria, 2020). Isso se deve ao alto custo da 

infraestrutura necessária para realizar a distribuição. Com isso, fica impossibilitado ter 

mais de um prestador de serviços independente disponível para os consumidores em 

uma região geográfica (embora, com a oferta de regulamentação de acesso aberto, 

essa condição seja um tanto corrigida). Cabe a regulação implementar mecanismos 

de compliance que visem o incentivo de uma boa eficiência e correção do mau 

desempenho (Comnes et al., 1995; Lodge & Stern, 2014). 

 
       Tabela 7. Características observáveis para representação da governança 

Tipo de

Variável

Indice de Governança Corporativa - Fonte: elaborado pelo autor

com base nos dados das empresas pesquisas

Dummy , sendo atribuído 1 para empresas públicas e 0 caso Ertürk & Asik (2011); Brigatte at al., (2011)

contrário - Fonte: empresas pesquisadas Tovar et al., (2015); Goncharuk & Lo Sorto (2017);

Dummy , sendo atribuído 1 para empresas situadas na região 

Norte e 0 caso contrário - Fonte: empresas pesquisadas

Dummy , sendo atribuído 1 para empresas situadas na região 

Nordeste e 0 caso contrário - Fonte: empresas pesquisadas

Dummy , sendo atribuído 1 para empresas situadas na região 

Sul e 0 caso contrário - Fonte: empresas pesquisadas

Dummy , sendo atribuído 1 para empresas situadas na região 

Sudeste e 0 caso contrário - Fonte: empresas pesquisadas

Goncharuk (2008); Zorić et al. (2009);

Brigatte at al., (2011); Goncharuk & Lo Sorto (2017); 

Estudos que Utilizaram as Variáveis

Variável de Interesse

Independente Pub

Controle N

Variável Descrição

IGCIndependente

Controle DensPop Densidade populacional - Fonte: empresas pesquisadas

Brigatte at al., (2011); Tovar et al., (2015);

Brigatte at al., (2011); Tovar et al., (2015);

Brigatte at al., (2011); Tovar et al., (2015);

Brigatte at al., (2011); Tovar et al., (2015);

Controle NE

Controle S

Controle SE

 

Fonte: Elaboração própria 

Assim, a nossa abordagem na performance das distribuidoras para o segundo 

estágio encontra-se sob o alicerce na teoria da agência e para medir a qualidade da 

governança interna nas distribuidoras de gás canalizado, calculamos um índice 

governança corporativa a partir do desenho institucional e legal do sistema regulatório 

de cada distribuidora, onde as decisões são tomadas.  

Importante destacar que a governança é definida pelas leis, processos e 

procedimentos que determinam se as ações e parâmetros que são regulamentados 

pelas agências do estado, tornam as decisões regulatórias e os recursos e 

informações disponíveis para a sociedade. De acordo com GNGI (2019) uma 
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avaliação completa da eficácia regulatória deve considerar tanto a governança quanto 

a substância reguladora.  

Além disso, como a regulamentação é um dos meios para atingir determinado 

objetivo e o fim é o melhor desempenho do setor, a avaliação também deve tentar 

avaliar como as características institucionais e legais e as decisões ou ações reais 

afetaram os resultados do setor. Isso não significa que o avaliador gaste muito tempo 

e esforço tentando quantificar o efeito da governança e da substância na eficiência 

geral do setor. Em vez disso, será mais produtivo olhar para elementos específicos do 

sistema regulatório e avaliar se eles ajudam ou dificultam o alcance das metas que o 

governo estabeleceu para o setor. 

Após a revisão da literatura relevante sobre boas práticas de governança e 

regulação, optou-se pelo modelo de regulador independente como referência, que é 

o modelo de governança mais comum. Assim, ao todo, usamos 12 indicadores-chave 

para ver a adoção e adesão às normas de governança corporativa por cada 

distribuidora de gás: (i) Acesso e Conteúdo das Informações; (ii) Estrutura de 

propriedade e controle; (iii) Conselho de Administração; (iv) Gestão; (v) Evidenciação 

e Accountability; (vi) Auditoria; (vii) Discussões e análise de dados financeiros; (viii) 

Stakeholders; (ix) Independência; (x) Transparência e participação pública; (xi) 

Previsibilidade; (xii) Poderes necessários. 

Usando esses 12 parâmetros, foi criado um questionário com 102 perguntas 

(Apêndice A) agrupadas nestas categorias, sendo estas projetadas para avaliar 

adequadamente o cumprimento dos princípios estando de acordo com os estudos de 

Klapper & Love (2004), Black et al. (2006), Firth & Rui (2007), Khanchel (2007), 

Cheung et al. (2008), Bebchuk et al. (2009), Balasubramanian et al (2010), Black et al 

(2012), Al-Malkawi et al., (2014), Farag et al (2014), Camargo (2018) e estudos das 

melhores práticas de governança e regulação na indústria de gás (IGU, 2018).  

4.4.1. Desenvolvimento das Hipóteses 

Há diversos registros na literatura de estudos que tem como objetivo principal 

confirmar empiricamente que a adoção das práticas de governança corporativa 

influencia na eficiência das empresas, entretanto, apesar da extensa gama de 

pesquisas, ainda não há consistências nos resultados. Isso ocorre devido a limitação 

de referencial teórico consolidado ou evidências empíricas conclusivas sobre como (e 

se) os mecanismos de governança influenciam a eficiência, assim como esses 
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mecanismos se relacionam entre si, seja como complemento ou substituto (Rogers et 

al., 2006). 

Por apresentar algumas linhas de investigação interessantes, o tema é 

considerado controverso, especialmente pelos enfoques distintos e aplicação de 

diferentes correntes teóricas (Andrade et al., 2009). Vários autores têm abordado as 

vantagens obtidas por empresas que adotam boas práticas de governança 

corporativa. Como exemplo, a relação entre o sistema de governança corporativa e a 

eficiência técnica na indústria italiana, motivou o estudo de Destefanis & Sena (2007), 

sendo que nas duas dimensões da governança provaram ter impacto positivo na 

eficiência.  

A análise nas distribuidoras de energia elétrica do Brasil foi estudado por  

Peixoto et al. (2011) constatando que o uso de mecanismo da governança influenciam 

positivamente a efiicência. O impacto da qualidade institucional - tipificada como 

governança foi motivo de estudo realizado por Ghosh & Kathuria (2016) em 77 usinas 

termelétricas de carvão na Índia. Como resultados obtidos foi verificado que há 

impacto positivo da governança na eficiência das plantas. Outro achado de sua 

pesquisa mostra que a eficiência técnica é sensível tanto à separação dos serviços 

públicos estaduais quanto à experiência regulatória.  

Nesta mesma linha, a pesquisa de Romano et al., (2018) analisou a relação 

entre eficiência e governança corporativa nas concessionárias de água italianas. Os, 

níveis mais altos de eficiência são alcançados por concessionárias com mais de seis 

membros do conselho e por empresas nas quais a presença de conselheiros 

politicamente ligados é substancial (mais de dois terços dos membros do conselho 

são politicamente ligados). Os resultados empíricos apresentaram que aquelas 

concessionárias que adotam a governança corporativa tendem a ter mais eficiência 

das que não adotaram. 

A governança corporativa fornece um mecanismo para direcionar a empresa a 

desenvolver suas atividades de forma eficiente (Cucari, 2019), pois trata das regras 

sobre como reger os direitos e responsabilidades em vários cebários, visando evitar 

falhas de empresas. Quanto ao segmento de gás canalizado, não há na literatura 

nenhum estudo que verifique qual o impacto que governança exerce na eficiência das 

empresas distribuidoras, e nesse sentido que norteamos a seguinte hipótese: 
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𝑯𝟏:  Há associação positiva entre a governança corporativa e a eficiência das 

distribuidoras de gás canalizado do Brasil. 

 O mito de um papel de propriedade independente para melhor eficiência não 

pode mais ser discutido, pois a falta de um mecanismo de controle forte dá à 

administração liberdade para perseguir seus próprios objetivos, que podem não estar 

alinhados aos dos acionistas. Com isso, é amplamente reconhecido que a 

concentração de propriedade é o principal determinante do mecanismo de 

governança, pois afeta diretamente a eficiência da empresa (Li et al., 2015). 

A concentração de propriedade é o fator mais importante na formação do 

sistema de governança corporativa de qualquer empresa. De acordo com Cabeza-

García & Gómez-Ansón (2011) a relação entre concentração de propriedade e a 

governança pode ter um efeito positivo ou negativo, impactando diretamente na 

eficiência. A questão da propriedade tem sido discutida por muito tempo como um 

problema de governança corporativa (Sueyoshi & Goto, 2012). 

Como sugerido no estudo de Boot et al. (2006), tratar de concentração de 

propriedade é convencionalmente considerado como um problema de escolha entre 

a propriedade privada e a pública. Isto porque, uma empresa sob propriedade pública 

pode acessar facilmente o capital público para que possa reduzir um custo de capital 

(portanto, menos custo de operação). No entanto, a empresa pública enfrenta 

controles exógenos de entidades públicas (como por exemplo, governos).  

