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RESUMO 

A crescente utilização de combustíveis fósseis alinhada à explosão demográfica em centros 

urbanos tem ocasionado grandes problemas de impacto ambiental na sociedade. Para mitigar 

esses impactos, as exigências dos órgãos reguladores têm influenciado positivamente na 

consciência ambiental da sociedade, bem como no comportamento estratégico das empresas. 

Com essa consciência ambiental, os órgãos têm conquistado maiores respaldos e formulado 

novas legislações no controle de atividades potencialmente poluidoras, sobretudo no setor dos 

postos revendedores de combustíveis. Em busca de aumentar a competitividade no mercado, 

esse segmento precisa responder rapidamente às pressões (externas e internas), adequando-se 

aos novos padrões exigidos de maneira estratégica na obtenção do selo verde. Os postos têm 

incorporado novas estratégias para atrair e fidelizar clientes cada vez mais exigentes. No 

âmbito social, esses empreendimentos auxiliam a economia local com a geração de empregos 

e distribuição de renda. Mediante esse contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

alinhar as dimensões social, econômica e ambiental caracterizando a mensuração do 

desempenho sustentável nos postos de revenda de combustível na cidade do Natal/RN. As 

perspectivas do Balanced Scorecard Sustentável (SBSC) foram fundamentadas por meio de 

um conjunto de indicadores para mapear o processo produtivo dos postos. Esse mapeamento 

visou identificar a ineficiência operacional por meio de indicadores multidimensionais. Na 

condução desta pesquisa, elaborou-se um sistema de avaliação do desempenho sustentável 

com aplicação do Data Envelopment Analysis (DEA), uma abordagem quantitativa para 

detectar o nível de eficiência do sistema. Com o intuito de compreender a complexidade 

sistêmica, os sub processos organizacionais foram analisados por meio da técnica Network 

Data Envelopment Analysis (NDEA) com o desmembramento das suas micro atividades para 

identificar e diagnosticar as reais causas de ineficiência. O tamanho amostral foi composto 

por 33 postos de revenda de combustível e o modelo conceitual contemplou 15 indicadores 

distribuídos nas três dimensões da sustentabilidade: social, ambiental e econômica. Essas três 

dimensões foram mensuradas por meio de modelos clássicos DEA-CCR com orientação 

input. Visando unificar o escore de desempenho individual das dimensões, foi elaborado um 

único índice considerado parcialmente agrupado por meio de duas médias: aritmética e 

ponderada. Posteriormente, outra análise foi realizada para mensurar as quatro perspectivas do 

SBSC: aprendizado e crescimento; processos internos; clientes; e, financeira, unificando, por 

meio da média os escores de desempenho. Os resultados do modelo NDEA apontaram que 

nenhuma empresa foi avaliada com excelência no desempenho sustentável. Os postos com 

maiores índices de eficiência mostraram-se ineficientes em determinadas perspectivas do 

SBSC. Na sequência, as análises apresentaram uma avaliação do desempenho sustentável e 

das perspectivas de maneira comparativa entre os postos, possibilitando aos empresários 

avaliarem seu desempenho entre os concorrentes. Foram também obtidos diagnósticos para 

subsidiar a tomada de decisão dos empresários na melhoria do gerenciamento dos recursos 

organizacionais e promover diretrizes balizadoras nos órgãos regulamentadores. O escore 
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médio do desempenho sustentável foi 69,42% representando os esforços empreendidos na 

adequação ambiental dos postos. Isso sinaliza uma considerável consciência desse segmento, 

porém ainda necessita de novas ações para incrementar a sustentabilidade no longo prazo. 

 

Palavras-Chaves: Balanced Scorecard sustentável, network data envelopment analysis, 

posto revendedor de combustível, desempenho sustentável. 
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ABSTRACT  

The increasing use of fossil fuels in line with cities demographic explosion carries out 

to huge environmental impact in society. For mitigate these social impacts, regulatory 

requirements have positively influenced the environmental consciousness of society, as well 

as, the strategic behavior of businesses. Along with this environmental awareness, the 

regulatory organs have conquered and formulated new laws to control potentially polluting 

activities, mostly in the gas stations sector. Seeking for increasing market competitiveness, 

this sector needs to quickly respond to internal and external pressures, adapting to the new 

standards required in a strategic way to get the “Green Badge”. Gas stations have incorporated 

new strategies to attract and retain new customers whom present increasingly social demand. 

In the social dimension, these projects help the local economy by generating jobs and income 

distribution. In this survey, the present research aims to align the social, economic and 

environmental dimensions to set the sustainable performance indicators at Gas Stations sector 

in the city of Natal/RN. The Sustainable Balanced Scorecard (SBSC) framework was create 

with a set of indicators for mapping the production process of gas stations. This mapping 

aimed at identifying operational inefficiencies through multidimensional indicators. To carry 

out this research, was developed a system for evaluating the sustainability performance with 

application of Data Envelopment Analysis (DEA) through a quantitative method approach to 

detect system’s efficiency level. In order to understand the systemic complexity, sub 

organizational processes were analyzed by the technique Network Data Envelopment 

Analysis (NDEA) figuring their micro activities to identify and diagnose the real causes of 

overall inefficiency. The sample size comprised 33 Gas stations and the conceptual model 

included 15 indicators distributed in the three dimensions of sustainability: social, 

environmental and economic. These three dimensions were measured by means of classical 

models DEA-CCR input oriented. To unify performance score of individual dimensions, was 

designed a unique grouping index based upon two means: arithmetic and weighted. After this, 

another analysis was performed to measure the four perspectives of SBSC: learning and 

growth, internal processes, customers, and financial, unifying, by averaging the performance 

scores. NDEA results showed that no company was assessed with excellence in sustainability 

performance. Some NDEA higher efficiency Gas Stations proved to be inefficient under 

certain perspectives of SBSC. In the sequence, a comparative sustainable performance and 

assessment analyzes among the gas station was done, enabling entrepreneurs evaluate their 

performance in the market competitors. Diagnoses were also obtained to support the decision 

making of entrepreneurs in improving the management of organizational resources and 

promote guidelines the regulators. Finally, the average index of sustainable performance was 

69.42%, representing the efforts of the environmental suitability of the Gas station. This 

results point out a significant awareness of this segment, but it still needs further action to 

enhance sustainability in the long term. 

Keywords: Sustainable Balanced Scorecard; Network Data Envelopment Analysis; Retail 

Gas Station; Sustainable Performace.  
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“Se você for capaz de medir o que está falando e 

expressar isso em números, então você conhece algo a 

esse respeito; mas se você não tem essa capacidade, seu 

conhecimento será uma espécie deficiente e 

insatisfatória” 

William Thomson - Lord Kelvin (1824 – 1907). 
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1. Introdução 

 

Desde a revolução industrial, as empresas geram contaminantes relacionados à sua 

produção o que tem ocasionado danos ambientais e uma crescente preocupação deste meio 

ambiente para as futuras gerações. Sob o ponto de vista organizacional, a poluição industrial é 

uma forma de desperdício e um indício da ineficiência dos processos produtivos utilizados, 

representando na maioria dos casos um desperdício de matéria-prima e insumos. 

A industrialização provocou um êxodo rural para os centros urbanos, ocasionando um 

alto índice demográfico nas cidades e promovendo a necessidade de condições de 

sobrevivência e bem estar como trabalho, água potável, energia, educação, saúde, transporte, 

lazer, dentre outras. Inclui-se nessas necessidades o consumo de combustível fóssil, tanto para 

geração de energia, produtos e bem-estar. 

O combustível fóssil, principalmente o petróleo e seus derivados possuem um alto 

poder carburante e poluente, o que representa um problema para os centros urbanos. 

Acidentes podem vir a ocorrer tanto incêndios como vazamentos e contaminação de solo e 

água. Quanto maior a densidade demográfica, maior o risco da população em caso de 

acidentes: incêndios, vazamentos, pois um grande número de pessoas é afetado. 

Outro fator negativo associado ao petróleo nos centros urbanos é devido ao alto poder 

cancerígeno de algumas substâncias que o compõem. Seres vivos expostos a fontes de 

contaminação formadas por hidrocarbonetos de petróleo estão sujeitos a desenvolver uma 

série de doenças. Trata-se de uma possível fonte de contaminação e até o início do século 

XXI, praticamente desconhecida da sociedade. 

A Resolução 273/2000 – CONAMA caracteriza este setor como potencialmente 

poluidor e institui normatização específica para o seu funcionamento, em que visa evitar 

acidentes e reduzir o impacto dessa atividade sobre o meio ambiente. 

A partir disso, as empresas, cujas atividades de operação são de alto impacto 

ambiental, constituem-se um foco de atenção da sociedade e dos órgãos reguladores 

ambientais, pois os impactos destas atividades ao meio ambiente são de grande relevância, o 

que influencia a legislação ambiental a criar leis mais rígidas, restringindo cada vez mais a 

atuação e participação no mercado. Surge assim, a necessidade de um novo perfil estratégico 

para as empresas que, além de conviver com as pressões para a adoção de novos padrões de 
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eficiência e qualidade, devem responder pelos compromissos sociais, econômicos e 

ambientais.  

O sistema regulatório está ampliando a responsabilidade das empresas sobre impactos 

sociais e ambientais com efeitos diretos e indiretos. A sociedade está mais atenta e rigorosa 

quanto aos riscos reputacionais relacionados aos problemas sociais e ambientais ocasionado 

pelas empresas. Além disso, vêm se iniciando mudanças nas expectativas da sociedade e nas 

preferências dos consumidores também relacionadas aos danos sociais e ambientais quanto ao 

processo produtivo e uso dos produtos. 

Estratégias de sustentabilidade estão se tornando cada vez mais uma condição para a 

competitividade de empresas globais. As organizações, ao incorporarem o conceito de 

sustentabilidade contribuem, por um lado, na melhoria das suas relações com o ambiente 

interno e externo e, por outro lado, passam a obter mais vantagens competitivas, gerando, 

assim, aumento no valor da empresa. 

Entretanto, observa-se que a maioria dos esforços é direcionado para grandes 

organizações e pouco tem sido estudado nas pequenas e médias empresas (PME). Devido à 

carência do meio acadêmico em prover estudos relacionados ao tema, surge um 

questionamento preliminar: como deve ser formulada a estratégia das pequenas e médias 

empresas de maneira a garantir sua sustentabilidade? 

A contribuição das PME, no desenvolvimento econômico do país, é extremamente 

relevante. Contudo, a grande maioria das empresas utilizam resultados financeiros de maneira 

independente para avaliar o desempenho organizacional. Avaliação esta caracterizada como 

superficial devido a não realização de uma avaliação integrada, desconsiderando diversos 

outros aspectos importantes (Bhagwat & Sharma, 2007). O planejamento estratégico, uma 

ferramenta para mensuração e controle das empresas, é pouco utilizado pelos empresários 

devido ao desconhecimento e os métodos de gestão adotados, voltados ao imediatismo e 

resultados em curto prazo. 

Diante do exposto, cresce a necessidade de estudos técnico-científicos que incorporem 

o desempenho sustentável nas estratégias de negócios das pequenas e médias empresas. Em 

outras palavras, essa temática deve ser considerada no processo de tomada de decisões dos 

negócios. Esta tese visa contribuir com a lacuna existente, respondendo uma questão central: 

Em que medida as atividades dos postos de revenda de combustível têm um desempenho 

sustentável? 
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Considerando a relevância desta questão, a presente pesquisa tem como objetivo 

avaliar a eficiência sustentável e contribuir para a obtenção de informações e/ou 

conhecimento que subsidiem decisões para uma melhora do desempenho sustentável dos 

postos de revenda de combustível na cidade de Natal/RN, a fim de minimizar o alto impacto 

gerado pelos seus processos e fornecer subsídios para que as empresas continuem 

competitivas no mercado.  

O estudo será realizado em três etapas: identificação das variáveis para a formulação 

dos indicadores (medidas) de desempenho sustentável, elaboração de um sistema de avaliação 

do desempenho sustentável por meio de uma adaptação do Balanced Scorecard (BSC) e a 

proposta de aplicação de uma metodologia objetiva de mensuração, por meio de análise de 

eficiência com abordagem não-paramétrica, o Data Envelopment Analysis (DEA) para 

avaliação do desempenho sustentável dos postos de abastecimento de combustíveis da cidade 

de Natal/RN, promovendo também, um maior suporte nas decisões de futuras políticas do 

setor. 

 

 

1.1 - Questão e objetivo de pesquisa 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral alinhar as dimensões social, econômica e 

ambiental caracterizando a mensuração do desempenho sustentável nos postos de revenda de 

combustível na cidade do Natal/RN. As medições de desempenhos sustentáveis auxiliam na 

tomada de decisões, inclusive para ações públicas atendendo as expectativas e interesses dos 

empresários, do Governo e da sociedade de modo geral. Para mensurar esse desempenho, 

estabelece-se um rol de indicadores relevantes e representativos das ações do setor de revenda 

de combustíveis sobre o meio ambiente, social e econômico afetado. 

 

 

1.1.1 - Objetivos específicos 

 

 Mapear e caracterizar o universo de pesquisa; 

 Mapear o processo produtivo, incluindo as atividades ambientais dos postos de 

revenda de combustível; 
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 Elaborar uma avaliação de desempenho baseado na estratégia dos postos de 

revenda de combustível, considerando elementos característicos das dimensões 

ambiental, social e econômica para o contexto; 

 Formular indicadores e critérios práticos para mensurar os desempenhos 

sustentáveis das ações dos postos de revenda de combustível sobre elementos 

ambientais, sociais e econômicos; 

 Identificar as variáveis para a mensuração do escore de desempenho 

sustentável; 

 Coletar os dados referentes às variáveis propostas aos indicadores para os 

postos de revenda de combustível; 

 Elaborar um modelo matemático para viabilizar um sistema de avaliação do 

desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível; 

 Validar o modelo elaborado; 

 Aplicar o sistema de avaliação do desempenho sustentável proposto nos postos 

de revenda de combustível da cidade de Natal/RN. 

 Identificar as causas de ineficiência no desempenho sustentável dos postos de 

revenda de combustível da cidade de Natal/RN; 

 Propor melhorias para os postos de revenda de combustível fornecendo 

recomendações para aqueles ineficientes. 

 

Com a conclusão desses objetivos, espera-se contribuir para que o setor amplie os 

conhecimentos sobre sua sustentabilidade e os mecanismos básicos para monitorar 

desempenhos sustentáveis das principais atividades desenvolvidas, fornecendo-lhes subsídios 

técnicos para discutir, divergir, reivindicar direitos e propor soluções junto ao Governo e a 

sociedade que almejem uma melhora do desempenho sustentável nas atividades 

desenvolvidas. 

 

 

1.2 - Justificativa e relevância do trabalho 

 

Visando encontrar alternativas e soluções que sejam compatíveis com o crescimento 

econômico, social e a preservação do meio ambiente, proporcionando às empresas diversos 
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benefícios, esta tese vem preencher uma lacuna existente na literatura, contribuindo de forma 

inovadora devido ao fato da avaliação do desempenho ambiental ser uma área de pesquisa 

relativamente nova dentro das empresas e ausente na avaliação de desempenho das PME. Este 

trabalho é caracterizado pela proposta de um método executivo alternativo de análise do 

desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível auxiliando as empresas na 

tomada de decisões e elaboração de estratégias para uma maior competitividade. 

A cidade de Natal/RN contempla uma amostra significante de postos de serviço para 

abastecimento de combustível líquido, sendo caracterizado como um setor empresarial 

sensível às legislações específicas para o seu funcionamento. Esse segmento caracterizado 

como potencial poluidor, podendo ser responsável por sérios danos ambientais como 

contaminação do solo e de águas subterrâneas. As contaminações são resultantes dos 

vazamentos de hidrocarbonetos derivados do petróleo ocasionados pelas deficiências das 

instalações e infraestrutura, falhas nos equipamentos ou por imperícia operacional. 

Para reduzir ou minimizar os problemas ambientais, os “stakeholders”, ou seja, os 

agentes reguladores (Estado) e atores (as empresas distribuidoras, os postos de serviço e a 

comunidade) precisam estar conscientes dos problemas ocasionados no meio ambiente e 

tenham como suporte uma avaliação do desempenho sustentável para balizar por meio de 

diretrizes todo o setor com propostas de soluções e melhorias. 

Visando conscientizar a população e fazer com que os postos de revenda de 

combustível cumpram a legislação ambiental no município de Natal/RN, o Ministério Público 

Federal tem realizado uma parceria com os postos de abastecimento de combustíveis, 

sindicato, as empresas distribuidoras, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

(SEMURB) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para identificar as 

contaminações, as respectivas fontes e possíveis medidas para remediação dos passivos 

ambientais, como uma iniciativa da implementação do “selo verde” como um modelo ideal de 

gestão na qualidade dos serviços nos postos ambientalmente adequados. Essa iniciativa, no 

entanto, não alcança a questão da sustentabilidade, pois não considera o tripé da 

sustentabilidade: ambiental, econômico e social, de maneira que um posto detentor do “selo 

verde”, ou seja, possuidor da licença de operação, possa vir a ter um desempenho sustentável 

inadequado. 

Os postos de revenda de combustível devem se manter competitivos no mercado, 

aumentando sua rentabilidade sem que lhe sejam imputadas penalizações por prejudicar o 
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meio ambiente e a sociedade. Em suma, este trabalho justifica-se por possibilitar uma 

avaliação do desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível, considerando 

além dos fatores ambientais, os fatores sócio-econômicos de maneira integrada, possibilitando 

um mapeamento mais factível deste segmento. Os resultados pretendidos incluem um 

diagnóstico das causas detectadas para as ineficiências e uma proposta de melhoria do 

desempenho sustentável, por meio de metas quantitativas nos fatores pontuais de ineficiência 

com o alinhamento entre as áreas ambiental, social e econômica. Destaca-se, ainda a 

relevância da pesquisa na vertente da sustentabilidade por se tratar de um enfoque inédito no 

setor avaliado, promovendo resultados de interesse econômico, social e ambiental para que a 

comunidade científica e sociedade de modo geral, pois não é possível realizar um 

planejamento adequado sem uma base sólida de conhecimentos. 

Com o movimento das organizações para a sustentabilidade é cada vez mais 

importante que tenham ferramentas gerenciais disponíveis e metodologias para avaliar e 

ajudar na melhoria de seu desempenho. Avaliação do desempenho e benchmarking são duas 

dessas ferramentas, que podem ajudar as empresas a perceber os benefícios de um bom 

desempenho sustentável. Desta maneira, esta tese será alicerçada numa adaptação da 

metodologia do Balanced Scorecard (BSC) para avaliação do desempenho e na metodologia 

Data Envelopment Analysis (DEA) em redes objetivando mensurar o desempenho sustentável.  

Não foi encontrado na literatura pesquisas que incorporassem a questão da 

sustentabilidade ao BSC em conjunto com a metodologia DEA para mensuração. A maioria 

dos trabalhos descrevem os processos da incorporação das dimensões da sustentabilidade no 

BSC, mas se restringem apenas ao cálculo do desempenho sustentável sem a adoção de uma 

técnica multicritério na construção de um processo de avaliação sistemática. Raros são os 

trabalhos que envolvem PMEs, principalmente postos de revenda de combustível, o que 

reforça o ineditismo desta pesquisa. 

O BSC é uma ferramenta que fornece informações ao gestor (tomador de decisão) 

sobre o desempenho da organização (empresa) em termos de uma série de perspectivas, com 

algumas medidas em cada perspectiva. A estrutura do BSC oferece um instantâneo do 

desempenho em termos de quatro ou cinco medidas para cada uma das quatro perspectivas 

(normalmente utilizadas) para os getores. O número de medidas pode ser aumentado à medida 

que aumentam o número de pontos de vista e / ou o número de medidas em cada perspectiva. 

Isto pode limitar a capacidade dos gestores de compreender todas as medidas 

simultaneamente. Este problema pode ser evitado com o uso de uma metodologia objetiva 
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específica que agregue essas medidas numa única medida, facilitando a compreenssão dos 

indicadores. Nenhuma metodologia específica para mensuração é normalmente sugerida no 

quadro BSC, apesar de algumas ferramentas, como a estatística, terem sido usadas de maneira 

complementar com o BSC a fim de obter resultados que proporcionem uma avaliação mais 

objetiva.  

A fim de subsidiar a objetividade no quadro BSC, utiliza-se neste trabalho a 

ferramenta DEA com a finalidade de consolidar múltiplos indicadores de modo a obter uma 

visão do desempenho conjugado oriundo das perspectivas do BSC. Essa integração da DEA 

também ajuda a superar algumas das suas limitações inerentes. Amado et al. (2012) destacam 

que o desempenho de natureza multidimensional pode ser bem capturada com o uso de DEA. 

Entretanto, tem sido relatado na literatura, que DEA atribui pontuações de alto desempenho, 

se uma empresa aumenta seu desempenho em termos de apenas uma ou poucas das medidas, 

e, portanto, a capacidade do DEA para medir o desempenho equilibrado tem sido questionada. 

Da mesma forma, o poder discriminatório de DEA é afetado, se um grande número de 

medidas é usado em relação ao número de empresas. Para superar estas limitações, o modelo 

DEA proposto incorporará pesos às dimensões da sustentabilidade com a finalidade de obter 

um balanceamento entre as dimensões, além de avaliar um número de empresas que seja no 

mínimo o dobro das variáveis utilizadas no modelo. Os pesos a serem considerados na 

amostra serão empíricos, considerando a percepção dos empresários.  

Análises individualizadas serão realizadas das dimensões da sustentabilidade 

(ambiental, social e econômica), das perspectivas do BSC (aprendizado e crescimento; 

processo internos; clientes; e, financeira). As análises individuais (parciais) serão 

consolidadas em índices unificados: sustentabilidade (para as dimensões) e BSC (para as 

perspectivas). Objetivando um aprofundamento na análise do desempenho sustentável, será 

utilizada uma abordagem DEA em redes onde todas as dimensões da sustentabilidade e todas 

as perspectivas do BSC serão contempladas simultaneamente.  

 

 

1.3 - Modelo conceitual de investigação 

 

Considerando o escopo deste trabalho: análise do desempenho sustentável dos postos 

de revenda de combustível e devido ao extremo controle e rigor, por meio das leis e 
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regulamentação específica do setor para a autorização de funcionamento das atividades, a 

presente tese parte do pressuposto que empresas com bom desempenho sustentável possuem 

melhores condições de competitividade no mercado, devido a diversos fatores, como: redução 

de custos (multas ambientais, remediação de passivos ambientais, doença ocupacional dos 

funcionários, etc.), aumento da receita (aquisição de novos clientes ocasionada pela boa 

imagem e reputação) dentre outros. 

Diante do exposto, o problema a ser investigado consiste na avaliação da eficiência do 

desempenho sustentável, buscando resposta para a seguinte questão: em que medida as 

atividades relacionadas aos postos de revenda de combustíveis, têm um desempenho 

sustentável no município de Natal/RN? 

À luz do problema de pesquisa, a premissa básica para operacionalização é alcançada 

por meio de licenças, e quando obtidas na sua totalidade, atribui ao posto o “selo verde” como 

uma maneira de divulgar à sociedade que aquele posto encontra-se legalizado, atendendo 

todas às normas, com equipamentos técnicos para evitar acidentes como: vazamentos, 

transbordamentos e derramamentos de combustíveis, entre outros requisitos. Neste escopo, 

emerge a primeira hipótese (H1) do trabalho: 

H1: O “selo verde” contribui para a eficiência do desempenho sustentável. 

Na validade da hipótese verifica-se a relação existente entre os postos detentores do 

“selo verde” e seu desempenho sustentável. Visando responder se a obtenção da certificação 

“selo verde” influencia nos melhores índices de desempenho sustentável, incluindo as 

dimensões social e econômica além da ambiental. 

Na regulamentação dos postos de revenda de combustível, observa-se uma grande 

preocupação com a dimensão ambiental, devido às atividades serem potencialmente 

poluidoras e seus contaminantes serem em sua maioria cancerígenos, como o caso do 

benzeno, explicado em maiores detalhes no próximo capítulo. Uma contaminação por 

derivados de petróleo pode contaminar águas subterrâneas que abastecem a população da 

cidade de Natal/RN, o que amplia exponencialmente os riscos. Frente ao exposto, este 

trabalho visa constatar se os postos de revenda de combustível eficientes no desempenho 

ambiental apresentam menores níveis de contaminação, sendo formulada a segunda hipótese 

(H2) desta tese: 

H2: A contaminação ambiental influencia no desempenho sustentável. 
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Para a validação dessa hipótese, será verificado se os postos que possuem o melhor 

desempenho sustentável são aqueles que possuem os menores fatores de contaminação. Nessa 

vertente, a hipótese 2 irá confirmar se os postos eficientes apresentam menores fatores de 

contaminação no meio ambiente. 

Entretanto, as políticas públicas precisam transparecer, na sua essência, as 

necessidades da sociedade de maneira global, como: geração e manutenção de empregos e a 

distribuição de renda além de intervir na dimensão ambiental. Para avaliar os esforços 

empresarias neste sentido, por sua vez, o presente trabalho avalia o desempenho sustentável 

nas três principais dimensões da sustentabilidade: social, ambiental e econômica (Elkington, 

1994). A realização de avaliações independentes nas dimensões, proporciona um diagnóstico 

pontual sobre a eficiência ambiental, a eficiência social e a eficiência econômica dos postos 

de revenda de combustível com o objetivo de verificar quais dimensões influenciam no 

desempenho sustentável global, o que será testado na terceira hipótese (H3): 

H3: Uma empresa eficiente em todas as dimensões individualmente é eficiente no 

desempenho sustentável global. 

Para validação desta hipótese é necessário uma análise comparativa dos escores 

individuais de desempenho em cada dimensão com o desempenho sustentável mensurado de 

maneira agrupada. Em virtude desta análise comparativa podem surgir empresas que sejam 

ineficientes locais (em determinadas dimensões da sustentabilidade) e eficientes globais ou 

vice-versa. A fim de identificar qual (is) dimensão (ões) influenciam positivamente na 

eficiência do desempenho sustentável, a hipótese 3 (H3) foi desmembrada e emergem mais 

três hipóteses (H4, H5 e H6) para avaliar a influência individual específica de cada dimensão 

(ambiental, social e econômica) no desempenho sustentável. 

H4: Os postos eficientes na dimensão econômica são sustentavelmente eficientes. 

H5: Os postos eficientes na dimensão social são sustentavelmente eficientes. 

H6: Os postos eficientes na dimensão ambiental são sustentavelmente eficientes. 

 

A Figura 1.1 apresenta o encadeamento lógico do trabalho e das hipóteses formuladas 

para avaliação do desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível. 
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Figura 1.1. Modelo conceitual da pesquisa com as hipóteses. Fonte: Elaboração própria. 

 

1.4 - Estrutura da tese 

 

A tese é apresentada em seis capítulos incluindo esta introdução e um apêndice. O 

presente capítulo 1 Introdução – contextualiza o problema de pesquisa, define o objetivo e 

promove o levantamento de hipóteses além de definir a estrutura do texto. 

O capítulo 2 Postos de revenda de combustível, contaminação e licenciamento – 
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da legislação e regulamentação do setor, e explana ainda sobre o projeto “selo verde” proposta 

pelo Ministério Público. 

O capítulo 3, Desempenho Sustentável, versa sobre a sustentabilidade e a avaliação de 

desempenho. A metodologia Balanced Scorecard (BSC) e sua evolução para abordagens 

sustentáveis, o Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) é apresentada. 

O capítulo 4, Mensuração da avaliação de desempenho, descreve os principais 

conceitos ligados à Data Envelopment Analysis (DEA), metodologia escolhida neste trabalho 

para a mensuração da avaliação de desempenho sustentável dos postos de revenda de 

combustível de Natal/RN. 

O capítulo 5, Procedimentos Metodológicos de Pesquisa, define as variáveis que 

compõem o constructo, conforme a fundamentação teórica e descreve o método de pesquisa, 

de maneira detalhada, com indicação dos instrumentos de coleta para cada conjunto de 

variáveis e os critérios de seleção da amostra. 

O capítulo 6, Análise, Resultados e Discussões, apresenta uma análise descritiva e 

quantitativa dos indicadores, os modelos quantitativos, as análises parciais, parcialmente 

agrupadas das dimensões da sustentabilidade e das perspectivas do SBSC, bem como um 

detalhamento do modelo NDEA com os resultados e discussão. Neste capítulo, são 

verificadas, ainda, as hipóteses de pesquisa por meio de testes estatísticos. Finalizando a parte 

textual desta tese, são apresentadas as conclusões e as referências utilizadas nesta pesquisa. 

Complementam, ainda, este trabalho os apêndices e anexos incorporados ao final da 

parte textual. O apêndice A é composto pelo protocolo de pesquisa com o formulário e 

questionários utilizados para coleta de dados nos postos e combustíveis. O apêndice B 

apresenta a relação dos equipamentos técnicos necessários aos postos de revenda de 

combustível considerados neste trabalho.  

A Resolução CONAMA 420/2009, com os limites permitidos dos contaminantes é 

apresentada no anexo C. O anexo D ilustra um modelo do Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) proposto pelo Ministério Público Estadual aos postos revendedores de combustíveis do 

município de Natal/RN.  

Uma aplicação com fins didáticos de NDEA, com uso do software Excel e a 

ferramenta Solver é apresentada no apêndice E. Devido à extensão da análise do modelo 



Introdução 

13 

Claudia Aparecida Cavalheiro Francisco, maio, 2013 

NDEA dual, os resultados deste modelo, obtidos nesta pesquisa são exibidos no apêndice F. A 

Figura 1.2 apresenta a sistematização desta tese, subdividindo-a nos respectivos capítulos. 

 

Figura 1.2. Estrutura organizacional da tese. Fonte: Elaboração própria. 
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2. Postos de revenda de combustível, contaminação e 

licenciamento 

 

Este capítulo apresenta conceitos sobre os postos de revenda e abastecimento de 

combustíveis. Em seguida discute as principais ações poluidoras e concomitantemente os 

potenciais risco e danos que estas atividades representam para a sociedade. As ações 

governamentais devem sempre preceder o desenvolvimento de atividades consideradas 

potencialmente poluidoras. Portanto o objetivo deste capítulo é apresentar a legislação que 

regulamenta, fiscaliza e licencia esta atividade. Devido ao licenciamento constituir o principal 

instrumento capaz de evitar, ou ao menos minimizar, os impactos e riscos de acidentes 

ambientais. 

 

2.1 - Postos revendedores de combustíveis líquidos 

 

Os postos de revenda de combustíveis líquidos, citado doravante neste trabalho como 

“postos de revenda de combustível”, são caracterizados como estabelecimentos 

comercializadores de combustíveis líquidos (gasolina, etanol, diesel, óleos e graxas 

lubrificantes). Estes produtos, com a exceção do etanol, são derivados de petróleo e 

constituídos de hidrocarbonetos aromáticos (BTEX) e poliaromáticos (HPA). Concomitante a 

esta atividade primária, ocorrem atividades secundárias associadas a estes empreendimentos, 

como: lavagem de veículos, lubrificação, lojas de conveniência, etc. 

Os produtos derivados do petróleo, segundo diversas pesquisas realizadas por 

institutos conceituados como a americana Environmental Protection Agency – EPA (EPA, 

2012) são tóxicos e cancerígenos justificando assim, um maior controle sobre a sua utilização, 

seja no transporte, no armazenamento ou na distribuição, exigindo um licenciamento 

ambiental obrigatório, para um maior controle sobre as possíveis contaminações.  

Nos combustíveis líquidos, os compostos aromáticos detêm uma maior preocupação 

na sua utilização, pois são considerados como os mais tóxicos entre as demais substâncias 

presentes na composição dos combustíveis e os de maior mobilidade no meio ambiente, 
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podendo ser rapidamente transportado através do solo e da água subterrânea, devido a sua 

volatilidade e solubilidade, respectivamente (Silva & Ramalho, 2012).  

Esses compostos (comumente denominados BTEX) são poderosos depressores do 

sistema nervoso central, apresentando toxidade crônica, mesmo em pequenas concentrações 

(da ordem de ppb – parte por bilhão). O benzeno, dentre eles, é reconhecidamente o composto 

mais tóxico, devido às evidências epidemiológicas e suas propriedades carcinogênicas 

relatadas em vários trabalhos e pesquisas. Segundo estimativa da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), de um grupo de mil trabalhadores expostos a 1 ppm (uma parte por milhão) de 

benzeno durante sua vida de trabalho, três deles desenvolverão leucemia (OMS, 2012). 

 

2.1.1 - Potencialidade e riscos de contaminação do solo e águas subterrâneas 

por combustíveis 

 

O problema da contaminação do solo por hidrocarbonetos de petróleo em postos de 

revenda de combustível vem, cada vez mais, merecendo a atenção da população em geral, 

bem como dos órgãos de controle ambiental. A contaminação pode ocorrer por vazamento, 

derramamento ou transbordamento de combustível. As principais causas são associadas à 

falha humana durante a descarga do combustível, defeitos na estrutura do tanque e linhas 

subterrâneas. Medidas preventivas foram tomadas em relação ao licenciamento dos postos a 

fim de evitar acidentes. Dentre essas medidas, destaca-se a adequação das instalações e 

equipamentos especializados. 

A principal preocupação, relacionada ao vazamento de combustível, é decorrente da 

possível contaminação de aquíferos, utilizados como fontes de abastecimento da população, 

ocasionando danos à saúde humana. A cidade de Natal/RN é geograficamente dividida pelo 

rio Potengi, conforme ilustrado na Figura 2.1. A distribuição locacional do abastecimento 

público de água para a cidade de Natal/RN é concebido de duas maneiras: 1) na região 

localizada ao norte do rio (zona norte do município), 30% provêm dos aquíferos subterrâneos, 

enquanto 70% provêm da Lagoa de Extremoz; 2) na região localizada ao sul do rio (zonas sul, 

leste e oeste do município) ocorre o inverso: 70% do abastecimento público de água é oriundo 

de aquíferos subterrâneos e 30% da Lagoa do Jiqui (Silva & Xavier 2010).  
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Figura 2.1. Mapa da cidade de Natal/RN – divisão administrativa. Fonte: SEMURB (2007) 

Nessa perspectiva, a preocupação com possíveis contaminações é agravada devido à 

fragilidade geológica do sistema aquífero Dunas-Barreiras, onde se encontra o manancial de 

águas subterrâneas. O aquífero possui ambientes livres - dunas (onde não existem barreiras de 

acesso ao manancial) e confinados - barreiras. Contribui, ainda para a vulnerabilidade deste 

aquífero, quanto à contaminação, o lençol freático ser raso e o solo de natureza arenosa, 

bastante poroso e permeável (Silva & Ramalho, 2012). 
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A porosidade do solo, definida pela razão entre o volume de espaços vazios pelo 

volume total da amostra, tem relação direta com a permeabilidade, devido a capacidade de 

algumas rochas possuírem e deixarem-se atravessar com maior ou menor facilidade por 

líquidos. Em outras palavras, um solo poroso com alta permeabilidade facilita a migração de 

líquidos pelo mesmo, neste caso, os contaminantes. A Figura 2.2 ilustra a diversidade da 

porosidade e permeabilidade dos solos para uma melhor compreensão dos conceitos. 

 
Figura 2.2. Porosidade e permeabilidade do solo. Fonte: Elaboração própria. 

 

2.1.2 - Preocupação global e local com as contaminações de solo e águas 

subterrâneas 

 

Os países industrializados da Europa e da América do Norte têm demonstrado grande 

preocupação com a contaminação do solo e das águas contaminadas. O que pode ser 

comprovado pela evolução nos últimos 40 anos de projetos de identificação, cadastramento e 

reabilitação desses ambientes executados por órgãos como a Enviromental Protection Agency 

– EPA americana e a European Environment Agency – EEA europeia (EPA, 2012; EEA, 

2007). 

Na década de 70, a agência ambiental federal americana (EPA) diagnosticou a 

existência de mais de 36.000 áreas consideradas contaminadas. No continente europeu, a 
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Alemanha é o país mais desenvolvido no estudo de áreas contaminadas, inclusive prestando 

uma cooperação técnica com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - 

CETESB para a elaboração do manual de gerenciamento de áreas contaminadas, publicado 

pelo órgão no ano de 2001. 

Os Estados Unidos, há cerca de três décadas, fortificou as regulamentações federais e 

estaduais, evitando futuras contaminações e por meio da agência nacional de proteção 

ambiental - EPA estima um total de 450.000 áreas contaminadas no país, sendo que 50% do 

total, contaminadas por derivados de petróleo, os chamados brownsfields (EPA, 2012). A 

EPA vem atuando em intensos projetos de identificação e remediação dessas áreas e, apesar 

da legislação e controle, estima que cerca de 7 mil novos lançamentos de poluentes ocorrem 

por ano naquele país, sendo a maioria relativamente de pequena proporção, detectados em 

pouco tempo depois de seu início, não ocasionando grandes contaminações.  

Diante do exposto, os Estados Unidos têm-se demonstrado o país mais avançado nas 

ações de identificação, caracterização e remediação das áreas contaminadas. Por sua vez, o 

continente europeu vem empenhando grandes esforços neste sentido, sendo destaques países 

como a Holanda, Alemanha e Dinamarca. 

O dinamismo dos Estados Unidos pode ser um influenciador para despertar a política 

pública brasileira na intervenção dos ambientes dos postos. Com leis federais mais rígidas, a 

partir de 1998, houve uma evasão de muitos proprietários americanos de postos de revenda de 

combustível porque haviam recursos insuficientes e infraestrutura inadequada para atender à 

legislação, os quais tornavam os passivos ambientais uma ameaça à saúde pública americana, 

sendo necessária a intervenção do governo para desativação e remediação dessas áreas. Com a 

inspiração dessa realidade, o governo brasileiro poderá direcionar suas políticas públicas, no 

sentido de propor linhas de crédito e até mesmo financiar a remediação e adequação dessas 

áreas, minimizando os danos econômicos e sociais na sociedade. 

Observa-se com este fato que o princípio poluidor-pagador nem sempre funciona, seja 

por contaminações passadas ou pela insolvência dos poluidores. Faz-se necessário adotar um 

fundo público para esta necessidade (EEA, 2007). A Figura 2.3 apresenta uma estimativa da 

porcentagem de recursos europeus públicos e privados para a remediação de áreas 

contaminadas no ano de 2007, quando foi estimado um total de 250.000 áreas contaminadas 

nos países membros da EEA e numa tendência crescente. 
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Figura 2.3. Distribuição de recursos públicos e privados para remediação de áreas contaminadas na 

Europa. Adaptado de EEA, 2007. 

Observa-se que a República Tcheca, a Espanha e a Macedonia tem privilégio na 

subvenção governamental em 100% para remediação de áreas contaminadas. Em 

contrapartida, os demais países necessitam dos recursos privados na adequação da 

conformidade ambiental. 

De maneira similar, segundo a pesquisa anterior realizada pela EEA, houve um 

detalhamento com profundidade das diversas fontes de contaminação, resultando em indícios 

de uma grande participação dos postos de revenda de combustível na contaminação dos solos. 

A lista completa das atividades industriais e comerciais, responsáveis pela contaminação do 

solo, em relação ao número de locais para cada ramo de atividade é apresentada na Figura 2.4. 

No Canadá, o panorama é atualmente similar ao dos EUA e está sob controle, por 

meio de uma rigorosa legislação e fiscalização. No entanto, o aumento do uso do etanol em 

ambos os países desperta uma nova preocupação por parte dos especialistas sobre o seu 

impacto nas águas subterrâneas, devido à propriedade do etanol de tornar componentes da 

gasolina, como o benzeno, mais móveis e persistentes nas águas subterrâneas. Atualmente, 

cerca de 80% da gasolina dos EUA contêm 10% de etanol, o que incentiva novas pesquisas na 

compreensão dos efeitos conjuntos entre o etanol e o benzeno no solo e nas águas 

subterrâneas.  

Na perspectiva do cenário mundial exposto, pode-se concluir que a regulamentação, 

fiscalização e adoção de novas tecnologias tornaram-se atuantes na prevenção, identificação e 
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remediação de solos contaminados. Exige-se maiores esforços por parte do Governo em ações 

com suportes financeiros aos pequenos empresários, para adequação das instalações e 

remediação de passivos ambientais. 

 

Figura 2.4. Atividades industriais e comerciais, responsáveis pela contaminação do solo de países 

europeus no ano de 2007. Adaptado de EEA, 2007. 

No Brasil, os processos de investigação da contaminação dos solos iniciaram no 

Estado de São Paulo, por meio da CETESB, sendo o primeiro órgão de controle ambiental na 

América Latina a possuir um sistema organizado no gerenciamento de áreas contaminadas. A 

CETESB é uma referência para ações similares em outros estados. Dos 4.131 registros, no 

cadastro de áreas contaminadas no estado de São Paulo, cadastradas pela CETESB em 

dezembro de 2011, 78 % (3.217) são devido a postos de abastecimento de combustíveis 

(CETESB, 2012).  

As regulamentações ambientais mais rígidas, referente a Resolução CONAMA nº 

273/2000, têm exigido uma investigação, identificação e remediação do passivo ambiental 

(caso exista) para licenciamento dos postos de revenda de combustível. Tal resolução, de 

maneira similar aos países desenvolvidos, possibilitou uma maior transparência da grande 

contaminação desse segmento, sendo uma realidade desconhecida no cenário brasileiro. A 

implementação dessa legislação foi um ganho para a preservação ambiental brasileira, sendo 

assim representada em números quantitativos a ameaça ao meio ambiente. 
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Diversas capitais, pela imposição da legislação, acionaram seus órgãos responsáveis 

para a fiscalização e licenciamento de postos de revenda de combustível. No entanto, em 

pequenas cidades do interior brasileiro, o cenário é muito diferente, devido aos órgãos 

municipais de fiscalização e defesa do meio ambiente dessas cidades, quando existentes, não 

possuírem infraestrutura necessária para o licenciamento da atividade. 

Áreas contaminadas impõem algumas restrições ao desenvolvimento urbano, devido a 

limitações no seu uso. Esses impactos podem refletir em diferentes ambientes econômicos, 

como, por exemplo, na redução do valor imobiliário de bens. É iminente a necessidade de 

divulgar em veículos públicos um cadastro das áreas contaminadas e restrições de uso, como 

realizado no Estado de São Paulo pela CETESB, para conscientizar a população. Esse 

conhecimento público é fundamental para a sociedade, principalmente em centros urbanos, 

cujo solo é extremamente valorizado e para conhecimento das restrições de uso de 

determinadas áreas. Resistências quanto à divulgação dessas áreas são impostas pelos mais 

diversos setores, sobretudo o imobiliário. Registra-se neste trabalho, a importância da 

divulgação desse conhecimento para a população.  

A Figura 2.5 apresenta uma sistematização dos procedimentos realizados pela 

CETESB para o cadastramento de áreas contaminadas. A CETESB classifica em diferentes 

amplitudes as áreas contaminadas, como: contaminada sob investigação; contaminada; 

monitoramento para reabilitação e reabilitada.  

 
Figura 2.5. Sistematização dos procedimentos para identificação e cadastramento de áreas 

contaminadas. Fonte: Adaptado de CETESB, 2012. 
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2.2 - Características da contaminação por combustíveis 

 

Áreas contaminadas por derivados de petróleo ocasionam riscos à saúde humana que 

decorrem da toxidade e da mobilidade de seus constituintes no meio ambiente. Assim sendo, 

o primeiro passo, em caso de contaminação é a análise das propriedades físico-químicas de 

cada composto, as quais irão determinar as concentrações, o destino e o transporte dos 

contaminantes do solo, na água ou no ar (Silva & Ramalho, 2012). 

A contaminação pode ocorrer por três diferentes procedimentos: 1) vazamento - por 

rompimentos de tanques subterrâneos ou de uma tubulação; 2) transbordamento; e, 3) 

derramamento. O contaminante entra em contato com o ambiente e tende a se propagar por 

suas diferentes fases, contaminando as zonas vadosa
1
 e saturada do solo. O transporte dos 

hidrocarbonetos no solo é caracterizado pela formação de quatro fases distintas que regulam o 

processo de migração do produto: fase líquida residual, fase líquida livre, fase dissolvida e 

fase vapor. A divisão das fases é determinada pelos fenômenos da dissolução, volatização e 

adsorção. A Figura 2.6 ilustra uma contaminação e suas diferentes fases. 

 

Figura 2.6. Contaminação e suas diferentes fases. Fonte: Silva & Ramalho (2012, p. 189). 

 

                                                
1 Zona vadosa é a zona superficial do solo, em que os poros se encontram cheios de ar, diferentemente 

da zona saturada, mais profunda, em que os interstícios estão cheios de água. 
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Como o produto puro (gasolina e diesel) é constituído na sua maioria por compostos 

com densidades menores que a água e baixa solubilidade (exceção do etanol), o produto 

migrará através da zona não saturada, preenchendo espaços intersticiais e deixando resíduos 

por onde for passando. Durante esta trajetória, o contaminante está em contato com a água 

subterrânea e ar preenchendo os poros do solo. 

Devido ao processo difuso de transporte do vapor, a volatização promove a migração 

dos contaminantes por entre os poros do solo, da fonte de contaminação – subsuperfície, em 

direção ao ar atmosférico ou ao confinamento em locais fechados, como garagens, porões e 

edificações. No caso de derivados de petróleo, os vapores formados, por serem mais densos 

que o ar, podem se propagar ao longo da superfície atingida e poderão se acumular a uma cert 

concentração, oferendo risco à saúde humana.  