Os gerentes de uma empresa pública podem não ter autonomia para tomar 

decisões para obter uma gestão ideal. Em contraste, a propriedade privada fornece à 

empresa autonomia de decisão, mas muitas vezes enfrenta alto custo de capital (ou 

seja, alto custo de operação). Alguns estudos afirmam que, como os governos não 

podem desempenhar um papel ativo na governança corporativa, a privatização com 

mudanças de propriedade é necessária para quaisquer melhorias significativas de 

eficiência (Dewenter & Malatesta 2001; Megginson, 2005). 

Enquanto no sentido contrário há estudos que argumentam que métodos 

menos radicais, como contratos de incentivo gerencial, desregulamentação do 

mercado e reforma de governança interna e externa são substitutos eficazes contra  a 

privatização total (Boubakri et al. 2005; Sampaio et al. 2005; Dahya et al. 2008). Diante 

disso, é preciso entender como a concentração de propriedade influência a eficiência 

das distribuidoras de gás canalizado, portanto, tem como segunda hipótese: 
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𝑯𝟐:  Há associação positiva significativa entre a concentração de propriedade e a 

eficiência das distribuidoras de gás canalizado do Brasil. 

 Em nossa pesquisa constatamos que 98% dos estados brasileiros possuem ao 

menos uma distribuidora de gás canalizado ofertando o serviço à toda população, 

entretanto, nas regiões mais pobres como Norte/Nordeste, a carência do serviço é 

acentudada (ABEGAS, 2020) especialmente no que tange a extensão da rede de 

distribuição e municípios atendiddos, com média aproximadamente de 447 km e 

1.562.556 m³/dia e no sentido contrário encontra-se as regiões Sul/Sudeste/Centro-

Oeste, tendo como média 2.507 km e 2.767.128 m³/dia. 

No estudo realizado por Carmo & Távora Junior (2003) com as companhias 

distribuidoras de água, onde se fez uso do DEA, foi analisado escores de eficiência 

de acordo com os critérios de localização, retornos à escala e indicadores técnicos. 

Em respeito a localização, foi observado como região mais eficiente a do Sudeste, 

seguida da região Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.  

Na pesquisa realizada por Brigatte et al. (2011) sobre a eficiência relativa nas 

distribuidoras de energia elétrica, não foi contatado nenhuma distinção entre as 

regiões, permanecendo o mesmo escore. Desta forma, propromos a regionalização 

como variável de controle, tendo em vista que, particularidades regionais podem afetar 

a eficiência das empresas, como observado em estudos realizados anteriormente. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos da pesquisa, estando de 

acordo a metodologia sugerida. Os resultados estarão focando em responder a 

questão norteadora da pesquisa, testar as hipóteses e atender todos os objetivos 

propostos. Antes de iniciar as discussões de eficiência, é importante destacar a 

atribuição de pesos para divisões e os períodos.  

As divisões são consideradas vetores, cujo o peso indica a sua importância no 

processo das companhias de gás canalizados, entretanto, na literatura não há um 

grau de importância que destaque uma importância de uma da outra, desta forma 

neste estudo utilizamos o peso igual de 0,5 para cada divisão.  

Para manter a avaliação do período de 06 anos, optou-se por atribuição de 

pesos iguais tanto para o período, como para as divisões. Assim, neste estudo 

assumimos que todos os processos têm a mesma importância, corroborando com a 

mesma suposição dos estudos de Zhao et al. (2011), Chaowarat & Shi (2013) e Yu et 

al., (2019).  

5.1. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS CANALIZADO DO 

BRASIL 

Definimos a avaliação da eficiência das empresas distribuidoras de gás 

canalizado como retorno variáveis de escala (VRS) e adotamos o modelo DEA 

DNSBM não-orientado para condição de análise, sendo o processamento dos dados 

realizados com o software DEA solverProTM versão 11.1 para uma amostra de 21 

empresas, cujo os resultados apresentamos a seguir. 

Com a aplicação do modelo DNSBM foi gerado um escore de eficiência geral 

para cada empresa distribuidora, que abrange o resultado da eficiência das duas 

divisões para todos os 06 anos (2014 – 2019), como de igual forma obtendo escore 

de eficiência geral por período, sendo considerado o resultado de cada ano 

individualmente. 

Similarmente à análise da eficiência geral, foi realizado o cálculo dos escores 

de eficiência para as divisões técnica-operacional (DIV TO) e econômica-financeira 

(DIV EF). Importante ressaltar que na análise da eficiência divisional, é gerado um 

escore geral que contempla todo o período de análise, bem como, escores individuais 

para cada ano, proporcionando assim a análise período-divisional. 
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Para análise dos escores da eficiência geral e divisional, cabe esclarecer que 

variam de 0 a 1 e aquelas DMU´s que obtêm um escore igual a 1 é considerada 

eficiente, formando assim a fronteira da eficiência, o que nos leva a interpretar que, o 

quanto mais próximo do 0, pior será o desempenho da DMU no que se diz respeito à 

eficiência relativa, que de acordo com Carvalho (2017) o quanto maior a distância da 

fronteira, mais esforço precisará ser empreendido pelas DMU´s para melhoria nos 

processos de insumos e geração de produtos. 

Tabela 8. Análise descritiva para o DEA DNSBM na Eficiência Geral e Divisional 

Média 0,7496 0,8037 0,8300 0,7702 0,7634 0,7762 0,7176

Desvio Padrão 0,3032 0,2816 0,2803 0,2967 0,3201 0,3239 0,3511

Mínimo 0,0646 0,0871 0,0635 0,1858 0,0529 0,0540 0,0441

Máximo 1 1 1 1 1 1 1

1° quartil 0,4719 0,6597 0,7658 0,4847 0,4826 0,4992 0,4205

Mediana 0,9344 1 1 1 1 1 1

3° quartil 1 1 1 1 1 1 1

Média 0,7221 0,7659 0,7788 0,7004 0,7035 0,7246 0,6593

Desvio Padrão 0,3621 0,3501 0,3423 0,3709 0,3779 0,3811 0,4099

Mínimo 0,0225 0,0455 0,0328 0,0926 0,0272 0,0278 0,0225

Máximo 1 1 1 1 1 1 1

1° quartil 0,3047 0,4923 0,6021 0,3199 0,2903 0,3047 0,2662

Mediana 1 1 1 1 1 1 1

3° quartil 1 1 1 1 1 1 1

Média 0,8203 0,8623 0,8518 0,8012 0,8111 0,8142 0,7813

Desvio Padrão 0,2671 0,2511 0,3048 0,2638 0,2701 0,2653 0,2915

Mínimo 0,0355 0,0914 0,0355 0,3056 0,2542 0,2309 0,0842

Máximo 1 1 1 1 1 1 1

1° quartil 0,6556 0,8094 0,9272 0,5753 0,5437 0,5728 0,4602

Mediana 1 1 1 1 1 1 1

3° quartil 1 1 1 1 1 1 1

Eficiência Geral 

(Overall Score )

Eficiência Divisão 

Técnica-Operacional

Eficiência Divisão 

Econômica-Financeira

Resultados por Divisão 2018 2019Geral 2014 2015 2016 2017

 
Fonte: Elaboração própria 

 
Com isso, a Tabela 8 apresenta um resumo dos resultados da eficiência. É 

observado que a eficiência geral apresenta um escore médio de 0,7496 para um 

desvio padrão de 0,3032. Tais resultados nos mostram um nível intermediário de 

eficiência no segmento, indicando que as distribuidoras de gás canalizado têm 

buscado melhorias em suas atividades, e por consequência tem gerado impacto 

diretamente nas melhorias técnica-operacional, assim como, na área econômico-

financeiro, tendo em média, 25%. 

No período estudado, é observado que o ano de 2015 foi o que apensentou a 

melhor eficiência (0,8300), sendo que os escores da DIV TO e DIV EF também tiveram 

pontuações com destaque dentro do mesmo período analisado, ficando 
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respectivamente 0,7788 e 0,8518. Ao analisar a segregação dos escores das 

distrbuidoras foi observado que no quartil inferior temos 29% das companhias com um 

desempenho considerado fraco no segmento. Já do 1º quartil até a mediana, 

caracterizado como um desempenho razoável, há pelo menos 24% das distribuidoras.  

5.1.1. Eficiência geral e eficiência por período das Distribuidoras de Gás 

Canalizado do Brasil 

Nesta seção apresentamos as pontuações da eficiência geral ( 𝜃𝑜
∗ ) e como 

cada distribuidora se comportou dentro do período estudado. Adicionalmente 

apresentamos o rank , posicionando cada distribudiora de acordo com o seu escore 

de eficiência. 