Diante do exposto, esperam-se maiores concentrações de vapores dos compostos de 

interesse estejam localizadas próximas à fonte de contaminação. Em decorrência disso, essas 

concentrações diminuem proporcionalmente à distância da fonte de contaminação (vertical e 

horizontal). Entretanto, diversos fatores, como: solos úmidos, composição do contaminante e 

propriedades químicas dos componentes, podem afetar as distribuições (Silva & Ramalho, 

2012).  

A fase líquida residual apresenta maiores dificuldades para remoção, pois são resíduos 

líquidos, relativamente imóveis, adsorvidos ou retidos entre os sólidos do solo. A fase livre 

não residual é intitulada como fase líquida livre, pois após atravessar o solo, atinge a água 

subterrânea e passa a flutuar sobre a mesma, sendo denominada de LNAPL (light non-

aqueous phase liquid) ou fase líquida não aquosa leve. 

Hidrocarbonetos em fase dissolvida podem estar presentes na superfície sólida do solo 

formando películas, ou na água do solo e, quando atingem a água subterrânea, formam a 

chamada pluma de contaminação.  

 

 

2.2.1 Orientação dos valores limitantes de contaminantes 

 

A orientação dos valores limitantes de contaminantes é mundialmente discutida. No 

Brasil, a Resolução CONAMA nº 420/2009 determina limites e “dispõe sobre critérios e 
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valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e 

estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 

substâncias em decorrência de atividades antrópicas”. 

Mediante essa Resolução, os limites máximos estipulados para o Benzeno 

identificados no solo residencial e na água são 0,08 mg.kg
-1

 e 5 µg.L
-1

, respectivamente. Tal 

substância é destacada por apresentar limites mais restritivos e possuir propriedades 

carcinogênicas. Os limites para as demais substâncias encontram-se no anexo C deste trabalho 

que apresenta a resolução CONAMA nº 420/09 na íntegra. 

 

 

2.3 - Licenciamento 

 

O licenciamento ambiental visa reduzir os riscos de vazamento de combustível,  e 

evitar a contaminação de lençóis freáticos, esgotos e rios, além de aumentar a segurança no 

entorno dos postos revendedores de combustíveis. No Brasil, uma norma específica, 

disciplinando o licenciamento ambiental de postos de revenda de combustíveis, é a resolução 

CONAMA 273, de 29 de novembro de 2000, atualizada posteriormente pela resolução 

CONAMA 319 de 4 de dezembro de 2002. Tais resoluções consideram os postos de revenda 

de combustível como empreendimentos potencialmente poluidores, estando submetidos a 

licenciamento prévio de suas instalações e plano de encerramento de suas atividades, no caso 

de desativação, a serem aprovados por órgão ambiental competente.  

Na resolução CONAMA 273/2000, a configuração dos postos de revenda de 

combustível como “empreendimentos potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores 

de acidentes ambientais” dá-se pelas diversas possibilidades de:  

1) Vazamentos – contaminação de corpos d´água, solo e ar. 

2) Risco de incêndios e explosões – áreas densamente povoadas. 

3) Número de vazamentos aumentando, considerando a manutenção 

inadequada ou insuficiente, obsolescência do sistema e equipamentos e da 

falta de treinamento de pessoal. 

4) Ausência ou inadequados sistemas de detecção de vazamentos. 

Na fase do licenciamento, os equipamentos e os sistemas de armazenamento e 

abastecimento são testados e ensaiados para comprovação da inexistência de vazamentos. 
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O procedimento adotado para o licenciamento das atividades de revenda varejista de 

combustíveis perfaz-se em três etapas: licença prévia, licença de instalação e licença de 

operação, definidas no Art. 4º, da Resolução CONAMA nº 273/2000. As licenças são 

definidas da seguinte forma: 

Art. 4º. O órgão ambiental competente exigirá as seguintes 

licenças ambientais: 

I – Licença Prévia – LP: concedida na fase preliminar do 
planejamento do empreendimento aprovando sua localização e 

concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 

requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 
próximas fases de sua implementação; 

II – Licença de Instalação – LI: autoriza a instalação do 

empreendimento com as especificações constantes do planos, 

programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivo 

determinante; 

III – Licença de Operação – LO: autoriza a operação da 
atividade, após a verificação do efetivo cumprimento do que 

consta das licenças anteriores, com as medidas de controle 

ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

A emissão das licenças está condicionada pela Resolução CONAMA nº 273/2000, à 

apresentação, no mínimo, dos documentos elencados no Art. 5º, os quais evidenciam a 

proteção ambiental pretendida pelo órgão consultivo. 

Para obtenção da licença prévia e de instalação, o empreendedor terá que apresentar, 

dentre outros, um projeto básico com a especificação dos equipamentos e sistemas de 

proteção, o sistema de detecção de vazamento, o croqui de localização do empreendimento, 

informando a posição do terreno relativamente ao corpo receptor e cursos d’água, o tipo de 

vegetação verificada no entorno do posto, classificação do entorno, caracterização geológica 

do terreno, com a verificação da permeabilidade do solo e o potencial de corrosão. 

No tocante a licença de operação, exige-se uma comprovação do empreendimento da 

inexistência de áreas contaminadas do solo e das águas subterrâneas por combustíveis 

líquidos. Essa comprovação é realizada atendendo às seguintes etapas: avaliação preliminar, 

avaliação complementar – identificando a extensão da área atingida e análise de risco.  

A cidade de Natal/RN dispõe da Lei Municipal nº 4.986 de 08 de maio de 1998, que 

versa, especificamente, do licenciamento ambiental em postos revendedores de combustíveis 

situados em seu território, cujo objetivo é combater os riscos de explosão em tais 

estabelecimentos, não sendo abordados outros temas como a contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas, tão perigosos à saúde e à integridade física da população. A Figura 
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2.7 apresenta um esquema para licenciamento dos postos de revenda de combustível no 

município de Natal/RN. 

 

Figura 2.7. Sistematização hierárquica para licenciamento ambiental dos postos de revenda de 

combustível de Natal/RN. Fonte: Elaboração própria. 

 

Num movimento de regularização das atividades dos postos de revenda de 

combustível de Natal/RN e adequação de suas instalações a fim de reduzir seu efeito poluidor, 

a 45ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte notificou 

os postos de revenda de combustível do município de Natal/RN a celebrarem o Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) (anexo D) que solicitava: 

 o teste de estanqueidade (realizado com a presença de um perito do Ministério 

Público); 

 a adequação das instalações do posto; 

 substituição de tanques comuns por tanques ecológicos, e  

 a licença de operação.  

O projeto para adequação ambiental dos postos revendedores de combustíveis vem 

sendo realizado com a parceria da UFRN e da SEMURB. No trabalho realizado na fase 

preliminar, com testes de estanqueidade, foi observado que o grande vilão pela contaminação, 
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eram as linhas de transporte e distribuição dos combustíveis (tubulações), devido ao solo 

altamente corrosivo da região. Fato interessante, pois se esperava que o grande responsável 

pelos vazamentos fossem os tanques de combustíveis não ecológicos subterrâneos, por 

apresentarem um contato maior com o solo, mas, segundo Guerra et al. (2012, p. 83) dos 349 

tanques não ecológicos, 34 (9,7%) apresentaram vazamentos e 109 (99%) dos 110 postos 

avaliados apresentaram vazamentos de combustíveis seja pelos tanques ou tubulações. 

Destaque para o único posto de combustível que não apresentou vazamento, o mesmo já 

possuía as tubulações adequadas às normas. 

Dentre as adequações necessárias, destacam-se os equipamentos básicos para proteção 

ambiental que evitam: 

 Vazamento: controle de estoque, poço de monitoramento de água subterrânea, 

poço de monitoramento de vapor, válvula de contenção. 

 Derramamento: contenção de vazamento sob a unidade abastecedora, canaleta 

de contenção, caixa separadora de água e óleo, câmara de acesso à boca de 

visita, descarga selada. 

 Transbordamento: câmara de contenção da descarga selada, válvula de 

proteção contra transbordamento, válvula de retenção de esfera flutuante, 

terminal de respiro, alarme de transbordamento. 

 Corrosão de tanques: tanques ecológicos. 

 Corrosão em tubulações subterrâneas: revestimento adequado, associado à 

proteção catódica. 

Com a finalidade de evitar fraudes, como as ocorridas em outras cidades do território 

nacional, para atestar a qualidade dos serviços e a veracidade dos laudos, o Ministério Público 

do Rio Grande do Norte nomeou peritos específicos vinculados à UFRN para acompanhar o 

processo de licenciamento dos postos de Natal/RN. Ao preencher os requisitos exigidos pelos 

órgãos e contemplados no TAC, o posto recebe o “selo verde”, atestado pela SEMURB e pelo 

Ministério Público Estadual. O “selo verde” possibilita um registro de adequação e 

cumprimento da legislação da empresa aos clientes. Juntamente com o “selo verde”, o 

empreendimento tem sua licença de operação legalizada pela SEMURB, com prazo vigente 

de quatro anos. Torna-se obrigatório ao posto com “selo verde”, a análise dos efluentes, a ser 

realizado em laboratório certificado, a cada três meses. A Figura 2.8 ilustra um posto 

legalizado e outro não. 
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Figura 2.8. O posto ilegal e o posto legal. Fonte: Ministério Público do Rio Grande do Norte 

 

2.3.1 - Equipamentos básicos para proteção ambiental 

 

Mediante as exigências para adequação ambiental, o posto revendedor de combustível 

deverá cumprir 42 normas relativas à Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e à 

Resolução nº 273/2000 do CONAMA. Essas conformidades são necessárias desde a cobertura 

do estabelecimento até a subsuperfície, com tanques ecológicos e tubulações subterrâneas 

adequadas. 

Para este trabalho, devido às especificidades de cada empreendimento (lava-jato, 

lubrificação, etc) e para a homogeneidade da amostra dos postos de revenda de combustível – 

limitados à revenda de combustíveis líquidos foram considerados 13 itens técnicos essenciais 

descritos a seguir: 

1) Tubo de descarga com câmara de calçada impermeável e estanque para contenção 

de derramamentos - são dispositivos confeccionados em material impermeável, 

que permitem a total retenção de eventuais vazamentos, evitando que o produto 

atinja o solo. 

2) Descarga selada – contempla o item anterior, trata-se de um dispositivo a ser 

instalado no bocal de enchimento do tanque que para evitar o retorno do 
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combustível em caso de ser excedida a capacidade do tanque, bem como, pela 

instalação de uma válvula contra transbordamentos, na linha de descarga interna ao 

tanque. É um conjunto de um joelho, que apresenta um bocal especial para engate 

rápido da mangueira de abastecimento do caminhão. 

3) Válvula anti-transbordamento, instalada no tubo de descarga do tanque. 

4) Tanque de parede dupla com monitoramento intersticial ligado a sistema de 

monitoramento conjunto - também denominados tanques jaquetados, os quais 

representam um grande avanço no controle de vazamentos. Esses tanques são 

construídos com duas paredes e com um sensor especial, instalado no espaço 

intersticial com pressão negativa, o qual será acionado pela alteração da pressão 

interna, provocada pele entrada de ar ou da água do lençol freático por falta de 

estanqueidade da parede externa ou pela entrada do produto por falta de 

estanqueidade da parede interna. A maioria desses tanques é construída com dois 

materiais distintos, sendo que a parede interna, a exemplo do modelo 

convencional, é construída com aço-carbono, enquanto a parede externa é 

construída com uma resina termofixa, não sujeita à corrosão, a qual fica em 

contato direto com o solo. 

5) Unidades de abastecimento (bombas) com câmara de contenção estanque e 

impermeável com sensor de detecção de líquidos ligado a sistema de 

monitoramento. 

6) Unidades de abastecimento (bomba) com válvula de retenção junto à bomba 

(check valve). 

7) Válvula de segurança - válvulas de retenção, localizadas junto à base das unidades 

de abastecimento, as quais mantém as linhas constantemente com produto em seu 

interior e, em caso de perda da estanqueidade da linha, permitem o retorno do 

produto até o tanque de armazenamento. 

8) Tubulações subterrâneas flexíveis e não metálicas - as tubulações de PEAD - 

polietileno de alta densidade que apresentam permeabilidade similar à dos metais e 

possuem grande resistência mecânica, contudo são flexíveis para absorver os 

impactos e adaptar-se à movimentação do piso e do solo. 

9) Respiros - são linhas, em parte subterrâneas e em parte aéreas, individuais de cada 

tanque de armazenamento e devem ser dotadas de dispositivos especiais que 

impeçam o seu preenchimento por combustível, tais como, válvulas de retenção 
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com esfera flutuante, a qual, uma vez atingido o volume máximo do tanque, veda a 

saída do respiro correspondente e bloqueia a saída dos vapores, impedindo a 

continuidade do descarregamento do combustível. 

10) Pista de abastecimento coberta. 

11) Piso da pista de abastecimento em concreto armado com sistema de drenagem – as 

canaletas ao redor da pista de abastecimento e/ou do estabelecimento têm a 

finalidade de conter os eventuais derramamentos ocorridos durante as operações de 

abastecimento ou de descarga dos combustíveis, bem como receber os eventuais 

efluentes da lavagem de veículos, e direcioná-los para um separador de água e óleo 

individual e segregado dos demais separadores existentes. 

12) Piso da área de descarga em concreto armado impermeabilizado. 

13) Sistema de drenagem e sistema de tratamento de efluentes constituído de caixa de 

areia e separador água-óleo (CSAO) com placas coalescentes para efluentes 

gerados na pista de abastecimento – separadores de água e óleo são 

confeccionados em fibra de Poliéster, Polietileno ou outros produtos similares, os 

quais impedem as infiltrações de óleo ou água contaminada no solo. 

Frente a estes requisitos, as licenças de operação tem um prazo de validade de quatro 

anos, devendo ser renovadas por igual período, mediante a solicitação do interessado e 

atendimento das exigências contidas na licença a ser renovada e outras que, na ocasião da 

renovação, forem julgadas necessárias pelo órgão responsável pelo licenciamento, no caso de 

Natal/RN, a SEMURB. 

 

 

2.4 - Investigação de áreas contaminadas 

 

A investigação de áreas contaminadas é um procedimento exigido de diferentes 

maneiras mundialmente. Nos Estados Unidos, existe o The Hazard Ranking System (HRS); o 

Canadá utiliza como instrumento o National System for Contamined Sites e a Alemanha 

possui uma lei federal específica para proteção do solo (Bundes-Bodenschutzgesetz) desde 

1998. No Brasil não existe um sistema de identificação, classificação e priorização de áreas 

contaminadas, de maneira geral, os orgãos se utilizam do manual de gerenciamento de áreas 
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contaminadas, elaborado pela equipe técnica da CETESB com a cooperação técnica do 

governo Alemão. 

Neste manual é apresentado o Sistema de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, 

onde as áreas são identificadas e classificadas com base em informações e dados técnico-

científicos existentes em: áreas potencialmente contaminadas, áreas suspeitas de 

contaminação e áreas contaminadas. Para obtenção das informações e dados técnicos, a 

investigação é realizada em diferentes etapas ilustrado anteriormente na Figura 2.5 e descritas 

na próxima seção para identificação de áreas contaminadas por petróleo e seus derivados, 

como no caso de objeto de estudo desta tese, os postos de revenda de combustível. 

 

 

2.4.1 - Etapas de investigação 

 

A investigação, confirmação e reabilitação de áreas contaminadas podem ser divididas 

em quatro etapas, são: 

 

Fase 1 – Preliminar – consta de informações do histórico operacional do posto (como 

localização, tempo de operação, combustíveis comercializados, histórico de vazamentos e 

condições físicas dos equipamentos aparentes e subterrâneos), verificação de cenários 

(influência da atividade em receptores locais) e até a utilização das águas subterrâneas. Nesta 

fase é elaborado um modelo conceitual e o desenvolvimento de um plano de trabalho para 

uma investigação detalhada. Baseado nessas observações, estudos preliminares são realizados 

(como a campanha de Gas Survey, para análise dos Compostos Orgânicos Voláteis – VOCs) e 

a identificação de hot spots, que são áreas potencialmente críticas quando à presença de 

contaminantes (áreas de abastecimento, descarga, troca de óleo, filtro de diesel e tubulação). 

Nesta fase, são realizadas sondagens e coletadas amostras de solo nos pontos que 

apresentaram maior concentração de VOC para análise em laboratório e quando atingem o 

nível de água subterrânea, são instalados poços de monitoramento segundo a norma NBR 

correspondente. Em seguida, realiza-se uma amostragem da água e do solo, respeitando 

procedimentos rígidos para não contaminar a amostra, a ser analisada em laboratório 

certificado. 
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Fase 2 – Confirmatória detalhada – São realizados procedimentos similares aos da 

Fase 1, em outros pontos para confirmação (ou não) da contaminação, considerando as 

normas limitantes de contaminação existentes. O final desta fase deve refletir a caracterização 

da área investigada, representando a magnitude e a extensão da contaminação, de maneira a 

auxiliar na decisão se a remediação é necessária ou não. 

Fase 3 – Análise de risco  - a avaliação de risco estima o perigo à saúde e ao meio 

ambiente de uma determinada área contaminada, sendo utilizada para tomar decisões e elaborar 

ações e metas de remediação. Segundo a EPA (2012) o processo de avaliação do risco possui, em 

linhas gerais, quatro etapas definidas: 

1. Coleta e avaliação dos dados – com o tratamento e análises de dados específicos 

da área e a identificação de compostos químicos de interesse, que no caso de área 

contaminada por petróleo de seus derivados são: Hidrocarbonetos Totais de 

Petróleo (TPH), Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HPA) e Benzeno, 

Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos (BTEX). 

2. Avaliação da exposição – análise de vazamento de contaminantes, identificação 

das exposições de poluentes, identificação das exposições dos caminhos 

potencias, estimativa da concentração de exposições para cada caminho e a 

estimativa da dose de ingresso de contaminante por caminho. 

3. Avaliação da toxidade – coleta quantitativa e qualitativa de informações sobre a 

toxidade do contaminante e determinação de valores de toxidade. 

4. Caracterização do risco – cálculo estimativo do potencial risco para compostos 

carcinogênicos e coeficiente de risco para compostos não carcinogênicos, 

avaliação de incerteza e resumo de informações de risco. 

Fase 4 – Remediação – são as intervenções no solo e na água subterrânea para 

eliminar, controlar, confinar ou reduzir os poluentes de maneira que o local contaminado, 

dada a sua utilização efetiva e utilização futura autorizada, deixe de constituir um risco grave 

para a saúde humana ou par o ambiente. A remediação consiste em várias etapas, iniciando-se 

pela escolha da técnica (ou associação de técnicas) mais adequada, passando pelo projeto e 

terminando na implementação do mesmo. Assim sendo, é necessário escolher a tecnologia 

adequada considerando o processo estudado, exequibilidade, testes, e medição e 

monitoramento dos parâmetros químicos e físicos durante e após a operação do sistema, e por 

final o encerramento da remediação. 
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2.5 - Resumo 

 

Este capítulo apresentou as formas de contaminação do solo e das águas subterrâneas 

por derivados de petróleo, ocasionado, principalmente por postos de revenda de combustível. 

Foi apresentado um cenário mundial da investigação de áreas contaminadas e os protocolos 

adotados para investigação. Outro ponto abordado foi referente à legislação para o 

licenciamento dos postos de revenda de combustível e ações desenvolvidas. Atualmente as 

atividades dos postos de revenda de combustível no município de Natal/RN apresentam-se 

regulamentadas, sendo que o Estado vem agindo no sentido de evitar ou, ao menos minimizar, 

os impactos e riscos de acidentes. Um desenvolvimento sustentável, a ser discutido no 

próximo capítulo, só se faz possível com ações preventivas dessas atividades, tendo em 

consideração que uma vez ocorrido um acidente desta natureza, é extremamente difícil a sua 

correção e recomposição do ambiente ao estado anterior. 
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3. Avaliação do desempenho sustentável 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever os principais conceitos ligados à 

avaliação do desempenho sustentável, iniciando com a conceituação histórica de 

sustentabilidade, vantagens da avaliação de desempenho com o detalhamento da 

metodologia amplamente utilizada, o Balanced Scorecard (BSC), assim como a 

evolução do BSC para o Balanced Scorecard Sustentável (SBSC) seguido por uma 

breve discussão sobre os indicadores necessários para uma adequada avaliação de 

desempenho e é finalizado por uma revisão das técnicas utilizadas para mensuração da 

avaliação de desempenho nas organizações. 

 

 

3.1 - Introdução 

 

Atualmente os postos de revenda de combustível são tidos como um “mal 

necessário” à sociedade moderna, diferentemente do século XX até o início do século 

XXI, quando parar semanalmente no posto de combustível para abastecer o carro, 

geralmente grande e com muitas cilindradas era um sinal de status. Na época era pouco 

divulgado e, portanto desconhecido de grande parte dos consumidores, o potencial 

contaminante dessa atividade comercial aos solos e às águas subterrâneas, pelos 

hidrocarbonetos de petróleo. 

Com as normas regularizadoras do setor foi necessária uma adequação para a 

continuidade das operações nesse segmento, inclusive com adequações à legislação 

ambiental, o levantamento de passivos ambientais, a remediação de áreas contaminadas 

(seja solo, ar ou água) e um monitoramento das atividades e processos. 

Uma vez isento dos passivos ambientais, adequados a legislação e aptos a 

funcionar, com todos os cuidados e monitoramentos explicitados no capítulo anterior 

para evitar acidentes e contaminações futuras, resta identificar em que medida as 
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atividades relacionadas aos postos de revenda de combustíveis, têm um 

desempenho sustentável no município de Natal/RN? 

Para responder a esta questão, o objeto de pesquisa desta tese é realizar uma 

avaliação do desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível com o uso 

de indicadores adequados, aplicados a um modelo matemático que forneça índices de 

desempenho sustentável comparativos entre as empresas. Surge desse contexto a 

necessidade de elucidar conceitos e metodologias para a avaliação do desempenho 

sustentável. 

 

 

3.2 - Sustentabilidade 

 

Restrições rígidas impostas pela legislação ambiental, exigências do atual 

contexto econômico e pressões por parte da sociedade, provocaram mudanças radicais 

nas organizações, sendo necessário produzir mais, com melhor qualidade, com o menor 

impacto possível não só no meio ambiente, mas também no âmbito social. Surgiu a 

necessidade de um novo perfil estratégico para as empresas que, além de conviver com 

as pressões para a adoção de novos padrões de eficiência e qualidade, devem responder 

pelos compromissos sociais, econômicos e ambientais. 