Tabela 9. Eficiência Geral das distribuidoras de gás canalizado do Brasil 

Escore Total 

(Overall Score) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ALGAS 1 1 1 1 1 1 1 1

CEG GAS 1 1 1 1 1 1 1 1

CIGAS 1 1 1 1 1 1 1 1

COMGAS 1 1 1 1 1 1 1 1

BR-DIST. - PBR 1 1 1 1 1 1 1 1

CEBGAS 1 1 1 1 1 1 1 1

GASBRASILIANO 1 1 1 1 1 1 1 1

GOIASGAS 1 1 1 1 1 1 1 1

GASMIG 1 1 1 1 1 1 1 1

MTGAS 1 1 1 1 1 1 1 1

COPERGAS 0,9344 11 0,6858 1 1 1 1 1

BAHIAGAS 0,8180 12 1 1 0,7509 0,8560 1 0,5292

SERGAS 0,7047 13 0,3985 0,4510 1 1 1 1

SULGAS 0,6936 14 0,6597 0,7658 0,7265 0,6916 0,8466 0,5473

CEGAS 0,5195 15 0,9998 1 0,4382 0,5764 0,3802 0,3329

COMPAGAS 0,4719 16 0,6639 0,7882 0,3644 0,3755 0,4264 0,4413

PBGAS 0,4712 17 0,4766 0,5004 0,5492 0,4826 0,4992 0,3658

SCGAS 0,4671 18 0,4492 0,4658 0,4847 0,4561 0,5439 0,4205

POTIGAS 0,3447 19 0,4568 0,3954 0,3716 0,3521 0,3402 0,2482

MSGAS 0,2521 20 1 1 0,1858 0,1884 0,2101 0,1396

GASMAR 0,0646 21 0,0871 0,0635 0,3022 0,0529 0,0540 0,0441

DMU Rank
EFICIÊNCIA

 
Fonte: Elaboração própria 

 
Com 21 companhias em seis anos, as eficiências revelaram 75 pontuações 

eficientes e 51 pontuações ineficientes; sendo que a pontuação geral apresentou dez 

empresas eficientes e onze empresas ineficientes. A Tabela 7 tratou da análise das 
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pontuações média da eficiência geral e divisional, apresentando os escores de cada 

período. Na Tabela 9 podemos observar como se posicionou cada distribuidora ao 

longo do período de 2014 à 2019. 

A partir dos resultados, é possível observar que a maior parte das distribuidoras 

não apresentam resultados contínuos nos períodos, sendo testemunhado flutuações 

em suas pontuações de eficiência, mostrando que o segmento ainda encontra-se em 

evolução. Diante disso, a coluna de rank mostra a classificação das companhias com 

base na pontuação de eficiência geral ( 𝜃𝑜
∗ ).  

A partir dos resultados obtidos das estimações das fronteiras, foi possível obter 

a faixa de eficiência em que as DMU´s operam, mostrando as pontuações gerais de 

eficiência de cada distribuidora em avaliação, ficando entre o escore de 0,0646 à 1. 

Importante expressar que na análise, apenas as distribuidoras com uma pontuação 

de eficiência geral igual a 1 (𝜃𝑜
∗ = 1) se qualificam como eficientes.  

Pela evidência empírica entre 2014 e 2019, o nível de eficiência geral de cada 

distribuidora apresenta uma situação com bastante variações, com excessão das 10 

distribuidoras, ALGAS, CEG GAS, CIGAS, COMGAS, BR-DIST.PBR, CEBGAS, 

GASBRASILIANO, GOIASGAS, GASMIG, MTGAS que sempre obtiveram eficiência 

em todo o período pesquisado, obtendo o seu overall score igual a 1.  

Assim, na análise das fronteiras de cada período, mediante a trajetória inter-

temporal, tem-se 48% das companhias na fronteira da eficiência, o que representa um 

segmento com baixa excelência quando se trata de eficiência. As demais 

distribuidoras flutuaram continuamente e mantiveram oscilações ao longo de todo 

período; sendo que 33% das companhias encontram-se abaixo da fronteira e 19% em 

oscilação crescente e decrescente, ou seja, ora encontra-se na fronteira e ora abaixo 

dela dentro do período. 

Em uma análise mais detalhada, temos a COPERGAS obteve um bom 

desempenho nos últimos 5 anos, com valores de eficiência de todos 1, sendo o único 

revés causado pelo impacto no ano de 2014, em virtude da agência de regulação de 

Pernambuco (ARPE) não ter autorizado o reajuste da tarifa, mantendo os preços 

estáveis por um ano, mesmo com o aumento dos custos operacionais e avanços na 

modernização da rede de distribuição no estado de Pernambuco. 

 A BAHIAGAS teve um ótimo desempenho em 2014 e 2015, com um valor de 

eficiência de 1, mas apresentou uma queda em 2016 (0,7506), com uma pequena 
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recuperação em 2017 (0,8560), posicionando-se na fronteira da eficiência em 2018, 

entretanto, não conseguiu manter-se e caiu consideravelmente em 2019 (0,5292). 

BAHIAGAS e a COPERGAS apresentam uma eficiência média total nos 6 anos, 

valores de 0,8560 e 0,9476 respectivamente, e isso indica que estas distribuidoras 

são capazes de controlar fatores de instabilidade, e apresentam indicadores que 

impactam diretamente na melhoria de sua eficiência.  

A SERGAS teve o melhor desempenho entre 2016 a 2019, mas seua 

performace foi impactada entre 2014 a 2015 com o valores de apenas 0,3985 e 0,4510 

respectivamente. Além disso, seu valor de eficiência média total em 6 anos é de 

0,8083, indicando que houve uma melhora significativa nos insumos de produção, 

mesmo com as oscilações nos anos iniciais. A SULGAS teve o melhor desempenho 

em 2018, com um valor de eficiência de 0,8466 e o pior trabalho feito em 2019 com o 

valor de apenas 0,5473. Sua eficiência média total em 6 anos é de 0,7063, indicando 

que não houve melhora significativa nos insumos de produção. 

CEGAS, COMPAGAS, PBGAS e SCGAS tiveram uma eficiência com 

pontuações gerais de 0,5195; 0,4719; 0,4712 e 0,4671, respectivamente; sendo que 

no ano de 2015 a CEGAS encontrava-se na fronteira da eficiência, reflexo ainda de 

uma boa pontuação no ano anterior em 0,9998. Apesar dos resultados satisfatórios, 

nos anos seguintes o desempenho da distribuidora não refletiram os escores iniciais, 

ocorrendo sucessivas baixas na sua pontuação de eficiência ano após ano, chegando 

em 2019 com o registro de 0,3329.  

A CEGAS apresentou como média no período o valor de 0,6212. A distribuidora 

atribui o baixo desempenho a desaceleração da economia brasileira, que mesmo 

apresentando sinais de retomada do crescimento no 3º trimestre de 2019, 

impulsionada, entre outros fatores, pela recuperação no mercado de crédito, não foi 

possível estabelecer uma resposta positiva. Soma-se a estes fatores, uma perspectiva 

para a indústria de transformação é incerta, devido a um cenário externo ainda 

duvidoso em relação a regulação e ambiente político. 

Da mesma forma, a POTIGAS teve o melhor desempenho em 2014 com 

0,4568, mas teve o pior desempenho em 2019, com o valor de apenas 0,2482. Além 

disso, seu valor de eficiência média total em 6 anos é de 0,3607, indicando que não 

houve melhora significativa nos insumos de produção. Em contraste, o MSGAS atingiu 

a fronteira da eficiência nos dois primeiros anos entre 2014 e 2015, mas teve seu 
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desempenho declinando a valores bem reduzidos, chegando a 0,1396 em 2019. Além 

disso, sua média total do valor da eficiência em 6 anos é de 0,4540 indicando que 

provavelmente existiram fatores instáveis nos insumos de produção de 2016 a 2019. 

Por fim, a GASMAR também teve o melhor desempenho em 2016, com um 

valor de eficiência de 0,3022, com o pior desempenho em 2019, com o valor de 

apenas 0,0441. O valor total da eficiência média em 6 anos é 0,1006 indicando que 

não houve melhora significativa nos insumos de produção. Surpreendentemente, a 

GASMAR possui desempenho bem abaixo das demais, mesmo estando localizada no 

estado onde encontra-se as maiores reservas de gás do País (ANP, 2020).  

Em nossa pesquisa mostrou que o seu desempenho não foi satisfatório em 

nenhum dos anos em todo período. Uma explicação pra isso deve-se ao alto passivo 

que a companhia possui e a redução contínua ano após ano de m³/dia em vendas, 

assim como, manteve-se estável e sem alterações com o registro de novos cliente e 

extensão da rede de distribuição, proporcionado ineficiências de ligação (carry-over) 

dentro do período pesquisado. 

De acordo com Costa et al. (2015) a grande vantagem de se obter uma fronteira 

intertemporal, é devido a variável de ligação (carry-over), transmitir informações de 

um período ao outro, o que proporciona eficiências melhores calculadas e gerando 

uma fronteira de eficiência mais robusta. Assim, a GASMAR apresentou como 

pontuações gerais os scores entre 0,0441 a 0,3022 dentro do período e configura 

como a distribuidora de maior grau de ineficiência durante a trajetória intertemporal, 

com um overall score igual a 0,0646, estabelecendo uma fronteira bem distante das 

demais distribuidoras.  