No final da década de 60, países desenvolvidos alertaram que seus padrões de 

consumo não poderiam ser universalizados, pois se assim fosse, implicaria no 

esgotamento dos recursos naturais e num grande incremento de níveis de poluição, com 

consequências desastrosas e muitas vezes irreparáveis para o mundo. Diante deste 

cenário, países em desenvolvimento se viram tolhidos diante das limitações que 

poderiam ser impostas de acesso e uso dos recursos naturais, reduzindo as 

possibilidades de progresso de suas economias. 

A “Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano”, resultado da 

Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente de 1972, expressa princípios e 

recomendações a todos os países sobre a maneira de enfrentamento das questões 

ambientais globais. O conceito de sustentabilidade foi introduzido oficialmente no 
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encontro internacional The World Conservation Strategy, ocorrido em 1980. Em 1987 

foi publicado o documento “Our Common Future” pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), conhecido 

como “Relatório Brundtland”, que definiu desenvolvimento sustentável como “o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”, sendo este 

conceito muito criticado por ser muito amplo e não considerar as consequências sociais 

nesta nova forma de desenvolvimento (BRUNDTLAND COMMISSION, 1987). 

A Agenda 21 Global, documento resultante da Rio-92 esclarece melhor o 

significado de desenvolvimento sustentável onde integra métodos de exploração e 

preservação dos recursos naturais, produtividade e, obrigatoriamente justiça social. 

Como maior resultado, conseguiu um compromisso de objetivos e metas entre as nações 

participantes (179 países) em busca de difundir esse modelo de desenvolvimento 

(MMA, 2012). 

Em 2002, constrói-se a Agenda 21 Brasileira alertando que alguns objetivos 

propostos deviam ser aprofundados, como: ecoeficiência, responsabilidade social, 

inclusão social e distribuição de renda, e destacou ainda que “...o crescimento 

econômico é uma condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento 

sustentável, o qual pressupõe um processo de inclusão social com uma vasta gama de 

oportunidades e opções para as pessoas...”, convidando à reflexão sobre os impactos de 

grandes atividades econômicas sobre o meio ambiente e social. 

Uma empresa sustentável, segundo Elkington (1994), é aquela que contribui 

para o desenvolvimento sustentável ao gerar, simultaneamente, benefícios econômicos, 

sociais e ambientais, conhecidos como o triple bottom line, os três pilares do 

desenvolvimento sustentável o que corrobora com a afirmação de Almeida (2002): 

“Ficaram para trás os tempos de, primeiro, 

predomínio do econômico e indiferença para com o 

ambiental; depois, preocupação exclusiva em proteger a 

natureza, da qual o homem, com suas dores e necessidades, 

parecia alijado. No novo mundo tripolar, o paradigma é o 

da integração de economia, ambiente e sociedade, 

conduzida e praticada em conjunto por três grupos: 

empresários, governo e sociedade civil organizada.”  

(Almeida, 2002, p. 23). 
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A empresa para garantir sua sobrevivência deve considerar no momento do 

planejamento estratégico e nas tomadas de decisões não só os aspectos financeiros, mas 

também os aspectos sociais e ambientais. Uma ilustração do desenvolvimento 

sustentável alicerçado nos três pilares da sustentabilidade é apresentada na Figura 3.1. 

Observa-se na Figura 3.1 a integração necessária entre as três dimensões: financeiro 

(econômico), ambiental e social, para alcançar a sustentabilidade empresarial.  

 

Figura 3.1. Tripé da Sustentabilidade. Fonte: Adaptado de Alledi Filho et al. (2003, p. 12). 

A ONU, segundo Milanez (2002), apresenta quatro princípios, considerados 

essenciais para o conceito de sustentabilidade, são eles: 

1. Princípio precautório: esse princípio determina que onde houver 

possibilidade de prejuízos sérios à saúde dos seres vivos, a ausência de 

certeza científica não deve adiar medidas preventivas; 

2. Princípio preventivo: os riscos e os danos ambientais devem ser evitados o 

máximo possível, devendo ser avaliados previamente com o objetivo de 

escolher a solução adotada; 

3. Princípio compensatório: compensações a vítimas de poluição e outros 

danos ambientais deve estar previstas na legislação; 

4. Princípio do poluidor pagador: os custos da remediação ambiental e das 

medidas compensatórias devem ser arcados pelas partes responsáveis. 
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Com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento sustentável, os princípios 

descritos e suas relações com o tripé da sustentabilidade devem ser conhecidos e aceitos 

pelas empresas, pela sociedade e pelo Governo. 

Muitas das empresas, que adotam e comunicam sua “sustentabilidade” através 

de relatórios públicos, são organizações multinacionais, com impacto significativo nas 

regiões que atuam sobre o emprego e a economia em geral. Quando sustentabilidade 

toma forma, essas empresas são de grande importância para a sociedade, uma vez que 

os caminhos que definem e usam a sustentabilidade, afetam outras organizações e como 

o conceito será percebido pelos demais. Os órgãos normalizadores e os interesses 

políticos (externo e interno) também desempenham um importante papel neste contexto, 

pela influência exercida nos gestores, afetando a maneira como as organizações, 

especialmente as pequenas e médias empresas, assumem a sustentabilidade e práticas 

sustentáveis (Wikström, 2010).  

 

 

3.3 - Avaliação do desempenho sustentável 

 

Remetendo-se novamente ao tripé da sustentabilidade, sabe-se que uma escassez 

econômica é rapidamente refletida no mercado, mas o mercado demora muito a 

perceber uma escassez social ou ambiental. Organizações têm se utilizado de 

ferramentas isoladas de gestão ambiental, social e econômica, resultando em avaliações 

parciais de desempenho nas três dimensões. Emerge a necessidade de avaliar o 

desempenho de uma forma global, considerando as três dimensões de forma agregada. 

Avaliar significa calcular, estimar e para que avaliações sejam possíveis é 

necessário quantificar metas, resultados e investimentos. O objetivo de qualquer sistema 

de mensuração organizacional, segundo Kaplan & Norton (1997, p. 153), deve ser 

“motivar todos os executivos e funcionários a implementar com sucesso a estratégia da 

sua unidade de negócios” e afirmam ainda que “as empresas que conseguem traduzir a 

estratégia em sistemas de mensuração têm muito mais probabilidade de executar sua 

estratégia porque conseguem transmitir objetivos e metas”. Avaliar o desempenho 

consiste em comparar resultados alcançados com os esperados (planejados) e é muito 
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salutar que as empresas ampliem o conceito de avaliação de desempenho para uma 

gestão de desempenho.  

A gestão de desempenho abrange o planejamento, acompanhamento e avaliação 

do desempenho com o intuito de melhorar as atividades objetivando estimular o alcance 

de metas organizacionais. Segundo Guimarães; Nader; Ramagem (1998), a gestão de 

desempenho pode ser utilizada nos mais diversos níveis: corporativo, divisional ou 

funcional, grupal e individual com objetivos pertinentes a cada nível.  

Portanto, a gestão de desempenho faz parte de um processo maior de gestão 

organizacional, uma vez que permite rever estratégias, objetivos, processos de trabalho 

e políticas de recursos humanos, entre outros, objetivando a correção de desvios e dando 

sentido de continuidade e sustentabilidade à organização (Guimarães; Nader; Ramagem, 

1998). Sustentabilidade organizacional, segundo Schaltegger & Burritt (2006), pode ser 

considerada como uma abordagem ampla que inclui várias características, em especial 

relacionadas com a integração contextual de aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

 

 

3.3.1 - Balanced Scorecard 

 

Uma ferramenta de gestão que apoia a implementação bem sucedida de 

estratégias corporativas é o Balanced Scorecard (BSC), proposto por Kaplan & Norton 

(1992). Trata-se de uma técnica bastante difundida na academia e aplicada nas mais 

diferentes organizações para auxiliar a gestão de desempenho. Os autores acreditavam 

que “os métodos existentes para avaliação do desempenho empresarial, em geral 

apoiados em indicadores contábeis e financeiros, estavam se tornando absoletos” 

(Kaplan & Norton, 1997, p.VII). Fator motivador para o desenvolvimento, pelos 

autores, do BSC que suporta o alinhamento e a gestão de todas as atividades 

corporativas de acordo com sua relevância estratégica ao relacionar atividades 

operacionais e não-financeiras através de uma série de relações de causa e efeito 

(causalidade). 



Avaliação do desempenho sustentável 

42 

Claudia Aparecida Cavalheiro Francisco, maio/2013 

 

Segundo os mentores do BSC o nome reflete “o equilíbrio entre objetivos de 

curto e longo prazos, entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de 

tendências (leading) e ocorrências (lagging) e entre as perspectivas interna e externa 

de desempenho” (Kaplan & Norton, 1997, p.VIII). 

O conceito do BSC baseia-se no pressuposto de que a eficiência no uso de 

capital de investimento não é mais o único determinante para vantagens competitivas. 

Outros fatores, ditos como não-financeiros, como capital intelectual de criação de 

conhecimento, ou excelente orientação para o cliente tornam-se importantes para a 

vantagem competitiva. De maneira a incorporar todos esses fatores, Kaplan & Norton 

(1992), sugeriram uma nova abordagem para medição de desempenho que se centra na 

estratégia da empresa em quatro perspectivas, apresentadas na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Quatro perspectivas do BSC. Fonte: Adaptado de Kaplan & Norton (1992, p. 72) 

 

Essa decomposição é normalmente sugerida com a finalidade de permitir aos 

gestores uma observação de todo o espectro de desempenho da organização de forma 

holística. Kaplan & Norton (1997) enfatizam que essa decomposição é uma sugestão e 

que dependendo das especificidades das empresas outras dimensões poderão ser 

incluídas e destacam ainda que as perspectivas se complementam e não são em 
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momento algum, objetivos isolados e independentes. Portanto, as relações de 

causalidade deveram ser observadas e mantidas. 

Por tratar-se de uma sugestão, a divisão apresentada para as perspectivas das 

organizações não precisa, necessariamente, ser seguida a risca. Autores como 

Ramanathan & Ramanathan (2011), utilizaram seis perspectivas diferentes na análise de 

desempenho do setor de saúde do Reino Unido e Chang (2007), utilizou de 4 a 6 

perspectivas em outro trabalho na área de saúde. Em virtude do exposto conclui-se que 

a metodologia pode ser adaptada conforme as necessidades e especificidades 

empresariais. 

Neste trabalho serão consideradas as quatro tradicionais perspectivas: 

“Financeiro”, “Cliente”, “Processos Internos” e “Aprendizado e Crescimento”. A seguir 

é apresentado um detalhamento de cada perspectiva e suas abordagens. 

Perspectiva Financeira: Nessa perspectiva, os objetivos e todas as medidas 

devem e precisam desempenhar dois papéis fundamentais para sua melhor utilização. 

Um deles é definir o desempenho financeiro desejado pela estratégia; o segundo é de 

servir como meta principal para os objetivos e medidas das demais perspectivas 

propostas, sendo o desfecho das relações de causa e efeito das demais perspectivas do 

BSC, com o objetivo de um desempenho financeiro superior. 

Perspectiva do Cliente: Essa perspectiva identifica os segmentos de clientes e 

mercados nos quais a organização deseja competir, que representam as fontes que irão 

produzir o componente de receita dos objetivos financeiros, as medidas devem 

expressar fatores que tornem os clientes satisfeitos e fiéis.  

Perspectiva dos Processos Internos: Visa identificar os pontos chaves para que 

uma empresa atuante em determinado setor venha atender às expectativas dos clientes e 

dos acionistas, as medidas devem expressar processos internos eficientes e consistentes, 

produzindo serviços e produtos de alta qualidade.  

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento: Descreve a infraestrutura necessária 

para a realização dos objetivos das outras três perspectivas. Observa-se que todas as 

outras três perspectivas dependerão da capacidade dos funcionários, dos sistemas de 

informações e da motivação. São exatamente estas atividades nas empresas que tratam 

estas perspectivas e as medidas devem expressar funcionários motivados e habilitados e 
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considerada por Kaplan & Norton como uma das mais importantes perspectivas e a que 

possui a menor quantidade de medidas por parte das organizações, o que é frustrante na 

opinião dos pesquisadores tendo em vista que “uma das metas mais importantes para a 

adoção do scorecard como ferramenta de gestão e controle é promover o crescimento 

das capacidades individuais e organizacionais” (Kaplan & Norton, 1997 p. 150) 

A finalidade de um BSC é formular um sistema hierárquico de objetivos 

estratégicos nas quatro perspectivas, derivados da estratégia e alinhado em direção à 

perspectiva financeira, conforme apresentado na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Hierarquia entre as quatro perpectivas do BSC 

Kaplan & Norton (1997 p. 155) afirmam que “estratégia é um conjunto de 

hipóteses sobre causas e efeitos” e as relações causais podem ser expresas por uma 

sequência de afirmativas do tipo “se-então”. Com base em tal sistema causal de 

objetivos, são formuladas medidas (indicadores) correspondentes em todas as quatro 

perspectivas. Geralmente são empregados 4 ou 5 indicadores por perspectiva, gerando 

uma combinação de 15 a 25 medidas financeiras e não-financeiras agrupadas em quatro 

perspectivas. Esses indicadores são divididos em indicadores lag e lead. Os indicadores 

lag representam as medidas genéricas de resultados, ações passadas e eventos já 

sucedidos (ex. lucratividade, participação de mercado, satisfação de clientes, retenção 

de clientes, habilidades dos funcionários, etc.) e são insuficientes para uma 

representação completa da estratégia da organização.  
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O BSC complementa essa insuficiência com a medição de outros tipos de 

indicadores de tendência que se designam por indicadores lead que medem atividades 

que conduzem, direcionam ou induzem a resultados futuros (ex. horas de formação, 

tempo gasto com clientes, etc.). De maneira resumida os indicadores lead – são a causa 

ou origem e lag – são os resultados ou efeitos. Uma representação dos indicadores é 

apresentada na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Ilustração dos indicadores lead e lag. Fonte: Adaptado de Santos (2008) 

A integração dos indicadores nas perspectivas traduz a estratégia em termos de 

objetivos, medidas e metas. Em vez de representar a estratégia como um conjunto 

disperso de indicadores e medidas, estes são ligados por relacionamento de causa e 

efeito. Deve-se ressaltar que a ligação de causalidade dos indicadores lead e lag não 

ocorre somente dentro das perspectivas individuais, mas também através da cadeia de 

relacionamentos entre as quatro perspectivas do BSC. Isto significa que os indicadores 

de resultado (lag) estão atuando como indicadores de desempenho (lead) para uma 

perspectiva num nível superior.  
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Kaplan & Norton (1997, p. 173) destacam que as medidas de resultados (lag) 

sem os vetores de desempenho (lead) “criam ambiguidade em relação à maneira como 

os resultados devem ser alcançados”, da mesma forma que os vetores de desempenho 

dissociados das medidas de resultados incentivam programas de melhoria localizados, 

que talvez não agreguem valor a curto nem a longo prazo à organização. 

Atkinson (2006) destaca em seu trabalho que um número substancial de 

empresas de grande porte utiliza BSC em suas avaliações de desempenho. No Brasil, a 

divulgação das pesquisas sobre a implementação do BSC estão praticamente limitadas a 

dissertações de mestrado e dentre elas destaca-se Giuntini (2003), com um estudo sobre 

o uso do BSC na Alcoa – unidade de Poços de Caldas e Russo (2011), que elaborou um 

modelo de avaliação da institucionalização do BSC nas organizações, apresentando um 

estudo de caso na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP). Um estudo sobre a implementação do BSC no Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial Diretório Geral Bahia (SENAI/BA) foi desenvolvido por 

Souza (2005). 

Entretanto, Atkinson (2006) apresenta em seu artigo, as dificuldades e falhas 

existentes na aplicação da metodologia BSC nas empresas e evidencia baseado no 

trabalho de outros pesquisadores, a necessidade de adaptações do BSC a outras 

ferramentas para uma avaliação da gestão do desempenho nas organizações. Silva; 

Santos; Prochnik (2008), motivados pela informação de fracassos ocorridos na 

implementação do BSC pela literatura (Figura 3.5), analisaram a percepção dos agentes 

responsáveis pela implementação do BSC na Petrobrás. 
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Figura 3.5. Principais críticas ao Balanced Scorecard 

 

Os problemas apresentados pelos autores podem ser solucionados com uma 

especial atenção no momento da elaboração do BSC objetivando uma clara 

compreensão dos valores, metas, objetivos estratégicos da empresa. Bhagwat & Sharma 

(2007), no artigo sobre a implementação do BSC para supply chain em pequenas e 

médias empresas chinesas, relatam erros comuns que devem ser evitados quando ocorre 

a implementação do BSC, são eles: (i) a não inclusão de objetivos específicos em longo 

prazo; (ii) a falta de relacionamento entre as principais medidas de desempenho ao 

usuário-chave por meio da relação de causa e efeito e finalmente; (iii) a falta de 

comunicação. Os autores descrevem os seguintes passos, apresentados na Figura 3.6, 

como adequados a fim de implementar efetivamente o BSC como um sistema de gestão 

estratégica. 

 

Figura 3.6. Passos para implementação do BSC. 
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Segundo Ramanathan & Ramanathan (2011), o BSC provê complexas 

informações dos negócios auxiliando na tomada de decisão mas detêm uma carência na 

metodologia, por não incluir qualquer técnica objetiva de mensuração. Os autores 

afirmam ainda, a existência de um grande problema quando considerado um grande 

número de medidas em cada perspectiva, limitando a capacidade dos gestores de 

compreender a informação. Entretanto, Chiang & Lin (2009) afirmam que DEA
2
 é 

capaz de melhorar as limitações do BSC e fornecer informações mais úteis para os 

gestores. 

 

 

3.3.2 - Relações de causalidade entre as quatro perspectivas do BSC 

 

A metodologia BSC enfatiza que, para alcançar os objetivos na perspectiva 

financeira, todos os objetivos e medidas das outras perspectivas devem estar ligados 

(Kaplan & Norton, 1997). Para conseguir um efeito sinérgico, as empresas devem 

enfatizar a relação de causa e efeito entre as medidas do BSC. Olve; Roy; Wetter (2000) 

argumentaram que o maior valor em recursos humanos e de capital de desenvolvimento 

devem ser os principais indicadores de melhoria na perspectiva do cliente e a 

lucratividade. Os autores desenvolveram ainda um modelo de relação de causa e efeito 

entre as medidas do BSC indicando que as medidas de desenvolvimento de recursos 

humano iriam influenciar a perspectiva de processos internos da empresa, que 

influenciam na perspectiva do cliente e que as três perspectivas anteriores influenciam 

de forma significativa na perspectiva financeira. 

De maneira similar, Chiang & Lin (2009) desenvolveram e comprovaram 

estatisticamente a validade de três hipóteses para relacionar a causalidade do BSC, são 

elas: 

Hipótese 1: Os fatores da perspectiva de aprendizado e crescimento do BSC 

terão um impacto significativo sobre os fatores da perspectiva dos processos internos da 

organização. 

                                                
2 DEA é uma metodologia baseada em programação linear e tem a capacidade de combinar o desempenho 
em termos de medidas múltiplas em uma única medida, geralmente chamado como o escore de eficiência. 

DEA é brevemente descrito no capítulo 4. 
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Hipótese 2: Os fatores da perspectiva dos processos internos do BSC terão um 

impacto significativo sobre os fatores da perspectiva do cliente. 

Hipótese 3: Os fatores da perspectiva do cliente do BSC impactam 

significativamente sobre os fatores da perspectiva financeira. 

Um BSC, bem elaborado, deve descrever a sua estratégia através dos objetivos e 

as medidas escolhidas. Estas medidas devem estar unidas em uma cadeia de causa-e-

efeito dos condutores de desempenho (indicadores) em todo o caminho partindo da 

perspectiva de Aprendizado e Crescimento até a financeira, pois a melhoria dos 

processos é refletida na perspectiva financeira. Com base no exposto, este trabalho 

segue as inter-relações entre as quatro perspectivas do BSC da maneira apresentada na 

Figura 3.7, ou seja: 1 - a perspectiva de aprendizagem e crescimento impacta na 

perspectiva dos processos internos; 2 - a perspectiva dos processos internos tem 

influência sobre a perspectiva do cliente; 3 - o aprendizado e crescimento, processos 

internos e perspectiva do cliente impactarão de forma significativa sobre as perspectivas 

financeiras do BSC. 

 

Figura 3.7. Relações de causa e efeito entre as quatro perpectivas do BSC. 
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3.3.3 - Adequação do BSC para a gestão de sustentabilidade – 

Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) 

 

Conceitualmente, a gestão da sustentabilidade procura resolver o problema da 

sustentabilidade organizacional de forma integrada. Postula que é desejável que o 

desempenho das empresas melhore simultaneamente nas três dimensões da 

sustentabilidade - econômica, ambiental e social, para que as empresas contribuam 

efetivamente para o desenvolvimento sustentável (Figge et al., 2002). Como podem 

ocorrer conflitos a partir de um ponto de vista pragmático da sustentabilidade nos 

negócios entre o desempenho dos três pilares da sustentabilidade, a gestão deverá 

primeiramente identificar e aproveitar oportunidades para melhorias simultâneas em 

todas as três dimensões de modo a alcançar fortes contribuições corporativas para 

sustentabilidade.  

Para implementar estratégias de sustentabilidade, os gestores necessitam 

conhecer profundamente as decisões que devem ser tomadas a fim de melhorar o 

desempenho organizacional, bem como suas conseqüências. Isto requer uma análise 

cuidadosa de indicadores de desempenho chave, por sua quantificação e seu 

alinhamento com os objetivos estratégicos. Assim sendo, Chalmeta & Palomero (2011) 

afirmam que o BSC continua a ser um instrumento adequado para a realização dessas 

tarefas. 

Nesse sentido, Hubbard (2009) detectou que a dificuldade das empresas, para 

avaliar o desempenho sustentável, consiste na obtenção de informações confiáveis e que 

representem os objetivos estratégicos nas três dimensões. Quanto à questão ambiental, 

muito já foi avançado em relação às certificações, a dimensão financeira também não 

apresenta maiores dificuldades, pois as empresas estão acostumadas a avaliar seus 

desempenhos pelos indicadores financeiros, geralmente constantes de balanços, etc. O 

real problema reside na dimensão social, as empresas são conseguem quantificar seus 

impactos sociais e responsabilidade social. Para muitas organizações, o desempenho 

social é desencadeado pelas obrigações legais, pressões de clientes ou até mesmo 

valores dos empresários. Diversas organizações não-governamentais têm surgido no 

intuito de classificar essas empresas quanto ao desempenho social por meio de 
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ranqueamentos como: empresa cidadã, melhores empresas para trabalhar, dentre outros. 

Entretanto ainda não existe consenso sobre quais medidas realmente representam os 

aspectos sociais. 