No cenário geral, o ano de 2015 foi o de melhor desempenho para as 

distribuidoras, posicionando-se 14 distribuidoras na fronteira da eficiência. No entanto, 

nos demais anos, constatamos que existe uma diferença significativamente grande 

entre as distribuidoras eficientes e ineficientes. Além disso, existe também a atenção 

de que as distribuidoras eficientes sempre apresentam um alto nível de eficiência, 

enquanto e as distribuidoras ineficientes também mantêm o baixo nível de eficiência 

ao longo do período.  

Um fator importante para destaque é que entre as onze companhias com um 

baixo overall score, 55% destas encontram-se atuando na região nordeste do País, 

bem como, todas as companhias consideradas abaixo da eficiência possuem como 
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principal acionista, os seus respectivos estados de origem, sendo a iniciativa privada 

detentora das demais parcelas da composição societária. 

Ao analisar comparativamente as informações da tabela 9, a primeira 

conclusão que se pode tirar é que as empresas privadas estão dentro da fronteira da 

eficiência dinâmica, e ao longo do período manteve-se eficiente, sendo seu 

desempenho contínuo ao longo do período estudado. Esse é um aspecto muito 

importante a ser destacado, pois em 2014 o Brasil entra em um ciclo de recessão 

econômica, com retração de 3,8% no PIB de 2015. Esses resultados permitem 

concluir que as distribuidoras privadas, além de mais eficientes, também se 

mostraram mais resilientes quanto ao desempenho da eficiência em um período de 

crise econômica. 

No entanto, chama a atenção o desempenho de algumas distribuidoras 

públicas, que estão na fronteira da eficiência, onde podemos destacar em especial a 

ALGÁS, por localizar-se na região com o maior índice de distribuidoras com 

ineficiência. Tais resultados mostram que, em certa medida, algumas distribuidoras 

públicas possuem elementos que os equiparam as distribuidoras privadas; mesmo 

com o investimento limitado por ter o estado como acionista principal. 

Alternativamente, os demais governos podemo introduzir uma regulamentação 

apropriada com base nas distribuidoras eficientes a fim de melhorar sua eficiência 

deentro de uma escala ideal. 

As distribuidoras com escores de eficiência de 1,00 são classificadas como 

eficientes, e dentro da amostra analisada, isso corresponde a 48% das companhias 

distribuidoras. Para a DMU ser considerada excelente, a sua pontuação deverá 

chegar a 1; assim foi encontrado na pesquisa 10 companhias com excelente 

eficiência. O segundo intervalo mais representativo foi o de 0,70 - 0,99, onde a DMU 

é avaliada como boa.  

A DMU será considerada como mediana, baixa e muito baixa se seus intervalos 

gerais estiverem entre 0,50 – 0,69, 0,30 – 0,49 e 0,00 – 0,29, respectivamente; 

portanto, a quantidade de companhias boas, medianas, baixas e muito baixas foram 

registradas como 3, 2, 4 e 2, respectivamente. Dinte disso, os cinco níveis foram 

caracterizandos como excelente, bom, médio, baixo e muito baixo, onde podemos 

observar no gráfico 1 o resumo de sua classificação da eficiência (overall score), 

sendo destacado a posição de cada companhia distribuidora de gás canalizado. 
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Gráfico 1. Níveis de Eficiência versus Companhias distribuidoras de gás canalizado 

 
   Fonte: Elaboração própria 

 

Diferentemente do que foi apresentado por estudos anteriores, o processo de 

desempenho por níveis, é um importante disclosure que interage com a convergência 

que o segmento vem realizando em suas atividades, especialmente ao apresentar a 

evolução de sua performance. Trata-se de uma análise adicional que pode enriquecer 

e contribuir para as melhorias contínuas, porporcionando ações efetivas 

individualizadas ou por regiões (ABEGAS, 2020), seja pelas companhias ou por 

órgãos fiscalizadores (ANP, 2020). 

Por outro lado, e diferentemente do que foi apresentado por estudos anteriores, 

vale ressaltar que o processo de desempenho por níveis, é um importante disclosure 

que interage com a convergência que o segmento vem realizando em suas atividades, 

especialmente ao apresentar a evolução de sua performance.  

Por exemplo, na pesquisa realizada por Calôba & Lins (2005) com 16 

companhias, seus resultados alcaçaram respectivamente o percentual de 29% de 

companhias consideradas excelente, 13% boas, 6% média e 52% entre os níveis 

baixo e muito baixo. Um fator importante deste estudo que podemos colocar em 

destaque é que apenas as companhias CEG GAS e COMGAS encontram-se na 

fronteira da eficiência, similarmente com os nossos achados.  

Nos estudos aplicado por Silveira & Legey (2007), Tovar et al. (2015) e Andrade 

& Mello (2016) não foi constatado nenhuma companhia no nível muito baixo, sendo 

predominante os níveis de bom e médio. A pesquisa de Oliveira et al. (2019) não 

constatou nenhuma companhia eficiente, entretanto, a MSGAS obteve como overall 

score 0,2521 sendo um escore similar ao desta pesquisa. Outro fato importante a ser 
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destacado é a companhia GASMAR não fazer parte da amostra em nenhumas das 

pesquisas realizadas no Brasil, ficando sem realizar uma comparação com nossos 

resultados. 

Os diferentes resultados produzidos nestas pesquisas, com os nossos achados 

podem ser resultado do uso de diferentes abordagens de estimação. O modelo 

DNSBM usado aqui é obviamente superior ao modelo tradicional, pois nossos 

resultados podem explicar melhor um maior registro de companhias eficientes em 

relação a estudos similares no Brasil.  

5.1.2. Eficiência divisional e eficiência divisional por período das Distribuidoras 

de Gás Canalizado do Brasil 

A partir desta seção é apresentado análise da eficiência divisional (𝛿𝑜𝑘
∗ ) que são 

explicadas e discutidas em relação a eficiência geral (𝜃𝑜
∗). Similarmente à análise da 

eficiência geral (𝜃𝑜
∗), na análise da eficiência divisional (𝛿𝑜𝑘

∗ ) são calculados os escores 

de eficiência para as divisões DIV TO e DIV EF onde da mesma forma é gerado um 

escore geral que contempla os escores para cada ano e o resultado do período, 

proporcionando a análise robusta da eficiência divisional por período (𝜏𝑜
𝑡∗).  

Os escores variam de 0 a 1, sendo que aqueles que obtêm igual a 1 é 

considerado eficiente, formando assim a fronteira da eficiência. As informações do 

gráfico 2 inclui, além da eficiência geral, as eficiências divisionais para as 

distribuidoras de gás canalizado com base na DIV TO e DIV EF, estando as eficiências 

divisionais calculadas de acordo com Tone e Tsutsui (2009). A DIV TO e a DIV EF 

indicam o desempenho da eficiência nas etapas de produção e consumo, 

respectivamente. 

No que diz respeito aos resultados divisionais, a DIV EF apresentou melhor 

desempenho com escore médio de 0,8203 diante da DIV TO, com escore médio de 

0,7221. Este desempenho das divisões significa que os produtos gerados na divisão 

econômica financeira pode ser explicada pela própria evolução do segmento com o 

crescente número de clientes, bem como, a expansão das regiões atendidas 

proporcionando incremento no consumo de gás e retorno financeiro. 

Com relação ao número de distribuidoras eficientes, também houve variação 

entre as divisões, no entanto, no período de estudado, como observado no gráfico 2 

a DIV TO apresentou maior número de distribuidoras eficientes. Considerando o 
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escore geral da eficiência para todos os períodos, 11 distribuidoras alacançaram a 

fronteira da eficiência na DIV TO e 10 distribuidoras na DIV EF.  

Gráfico 2. Nível de eficiência Geral e Divisional das distribuidoras de gás canalizado 

 
Fonte: Elaboração própria 

Com isso, é possível observar que ao contrário do nosso achado no escore 

médio, a DIV EF apresenta maior número de distribuidoras ineficientes. Pode-se 

observar que a eficiência da maioria distribuidoras na DIV EF permaneceu 

relativamente estável ao longo do período de estudo, enquanto o desempenho de 

eficiência DIV TO exibiu flutuações mais amplas. Na Tabela 9 exibimos as 

características das distribuidoras eficientes. 

Das 10 distribuidoras que alcançaram a fronteira da eficiência geral, 5 

distribuidoras estão localizadas na região Sudeste, 3 no Centro-Oeste, 1 Nordeste e 

1 no Norte. Para a DIV TO a COPERGÁS alcançou a fronteira da eficiência, 

proprocionando ao Nordeste a adição de uma distribuidora eficiente em relação a 

divisão. Para a DIV EF, todas as distribuidoras mantiveram-se a mesma característica 

encontrada na overall score. Entre as propriedades públicas e privadas, temos  100% 

das distribuidoras privadas na fronteira da eficiência, enquanto nas de propriedade 

pública, apenas 39% das distribuidoras. 

A avaliação da Tabela 10 e do Gráfico 2 reforça o quanto é importante 

apronfundar-se na discussão de uma regulamentação sólida e abrangente, com a 
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possibilidade de abertura do mercado para outras companhias distribuidoras, 

possibilitando que haja evolução nos critérios e aspectos de produção que 

proporcionem uma melhor posição na fronteira de eficiência. 

Tabela 10. Características das Distribuidoras Eficientes 

REGIÃO UF SIGLA

NORTE

(N)

MA GASMAR

CE CEGÁS

RN POTIGAS

NORDESTE PB PBGÁS

(NE) PE COPERGÁS

AL ALGÁS

SE SERGAS

BA BAHIAGÁS

MG GASMIG

ES BR-DIST.PBR

SUDESTE RJ CEG GÁS

(SE) SP COMGÁS

SP GAS BRASILIANO

SUL PR COMPAGAS

(S) SC SCGÁS

RS SULGÁS

DF CEBGAS

CENTRO OESTE GO GOAISGÁS

(CO) MS MSGÁS

MT MTGÁS

AM CIGÁS

Overall Score DIV TO

Não Não

DIV EF

Sim Sim Sim

Não Não Não

Não

Não Não Não

Não Não Não

Não

Sim Sim Sim

Não Não Não

Não Sim

Não

Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

Não Não

Sim

Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

Sim Sim

Não

Não Não Não

Não Não Não

Não Não

Sim

Sim

Sim Sim Sim

Não Não Não

Sim Sim

Sim Sim
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em pesquisas anteriores com o uso do modelo DNSBM para outros segmentos, 

a análise de correlação de Spearman aponta uma relação fraca entre eficiências 

divisionais (Kawaguchi; Tone & Tsutsui, 2014; Tran & Villano, 2018), no entanto, 

nossa pesquisa revelou correlação positiva e estatisticamente significante entre a 

eficiência DIV TO, DIV EF e a eficiência geral, corroborando com a pesquisa de 

Carvalho (2017) que fez uso do modelo para seus achados.  

Como observado na Tabela 11 a eficiência da DIV EF apresenta uma maior 

relação com a eficiência geral (overall score), sendo que a DIV TO, apesar de ter uma 

aproximação, é a divisão que apresenta a possibilidade de melhoria por parte das 

distribuidoras de gás canalizado. Já a densidade da distribuição dos escores de 
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eficiência para as duas divisões com base no overall score é mostrada nos gráficos 3 

e 4, respectivamente logo abaixo. 

Tabela 11. Correlação de Spearman entre escores de eficiência 

Geral e Divisional das distribuidoras de gás canalizado 

DIV TO DIV EF

Overall Score

DIV TO 1,0000

DIV EF 0,9605* 1,0000

Overall Score

1,0000

0,9635*

0,9753*

 

Legenda: * Significante ao nível de 1% 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Em geral, pode-se argumentar que, por estarem posicionadas em um mercado 

com monopólio natural, onde o monopólio estadual prevalece, com cada ente da 

federação outorgando a atividade, estas distribuidoras tiveram que melhorar sua 

eficiência econômica financeira para compensar os custos crescentes de cada 

regulamentação individualizada. Esse achado corrobora com ao achado de 

Granderson & Linvill (1999), que mostra que “distorções regulatórias” podem ser 

corrigidas no benchmarking e abertura de mercado, tendo como conjunto um pacote 

mais amplo de medidas regulatórias.  

Gráfico 3. Densidade estimada entre overall 
score DIV TO 

Gráfico 4. Densidade estimada entre overall 
score DIV EF 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Tal descoberta pode ser devido ao modelo DNSBM empregado ou ao curto 

período de estudo (2014–2019), já que diante das características de cada distribuidora 

e o mercado em que operam, os custos afetam similarmente a grande maioria das 

distribuidoras. Nossos resultados podem dar evidências que confirmam a hipótese de 
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Erbetta & Rappuoli (2008) - onde em seus achados sugerem uma forte necessidade 

de regras regulatórias que possam reproduzir condições competitivas as distribuidoras 

de gás.  

A principal vantagem de usar um modelo DNSBM é a possibilidade de explorar 

as eficiências da divisão por período, examinando mais pontuações do que podem 

gerar os modelos DEA sem as estruturas de rede dinâmicas. Como já dito neste 

estudo, o processo de produção é dividido em duas divisões (DIV TO e DIV EF). As 

pontuações de eficiência por período das duas divisões estão listadas nos gráficos 5, 

6, onde podemos visualizar um comparatvio da eficiência geral versus DIV TO e DIV 

EF respectivamente. 

É possível uma identificação individual dos efeitos que cada distribuidora se 

comporta ao longo de cada período estudado, assim como, pela própria estrutura do 

DNSBM, como um modelo não radial baseado em folga, de forma que seja possível 

analisar cada folga individualmente e identificar a sensibilidade de cada distribuidora 

em sua trajetória rumo à fronteira de excelência, Os achados da eficiência perído-

divisional (𝜌𝑜𝑘
𝑡∗ ) são demonstrados conforme análise por divisão a seguir: 
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Gráfico 5. Radiografia anual da divisão técnica operacional das distribuidoras de gás canalizado do Brasil  
 

Fonte: Elaboração própria. 
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(1) DIV TO: Como pode ser observado no gráfico 5, onze distribuidoras: ALGAS, 

CEG GÁS, CIGÁS, COMGÁS, BR-DIST.-PBR, CEBGÁS, COPERGÁS, 

GASBRASILIANO, GOIASGÁS, GASMIG, MTGÁS estiverem sempre com 

pontuações perfeitas durante todo o período entre 2014 a 2019, revelando sua 

capacidade de alcançar a fronteira da eficiência. A BAHIAGÁS apresentou nos 

dois primeiros anos, pontuações perfeitas; no entanto, sua eficiência na divisão 

foi prejudicada por suas pontuações nos anos de 2016 (0,5935), 2017 (0,7404) 

e 2019 (0,3391). Similarmente a MSGÁS apresentou máxima eficiência nos 

primeiros anos, entretanto, o seu declínio foi bem maior, pontuando no período 

de de 2016 a 2019 uma média de 0,0890. Em contrastes a estas duas 

distribuidoras, encontra-se a SERGAS que nos primeiros anos do estudo, 

obteve escore de 0,2301 (2014) e 0,2646 (2015), sendo que a partir de 2016 

alcançou a fronteira da eficiência, não reduzindo mais o seu escore. A 

GASMAR foi considerada a distribuidora mas distante da fronteira da eficiência, 

apresentando respectivamente escores de 0,0455 (2014), 0,0328 (2015), 

0,1420 (2016), 0,0272 (2017), 0,0278 (2018), 0,0225 (2019). Por último, é 

importante notar que as demais disitribuidoras mantiveram flutuações estáveis, 

com pequenas quedas e pequenos aumentos, mas sem aproximação da 

fronteira da eficiência.  

 
É possível observar que entre os anos de 2014 a 2015, a fronteira da eficiência 

encontrava-se estável na DIV TO, sendo verificando apenas alternância de 

distribuidoras que conseguiram alcançar a eficiência. Após estes dois primeiros anos, 

o número de distribuidoras ineficientes aumentaram, finalizando em de 2019 com 43%  

de distribuidoras, contra 33% observado no ano de 2014.  

Ao considerar o período anual, ou seja, ano após ano, podemos identificar que 

as distribuidoras SULGÁS, SCGÁS, PBGÁS, COMPAGÁS, POTIGÁS e GASMAR 

sempre estiveram distante da fronteira da eficiência, sendo consideradas ineficientes  

mostrando que estas distribuidoras possuem certas fragilidades na divisão técnica 

operacional que impacta diretamente a fase de produção. Desenvolvimento de novas 

estratégias, como melhorias e maior distribuição da rede de atendimento, são pontos  

que podem mudar o cenário atual. 
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Gráfico 6. Radiografia anual da divisão econômica-financeira das distribuidoras de gás canalizado do Brasil  
 

Fonte: Elaboração própria. 

 



83 
 

 

 

(2) DIV EF: Como indicam os gráficos 6, as distribuidoras ALGÁS, CEG GAS, 

CIGAS, COMGAS, BR-DIST.-PBR, CEBGÁS, GASBASILIANO, GOIAISGÁS, 

GASMIG, MTGÁS encontra-se na fronteira da eficiência, com pontuações 

perfeitas. As distribuidoras BAHIAGAS, CEGAS, MSGAS e SCGAS estiveram 

com suas pontuações na fronteira da eficiência nos anos de 2014 e 2015, 

entretanto, apenas a BAHIAGAS conseguiu melhorar seu indicador, 

retornando em 2018 para fronteira. Para as demais distribuidoras dentro do 

período, ocorreram flutuações com pontuações estáveis e ao mesmo tempo 

em queda. A pontuação da eficiência depende de como se aproveita ao 

máximo seus input, podendo gerar resultados satisfatórios nos outputs. A maior 

queda observada no período de 2014 a 2019 foi da distribuidora COMPAGAS, 

saindo de uma pontuação de 0,9272 (2015) para 0,6865 (2019). Apresentando 

um padrão inverso na tendência de seus escores a SERGAS foi a distribuidora 

com maior recuperação entre as demais, devido a sua pontuação apresentar-

se estável nos primeiros anos (2014 e 2015) e a partir de 2016, tendo 

alcançando a fronteira da eficiência no restante do período. Por fim, o escore 

da GASMAR manteve-se reduzindo durante todo o período, indicando 

tendência de queda, sendo que as diferentes variações nas pontuações, 

refletiram mudanças dinâmicas nas técnicas de produção desta distribuidora. 