No BSC todos os aspectos relevantes para a realização de uma vantagem 

competitiva permanente devem ser incluídos nas quatro perspectivas. Portanto, as 

atividades críticas da empresa para o sucesso do negócio estão incluídas e as causas 

estão ligadas aos efeitos. Na formulação de um BSC os objetivos e indicadores em todas 

as perspectivas, são deduzidos a partir dos objetivos estratégicos financeiros em um 

processo top-down. Esta estrutura hierárquica do BSC garante que todas as atividades 

de negócio são ligadas ao sucesso da implementação da estratégia de negócios. Esta 

característica do BSC também pode ser utilizada para os aspectos ambientais e sociais. 

A inclusão desses aspectos, com as perspectivas do BSC, oferece a possibilidade de 

integrar as dimensões ambiental e social nas atividades de negócios tradicionais. Essa 

abordagem para a gestão da sustentabilidade visa a realização simultânea de objetivos 

ambientais, sociais e econômicos (Figge et al., 2002). 

Sumarizando, para uma avaliação do desempenho sustentável é necessário 

agregar os conceitos de sustentabilidade a uma gestão de desempenho e o BSC é um 

promissor ponto de partida para integrar a gestão ambiental e social com a 

administração geral de uma empresa. A gestão da sustentabilidade com o BSC ajuda a 

superar as deficiências das abordagens convencionais para os sistemas de gestão 

ambiental e social, integrando os três pilares da sustentabilidade em uma única 

ferramenta de gestão estratégica global (Figge et al., 2002). 

A integração das dimensões, segundo Figge et al. (2002), oferece três vantagens 

principais: 

(i) Que a gestão da sustentabilidade não seja ameaçada por uma crise 

econômica da organização. Normalmente quando as empresas se encontram 

em dificuldades financeiras, os custos que não são facilmente percebidos 

para o desenvolvimento econômico são “cortados” primeiro. 

(ii) Ajuda a disseminar a idéia de desenvolvimento sustentável no negócio e 

serve como um modelo adequado a outras empresas. 

(iii) Uma integração entre os aspectos sociais e ambientais na gestão de 

negócios, em geral, garantem que a sustentabilidade empresarial abranja 
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todas as três dimensões da sustentabilidade, que envolve também o nível 

econômico. Normalmente, é implicitamente assumido que estes aspectos 

suportem uma relação complementar entre si. Assim, do ponto de vista da 

sustentabilidade, é mais favorável que um negócio melhore o desempenho 

em todas as dimensões da sustentabilidade simultaneamente. 

Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) é um modelo que além das questões 

abordadas pelo BSC convencional, também aborda questões não-financeiras de alta 

relevância. O método proposto por Figge et al. (2002), combina a medição de 

desempenho de maneira simultânea com a gestão de desempenho em todas as 

dimensões da sustentabilidade. Os autores apresentam três alternativas de integração da 

sustentabilidade no BSC. A integração das dimensões sociais e ambientais, já que o 

BSC tradicional aborda sistematicamente a dimensão econômica, pode ser realizada, 

segundo os autores de três maneiras distintas: 

1. Integração dos aspectos ambientais e sociais dentro das quatro 

perspectivas do BSC, por exemplo: incluir medidas como uso da água e 

de energia dentro da perspectiva de processos internos; o 

desenvolvimento de alternativas para reuso e reaproveitamento de 

materiais podem ser incluídas na perspectiva econômica; 

2. introdução de uma quinta perspectiva, caracterizada como não-financeira 

no BSC tradicional, adicionando medidas sociais e ambientais nesta nova 

perspectiva, ou 

3. formulação de um scorecard específico ambiental e/ou social em 

separado, mas conexo como, por exemplo, com perspectivas sociais e 

ambientais para o uso de energia, resíduos, impactos para a sociedade, 

bem-estar e assim por diante. 

A primeira maneira de incorporação das dimensões da sustentabilidade acontece 

com a interligação de todos os aspectos ambientais e sociais nas quatro perspectivas, 

seguindo os seguintes passos: 

1) Identificar a estratégia da empresa e escolher o negócio estratégico. 

2) Identificar os principais aspectos ambientais e sociais. 

3) Determinar a relevância desses aspectos. 

4) Incorporá-los nas respectivas perspectivas do BSC. 
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A segunda maneira é pela introdução de uma perspectiva não-financeira no BSC 

tradicional, onde serão inseridas todos os principais aspectos ambientais e sociais. Dessa 

forma corre-se certo risco de isolar as duas dimensões (ambiental e social) e os gestores 

não identificarem o relacionamento intrínseco com as demais perspectivas. 

A última é através de uma dedução do BSC para a dimensão ambiental e/ou 

social. Entretanto, esta maneira somente torna-se possível após a elaboração do SBSC 

da primeira ou segunda maneira, pois segundo Figge et al. (2002), é necessário um 

conhecimento integrado de todas as dimensões, assim como um amadurecimento por 

parte dos gestores para alcançar o nível de dedução de um BSC ambiental e/ou social.  

A última opção foi implementada por Hubbard (2009), em seu trabalho para 

fundamentar o desenvolvimento da medida Organizational Sustinability Performance 

Index com o objetivo de integrar as medidas do BSC. O autor justifica a escolha por 

acreditar que é a opção mais facilmente implementada e apresenta um SBSC que 

engloba perspectivas econômicas, ambientais e sociais. O autor critica a terceira opção 

por ser incompatível com a natureza holística da sustentabilidade. Considerando a 

primeira opção, o autor apresenta restrições por considerar que os objetivos de 

sustentabilidade devem assumir os objetivos econômicos, devido a sua complexidade, 

impossibilitando assim, um retrato relativamente simples do desempenho da empresa. 

Outra consequência identificada pelo autor com a adoção dessa opção é a necessidade 

de expansão das perspectivas para acomodar as novas medidas, o que aumenta 

significativamente o número de objetivos, dificultando a compreensão e o 

gerenciamento. 

A importância de uma gestão integrada das questões de sustentabilidade, na qual 

indicadores de desempenho social, ambiental, financeiro e de risco não devem ficar 

sozinhos e separados uns dos outros, foi destacada por Schaltegger & Wagner (2006). 

Considerando o exposto e o objetivo deste trabalho em avaliar o desempenho 

sustentável dos postos de revenda de combustível da cidade de Natal/RN, incluindo 

também os aspectos financeiros, para que o futuro do negócio esteja garantido, adotou-

se a primeira maneira para formulação do SBSC. Com a identificação dos principais 

aspectos ambientais e sociais e sua incorporação nas quatro perspectivas do BSC 

tradicional: aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e financeiro. As 

críticas realizadas por Hubbard (2009) quanto a possível dimensão do SBSC é 
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rechaçada com a justificativa do uso de uma técnica multidimensional para mensurar os 

índices do desempenho sustentável, facilitando a compreensão dos objetivos numa 

única medida. 

Com o objetivo de identificar e avaliar as dimensões da sustentabilidade 

associadas às perspectivas tradicionais do BSC, Oliveira et al. (2012) propõem o uso de 

uma Matriz de Alinhamento Estratégico Sustentável (MAES), onde as linhas são 

representadas pelas quatro perspectivas do BSC e as colunas são formadas pelas três 

dimensões da sustentabilidade o que facilita a elaboração dos indicadores e medidas 

para a elaboração do SBSC da primeira maneira, onde os indicadores das dimensões da 

sustentabilidade são incorporados nas perspectivas tradicionais do BSC. 

Os trabalhos que integram o BSC e a sustentabilidade geralmente são 

desenvolvidos no âmbito conceitual devido à precocidade do tema. Algumas das 

aplicações práticas encontradas na literatura são apresentadas no Quadro 3.1. 

As relações de causa e efeito no SBSC devem estar relacionadas a recursos, 

capacidades e atividades e não incluir somente custos ambientais, mas todos os 

resultados diretos e indiretos. A interpretação do “equilibrado” nesse caso é estendido 

para as intenções e objetivos da sustentabilidade organizacional (Möller & Schaltegger, 

2005). 
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Autor Local Descrição 

Schaltegger & Wagner 

(2006) 

Aeroporto de Hamburgo – 

Alemanha 

Medidas e gerenciamento sustentável com o uso do SBSC, incluindo uma 

quinta perspectiva não-financeira. 

Dias-Sardinha & Reijnders 

(2005) 

13 grandes empresas de Portugal. Elaboração do BSC com quatro perspectivas: Criação de valor do Triple 

Bottom Line, Stakeholders, Processos e Aprendizagem 

Dias-Sardinha; Reijnders; 

Antunes (2007) 

3 grandes empresas portuguesas Elaboração do SBSC para a unidade de serviços ambientais das empresas, 

seguindo as perspectivas do trabalho de 2005. 

Presley & Maede (2010) Empresa construção americana Elaboração do BSC sustentável e mensuração através da metodologia 

Enterprise Performance Management Methodology (EPMM) para cálculo 

dos benchmarking. 

Hsu et al. (2011) Indústria de semicondutores de 

Taiwan 

Elaboração do SBSC, inicialmente com 25 indicadores, reduzido aos 5 

mais importantes o desempenho sustentável por meio de técnicas 

multicritério, com objetivo de facilitar as avaliações. 

Tsai; Chou; Hsu (2009) Grande empresa de Taiwan 

(fabricação de chips) 

Utiliza o SBSC específico para selecionar uma carteira de investimentos 

socialmente responsáveis utilizando técnicas de decisão multicritério. 

Guimarães; Simões; 

Marques (2010) 

4 tipos de limpeza urbana Elaboração de um mapa estratégico para encontrar o benchmarking entre as 

opções para coleta de lixo urbano. 

Chalmeta & Palomero 

(2011) 

16 empresas de diversos setores. Estudo de caso para avaliar a inclusão das dimensões sociais e ambientais 

no BSC das organizações com o objetivo do negócio sustentável. 

Dias-Sardinha; Reijnders; 

Antunes (2011) 

23 shopping centers: Europa, 

China, Australia e USA. 

Propõem um quadro para avaliação de desempenho com categorias e sub-

categorias. 

Wang et al. (2013) Uma província chinesa – 

Shandong 

Modelo para avaliar o impacto da urbanização sobre o meio ambiente (ar). 

O modelo consiste em duas camadas (BSC e Pressão-Estado-Resposta). 

Costa & Menichini (2013) Indústria de limpeza italiana Modelo integra indicadores GRI (global reporting iniciative), perspectivas 

estratégicas do BSC e dimensões da sustentabilidade por meio de uma 

abordagem multicritério. 

Oliveira et al. (2012) Fábrica de cosméticos brasileira. Proposta da Matriz de Alinhamento Estratégico (MAES) para agregar as 

dimensões da sustentabilidade nas perspectivas do BSC. 

Quadro 3.1. BSC e sustentabilidade – estado da arte. Fonte: Elaboração própria. 
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3.4. Indicadores 

 

Diversas definições de indicadores são encontradas na literatura. Mueller et al. 

(1997) (in Siche et al., 2007, p.139) sustenta que um indicador pode ser um dado 

individual ou um agregado de informações, sendo que um bom indicador deve conter os 

seguintes atributos: simples de entender; quantificação estatística e lógica coerente; e 

comunicar eficientemente o estado do fenômeno observado. Segundo o IBGE (2004), 

indicadores são “ferramentas constituídas por uma ou mais variáveis que, associadas 

através de diversas formas, revelam significados mais amplos sobre os fenômenos a que 

se referem” ou pode ser definida ainda como “uma medida quantitativa ou qualitativa 

que é usada para demonstrar modificações ou para simplificar a informação, servindo 

para entender e valorizar fenômenos complexos” (INECE, 2008). 

Normalmente, os sistemas de indicadores das empresas têm somente natureza 

financeira o que, segundo Kaplan & Norton (1997), pode levar as empresas a investirem 

demais em soluções rápidas e superficiais em detrimento da criação de valor a longo 

prazo para um crescimento futuro. Como o que não é medido não é gerenciado, 

inquestionavelmente são necessários indicadores que possam representar a métrica 

organizacional em todas as perspectivas e dimensões. 

Segundo Kaplan & Norton (1997), as quatro perspectivas do BSC equilibram os 

objetivos de curto e longo prazos e todas as medidas apontam para a execução de uma 

estratégia integrada. Os autores destacam que as medidas de desempenho financeiro 

indicam se a estratégia de uma empresa, sua implementação e execução estão 

contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros. Objetivos financeiros 

normalmente estão relacionados à lucratividade, que pode ser medida, por exemplo, 

pela receita operacional, retorno sobre capital investido ou pelo valor econômico 

agregado ou ainda pelo crescimento das vendas ou a geração de fluxo de caixa. 

Ainda segundo os autores, na perspectiva do cliente incluem-se medidas como 

satisfação do cliente, retenção de clientes, aquisição de novos clientes, lucratividade dos 

clientes, rapidez da produção, pontualidade das entregas e fluxo constante de produtos e 

serviços inovadores. Kaplan & Norton (1997, p.90) apresentam três classes de atributos 

nas quais se devem selecionar objetivos e medidas para melhores resultados, são elas: i) 
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atributos de produtos e serviços: funcionalidade, qualidade e preço; ii) relacionamento 

com o cliente: qualidade da experiência de compra e relações pessoais e, iii) imagem e 

reputação. 

Na perspectiva dos processos internos, os autores destacam que as medidas 

deverão estar voltadas para os processos internos que terão maior impacto na satisfação 

do cliente e na consecução dos objetivos financeiros da empresa. Kaplan & Norton 

(1997, p. 122) orientam que as empresas devem identificar características de custo, 

qualidade, tempo e desempenho que lhes permitam oferecer produtos e serviços de 

qualidade superior aos seus clientes atuais. As empresas prestadoras de serviços devem 

identificar os processos internos que possam afetar negativamente os custos, a 

capacidade de resposta ou o nível de satisfação dos clientes. 

A última perspectiva desenvolve objetivos e medidas para orientar o 

aprendizado e o crescimento organizacional. São esses objetivos que oferecem a 

infraestrutura que possibilita a consecução dos objetivos das outras três perspectivas. 

Provêm de três fontes principais: pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais 

onde as empresas deverão investir na reciclagem de funcionários para que suas mentes e 

capacidades criativas sejam mobilizadas no sentido dos objetivos organizacionais, no 

aperfeiçoamento da tecnologia de informação e dos sistemas e no alinhamento dos 

procedimentos e rotinas organizacionais. As medidas dessa perspectiva incluem uma 

combinação de medidas genéricas de resultados como satisfação, retenção, treinamento 

e habilidade dos funcionários. 

Ampliando a discussão sobre um sistema de medição, os autores Kaplan & 

Norton (1997) afirmam que o mesmo deve tornar explícitas as relações entre os 

objetivos (medidas/indicadores) nas várias perspectivas para que os objetivos possam 

ser gerenciados e validados. As medidas devem ser interligadas para comunicar um 

pequeno número de temas estratégicos amplos, como o crescimento da empresa, a 

redução de ricos ou o aumento da produtividade. Qualquer medida selecionada deve 

fazer parte de uma cadeia de relações de causa e efeito que culminam com a melhoria 

do desempenho financeiro. Cadeia esta que deve permear todas as quatro perspectivas 

de um BSC. Por exemplo: para alcançar os objetivos econômicos, os clientes deverão 

continuar consumindo; para que os clientes continuem consumindo é necessário um 

bom atendimento (rapidez e qualidade) realizado nos processos internos; que, por sua 
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vez, somente são possíveis por meio de funcionários satisfeitos, capacitados e 

motivados. 

Considerando o exposto, os indicadores a serem utilizados neste trabalho 

contemplam as três dimensões da sustentabilidade, vinculados às quatro perspectivas do 

BSC e associados com as respectivas estratégias da empresa. 

 

 

3.5 Mensuração do Balanced Scorecard 

 

Conforme destacado anteriormente, uma carência identificada no BSC proposto 

por Kaplan & Norton, é a ausência de uma metodologia objetiva para a mensuração 

(Ramanathan & Ramanathan, 2011). O problema é agravado conforme o número de 

medidas em cada perspectiva é aumentado, o que inviabiliza a análise de todos os 

indicadores de maneira simultânea para apoiar uma tomada de decisão.  

Em geral, não há uma estrutura matemática ou um padrão lógico analítico 

sugerido aos usuários do BSC (Rickards, 2003). Para reduzir o grau de subjetividade, 

alguns pesquisadores têm utilizado abordagens estatísticas como análise multivariada, 

clusterização e análise de componentes principais (Vila; Costa; Rovira, 2010; Bi; Zhou; 

Zhou, 2010). Com o mesmo objetivo, Tomaz et al. (2012) propõem o uso de Data 

Mining, mais especificamente, as técnicas para construção de regras de associação para 

os objetivos do BSC. 

Com o objetivo de resolver o problema de medidas subjetivas, diversos estudos 

têm associado à abordagem BSC com técnicas de análise multicritério, devido à 

natureza multidimensional de um sistema BSC. A maioria das aplicações utiliza o 

Analytic Hierarchy Process (AHP) ou a Anatlytic Network Process (ANP) (De Wayne, 

2004; Leung; Lam; Cao, 2006), enquanto outras ferramentas de análise multicritério 

foram aplicadas em passos específicos como para a construção das relações de 

causalidade (por exemplo: DELPHI e Mapas Cognitivos Fuzzy) exigidas pelo BSC ou 

do processo de medição do desempenho (exemplo: SMART – Simple Multicriteria-

Atribute Rating Tecnique). 
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AHP é um método de tomada de decisão desenvolvido por Saaty (1980), que 

permite a avaliação conjunta, de maneira comparativa, com o uso de variáveis 

qualitativas e quantitativas em problemas de avaliação. Apresenta como resultado um 

conjunto de pesos gerado dessas comparações. A ANP foi proposta por Saaty (1996), 

com a finalidade de eliminar as deficiências e aumentar a funcionalidade da AHP, 

resultando num modelo completo que pode incorporar relações interdependentes entre 

perspectivas e critérios. A principal razão por trás do uso de AHP e ANP para análise do 

BSC é que a hipótese fundamental e características desses métodos estão alinhados com 

a estrutura do BSC (Yüksel & Dagdeviren, 2010). 

Nesse contexto, Karra & Papadopoulos (2005) desenvolveram um BSC para 

avaliar um hospital grego e aplicaram AHP para selecionar as medidas (indicadores) 

mais importantes e então avaliaram seus pesos. Hu et al. (2012) utilizaram AHP 

associado ao BSC para criar um sistema de avaliação de desempenho de hospitais 

militares chineses. Chan (2006) apresenta em seu trabalho a avaliação do desempenho 

de 95 hospitais, com 39 indicadores agrupados nas quatro perspectivas do BSC, 

estendendo o uso do BSC para avaliação um grupo de empresas.  

Leung; Lam; Cao (2006) sugerem o uso de ANP para superar o problema da 

interdependência entre as perspectivas e indicadores do BSC. A utilização da ANP 

permitiu a Poveda-Bautista; Baptista; Garca-Melón (2012), uma agregação das decisões 

dos especialistas sobre cada um dos indicadores selecionados aplicados numa indústria 

de plásticos na Venezuela. Com o mesmo objetivo foram utilizadas variações das duas 

técnicas como a AHP fuzzy (Lee; Chen; Chang, 2008) e ANP fuzzy (Dagdeviren & 

Yüksel, 2010; Yüksel & Dagdeviren, 2010). Para medir o desempenho da cadeia de 

fornecimento de um estaleiro na Colômbia, Adarme-Jaimes; Arango-Serna; Cogollo-

Flórez (2012), utilizaram uma aplicação da lógica fuzzy, obtendo resultados numéricos 

específicos sobre o desempenho global da cadeia e de cada perspectiva considerada 

(clientes, finanças e processos de aprendizagem e de crescimento), incorporando a 

imprecisão e indefinição dos referidos cálculos.  

Uma abordagem envolvendo o SBSC é apresentada por Hsu et al. (2011), onde 

25 indicadores de desempenho foram identificados através de questionários e fuzzy 

Delphi method (FDM). Na sequencia foram selecionados medidas de pesos para os 
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indicadores, com o uso da técnica ANP, para identificação dos cinco indicadores, mais 

importantes para o desempenho sustentável de indústrias de semicondutores de Taiwan. 

Outros métodos de análise multicritério também foram aplicados no 

desenvolvimento de um sistema BSC. Por exemplo, Valiris; Chytas; Glykas (2005) 

utilizaram a técnica SMART para selecionar as medidas adequadas para o 

desenvolvimento de um BSC em uma instituição financeira. De maneira similar, 

Bezama et al. (2007) combinou várias ferramentas de análise multicritério com a 

finalidade de desenvolver um modelo BSC que auxiliasse na seleção de projetos a 

serem empregados na remediação de corpos aquíferos e solos contaminados por 

hidrocarbonetos de petróleo na Austria. AHP foi aplicado para a análise dos pesos no 

primeiro nível de sub-objetivos e posteriormente foi utilizado SMART visando oferecer 

suporte aos objetivos de base e as medidas compostas e desempenho final foram 

avaliadas pela Teoria da Utilidade (Multi-Attribute Utility Theory - MAUT), 

propiciando uma análise de sensibilidade que facilitasse a escolha do projeto de 

remediação. 

Do mesmo modo, Wua; Tzeng; Chen (2009) estimaram a importância relativa 

dos indicadores escolhidos com o uso da técnica AHP fuzzy e adotaram métodos 

alternativos de análise multicritério (SAW, TOPSIS e VIKOR), com o objetivo de 

avaliar o desempenho das organizações bancárias. Similarmente, Akbari; Shaverdi; 

Tafti (2011) utilizaram AHP fuzzy para calcular os pesos relativos de cada um dos 21 

índices escolhidos, a fim de suportar indefinição e ambiguidade das informações e três 

métodos de análise multicritério (TOPSIS, VIKOR e ELECTRE) na classificação do 

desempenho de três bancos iranianos.  

A Figura 3.8 apresenta um resumo das aplicações citadas separados por país e 

aplicação. 
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Figura 3.8. Aplicações do uso de abordagens multicritério com SBC. Fonte: Elaboração 

própria. 

 

Um modelo integrado para seleção de investimentos socialmente responsáveis 

(SRI) é proposto por Tsai; Chow; Hsu (2009) com o uso do BSC sustentável. 

Primeiramente, os autores aplicaram o Decision Making Trial and Evaluation 

Laboratory (DEMATEL) na construção das relações de causalidade entre os 

indicadores e depois integraram a técnica DEMATEL com ANP e Zero-One Goal 

Programming (ZOGP) para selecionar uma carteira ótima de SRI considerando as 

restrições dos recursos disponíveis. 

Dando ênfase na natureza estratégica do BSC, Grigoroudis; Orfanoudaki; 

Zopounidis (2012) avaliaram estratégias de um hospital público na Grécia, e sugerem o 

uso de UTASTAR (uma adaptação do método UTA - UTilités Additives) com a 

finalidade de agregar o desempenho marginal dos indicadores, calculando os escores 

globais em cada uma das quatro perspectivas do BSC. Segundo os autores, os resultados 

auxiliam as organizações a avaliar e rever suas estratégias.  