Trata-se da distribuidora que encontra-se mais distante da fronteira da 

eficiência. 

 
Ao observar as pontuações médias da eficiência na DIV EF, descobrimos que 

as distribuidoras, em média, são relativamente mais eficientes do que a DIV TO. A 

fronteira da eficiência é evidente ano após ano em cada período, possibilitando 

estratégias de melhorias na capacidade de criação ações que visem rentabilidade e 

lucratividade ainda maior para as disitrbuidoras.  

Sugere-se que as distribuidoras reduzam suas despesas operacionais, de 

pessoal e de utilização de capital. Além disso, elas devem direcionar esforços para 

aumentar seu capital de inovação melhorando sua capacidade de oferecer sistemas 

inovadores e diversificados aos clientes.  
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5.2. ANÁLISE DO MODELO ECONOMÉTRICO 

A partir da análise realizada no tópico anterior em relação à eficiência global e 

divisional das empresas do setor de gás canalizado no Brasil esta última etapa reúne 

evidências do impacto sobre a eficiência geral de fatores apontados na literatura como 

indicadores regionais, de produção e implantação de sistema de controle como a 

governaça corporativa. De forma a atender ao objetivo específico III. 

Os resultados apresentados neste tópico demonstram o impacto do nível de 

adoção da governança corporativa e de outros fatores na eficiência global das 

empresas de gás canalizado no Brasil. Os resultados obtidos apontam ainda a 

influência de outros fatores sobre a eficiência das empresas do setor pesquisado. 

O modelo proposto na equação (13) foi estimado em pooled e modelo de efeito 

fixo e aleatório. De acrodo com Wooldridge (2019), no modelo de painel com efeito 

fixo os atributos (variáveis) do modelo de cada empresa, não observada e constantes 

no tempo, são potencialmente correlacionadas com as demais variáveis 

independentes que variam no tempo conferindo um viés de heterogeneidade por esta 

relação, assim é necessário excluir as variáveis constantes ao longo do tempo, no 

caso do modelo são as dummys de região geográfica e a dummy de propriedade.  

Já o modelo com efeito aleatório, ainda conforme Wooldridge (2019) presume 

que as características não observáveis e constantes no tempo para cada empresa 

não correlacionadas com as variáveis independentes, assim os efeitos fixos não são 

removidos da análise. Após a estimação dos modelos apontados foram realizados 

testes que definiram a opção de adoção do modelo mais apropriado aos dados. 

Foram realizados os testes de Chow, Teste LM de Breusch-Pagan e teste de 

Hausman para escolha do modelo.  Primeiro foi realizado o teste de Chow que indicou 

que a análise de dados no modelo de dados em painel com efeitos fixos era superior 

a estimação de modelo por OLS pooled, clusterizado e robusto. Por fim foi realização 

do teste de Hausman onde verificou-se que não se pode rejeitar a hipotése nula, ao 

nível de 99% de probabilidade, definindo o modelo de efeitos aleatórios como melhor 

modelo em relação ao modelo de efeitos fixos. 

A opção por estimar os modelos clusterizados, se deu pelo fato de haver 

correlação serial, onde observou-se que o termo de erro é correlacionado entre 

períodos diferentes para a mesma empresa, assim os modelos foram estimados de 

modo que se permita correlação dentro do grupo. Dessa forma os modelos estimados 
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com erros padrões robustos a cluster permite que as observações sejam 

independentes entre grupos, mas não necessariamente dentro do grupo, sendo 

considerada para isso que cada empresa de gás canalizado do Brasil representa um 

grupo, ou um cluster. 

Os modelos aplicados e os resultados aplicados nesta seção, de efeitos fixos e 

aleatórios foram estimados com erros padrões robustos e clusterizados. Os resultados 

da estimação dos modelos de dados em painel estão apresentados na tabela 12. 

Tabela 12. Resultados dos dados em painel aplicados para análise da relação da 
governança e proprieddade na eficiência da das distribudioras de gás canalizado 

 

            Legenda: *** Significane a 1%, ** Significante a 5%,  * Significante a 10%.  

            Fonte: Elaborado pelo autor com os dados da pesquisa (2020) 

 
Antes de iniciar a análise dos modelos explicativos, é importante lembrar que 

os escores de eficiência são calculados a partir de um conjunto de entradas e saídas; 

entretanto, as variáveis explicativas desses modelos não representam entradas ou 

saídas, mas o contexto em que cada DMU se encontra. Assim, as variáveis 

explicativas devem ser exógenas em relação aos escores de eficiência e afetam os 

níveis de eficiência sem serem por eles afetadas (Wanke et al., 2015). 

0,9777 0,7795

0,9928 0,2819

0,1499 0,1499

0,0257 0,2603

0,0230 0,0144

0,2379 0,0230

0,0209 0,2093

126 126 126

   -0,2339*** -0,1998*

   0,0000***     0,0006***     0,00001***

-0,1782 -0,3030

0,1035 -0,0541

-0,3648 0,6283 0,2886

0,0011 -0,0457

  0,2102**      0,2552**

R²_O

R²_B

R²_w

Sigma_u

Sigma_e
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Pub
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R²
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  1,2004*** 0,0866 0,8040
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De forma geral, os resultados dos modelos estimados com base na equação 

13 fornecem estimativas para verificar todas as hipóteses deste estudo. O resultado 

do modelo de efeito aleatório indica que o indice de governança (ICG) não influencia 

a eficiência geral das empresas do setor de gás canalizado no Brasil. Assim, não se 

pode confirmar a hipótese 𝐻1 que previa relação positiva entre a governança 

corporativa e a eficiência, indo em sentido opostos aos estudos de Wang & Deng 

(2006); Destefanis & Sena, 2007; Peixoto et al., 2011; Ghosh & Kathuria, 2016; Oteng-

Abayie et al. (2018), (Romano et al., 2018). 

Os resultados dos modelos estimados demonstram que se pode observar 

estatisticamente neste estudo indicações signicativas que sustentem a hipótese 𝐻2, 

assim pode se notar que não há influência na propriedade, tendo as empresas 

públicas relação negativa com a eficiência, ao nível de 10% de significância. E o 

achado deste estudo, com base na amostra analisada, corrobora e é convergente com 

alguns estudos em outros segmentos de distribuição no Brasil, onde estes sugerem 

ausência de associação significativa entre propriedade e a eficiência (Da Motta & 

Moreira, 2006; Faria & Moreira, 2008; Barbosa et al., 2016), diferente do que foi 

constatado nos estudos de Rossi (2001) e Tovar et al. (2015). 

A explicação da ausência em alguns estudos e convergência em outros, são 

justificados através dos estudos de Ng & Seabright (2001) onde em sua pesquisa 

descobriram que a propriedade pública apóia salários mais altos e, portanto, reduz a 

eficiência, e no estudo de Rajagopalan & Zhang (2008) que propuseram uma 

explicação sólida sobre o tema: quando o estado domina uma empresa, o estado pode 

usar sua influência para atingir os objetivos dos políticos, ao invés de proteger os 

interesses dos investidores e acionistas. 

Dentre as variáveis de controle, o modelo de efeito aleatório observa-se que a 

densidade populacional influencia positivamente a eficiência geral das empresas de 

gás canalizado no Brasil, ao nível de significância de 1% de probabilidade. Apesar da 

influência postiva ter sido observada vale ressaltar que o poder de influência é 

pequeno como pode-se observar pelo valor do coeficiente (0,000012).  

E no que tange aos indicadores do efeito da localização, pode-se observar com 

base no resultado do modelo com efeito aleatório que há influência positiva entre a 

localização na região norte do Brasil com a eficiência das empresas gás canalizado 

no Brasil, ao nível de 5% de probabilidade. Assim as empresas localizadas na região 
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norte tendem a ser 0,2552 mais eficiente que as empresas localizadas na região 

centro oeste brasileira. Não sendo notada nenhuma influência, seja positiva ou 

negativa para as demais regiões geográficas.  

Por fim, os resultados deste modelo fornecem indícios que as hipóteses 𝐻1 e 

𝐻2 não foram verificadas na associação com a eficiência das distribuidoras de gás 

canalizado, o que, para o contexto da discussão, significa que as características do 

cenário brasileiro são fatores importantes para novos estudos, de forma que favoreça 

a amplitude e desenvolvimento do segmento de gás canalizado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão de pesquisa deste estudo foi analisar a associação entre a 

governança e a eficiência dinâmica inter-temporal com estrutura de rede nas 

distribuidoras de gás canalizado do Brasil. A relação foi modelada e explicada por um 

conjunto de variáveis baseadas em estudos empíricos anteriores de todo o mundo, 

mas com foco particular nos estudos realizados no contexto brasileiro. 