Todas as aplicações mencionadas anteriormente justificam a utilização de 

métodos de análise multicritério no desenvolvimento e na avaliação do BSC, mostrando 

como esses métodos podem ser eficazmente adotados. Entretanto, ainda persiste a 

ausência de métodos que mensurem de forma efetiva as perspectivas do BSC, seja de 

maneira separada ou integrada, com foco na eficiência organizacional. De modo a 
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contemplar tais objetivos, diversos pesquisadores propuseram o uso de DEA 

conjuntamente com o BSC. Segundo Chiang & Lin (2009), BSC e DEA são 

metodologias complementares uma a outra, pois o BSC provê outputs apropriados 

(variáveis de desempenho) para DEA da mesma forma que DEA pode indicar o 

benchmarking para as empresas com base em suas variáveis de inputs e outputs, bem 

como transformar medidas de desempenho em informações gerenciais. 

O primeiro pesquisador a sugerir a utilização de DEA para medir objetivamente 

o desempenho em aplicações do BSC foi Tsang; Jardine; Kolodny (1999). Sendo 

seguido por diversos autores como Rickards (2003) que também sugeriu que o DEA 

poderia fornecer um método objetivo para chegar a alguns julgamentos sobre a 

eficiência do uso de recursos dentro do BSC. Ele sugeriu que o número total de medidas 

de desempenho deva ser reduzida para um nível que pode ser gerida com DEA. Assim, 

na aplicação do autor, a partir de uma longa lista de medidas utilizadas em toda a 

perspectiva do BSC, quatro inputs e quatro outputs foram selecionados para a aplicação 

na análise de eficiência de 69 empresas europeias usando DEA.  

Uma abordagem semelhante foi sugerida por Rouse; Putterill; Ryan (2002), na 

utilização do DEA em um conjunto reduzido de entradas e saídas derivados da estrutura 

BSC para avaliar a eficiência na manutenção de aeronaves. Wang (2006) fez uso da 

metodologia BSC em um modelo DEA para mensurar o desempenho de uma empresa 

de informática de Taiwan. Eilat; Golany; Shtub (2006) propuseram uma metodologia 

DEA para avaliar carteiras balanceadas de projetos P&D (pesquisa e desenvolvimento) 

para a contabilização interações entre os projetos. Por meio do BSC asseguraram que as 

entradas e saídas representavam perspectivas diferentes e foram utilizadas para avaliar 

os projetos, onde foram selecionadas apenas uma ou duas entradas ou saídas para cada 

perspectiva. Posteriormente, Eilat, Golany; Shtub (2008) desenvolveram uma extensão 

do modelo DEA, onde as medidas de inputs e outputs são agrupadas em perspectivas 

como proposto na abordagem do BSC e são incorporadas ao modelo DEA por meio de 

uma estrutura hierárquica que reflete as considerações do BSC. O modelo proposto foi 

ilustrado com uma aplicação num laboratório de pesquisa industrial para avaliar 

projetos de P&D. 

Para avaliar o desempenho de uma indústria de semi-condutores em Taiwan, 

Chen & Chen (2007) calcularam os escores de eficiência em cada uma das quatro 
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diferentes perspectivas do BSC e agregaram os resultados num modelo DEA, 

considerando um input fictício igual a 1 e os outputs os escores obtidos de cada 

perspectiva. Ramanthan & Ramanathan (2011) propuseram um método integrado que 

difere a partir destes estudos anteriores. Para avaliar o desempenho de autoridades de 

saúde do Reino Unido, os autores elaboraram um modelo BSC com seis perspectivas, 

com diferentes conjuntos de dados em cada perspectiva. Com a metodologia DEA, 

calcularam os escores de eficiência de cada perspectiva e agregaram os escores pela 

média aritmética. 

Diante do exposto conclui-se a viabilidade de associar a metodologia DEA na 

avaliação do desempenho organizacional, baseado em modelos BSC. Torna-se evidente 

nos artigos apresentados até o momento, e os sistematizados no final do capítulo 4 desta 

tese, a carência de trabalhos que considerem a gestão da sustentabilidade organizacional 

na análise e, principalmente a ausência de tal avaliação em PMEs, o que caracteriza o 

ineditismo desta pesquisa. Comprova-se ainda a possibilidade do uso do DEA com o 

SBSC, pois a construção do SBSC é realizada na ênfase nas causas e efeitos, o que 

induz o raciocínio sistêmico dinâmico. Assim sendo, é possível uma associação entre as 

variáveis de inputs e outputs que relacionam as causas e efeitos dos processos nas 

diferentes perspectivas, tornando viável considerar os indicadores de tendência (lead) 

como inputs e os indicadores de ocorrências (lag) como outputs. 

Visando melhorar a objetividade do SBSC e tendo como objetivo obter uma 

avaliação do desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível, este 

trabalho irá associar a metodologia de gestão de desempenho - SBSC com DEA para 

obtenção de índices de eficiência sustentável, assim como o ranqueamento dos postos 

de revenda de combustível analisados.  

 

 

3.6 - Resumo 

 

Neste capítulo foram apresentadas noções e conceituações de sustentabilidade 

para fundamentar a pesquisa dentro das três dimensões: econômica, social e ambiental, 

pois uma empresa somente apresentará bom desempenho sustentável se for eficiente nas 
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três dimensões. Para fornecer subsídios para avaliação de desempenho organizacional, o 

método do Balanced Scorecard foi detalhado, desde sua conceituação e elaboração, 

com a proposta das quatro perspectivas: Aprendizado e Crescimento; Processos 

Internos, Clientes e Financeiro. Na sequência foi a presentada a proposta de Figge et al. 

(2002) de maneira a incluir as dimensões social e ambiental no BSC tradicional como 

forma de avaliar o desempenho sustentável das organizações. Foi detectada uma 

carência do BSC em modelos efetivos de medição e devido à complexidade do sistema 

de gestão do BSC e da interação necessária entre os indicadores, esta abordagem 

claramente confronta gerentes com um problema de otimização extraordinariamente 

complexo. Foram citados diversos artigos com o uso de ferramentas de análise 

multicritério como proposta para minimizar este problema dos sistemas BSC e dentre 

elas, destaca-se a DEA que se mostrou ser uma ferramenta útil para lidar com essa 

complexidade, sendo apresentadas diversas aplicações com seu uso. O capítulo 4 

apresenta os conceitos necessários para o entendimento da avaliação da eficiência 

sustentável por meio da técnica DEA, assim como uma sistematização dos trabalhos 

realizados associando BSC e DEA. 
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4. Mensuração da avaliação de desempenho 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever os principais conceitos ligados à 

técnica escolhida neste trabalho para a mensuração da avaliação de desempenho 

sustentável. A abordagem escolhida foi o Data Envelopment Analysis – DEA, que é 

uma ferramenta que utiliza um método não-paramétrico com a finalidade de determinar 

a curva de eficiência pelo uso de Programação Matemática para análise do desempenho 

relativo de unidades produtivas semelhantes. Serão apresentados neste capítulo, os 

principais conceitos ligados a esta técnica, modelos propostos, considerações sobre 

variáveis, assim como uma ligação com o SBSC para a avaliação do desempenho 

sustentável dos postos de revenda de combustível de Natal/RN.  

 

 

4.1 - Introdução 

 

Em uma discussão sobre a avaliação de desempenho organizacional é comum o 

uso de termos como “mais ou menos produtiva” e “mais ou menos eficiente” 

relacionado às organizações avaliadas. Isto nos remete a dois conceitos: produtividade e 

eficiência. Produtividade é uma medida de desempenho amplamente utilizada e 

calculada pela razão entre os insumos (entradas, inputs) e os produtos gerados (saídas, 

outputs) pela empresa. Ser eficiente está intimamente relacionado com a habilidade da 

empresa em transformar insumos em produtos, que é a chamada eficiência técnica.  

Os sistemas produtivos organizacionais podem ser avaliados a partir de uma 

análise detalhada de seus processos, compostos por indicadores representados pelas 

variáveis de entrada (inputs) e de saída (outputs). A Figura 4.1 apresenta um processo 

de maneira sistêmica com suas variáveis de inputs e outputs.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1. Composição da estrutura sistêmica de um processo. Fonte: Elaboração própria. 
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A medida de desempenho mais tradicional é a produtividade, que pode ser 

definida como o melhor aproveitamento dos insumos de produção. Mede a relação entre 

os insumos (físicos e custos) realmente empregados e a produção realmente alcançada. 

Quanto menor o nível de insumos para dado conjunto de unidades de produção, ou 

maiores unidades de produção para dado conjunto de insumos, maior o nível de 

produtividade e melhor o desempenho produtivo.  

A maneira mais simples de mensurar a produtividade é comparar um único 

produto com um único insumo, chamada de produtividade parcial por não considerar 

todos os fatores de produção. Entretanto, a produtividade parcial não é bem aceita na 

área empresarial pela possibilidade de gerar resultados inconsistentes, por atribuir a um 

insumo, o acréscimo produtivo que pode ter sido gerado por um insumo não incluído na 

análise (Cooper; Seiford;Tone, 2007). 

A deficiência identificada da produtividade parcial pode ser eliminada com a 

produtividade total, uma medida que considera todos os fatores envolvidos na produção 

e que corresponde à razão entre uma soma ponderada das quantidades de produtos 

gerados e das quantidades de insumos consumidos. Todavia, surgem dúvidas quanto aos 

critérios de escolha de quais insumos e produtos devem ser incluídos na análise e 

quanto aos pesos a serem considerados no processo de agregação. 

Sobre essas dúvidas, Knight (1933, in Lovell, 1993, p. 4) pondera que, se todos 

os produtos e insumos envolvidos na produção fossem incluídos na medida de 

produtividade total, essa medida seria sempre igual a “1” (um), quaisquer que fossem as 

quantidades de produtos gerados e de insumos consumidos (desde que algumas delas 

sejam diferentes de zero). Diante disso, Knight propôs definir produtividade como a 

razão entre a produção útil e o consumo útil, como mostra a Equação (1), na qual os 

preços virtuais da agregação    e    representam, respectivamente, as utilidades dos 

produtos e dos insumos relevantes para a empresa. Esse autor sugere que na prática os 

preços virtuais    e    sejam representados pelos respectivos preços de mercado. 

Entretanto nem sempre é possível, como por exemplo, quando o preço de algum 

produto ou insumo não existe ou não é confiável. 

Produtividade   
∑    

∑    
                                                                   

 

onde: 
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     - quantidade gerada do produto r, com ∑     

     - quantidade consumida do insumo i, com ∑     

   > 0 - utilidade do produto r na composição da produção útil. 

   > 0 - utilidade do insumo i na composição do consumo útil. 

 

A comparação da produtividade entre empresas ditas homogêneas, que atuam no 

mesmo ramo de atividades, gera medidas relativas de suas ineficiências. A 

produtividade varia conforme as diferenças nas tecnologias de produção disponíveis nas 

empresas, nas condições de eficiência associadas à tecnologia empregada e no ambiente 

em que ocorre a produção. A análise desses fatores leva à identificação de possíveis 

fontes de ineficiência, bem como opções que possibilitam um aumento na produtividade 

(Lovell, 1993). 

Um índice de eficiência produtiva pode ser obtido pela relação entre a 

produtividade de um sistema (P) e o máximo valor que essa produtividade pode atingir 

no atual contexto (Pmax) apresentado na Equação (2).  

            
 

    
                                                                                

onde: 

P = Produtividade atual da empresa e, 

Pmax = Produtividade máxima que pode ser alcançada por essa empresa. 

 

Para uma empresa é possível calcular dois tipos de eficiência: 

1. Eficiência absoluta – onde a produtividade máxima (Pmax) é um valor 

teórico e idealizado. 

2. Eficiência relativa – onde a produtividade máxima (Pmax) é a 

produtividade da empresa concorrente mais eficiente entre todas em 

análise. 

Baseado nos trabalhos de Debreu (1951) e Koopmans (1951), Farrel (1957) 

propôs uma abordagem para definir a medição da eficiência organizacional que 

utilizasse múltiplos inputs. Contudo o modelo restringia-se a exemplos com um único 

output. Nesse mesmo trabalho, o autor definiu que a eficiência constitui-se de duas 

componentes: a eficiência técnica, que reflete a habilidade de uma organização em gerar 

a quantidade máxima de output a partir de um montante fixo de input ou, dada uma 

quantidade de output a se produzir, utilizar a menor quantidade de inputs possível; e a 
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eficiência alocativa, que reflete a habilidade de uma organização em usar seus recursos 

em proporções ótimas, dados os seus respectivos preços. A combinação desses dois 

indicadores nos fornece uma terceira medida, a chamada eficiência econômica. 

Em 1978 Charnes; Cooper; Rhodes formularam a abordagem Data Envelopment 

Analysis – DEA, conhecido como modelo CCR (assumindo retornos constantes de 

escala) para mensurar radialmente índices de eficiência relativa. Com o auxílio de 

Programação Matemática não paramétrica, com múltiplas entradas e saídas, utilizando 

uma unidade tomadora de decisão (DMU – Decision Making Unit) como referencia a 

DEA gera uma envoltória dos planos de produção observados. Todos os planos de 

produção pertencentes a esta envoltória, que é a fronteira de produção, são eficientes 

tecnicamente e seus níveis de consumo e de produção são ótimos (considerando 

somente os dados e parâmetros analisados). Os índices da eficiência técnica associados 

aos demais planos de produção são os menores escalares positivos que contraem os 

consumos (ou os maiores escalares positivos que expandem as produções) projetando os 

planos sobre a fronteira. Determinada a eficiência do conjunto, as unidades produtivas 

mais eficientes podem balizar as ineficientes, sendo utilizadas como referência, no 

estabelecimento de metas para melhoria do desempenho com o objetivo final de 

alcançar a eficiência. 

A definição de eficiência técnica diz respeito à comparação entre a 

produtividade do plano de produção da empresa e a máxima produtividade que essa 

empresa pode alcançar. Para planos de produção que envolve a utilização de múltiplos 

insumos na geração de múltiplos produtos, a definição atualmente empregada de 

eficiência tem origem nos trabalhos de Vilfredo Pareto, que propôs o “bem-estar geral” 

como critério para o julgamento de qualquer política social. Esse autor defende que uma 

política social deve ser adotada sempre que ela cause alguma melhoria ao bem-estar do 

indivíduo sem reduzir o bem-estar de algum outro indivíduo (Wilhelm, 2006, p. 12). 

Uma das maneiras das empresas melhorarem seu desempenho produtivo dá-se 

por meio do aumento da eficiência técnica. A mensuração da eficiência técnica 

originou-se da definição de eficiência técnica de “Pareto-Koopmans” e da medida 

desenvolvida por Debreu (Färe; Grosskopf; Lovell, 1994, p. 7). Segundo a definição de 

“Pareto-Koopmans”, uma empresa é eficiente tecnicamente se, e somente se, um 

incremento em qualquer produto gerado pela organização (output) necessita de uma 

redução no nível de outro produto ou em um incremento de pelo menos um insumo 
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(input) utilizado e, se uma redução em qualquer insumo utilizado por ela implica num 

incremento em pelo menos outro insumo ou a redução em pelo menos de um produto 

(Wilhelm, 2006, p. 9). 

Após o desenvolvimento de DEA foram elaboradas outras medidas de eficiência 

técnica, como a medida radial proposta por Banker; Charnes; Cooper (1984) o BCC, 

considerando retornos variáveis de escala e a medida radial DST, de Deprins; Simar; 

Tulkens (1984). As medidas de CCR, BCC e DST diferenciam-se quanto à obtenção 

dos planos de produção ótimos (benchmarks) que constituem a envoltória. Na medida 

CCR, os benchmarks são gerados por combinações lineares positivas; na medida radial 

BCC, as combinações lineares que geram os benchmarks são convexas; na medida 

DST, os benchmarks são planos de produção observados na prática e, portanto a 

fronteira de produção é constituída unicamente por planos reais observados. 

 

 

4.2 - Análise envoltória de dados - Data envelopment analysis (DEA) 

 

DEA é uma ferramenta que utiliza um método não-paramétrico com a finalidade 

de determinar a curva de eficiência pelo uso de programação matemática de otimização, 

que permite analisar o desempenho relativo de unidades produtivas semelhantes (Cook 

& Seiford, 2009). Uma das vantagens do DEA é a possibilidade de usar múltiplos 

produtos e insumos para compor a análise, que podem ser variáveis contínuas, ordinais 

ou categóricas, bem como podem ser medidas em diferentes unidades. 

Para mensurar a eficiência e aplicar a DEA, faz-se necessário a definição de 

alguns conceitos como: 

1. Unidade Tomadora de Decisão (Decision making unit – DMU) – são as 

organizações ou unidades de produção a serem analisadas num estudo de 

análise de eficiência ou produtividade. As organizações podem ser públicas ou 

privadas, com ou sem fins lucrativos, representando diversos tipos de 

empresas. 

2. Inputs e Outputs – são respectivamente os recursos (insumos) disponíveis 

como entrada e produtos gerados (saídas) do processo. 
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3. Taxa de Eficiência (E) – é a taxa calculada pela razão entre a produtividade 

observada em uma dada unidade e a produtividade máxima que esta unidade 

pode alcançar, seu valor pode variar no intervalo entre (0,1). 

4. Fronteira de Eficiência – é o conjunto de todos os planos de operações 

eficientes. Se uma DMU obtiver uma taxa de eficiência igual a “1” será 

representada na fronteira; caso contrário, será representada abaixo dela. 

5. Benchmark – é algo que pode ser usado como padrão e serve de referência 

para outras coisas. Nesse contexto é uma DMU eficiente que serve de 

referência para alguma(s) DMU(s) ineficientes, o que possibilita o 

desenvolvimento de um plano de melhorias (metas) para estas unidades 

alcançarem um melhor desempenho. 

6. Folgas – são as quantidades extras a serem reduzidas (aumentadas) nos 

insumos (produtos) para que as organizações atinjam o conjunto de eficiência. 

7. Retorno de escala – relação entre produtos e insumos. Retornos podem ser 

constantes, crescentes ou decrescentes, dependendo se a produção cresce na 

mesma proporção, numa proporção maior ou numa proporção menor que os 

insumos, respectivamente. 

8. Tecnologia de Produção – conjunto de todos os planos de operações viáveis. 

Relações incorporadas ao processo de produção que determina a maneira de 

como os insumos podem ser convertidos em produtos. 

Eficiência técnica é a habilidade de evitar desperdícios, gerando tantos produtos 

quanto os insumos utilizados permitem, consumindo as menores quantidades de 

insumos necessários para a produção. A eficiência técnica pode ser calculada segundo 

duas orientações: orientação insumo (input) e orientação produto (outputs). Na 

orientação insumo procura-se a maior contração possível dos insumos, mantendo o 

nível de produção observado. Na orientação produto procura-se pela maior expansão 

possível do vetor produção, sem alterar o nível atual de consumo. 

 

 

4.2.1 - Procedimentos básicos para a aplicação da DEA 

 

Devido à diversidade de áreas em que a DEA pode ser apropriada, Golany & 

Roll (1989) desenvolveram uma sequência de procedimentos, os quais servem como 
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uma orientação, para a realização de um estudo de eficiência utilizando a técnica DEA. 

Os autores destacam três principais etapas para a execução da técnica, caracterizadas 

como: (1) Definir e selecionar as DMUs para a análise; (2) Determinar os indicadores 

(variáveis) de entrada e saída que sejam indispensáveis na avaliação da eficiência das 

DMUs selecionadas; (3) Aplicar os modelos DEA que sejam adequados à análise; e 

analisar os resultados. Esses procedimentos estão apresentados em forma de fluxograma 

na Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2. Fluxograma para a aplicação da técnica DEA. Fonte: Adaptado de Golany & Roll 

(1989, p. 240). 
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4.2.1.1 - Definição e seleção das DMUs para a análise 

 

DEA é uma técnica para avaliar a eficiência relativa de unidades (empresas, 

processos, etc.) que possam ser comparáveis entre si com o objetivo de melhorar seu 

desempenho. Isto implica que os diferentes desempenhos existam e possam ser 

medidos. Para que comparações possam ser realizadas é necessário que o conjunto de 

DMUs sejam homogêneos para a avaliação desejada. Segundo Golany & Roll (1989), 

ser homogênea significa que os objetivos sejam os mesmos, que possuam condições 

similares de mercado e que as variáveis (inputs e outputs) caracterizem a avaliação de 

todas as DMUs. 

Nessa etapa também merece atenção o tamanho do grupo de comparação, pois 

um bom desempenho da técnica DEA é dependente da relação entre o número de 

variáveis e de DMUs. Deve-se enfatizar que um número elevado de variáveis e um 

reduzido número de DMUs deixa a técnica suscetível a não discriminar corretamente as 

DMUs, pois pode avaliar muitas ineficientes como eficientes. Recomendações sobre o 

número mínimo de DMUs diferem entre os pesquisadores. Dyson et al. (2001) sugerem 

que o número de DMUs seja no mínimo o dobro do resultado da multiplicação do 

número de inputs pelo número de outputs. Cooper, Seiford; Tone (2007) observam que 

o número de DMUs deva ser, no mínimo, o maior valor entre: três vezes a quantidade 

das variáveis [3*(nº inputs + nº outputs)] ou a multiplicação do número de inputs pelo 

número de outputs (nº inputs * nº outputs). 

 

 

4.2.1.2 - Determinação das variáveis de entrada e saída 

 

A seleção adequada de variáveis é de suma importância para obtenção de 

resultados consistentes em DEA e deve ser realizada com extrema cautela. 

Primeiramente deve-se considerar a importância e a contribuição da variável para a 

análise, pois a confiabilidade da análise está baseada nessa essência. Dyson et al. (2001) 

destacam que a ausência de variáveis essenciais para a análise é referenciada como o 

primeiro problema para a seleção das variáveis. 
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Golany & Roll (1989) recomendam a elaboração de uma lista inicial de 

possíveis variáveis, seguida por um exame criterioso das variáveis sugeridas com o 

objetivo de eliminar os fatores que não contribuem na discriminação das DMUs ou 

aqueles que repetem, praticamente, a mesma informação. Normalmente a escolha dos 

inputs e outputs em DEA é subjetiva e espera-se que tenha alguma casualidade entre 

essas variáveis. Outputs são produzidos pelos inputs. No entanto, essa visão tradicional 

pode não ser sempre possível e não está necessariamente adotado em toda literatura 

DEA, especialmente depois que DEA começou a ser visto como uma ferramenta 

multicritério de tomada de decisão (Doyle & Green, 1993).  

As variáveis podem se apresentar das mais variadas maneiras: discricionárias, 

negativas, inteiras, binárias, indesejáveis, ficando a cargo do pesquisador a correta 

adoção das mesmas nos modelos mais adequados. 

Devido à importância na seleção de variáveis adequadas, a literatura evidencia 

diversos métodos, em diferentes abordagens, para a seleção de variáveis para o uso na 

técnica DEA com o objetivo de detectar quais são relevantes para a análise e quais não 

são. Considerando a homogeneidade das DMUs, um método muito utilizado é a análise 

de correlação das variáveis, que possibilita a exclusão de variáveis altamente 

correlacionadas entre si, pois seriam redundantes. O método é bastante criticado, pois 

uma correlação alta não representa, necessariamente, causalidade. Os métodos que se 

mostraram mais adequados para identificar quais variáveis podem ser omitidas utilizam 

análises multivariadas.  

Essencialmente, a escolha do método adequado a utilizar depende do contexto 

em que a técnica DEA está sendo aplicada e do critério de julgamento do usuário, visto 

que cada método apresenta vantagens e desvantagens em relação ao tempo de execução, 

a robustez, a altas correlações entre variáveis relevantes e irrelevantes, ao tamanho da 

amostra, a facilidade de implementação e a especificação dos retornos a escala. O 

Quadro 4.1 reúne algumas das abordagens amplamente utilizadas para orientar a 

especificação das variáveis na DEA. 

Para uma adequada seleção das variáveis, este trabalho fará uso de uma 

adaptação do método Stepwise, proposto por Wagner & Shimshak (2007). Conforme 

apresentado no Quadro 4.1, o método é balizado por duas abordagens: a abordagem 

backward e a abordagem forward. Na abordagem backward, o objetivo do método é 
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remover as variáveis que têm menor influência sobre o conjunto de DMUs eficientes, as 

quais definem o conjunto de referência. Similarmente, a abordagem forward visa 

adicionar a variável que tem a maior influência. A decisão para remover ou adicionar 

uma variável é baseada em uma simples avaliação dos escores de eficiência das DMUs. 

 MÉTODO DE 

SELEÇÃO DE 

VARIÁVEIS 

CARACTERIZAÇÃO AUTORES 

E
sc

o
re

s 
d

e 
E

fi
ci

ê
n

c
ia

 

ECM – Medição para 

a contribuição da 

eficiência 

Esta metodologia analisa o papel marginal de uma 

dada variável envolvida no processo de produção, 

chamada candidata, com relação à mensuração da 

eficiência. 

Pastor; Ruiz; 

Sirvent 

(2002). 

Stepwise 

Esse método é balizado por duas abordagens: a 

abordagem backward e a abordagem forward. Para 

inserção ou remoção de variáveis, considerando o 

escore de eficiência médio. 

Wagner e 

Shimshak 

(2007). 

E
st

a
tí

st
ic

a
 

PCA – Análise de 

componentes 

principais 

É um método estatístico utilizado para reduzir a 

dimensão de um conjunto de dados por meio da 

combinação linear ponderada das variáveis originais. 

Adler & 

Golany 

(2002). 

Análise de 

correlação e 

regressão 

Esse método utiliza a análise de regressão e correlação 

para identificar quais as variáveis serão omitidas do 
modelo DEA com base na menor perda de informação. 

A informação é relacionada com a variância de uma 

variável de entrada ou de saída sobre o seu valor 

médio. Sua abordagem estatística utiliza a análise de 

correlação parcial para determinar a medida de 

informação contida em cada variável. 

Jenkins & 

Anderson 

(2003). 

Bootstrapping 

A estratégia de bootstrap é utiliza para analisar a 

sensibilidade das medidas de eficiência à variação da 

amostragem, fornecendo intervalos de confiança e 

correções para viés inerente ao processo de DEA. 

Simar & 

Wilson 

(2001). 

M
u

lt
ic

r
it

é
ri

o
 

AHP – Analytic 

Hierarchy Process 

É uma estrutura não-linear que realiza tanto um 

raciocínio dedutivo quanto indutivo sem utilizar 

silogismo, levando em consideração vários fatores 

simultaneamente, permitindo dependência e feedback, 

e fazendo trade-offs numéricos para alcançar uma 

síntese ou conclusão. 

Saaty (1987). 

 
Quadro 4.1. Métodos de seleção de variáveis. Fonte: adaptado de Silva (2012). 

 

Neste trabalho será utilizada a abordagem stepwise backward, eliminando em 

cada análise os indicadores que não apresentarem influência significativa nos escores 

médios de eficiência da avaliação de desempenho em cada dimensão (ambiental, social 

e econômica). 
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4.2.2 - Medidas de eficiência 

 

A DEA tem como objetivo mensurar a eficiência das DMUs de maneira 

comparativa, ou seja, a que apresentar o plano de produção mais produtivo é eficiente e 

as demais serão comparadas a essa DMU para avaliação da sua eficiência. As DMUs 

eficientes ficarão alocadas na fronteira de eficiência e as ineficientes abaixo dela. 

Mensurar a eficiência consiste em determinar a distância que o input (ou output, 

dependendo da orientação do modelo) esteja da fronteira, sendo que a distância pode ser 

calculada pela projeção do mesmo à fronteira de eficiência. Dependendo do modelo de 

projeção, da tecnologia de produção e da parte da fronteira sobre o qual será projetado, 

podem-se obter diferentes medidas. 

Na definição de Farrel (1957), uma empresa é tecnicamente eficiente se produzir 

a máxima quantidade de produtos enquanto que a definição de Pareto-Koopmans é mais 

restritiva e classifica como eficiente somente a empresa que produzir a máxima 

quantidade de produtos com o menor nível de insumos possível. Uma medida 

amplamente utilizada é a medida radial que realiza a contração (expansão) radial do 

input (output) alocando a DMU na fronteira de eficiência, por meio da multiplicação por 

um escalar positivo. O cálculo da eficiência via medida não radial mais empregada é a 

proposta por Charnes; Cooper; Rhodes (1978), que consiste em inicialmente contrair 

(expandir) radialmente o input (output) alocando a DMU na fronteira e, em seguida, sua 

realocação no conjunto eficiência Pareto-Koofmans. A figura 4.3 ilustra as duas 

medidas: radial e não radial (proposta por Charnes; Cooper; Rodes, 1978), os pontos A, 

B, C, D, E e F representam os planos de produção das DMUs, com a utilização de um 

único input x para a obtenção de um único output y. 

 

Figura 4.3. Fronteira eficiente, medidas radiais e não radiais. Fonte: Elaboração própria. 
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A fronteira formada pelas DMUs CDEF é eficiente Farrel, mas não é eficiente 

Pareto-Koofmans pois a DMU F pode reduzir em 3 unidades seu input e continuar 

produzindo 5 unidades se seguir o plano de produção da DMU E. A fronteira eficiente, 

segundo a definição de Pareto-Koofmans é formada por CDE. A medida radial ilustrada 

na Figura 4.3 como a representação de A na fronteira (A1 ou A2, dependendo da 

orientação do modelo) e a medida não radial é representada pela projeção de B na 

fronteira (B1) de maneira radial e sua contração não radial no input (poderia ser 

primeiramente radial no input e não radial no output) para ser projetado para a fronteira 

eficiente Pareto-Koffmans (B2), onde o índice de eficiência é “1”, ou seja, não é 

possível a contração (ou expansão) dos outputs sem alteração nos níveis dos inputs (e 

vice-versa) e onde as folgas são nulas. 

As medidas não-radiais contemplam também a categoria de medidas completas 

de eficiência técnica, dentre elas, duas são as mais conhecidas: a medida Baseada em 

Folgas (Slack Based Measure – SBM), proposta por Tone (2001) e a medida Ajustada 

por Amplitude (Range Adjusted Measure – RAM), proposta por Cooper; Park; Pastor 

(1999). 

 

 

4.2.3 - Retornos de Escala 

 

Retorno de escala, ou economia de escala, é uma relação entre insumos e 

produtos (Wilhelm, 2006). Os retornos podem ser constantes, crescentes ou 

decrescentes, dependendo do nível da produção crescer na mesma proporção, numa 

proporção maior ou numa proporção menor que o consumo, respectivamente. Portanto, 

conhecendo-se o retorno de escala pode-se conhecer a variação da produção quando 

ocorrer uma redução ou um aumento do consumo. 

 

 

4.2.4 - Sistematização dos modelos clássicos de DEA 

 

O primeiro modelo matemático da análise envoltória de dados foi introduzido 

por Charnes; Cooper; Rhodes (1978). Baseado no modelo de Farrel (1957), os autores 
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propuseram um modelo de Programação Linear para o cálculo da eficiência. O modelo 

ficou conhecido como análise envoltória de dados (Data Envelopment Analysis – DEA) 

e estima a fronteira eficiente, que representa as melhores práticas. O modelo proposto 

ficou conhecido como CCR ou CRS - Constant Returns to Scale com orientação input.  

Estendendo o modelo CCR para considerar retornos constantes de escala, 

Banker; Charnes; Cooper (1984) desenvolveram um modelo de retornos variáveis a 

escala, denominado BCC – devido as iniciais dos autores ou VRS - Variable Returns to 

Scale, sendo capaz de estimar a eficiência técnica e identificar se estão presentes ganhos 

de escala crescente, constante e decrescente (Almeida, 2010). 

A Figura 4.4 ilustra o relacionamento entre a utilização de um único input x para 

a obtenção de um único output y. Os pontos A, B, C, D e E representam DMUs e seus 

planos de produção. A fronteira eficiente do modelo CCR é aquela determinada pela 

linha que une os pontos OC. Já para o modelo BCC, a fronteira eficiente é a linha que 

une os pontos ABCD.  

 
Figura 4.4. Fronteiras de eficiência - CCR e BCC. Fonte: Elaboração própria. 

 

Desde o trabalho seminal de Charnes; Cooper; Rhodes (1978) até os dias atuais, 

ocorreu uma evolução dos modelos clássicos CCR e BCC com o desenvolvimento de 

diversos modelos teóricos e aplicações desenvolvimentos com o objetivo de superar 

algumas restrições ou limitações, bem como introduzir adaptações e a integração de 

novos pressupostos como as produções indesejadas (poluição, resíduos, contaminação), 

possibilitando análises práticas mais complexas. O trabalho de Cook & Seiford (2009) 

oferece uma extensa pesquisa sobre a evolução dos modelos DEA. 

Todo modelo de Programação Linear pode ser apresentado de duas maneiras: 

modelo primal e modelo dual, que envolve a transposição das linhas do problema 
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primal em colunas no problema dual. As relações existentes entre as duas formas são 

muito úteis em problemas práticos como, por exemplo, um problema com elevado 

número de variáveis e poucas restrições na sua forma primal, pode ser representado na 

sua forma dual, por um problema de poucas variáveis e muitas restrições devido às 

regras de transformação do modelo primal para o dual. O principal resultado da relação 

entre esses modelos é que a solução ótima da função objetivo do modelo primal será a 

mesma do modelo dual, caso ela exista, pois se o problema for infactível no primal, será 

ilimitado no dual e vice-versa. O quadro 4.2 apresenta um resumo básico das principais 

regras de transformação do modelo primal para o modelo dual. 

 

MODELO PRIMAL MODELO DUAL 

Maximizar F Minimizar Z 

Vetor dos Recursos Vetor dos Custos 

Vetor dos Custos Vetor dos Recursos 

Matriz dos coeficientes fixos Matriz transposta dos coeficientes fixos 

Variável xi≤0 Restrição i (≤) 

Variável xi≥0 Restrição i (≥) 

Variável xi irrestrita Restrição i (=) 

Restrição j (≤) Variável yj≥0 

Restrição j (≥) Variável yj≤0 

Restrição j (=) Variável yj irrestrita 

Quadro 4.2. Regras básicas fundamentais para transformação de modelo primal-dual. 

 

Em DEA, o modelo primal do CCR e BCC pode ser referenciado, segundo Cook 

& Seiford (2009) como forma do multiplicador e o modelo na sua forma dual como 

forma de envelopamento e os modelos podem ser representados por dois tipos de 

orientação: input ou output. 

 

 

4.2.4.1 - Forma primal - multiplicadores 

 

O modelo na sua forma primal (multiplicadores) determina a eficiência relativa 

de cada DMU analisada em comparação com seus pares, além de quantificar os valores 

dos coeficientes de importância (       ), responsáveis por determinar a relevância de 

um determinado recurso para uma DMU.  
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O Quadro 4.3 apresenta a formulação matemática do modelo CCR para as duas 

orientações. A formulação é composta pela função objetivo maximizar os outputs na 

orientação input e minimizar os inputs na orientação output. 

 

Modelo CCR primal 

Orientado ao input Orientado ao output 

MA  ∑  

 

   

     MIN ∑  

 

   

     

Sujeito a: 

∑      

 

   

 ∑           para j 1, ,n

 

   

 

Sujeito a: 

∑      

 

   

 ∑           para j 1, ,n

 

   

 

∑        

 

   

 ∑      

 

   

   

   e                         e                      

Quadro 4.3. Modelo CCR primal – orientação para input e output. 

 

Em que: 

   = Utilidade (ou peso calculado) do output r; 

   = Utilidade  (ou peso calculado) do input i; 

    = Quantidade do insumo i da DMU j; 

    = Quantidade do produto r da DMU j; 

    = Quantidade do insumo i da DMU em análise; 

    = Quantidade do produto r da DMU em análise; 
n = Número de unidades em avaliação; 

s = Número de tipos de outputs; 

m = Número de tipos de inputs. 

 

O modelo BCC, na sua modelagem primal, fornece adicionalmente ao modelo 

CCR, os retornos à escala de cada DMU, sendo expressos pelos coeficientes u e v, os 

quais assumem diferentes interpretações dependendo da orientação do modelo 

(Almeida, 2010). O Quadro 4.4 apresenta as funções objetivo do modelo BCC primal 

nas duas orientações possíveis. 
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Modelo BCC primal 

Orientado ao input Orientado ao output 

MA  ∑  

 

   

       MIN ∑  

 

   

       

Sujeito a: 

∑      

 

   

   ∑           para j 1, ,n

 

   

 

Sujeito a: 

∑      

 

   

   ∑           para j 1, ,n

 

   

 

∑        

 

   

 ∑      

 

   

   

   e                      

             

   e                      

             

Quadro 4.4. Modelo BCC primal – orientação para input e output. 

Em que: 

   = Utilidade (ou peso calculado) do output r; 

   = Utilidade  (ou peso calculado) do input i; 

    = Quantidade do insumo i da DMU j; 

    = Quantidade do produto r da DMU j; 

    = Quantidade do insumo i da DMU em análise; 

    = Quantidade do produto r da DMU em análise; 
n = Número de unidades em avaliação; 

s = Número de tipos de outputs; 

m = Número de tipos de inputs; 
u e v = coeficientes de retorno a escala. 

 

As variáveis u e v indicam o tipo de retorno de escala em que a DMU analisada 

está operando. As interpretações dos coeficientes serão diferentes dependendo da 

orientação do modelo. O Quadro 4.5 apresenta as interpretações dos coeficientes para a 

orientação output e input.  

 

Orientação Valores Retorno 

Input (u) 

u > 0 Crescente 

u = 0 Constante 

u < 0 Decrescente 

Output (v) 

v > 0 Decrescente 

v = 0 Constante 

v < 0 Crescente 

Quadro 4.5. Retornos de escala do modelo BCC. 
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4.2.4.2 - Forma dual - envelopamento 

 

Para a formulação dos modelos na perspectiva dual, é necessário acrescentar a 

variável λk, um escalar não negativo correspondente a DMU k (Zhu, 2009). A cada 

restrição do modelo primal é associada uma variável λk para sua formulação dual. A 

principal contribuição do modelo dual é identificar qual DMU eficiente pode servir de 

benchmark para uma DMU ineficiente. A identificação é realizada pelos valores obtidos 

pelos coeficientes λk do modelo para a DMU em análise. Caso o valor de λk seja nulo, a 

DMU correspondente a esta variável não será um benchmark para a DMU em análise; 

caso o valor seja maior que zero, a unidade corresponde será um benchmark para a 

DMU em análise, na proporção do valor do coeficiente (em porcentagem). Outra 

contribuição do modelo dual é possibilitar a determinação das metas para que as DMUs 

ineficientes sejam projetadas na fronteira eficiente. Segundo Almeida (2010), os 

procedimentos para encontrar as metas são sistematizados em quatro passos: 

1. Calcular a eficiência das DMUs – θ ou η; 

2. Determinar o valor das variáveis λk para cada DMU em análise; 

3. Multiplicar cada λk da etapa anterior com os inputs e outputs das DMUs 

correspondentes a ele; e 

4. Repetir os passos anteriores para todas as DMUs. 

O Quadro 4.6 apresenta o modelo CCR na sua forma dual com as duas 

orientações. 

 

Modelo CCR dual 

Orientado ao input Orientado ao output 

      MA    

Sujeito a: 

∑      

 

   

                   

Sujeito a: 

∑      

 

   

                   

∑              

 

   

               ∑              

 

   

               

   e                        e                     

Quadro 4.6. Modelo CCR dual – orientação para input e output. 
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Em que: 

  = Eficiência; 

  = Inverso da Eficiência; 

   = Participação da DMU j na meta da DMU em análise; 

    = Quantidade do insumo i da DMU j; 

    = Quantidade do produto r da DMU j; 

    = Quantidade do insumo i da DMU em análise; 

    = Quantidade do produto r da DMU em análise; 
n = Número de unidades em avaliação; 

s = Número de tipos de outputs; 

m = Número de tipos de inputs; 

 

O modelo BCC, na perspectiva dual, adiciona uma restrição de convexidade 

representada por ∑   , inexistente no modelo CCR. O quadro 4.7 sistematiza o 

modelo com as duas orientações e suas respectivas restrições. 

 

Modelo BCC dual 

Orientado ao input Orientado ao output 

      MA    

Sujeito a: 

∑      

 

   

                   

Sujeito a: 

∑      

 

   

                   

∑              

 

   

               ∑              

 

   

               

∑    

 

   

 ∑    

 

   

 

   e                        e                     

Quadro 4.7. Modelo BCC dual – orientação para input e output. 

Em que: 

  = Eficiência; 

  = Inverso da Eficiência; 

   = Participação da DMU j na meta da DMU em análise; 

    = Quantidade do insumo i da DMU j; 

    = Quantidade do produto r da DMU j; 

    = Quantidade do insumo i da DMU em análise; 

    = Quantidade do produto r da DMU em análise; 
n = Número de unidades em avaliação; 

s = Número de tipos de outputs; 

m = Número de tipos de inputs; 
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4.2.5 - Modelos multiníveis 

 

Os modelos tradicionais da Análise Envoltória de Dados, conforme o modelo 

sistematizado na Figura 4.5, é constituído por um único nível de avaliação e não 

fornecem informações sobre o que acontece no interior do processo de transformação 

dos inputs em outputs (Färe; Grosskopf; Whittaker, 2007). Esses modelos não 

diferenciam as operações internas existentes dificultando a identificação e quantificação 

dos fatores reais de ineficiência. 

 

 

 

 
Figura 4.5. Composição da estrutura sistêmica de um processo. Fonte: Elaboração própria. 

 

Determinadas situações podem envolver a necessidade de informações mais 

detalhadas dos processos, de onde surgiu a necessidade de modelos com múltiplos 

níveis para analisar esses problemas, tendo em vista que os modelos tradicionais DEA 

não são capazes de fazê-lo. Esses modelos são formados pelo desmembramento do 

sistema em processos (atividades), onde cada processo possui seus inputs e outputs que 

podem (ou não) estar associados a outros processos, conforme ilustrado pela Figura 4.6. 

Segundo Chen (2009), essa nova categoria de modelo é chamada de rede de produção e 

pode ser descrita como um conjunto de processos de produção realizado por vários 

grupos interdependentes de sub-DMUs dentro de uma DMU. 

Essa nova configuração permite a obtenção de informações com uma riqueza 

maior de detalhes, de maneira a permitir a identificação e mensuração das variáveis 

responsáveis pelo acréscimo da produtividade de um sistema.  

Nos modelos DEA tradicional sempre são destacadas e encontradas as DMUs 

eficientes, o que difere nos modelos multiníveis, pois DMUs “eficientes” no sistema 

global podem não ser eficientes nos processos ou vice-versa. 

 

Processo 

Input 1 

Input 2 

Input n Output m 

Output 2 

Output 1 
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Figura 4.6. Ilustração da divisão do sistema e da rede de processos. Fonte: Elaboração própria. 

Outro contraste ao modelo DEA convencional, o modelo multinível DEA não 

tem uma forma padrão, a qual depende da estrutura do problema em questão. Os 

modelos são normalmente “customizados” para melhor se ajustarem aos problemas 

específicos. Sistemas que são formados por mais de um processo conectado com outros 

processos formam as chamadas “redes”. As conexões podem apresentar diferentes 

estruturas: serial, paralelo ou hierárquica. Cook & Seiford (2009) sistematizaram três 

perspectivas de abordagem para os problemas: multiestágio ou modelos serial, 

multicomponente ou modelos paralelo e hierárquico ou modelo agrupado. Algumas 

estruturas desses modelos são discutidas a seguir. 

 

 

4.2.5.1 - Multiestágio ou modelo serial  

 

A seguir é apresentada a classificação das estruturas de modelos multiestágio, 

com ligações seriais, conforme proposto por Cook & Seiford (2009), divididas em: a) 

DEA em redes e b) cadeia de suprimentos. 
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a) DEA em redes (network DEA – NDEA) 

Färe & Grosskopf (1996 e 2000) e Färe; Grosskopf; Whittaker (2007) 

desenvolveram vários modelos de rede aplicando a ideia de processos (atividades) para 

explorar a “black box”, que recebeu este nome devido a impossibilidade de obter 

informações detalhadas sobre as causas reais de ineficiência nas análises de um sistema 

em um único processo. Os modelos foram classificados pelas suas características. 

Dentre esses modelos, destacam-se: o modelo estático; o modelo dinâmico; e o modelo 

de adoção de tecnologia, isto é, a incorporação de uma mudança tecnológica. 

O modelo de rede estático é constituído por um conjunto finito de atividades 

que estão conectados para formar uma rede, na qual produtos intermediários são 

considerados, em outras palavras, saídas de certas atividades são consumidas por outros 

processos como entradas ou até o mesmo um insumo pode ser consumido por mais de 

uma atividade (Färe; Grosskopf; Whittaker, 2007). A Figura 4.7 ilustra esse conceito. 

 

Figura 4.7. Modelo de rede estática. Fonte: adaptado de Cook & Seiford (2009, p. 7). 

 

O modelo de rede estático mais utilizado na literatura nas mais diversas 

aplicações é o modelo DEA dois estágios, que consiste em dois processos conectados 

em série, onde os outputs de um processo representam os inputs do próximo para a 

produção dos outputs. Uma revisão dos modelos de rede duas fases é apresentada em 

Cook; Liang; Zhu (2010). 