Este estudo empregou um modelo DNSBM para analisar a eficiência geral (𝜃𝑜
∗), 

divisional (𝛿𝑜𝑘
∗ ) entre os períodos (𝜏𝑜

𝑡∗) e períodos divisionais (𝜌𝑜𝑘
𝑡∗ ) de vinte uma 

distribuidoras de gás canalizado brasileiras entre os anos de 2014 e 2019, explorando 

as fontes de eficiência para as divisões técnica-operacional e econômica-financeira. 

Os dados capturam os efeitos do comportamento dinâmico intertemporal.  

Na realidade brasileira, a eficiência inter-temporal geral (𝜃𝑜
∗), considerada o 

carry-over, atinge uma pontuação geral de 74,9% com 48% das distribuidoras na 

fronteira de eficiência, o que representa um segmento onde a maioria das suas 

distribuidoras operam distante da fronteira da eficiência. Este fraco desempenho, 

mostra que é visível o impacto do monopólio natural, onde a figura da concorrência é 

inexistente.  

Nas políticas públicas, o fraco desempenho das distribuidoras sinaliza 

fragilidade do segmento, talvez ocasionado epla atuação das distribuidoras com perfis 

e mercados diferentes. Por isso, vemos a necessidade do regramento do setor, para 

que se alcance mais confiança e estabilidade, podendo garantir mais segurança para 

os investimentos, aumento da competitividade, e obter melhores resultados 

econômicos.  

Espera-se que a PL 4.476/2020 proporcione o avanço esperado para o 

segmento e acesso universal com a possibilidade de um livre mercado. Na ausência 

deste cenário, as distribuidoras restringem sua capacidade de fazer investimentos que 

promovam novos acessos, principal ator da ineficiência, e ficam dependentes 

exclusivamente de subsídios governamentais para seu desenvolvimento sustentável. 

Em relação aos objetivos específicos, os resultados indicam achados importantes: 

(i) A análise da literatura empírica conduzida no estudo, permitiu que 

constatasse um estágio limitado nos estudos cientificos para o segmento, situação 

totalmente contrária em relação a outros segmentos, tanto no âmbito nacional, como 

no internacional. Foram encontrados 21 artigos publicados no período de 1987 a 2019, 
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que buscaram analisar a eficiência, através do DEA,  no segmento de gás canalizado 

em mais de 20 países e de diferentes regiões no mundo, sendo que destes, 05 são 

de estudos nacionais. Em sua grande maioria, as variáveis usados são de 

carcterísticas operacionais, constatando que nos estudo ainda há uma limitação para 

o de variáveis econômicas financeiras.  

Expandindo as contribuições, o estudo permite obter insights a partir de 

múltiplas perspectivas, focando especialmente de como o segmento de gás 

canalizado ainda necessita de uma exploração cientifica mais robusta tanto no cenário 

nacional, como na perspectiva internacional. Além disso, a fragilidade das pesquisas 

restringem a capacidade dos formadores de políticas públicas, estados e próprios 

órgãos reguladores de otimizar um modelo regulatório possibilitando a convergência 

de um compliance único ao setor. 

(ii)  Os resultados da eficiência entre os períodos (𝜏𝑜
𝑡∗) apresentou o ano de 

2015 como de melhor desempenho, como 67% da distribuidoras posicionando-se 

fronteira da eficiência. No entanto, nos demais anos, constatamos que existe uma 

diferença significativamente grande entre as distribuidoras eficientes e ineficientes. Já 

para os resultados de eficiência divisional (𝛿𝑜𝑘
∗ ) a DIV EF apresentou melhor 

desempenho com escore médio de 82% diante da DIV TO, com escore médio de 72%, 

o que mostra a importância de aplicar variáveis econômicas-financeiras. 

Na análise dos períodos divisionais (𝜌𝑜𝑘
𝑡∗ ) na DIV TO, 52% das distribuidoras 

alcançaram a fronteira da eficiência contra 47% na DIV EF. Podemos destacar a 

distribuidora MSGÁS que apresentou escore eficiente nos dois primeiros anos, 

entretanto, posteriomente teve declinio fechando com 8%. No sentido inverso, 

apresentou-se a BAHIAGÁS.  

Na DIV TO as distribuidoras ALGAS, CEG GÁS, CIGÁS, COMGÁS, BR-DIST.-

PBR, CEBGÁS, COPERGÁS, GASBRASILIANO, GOIASGÁS, GASMIG, MTGÁS 

mantiveram-se sempre dentro da fronteira da eficiência ao longo do período de estudo 

enquanto, na DIV EF foram as ALGÁS, CEG GAS, CIGAS, COMGAS, BR-DIST.-PBR, 

CEBGÁS, GASBASILIANO, GOIAISGÁS, GASMIG, MTGÁS. 

(iii)  As hipóteses de que há associação positiva entre a governança 

corporativa, propriedade e a eficiência das distribuidoras de gás canalizado do Brasil 

não foram verificadas, o que não fornecem evidências robustas de que tanto a 

governança como a propriedade privada podem aumentar sua capacidade de gerar 
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eficiência distribuidoras. Esse resultado está em desacordo com alguns dos achados 

empíricos da literatura internacional, bem como, em outros segmentos que operam de 

forma similar ao gás canalizado.  

Para se obter informações mais sólidas, e de fundamental importância realizar 

etapas que não foram possíveis neste estudo, em virtude da pandemia do COVID-19 

que assola o mundo. Direcionamos como ponto inicial, investigar as condições de 

entrega do produto final, especificando perdas ocasionadas, paradas no fornecimento, 

pressão de entrega encontra-se dentro das normas e outros fatores que são 

impactantes para mensurar a eficiência.  

Essa investigação também é necessária em todas as partes da cadeia de valor 

que fazem parte do segmento. Isso poderar aumentar a coordenação e gestão, com 

possibilidade de potencializar a melhora os resultados. Além disso, tal abordagem 

pode ser usada para comparativo de eficiência entre as distribuidoras de gás com 

outras distribuidoras de serviços de rede como elétrica, telecomunicações e água. 

Este estudo apresenta algumas limitações. Conhecer essas limitações nos 

próximos estudos o tornará ainda mais valioso, tanto para o segmento, como para o 

direcionamento de melhorias regulatórias. Por exemplo, foi impossível neste estudo 

determinar a qualidade do serviço com base da opinião dos usuários. A obtenção 

destas informações, sobre a qualidade do serviço, proporcionará uma precisão mais 

robusta nos próximos estudos, obtendo resultados mais sólidos.  

Concluímos oferecendo três direções para trabalhos futuros.  

(a) Estender o modelo dinâmico para um período maior, disponibilizando 

divisões adicionais que proporcione uma visão mais ampla e adentre ainda 

mais nas características peculiares das distribuidoras do segmento de gás 

canalizado.  

(b) fazer relação entre o cenário nacional, com o cenário internacional no 

segmento de gás canalizado, introduzindo países que operam com mais 

eficiência.  

(c) E por último, entendemos que pesquisas futuras também devem investigar 

teoricamente a relação da eficiência intertemporal entre dois ou mais 

segmentos distintos, onde deixo sugestão de estudo com o segmento de 

águas e esgotos. 
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APÊNDICE A – Checklist de Governança corporativa 

i ACESSO E CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES

1.1 A companhia disponibiliza o Relatório Anual de anos anteriores em seu site

1.2 A companhia disponibiliza seu código de ética e/ou conduta em seu site

1.3 A companhia disponibiliza uma área específica sobre governança corporativa em seu site

1.4 A companhia evidencia Projeções operacionais e/ou econômico financeiras

ii ESTRUTURA DE PROPRIEDADE E CONTROLE

2.1 A companhia possui ações ordinárias na Bolsa?

2.2 A companhia possui pelo menos um investidor institucional externo com pelo menos 5% de participação?

2.3 A companhia oferece aos acionistas ordinários o direito a recompra de ações ou outros direitos relacionados a dividendos

2.4 O percentual de ações com direito a voto dos controladores é menor ou igual à sua participação no capital total da companhia?

2.5 A participação de executivos e conselheiros é de pelo menos 1%, mas não mais de 30% do total de ações da companhia

2.6 O percentual de ações ordinárias detidas pelos 05 maiores acionistas é superior a 10%?

2.7 As decisões de remuneração de conselheiros ou executivos são aprovadas anualmente pelos acionistas?

2.8 A companhia oferece algum mecanismo para permitir que os acionistas minoritários influenciam a composição do conselho de administração?

2.9 A companhia faz parte de um grupo econômico em que o controlador também controla os principais fornecedores, clientes e/ou companhias similares?

iii CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

3.1 A remuneração dos conselheiros é divulgada?

3.2 O conselho é claramente composto por conselheiros externos e possivelmente independentes (não ligados aos controladores)?

3.3 São fornecidos detalhes sobre reuniões e frequência dos conselheiros?

3.4 O CEO e o presidente do conselho de administração são pessoas diferentes?

3.5 Os conselheiros são submetidos a eleições anuais pelos acionista/administração direta?

3.6 O desempenho do conselho de administração é avaliado periodicamente?

3.7 A companhia evidencia suas orientações e políticas de GC?

3.8 O conselho de administração ou algum comitê é responsável pelo planejamento de sucessão do CEO?

3.9 A companhia possui comitê de auditoria?

3.10 O comitê de auditoria é composto por pelo menos 3 membros?

3.11 O comitê de auditoria é composto integralmente por membros independentes?

3.12 Pelo menos um membro do comitê de auditoria possui expertise em contabilidade ou finanças?

3.13 A companhia possui comitê de nomeação?

3.14 A companhia possui comitê de remuneração

3.15 A companhia possui comitê de gestão de riscos?

3.16 A companhia possui conselho fiscal permanente?

3.17 O conselho de administração possui maioria de membros não executivos?

3.18 O conselho de administração possui entre 5 a 11 membros

3.19 As qualificações dos conselheiros são divulgadas?

3.20 O conselho possui pelo menos 1/3 de membros independentes (efetivos)?

3.21 As participações acionárias de conselheiros são divulgadas?

3.22 Os conselheiros possuem não mais que 10 cargos em conselhos de outras companhias?

3.23 Os membros do conselho possuem mandato de um ano, conforme recomenda o IBGC?

iv GESTÃO

4.1 Os executivos estão sujeitos a diretrizes para compra de ações?

4.2 Existe algum mecanismo adicional de prevenção do uso de insider information  por gestores?

4.3 A companhia possui plano de remuneração e incentivo para gestores?

4.4 A companhia possui estrutura formal de controles internos e/ou de gerenciamento de riscos estabelecida?

4.5 Os CI e o GRC são voluntários?

4.6 A alta administração é incetivada a trabalhar em busca da maximização de valor para a firma?

4.7 A companhia possui uma declaração de missão que coloca explicitamente a prioridade em boa GC?

4.8 A alta administração possui uma clara definição dos principais negócios da companhia?

4.9 O relatório annual da companhia inclui uma seção delicada ao desempenho da empesa na implementação de princípios de GC?

4.10 A companhia evidencia o código de ética dos executivos sêniores?
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v EVIDENCIAÇÃO E ACCOUNTABILITY

5.1 A companhia possui website?

5.2 Os relatórios anuais da companhia estão disponíveis?

5.3 A companhia reporta as normas contábeis adotadas?

5.4 A companhia disponibiliza informações sobre os gerenciamento de riscos?

5.5 Os relatórios publicados pela companhia evidenciam transações com partes relacionadas?

5.6 A companhia fornece detalhes sobre responsabilidade social corporativa?

5.7 O site de Relações com Investidores (RI) da companhia possui seção que contemple informações de GC?

5.8 A companhia fornece detalhes sobre avaliação de crédito?

5.9 O Estatuto Social da companhia é divulgado no website da companhia ou da bolsa de valores

5.10 A companhia informa sobre as assembleias  de acionistas próximas e concluídas?

5.11 A proporção entre acionistas nacionais e estrangeiros é divulgada no website da companhia ou da bolsa de valores?

5.12 A companhia possui uma seção de relação com investidores em seu website?

5.13 A companhia possui canal para apresentação de denúncias?

5.14 As declarações de dividendos estão disponíveis aos acionistas?

5.15 O valor de mercado da ação está disponível aos acionistas no website da companhia?

5.16 A companhia divulga a existência de cláusulas restritivas (covenants)?

5.17 A companhia divulga os critérios que definem os parâmetros das cláusulas restritivas (covenants)?

5.18 A companhia atende às cláusulas restritivas (covenants) definidas?

vi AUDITORIA

6.1 A companhia tem alguma obrigação de auditoria?

6.2 A companhia possui auditores internos ?

6.3 A companhia publica contas auditadas?

6.4 A companhia possui relatórios substantivos? (análise de arranjos setoriais e regulatórios)

6.5 A companhia fornece uma análise anual do desempenho de suas atividades?

6.6 Há alguma obrigação ética e processual em vigor ?

vii DISCUSSÕES E ANÁLISE DE DADOS FINANCEIROS

7.1 A companhia apresenta no seu Relatório Anual uma série histórica do resultado do período, no mínimo de 2 anos?

7.2 Há comentários que indicam explicações ou justificativas sobre as oscilações do resultado do período?

7.3 A companhia apresenta no seu Relatório Anual uma série histórica das despesas administrativas e comerciais, no mínimo de 2 anos?

7.4 Há comentários que indicam explicações ou justificativas sobre as oscilações de despesas administrativas e comerciais?

7.5 A companhia apresenta no seu Relatório Anual uma série histórica das ações judiciais trabalhistas, no mínimo de 2 anos?

7.6 Há comentários que indicam explicações ou justificativas sobre as oscilações das ações judiciais trabalhista?

7.7 A companhia apresenta no seu Relatório Anual uma série histórica das ações fiscais/tributárias, no mínimo de 2 anos?

7.8 Há comentários que indicam explicações ou justificativas sobre as oscilações das ações fiscais/tributárias?

7.9 A companhia apresenta no seu Relatório Anual uma série histórica da evolução de receitas e despesas financeiras, no mínimo de 2 anos?

7.10 Há comentários que indicam explicação ou justificativa sobre as oscilacões de receitas e despesas financeiras?

viii STAKEHOLDERS

8.1 A companhia menciona explicitamente a segurança e o bem-estar de seus empregados?

8.2 A companhia menciona explicitamente o papel das princpiais partes interessadas, tais como clientes ou a comunidade em geral (credores ou fornecedores)?

8.3 A companhia evidencia formalmente, no padrão GRI ou IIRC, as questões ambientais e sociais em suas comunicações públicas?

ix INDEPENDÊNCIA

9.1 Há concorrentes no setor em que atual?

9.2 Suas diretrizes são regidas por órgão regulador específico?

9.3 O órgão regulador é um órgão totalmente independente do governo?

9.4 Há medidas apropriadas para garantir a independência financeira da companhia?

9.5 As decisões da companhia precisam de aprovação formal do governo?

9.6 Em termos gerais, a companhia está isolada de qualquer pressão política ?

x TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

10.1 A companhia desenvolve sistematicamente consultas públicas antes de tomar decisões finais?

10.2 A companhia desenvolve sistematicamente consultas setoriais (não públicas) antes de tomar decisões finais?

10.3 A companhia torna sistematicamente todas as respostas públicas (na íntegra ou em resumo)?

10.4 A companhia publica sistematicamente a lógica de suas decisões?

10.5 A companhia monitora sistematicamente a implementação de suas decisões?

xi PREVISIBILIDADE

11.1  A regulamentação em vigor é previsível? (certeza razoável quanto aos princípios e regras a serem seguidos no quadro regulamentar geral)

11.2 A companhia já aplicou uma regra retroativa? (com impacto relevante)

11.3 A companhia implementou procedimentos e metodologias sobre as etapas a serem seguidas ao implementar a regulamentação em vigor?

xii PODERES NECESSÁRIOS

12.1 A companhia pode estabelecer tarifas diferentes das orietnadas pelos órgãos reguladores?

12.2 A companhia tem o poder de estabelecer, modificar e monitorar regras de qualidade de mercado e serviço?

12.3 A companhia tem o poder de resolver adequadamente os problemas de projeto de mercado?

12.4 A companhia tem o poder de investigar, bem como julgar ou mediar, reclamações de consumidores?

12.5 A companhia tem o poder de aprovar propostas e planos de investimento?



114 
 

 

 

APÊNDICE B – Testes realizados 

 

• Teste de normalidade dos dados da amostra: 

 

 Teste de normalidade de Shapiro-Wilk 

 

 

 Teste não paramétrico de Wilcoxon 
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• Teste T de amostras pareadas 

 

 Teste T no Score de eficiência global 

 

 Teste T no Score de eficiência tecnica operacional geral 

 

 
 Teste T no Score de eficiência tecnica no ano de 2014 

 

 



116 
 

 

 

 Teste T no Score de eficiência tecnica no ano de 2015 

 

 Teste T no Score de eficiência tecnica no ano de 2016

 
 Teste T no Score de eficiência tecnica no ano de 2017 
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 Teste T no Score de eficiência tecnica no ano de 2018 

 

 Teste T no Score de eficiência tecnica no ano de 2019 

 

 Teste T no Score de eficiência econômica financeira geral 
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 Teste T no Score de eficiência financeira no ano de 2014 

 

 Teste T no Score de eficiência financeira no ano de 2015 

 

 Teste T no Score de eficiência financeira no ano de 2016 
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 Teste T no Score de eficiência financeira no ano de 2017 

 

 Teste T no Score de eficiência financeira no ano de 2018 

 

 Teste T no Score de eficiência financeira no ano de 2019 
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• Teste de Wooldridge 

 

• Testes de Chow  

 

 

• Teste LM de Breusch-Pagan  

 

• Teste de Hausman 

 
 

 

 