A literatura ilustra diversas aplicações com esta estrutura em diferentes áreas 

como: financeira (Seiford & Zhu, 1999; Chen & Zhu, 2004; Fukuyama & Weber, 

2010), esportiva (Sexton & Lewis, 2003), transportes (Yu, 2008). A semelhança dos 

trabalhos de Seiford & Zhu (1999) e Sexton & Lewis (2003) está na maneira 
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independente de avaliação dos processos. Um modelo relacional de avaliação foi 

proposto por Kao & Hwang (2008) para calcular a eficiência do sistema, tendo em conta 

a relação em série dos dois processos. A principal diferença entre o modelo 

independente e o modelo relacional encontra-se na medida em que este último requer o 

mesmo fator multiplicador (independente da forma como é utilizado), enquanto que o 

primeiro permite diferentes fatores multiplicadores quando utilizado em diferentes 

processos. Um resultado interessante na conclusão do trabalho do modelo relacional, é 

que a eficiência do sistema é o produto da eficiência dos dois processos. Os autores 

afirmam ainda que a conclusão pode ser estendida para sistemas da série gerais, 

constituídos por mais de dois processos. 

Os modelos de rede dinâmicos permitem analisar situações em que as saídas 

intermediárias consumidas por um processo interno pode também, dinamicamente 

influenciar o seu (ou do sistema) nível de saída no futuro. Considerando processos 

internos numa sequência temporal e quando uma decisão é tomada num determinado 

tempo impacta em atividades (tempos) posteriores. A principal característica deste 

modelo é examinar algumas saídas do processo em um período (t) como entradas do 

processo em um período seguinte (t +1). Assim sendo, o modelo de rede dinâmico 

consiste na interação de um finito número de modelos estáticos. A Figura 4.8 ilustra a 

configuração considerando três períodos distintos de tempo: t-1, t e t+1. 

 
Figura 4.8. Modelo dinâmico de rede. Fonte: adaptado de Färe; Grosskopf; Whittaker (2007, p. 

219). 

 

Uma nova abordagem para modelagem e mensuração da eficiência nesta 

estrutura de rede foi proposta por Chen (2009), com aplicação de exemplos numéricos. 
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Aplicações desta estrutura podem ser encontradas em estudos de concessionárias de 

energia elétrica (Nemoto & Goto, 2003) e análise do efeito da rotação de culturas na 

colheita – agricultura (Jaenicke, 2000). 

E, por último, o modelo de adoção de tecnologia que permite, por exemplo 

examinar a produção de diferentes máquinas para uma decisão de qual utilizar no 

processos produtivo. Um (ou mais) fator fixo de entrada é repartido entre as máquinas 

(usos alternativos) para permitir a escolha da melhor opção, a melhor tecnologia. A 

Figura 4.9 ilustra uma versão simples do problema. 

 
Figura 4.9. Distribuição de recursos entre as tecnologias. Fonte: adaptado de Färe; Grosskopf; 

Whittaker (2007, p. 222). 

 

Com o objetivo de avaliar a eficiência de 371 fazendas africanas e identificar 

as melhores práticas, Gelan & Muriithi (2012) utilizaram o modelo de adoção de 

tecnologia, considerando um modelo de redes de dois estágios. 

 

b) Cadeia de Suprimentos (supply chains) 

Várias abordagens baseadas DEA têm sido utilizado para avaliar a eficiência de 

comprador-fornecedor nas diversas configurações da cadeia de suprimentos. A grande 

dificuldade nesse contexto é encontrar uma medida de eficiência global, por oposição a 

avaliação de eficiência de cada um dos membros da cadeia isoladamente. O problema 

neste caso consiste que as recomendações (metas) para melhoria da eficiência de um 

membro da cadeia pode levar a uma diminuição da eficácia de outros membros (Cook & 

Seiford, 2009). 

Uma publicação que ilustra muito bem o tipo de abordagem, é o trabalho de 

Liang et al. (2006), que apresenta duas abordagens para o contexto de cadeia de 

suprimentos vendedor-comprador. A primeira quando a relação entre o vendedor e o 

comprador é tratada como líder-seguidor e a segunda, como uma que seja cooperativa. 
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Na estrutura líder-seguidor, o líder é primeiro avaliado, e em seguida, o seguidor é 

avaliado usando a informação relacionada com a eficiência do líder. Na segunda 

estrutura, a eficiência global é analisada como a média das pontuações de eficiência do 

vendedor e do comprador, de maneira que ambos os membros da cadeia de suprimentos 

sejam avaliados simultaneamente. Chen & Yan (2011) propuseram três modelos de rede 

diferentes para avaliar a cadeia de suprimentos fornecedor-fabricante, os modelos de 

controle centralizado, descentralizado e misto. Recentemente, Sharma & Yu (2012) 

apresentaram um novo modelo para avaliar cadeias de suprimentos, considerando uma 

rede com quatro ciclos (processos). 

 

 

4.2.5.2 - Multicomponente ou modelo paralelo 

 

As configurações de modelos multiníveis apresentados anteriormente são, 

geralmente, dirigidos para o que pode ser denominado processos em séries. Algumas 

situações podem envolver vários componentes que devem ser considerados como 

operando em paralelo, inclusive com o compartilhamento de insumos. Destaca-se que 

esse tipo de rede pode apresentar algumas características anteriormente descritas, 

podendo ser classificada como estática, dinâmica, etc. Cook; Hababou; Tuenter (2000) e 

Kao (2009a e 2009b) apresentaram modelos que abordam essas possibilidades. A 

Figura 4.10 ilustra esse modelo. 

 
Figura 4.10. Sistema paralelo. Fonte: adaptado de Kao (2009a, p. 952). 

 



Mensuração da avaliação de desempenho 

90 

Claudia Aparecida Cavalheiro Francisco, maio/2013 

Em Cook; Hababou; Tuenter (2000), um estudo de desempenho do setor 

bancário é discutido, onde cada ramo de atividade foi agrupado em duas categorias: 

atividades de vendas e atividades de serviço. As duas categorias dividem uma entrada 

comum (equipe de apoio). Os autores propõem um modelo agregado de eficiência que 

permite avaliar tanto a nível individual do componente bem como a eficiência global ou 

agregada. Com uma adaptação do modelo proposto por Cook; Hababou; Tuenter 

(2000), Rayeni & Saljooghi (2010) avaliaram a eficiência de quatro universidades 

iranianas e seus 82 departamentos. 

Diferentes estruturas de rede mista – serial e paralelo foram propostas nas mais 

diversas áreas, como exemplo: transporte (Yu & Fan, 2009) e esporte (Lewis & Sexton, 

2004b). 

 

 

4.2.5.3 - Hierárquico ou modelo agrupado 

 

Algumas situações de avaliação de eficiência podem envolver estruturas 

hierárquicas. Quando existe a necessidade de se avaliar ao mesmo tempo, a eficiência 

relativa de cada unidade comparada a eficiência global do sistema e de um nível 

hierárquico acima. Podem ocorrer entradas e saídas, em um nível que não fazem parte 

da análise em outro nível. Exemplos de aplicações dessa família de modelos no setor 

energético são encontradas em Cook et al. (1998) e Cook & Green (2005) que 

examinaram um conjunto de 10 usinas de energia e 40 unidades dessas usinas, 

considerando dois níveis hierárquicos, o primeiro formado pelas usinas e o segundo 

pelas unidades. A diferença entre os trabalhos consiste no fato que o primeiro avaliou os 

níveis hierárquicos separadamente e o segundo simultaneamente. 

Diante do exposto pode-se afirmar que os modelos DEA em redes – Network 

DEA (NDEA) desempenham um importante papel na identificação particionada das 

fontes de ineficiências e possibilita uma avaliação de eficiência dos sistemas e processos 

de maneira mais criteriosa e detalhada. O Apêndice E deste trabalho apresenta um 

exemplo simplificado de um modelo NDEA, para fins didáticos e a solução, passo-a-

passo com uso do software Excel e a ferramenta Solver.  
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Dezenas de modelos foram elaborados para as mais diferentes estruturas de 

redes, sendo que uma rica revisão dos modelos pode ser obtida em Castelli; Pesenti; 

Ukovich (2010). A Figura 4.11 ilustra as principais características dos modelos em rede 

e seus alguns trabalhos aplicados. 

 

 

Figura 4.11. Sistematização dos modelos DEA em redes e principais trabalhos. Fonte: 

Elaboração própria. 

 

 

4.2.6 - Evolução DEA com outputs indesejáveis 

 

Ao demarcar a linha temporal de pesquisas sobre eficiência ambiental, inicia-se 

nos primeiros anos da década de 50, com o pesquisador Koopmans (1951) que alertava 

que as empresas não produziam somente bons produtos, associados a estes, ocorria 

também a produção indesejada de resíduos (sólidos, líquidos ou gasosos). Ferramentas 

analíticas para indicadores de desempenho ambiental para comparar diversas empresas 
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foram definidas por Tyteca (1996) que direciona para o uso de medidas de eficiência 

não-paramétricas, como DEA para encontrar esses indicadores. A partir dos meados da 

década de 80, começaram a surgir estudos para incorporar a produção indesejável nos 

modelos DEA e algumas adaptações foram propostas, baseados em alguns pressupostos.  

Nos modelos clássicos de DEA, o objetivo intrínseco é reduzir os inputs e 

incrementar os outputs para que as unidades se tornem eficientes e por esta razão, a 

princípio, os outputs indesejáveis foram incorporados aos modelos como inputs de 

forma direta, objetivando minimizá-los incrementando a produção desejada (Charnes et 

al., 1985, Coli; Nissi; Rapposelli, 2011). Várias críticas foram realizadas sobre essa 

técnica devido ao posicionamento da variável no modelo, pois modifica as proposições 

da tecnologia DEA. Como nesses modelos, as variáveis são multiplicadas pelo mesmo 

fator, os inputs e outputs indesejáveis são contraídos de forma equiproporcional o que 

não condiz com os modelos reais de produção. 

Para retratar o cenário de maneira adequada, os outputs indesejáveis foram 

incorporados adequadamente mantendo uma maior fidelidade ao problema original. 

Foram propostas formas indiretas, que consistem em transformar o conjunto dos outputs 

indesejáveis, seja pelo inverso multiplicativo (Golany & Roll, 1989); seja pelo inverso 

aditivo transladado para que os valores permanecessem positivos no modelo de 

programação linear (Seiford & Zhu, 2002), sendo posteriormente incorporados aos 

modelos como outputs “normais”, essas transformações em nada influenciavam os 

valores das eficiências ambientais, o inconveniente está na atenção que o usuário deverá 

ter na análise dos resultados. 

Os modelos foram adaptados de acordo com os objetivos, que podem ser 

desmembrados em diferentes cenários: i) manter os inputs, aumentar outputs desejáveis 

e reduzir outputs indesejáveis; ii) aumentar outputs desejáveis e reduzir inputs e outputs 

indesejáveis; iii) manter os outputs desejáveis e reduzir os inputs e outputs indesejáveis.  

Novas abordagens para inserir inputs indesejáveis foram desenvolvidas por 

Lewis & Sexton (2004a) e Amirteimoori; Kordrostami; Sarparast (2006). Nestas 

abordagens, os autores almejavam incrementar o nível dessas variáveis (ex. resíduos a 

serem usados como insumos na produção). Complementando essa análise, Scheel 

(2001) apresenta um novo modelo que utiliza uma função distância direcional, baseado 
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em Färe; Grosskopf; Hernandez-Sancho (2004), cujos objetivos podem ser facilmente 

modelados e mensurados nos mais diferentes cenários.  

Os primeiros modelos lineares propostos considerando outputs indesejáveis de 

Seiford & Zhu (2002) e Färe; Grosskopf; Hernandez-Sancho (2004) divergiram pela 

definição da tecnologia dos outputs indesejáveis, entre forte e fraca descartabilidade, 

que avalia se a redução dessas variáveis ocorrem sem ou com custo, respectivamente. 

Kuosmanen (2005) destaca que os modelos utilizam um mesmo fator limitante para 

todas as DMUs e propõe um modelo com diferentes fatores de abatimentos não-

uniformes, além de flexibilizar a adoção da descartabilidade entre as DMUs. Com a 

finalidade de comparar 3 modelos DEA com medidas radiais, considerando os outputs 

indesejáveis nas diferentes tecnologias, Mekaroonreung & Johnson (2010) avaliaram a 

eficiência técnica de 113 refinarias dos USA, nos anos de 2006 e 2007. 

Em suma, os modelos DEA diferem entre si na definição da tecnologia, 

considerando os outputs indesejáveis com fraca ou forte descartabilidade e sua 

incorporação ao modelo de forma direta ou indireta.  

Os modelos apresentados utilizam a medida radial, isso significa contrair ou 

expandir as variáveis equiproporcionalmente e que pode eventualmente superestimar as 

eficiências considerando folgas não nulas nas restrições. Autores como Hua; Bian; 

Liang (2007), Jahanshahloo et al. (2004), Zhou; Poh; Ang (2007) e Sueyoshi & Goto 

(2012a e 2012b) defendem o uso de medidas não-radiais para evitar variações 

equiproporcionais das variáveis, pois em casos reais, inputs e outputs indesejáveis nem 

sempre podem ser reduzidos proporcionalmente. Para avaliar a eficiência ambiental 

com foco na emissão de CO2 de 22 países desenvolvidos pertencentes à OECD, Sahoo; 

Luptacik; Mahlberg (2011) utilizaram 10 modelos DEA, com diferentes tecnologias e 

medidas. Com o objetivo de comparar a eficiência ambiental de 19 empresas 

petrolíferas mundiais, públicas e privadas nos anos de 2005 a 2009, Sueyoshi & Goto 

(2012a) utilizaram um modelo de medida não-radial, considerando como output 

indesejável a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. 

Outra questão relevante destacada por Yang & Pollitt (2009) é a importância das 

variáveis incontroláveis e sua análise pois, segundo os autores, somente as variáveis 

controladas em sua maioria são analisadas o que resulta numa avaliação subestimada. 

As empresas operam em ambientes adversos e os gestores têm controle das decisões 
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sobre as atividades de produção, enquanto que os impactos dessas atividades estão fora 

do controle gerencial. Quando consideradas somente as variáveis indesejáveis, a 

ineficiência é causada pela gestão “inadequada”, e a inclusão de variáveis incontroláveis 

proporcionam um melhor detalhamento na(s) causa(s) da ineficiência. O estudo de Yang 

& Pollitt (2009) detalha as diversas possibilidades de incorporação de variáveis 

incontroláveis nos modelos DEA. 

O Quadro 4.8 sistematiza a evolução histórica dos modelos DEA incluindo 

outputs indesejáveis para o cálculo da eficiência ambiental, relacionando os principais 

modelos, suas referências e aplicações. Os modelos estão estruturados em medidas 

radiais e não radiais. As medidas radiais foram subdivididas de acordo com a tecnologia 

ambiental de forte (F) ou fraca (fr) descartabilidade dos outputs indesejáveis. 
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Ano Autor Medida Descrição Modelo Aplicação 

R NR 
Local T Finalidade Variáveis 

fr F  

1989 Färe et al. •   Medida hiperbólica USA 30 
Indústria de 

papel 

I: capital, trabalho e energia 
OD: papel 

OI: 4 poluentes 

1997 
Chung; Färe; 

Grosskopf 
•   

Propõem índice de produtividade: Malmquist-Luenberger, 

utilizam a função distância direcional. 
Suécia 39 

Indústria de 

papel 

I: trabalho, fibra, energia e capital 
OD: polpa 

OI: BOD, COD e sólidos suspensos 

2001 Scheel, H. •   
Demonstra que uma alteração no output desejável implica em 

alteração no output indesejável. 
Europa 13 

Paises 

Europeus 

I: n° empregos  

OD: PIB  
OI: emissão NOx 

2002 
Seiford and 

Zhu 
 •  

Translação do vetor do output indesejável para inclusão no 

modelo como output. 
USA 30 

Indústria de 

Papel 

I: fibra, energia, trabalho e capital OD: 

papel  
OI: 4 poluentes 

2004 
Färe & 

Grosskopf 
•   Modelo Linear, com o uso da função distância direcional. - - - - 

2004 

Färe; 
Grosskopf; 

Hernandez-
Sancho 

•   
A eficiência ambiental é mensurada pela razão entre a 
eficiência dos outputs desejáveis e dos indesejáveis. 

OECD 17 Paises 

I: energia, capital e trabalho 

OD: PIB  

OI:NOx, SOx e CO2 

2005 
Seiford & 

Zhu 
 •  Alteram o modelo de 2002 adicionando pesos. - - - - 

2004 
Korhonen & 

Luptacik 
•   

Duas abordagens: 1) Calcula separadamente a eficiência 

técnica e  ecológica, aplicando DEA nos resultados e 2) 
Utiliza outputs indesejáveis como inputs. 

Europa 24 
Usinas de 

Energia  

I: custo total e custo implementação 
programa  

OD: energia gerada  

OI: partículas, NOx e SO2 

2005 Kuosmanen  •  
Baseado na função distância direcional com fatores de 

abatimentos não proporcionais. 
  Numérico  

2005 

Kuosmanen 
& 

Kortelainen 

 •  
Calculam a eco-eficiência pela razão do valor econômico 
agregado (um único valor, sem pesos) pelo dano ambiental 

(pesos associados a pressão ambiental) 

Finlân-

dia 
30 

Transporte 

Rodoviário 

Valores agregados e pressões 

ambientais 

2005 
Jahanshahloo 

et al. 
  • Baseado no modelo aditivo para outputs indesejáveis.   Numérico 

 

continua... 
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2005 
Vencheh; 

Matin; Kajani 
  • 

Consideram simultaneamente inputs e outputs indesejáveis 

no modelo. 
  Numérico  

2006 

Amirteimoori; 
Kordrostami; 

Sarparast 

   Modelam para outputs e inputs indesejáveis. Irã 14 Bancos 

ID: área e empregados  

II: Clientes  

OD: depósitos, empréstimos ad. 

OI: despesas e empréstimos inad. 

2007 
Hua; Bian; 

Liang 
  • Incluem no modelo variáveis não discricionárias. China 32 

Fábricas de 

papel 

I: trabalho e capital  

OD: papel OI: poluentes  

ND: águas residuais*emissão 
poluentes/ano 

2007 
Zhou; Poh; 

Ang 
  • Propõem índice de performance ambiental Malmquist. OECD 26 Paises 

I: trabalho e energia consumida 

OD: PIB 
OI: CO2, SOx, NOx e CO 

2008 
Zhou; Ang; 

Poh 
•   

Alteram o modelo de Färe e Grosskopf (2004) para retornos 

de escala não crescentes e variantes. 

Regiões 

mundo 
8 

Poluição 

atmosférica 

I: energia consumida  

OD: PIB OI: CO2 

2009 
Yang & 

Pollitt 
   

Consideram outputs indesejáveis como inputs e utilizam 6 

modelos para incorporar variáveis incontroláveis. 
China 221 

Usinas 

Termoelé-
tricas 

I: capacidade instalada, trabalho, 
combustível  

OD: energia gerada OI: SO2  

VI: idade e classes de poder calorífico. 

2010 
Fukuyama & 
Weber 

  • 

Modelo permite a contração e/ou expansão não-radial dos 

inputs/outputs mesmo quando não existem folgas – 

modelagem em DEA – duas fases 

Japão  Bancos 

I: Trabalho (I), capital físico(I),capital 

financeiro(I), Depósitos (II) 

OD: Depósitos (I), empréstimos 
adimplentes (II) e títulos investimento 

(II)  

OI: Empréstimos inadimplentes 

2012

b 

Sueyoshi & 

Goto 
  • 

Apresentam dois novos conceitos de descartabilidade: natural 

e gerencial 
Mundo 19 

Indústria 

Petrolífera 

I: reserva óleo, reserva gás, custo 
operacional, empregados 

OD: oléo e gás produzido 

OI CO2 

Quadro 4.8. Evolução dos modelos DEA com outputs indesejáveis. Adaptado de Francisco; Almeida; Silva (2012, p. 4-5) 
 

Nota: R: medida radial; NR:medida não radial; fr: fraca descartabilidade, F: forte descartabilidade; I: input; II: input indesejável; OD: output desejável; OI: output indesejável, 

VI: variável incontrolável, ND: variável não discricionáris, DBO: demanda bioquímica de oxigênio, DQO: demanda química de oxigênio, TSS: total de sólidos suspensos, 

SOx: óxido sulfúrico,SO2: dióxido sulfúrico, NOx: óxido nitroso, NO2: dióxido de hidrogênio,CO2: dióxido de carbono, CO: monóxido de carbono, PIB: Produto Interno 

Bruto 
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4.3 - Sistematização de estudos relacionados à avaliação de 

desempenho com o uso de DEA 

 

 

Autores como Tsang; Jardine; Kolodny (1999) e Rickards (2003) sugerem que  a 

aplicação de DEA pode ser uma boa solução para a implementação do BSC na 

avaliação dos resultados, fornecendo medidas objetivas para chegar a alguns 

julgamentos sobre a eficiência e uso de recursos dentro do BSC. Rickards (2003) 

complementa que a DEA é adequada para medir a melhor prática dos indicadores do 

BSC, pois a fronteira de eficiência medida pelo DEA pode ser usada para investigar a 

eficiência da DMU e a folga poderia ser usada como a avaliação da eficiência de uma 

empresa sobre os indicadores do BSC. 

De acordo com Rickards (2003), a fim de adotar DEA para avaliar os 

indicadores do BSC, os seguintes requisitos devem ser levados em consideração: 

 

1. Todos os inputs e outputs para o estudo devem estar presentes e 

mensuráveis para cada DMU (ou seja, não pode haver falta de dados). 

2. A relação entre o número de variáveis de inputs e outputs com o número 

de DMUs estudadas não deve exceder um determinado limite superior, 

em que na prática é geralmente uma proporção de 1:2. 

3. As metas identificadas no DEA para as variáveis de inputs e outputs  não 

são sempre atingíveis. Particularmente numa configurção operacional, 

simplesmente pode não ser capaz de eliminar todas as ineficiências de 

uma DMU quando eles envolvem quantidades pequenas de uma variável 

absolutamente indivisível. 

4. As metas ou o potencial aumento da produção nem sempre é evidente a 

partir da análise. 

 

Para Najafi et al. (2009), a utilização de um modelo que integre as metodologias 

DEA e BSC, auxiliam as empresas a alcançar e realizar os objetivos desejados, 

conforme ilustrado na figura 4.12.  
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Figura 4.12. Objetivos alcançados com o uso do modelo integrado DEA e BSC. 

 

Uma ideia amplamente relacionada a avaliação de desempenho é o benchmark. 

Uma nova abordagem agregando os conceitos BSC e DEA é apresentada por Bogetoft; 

Bramsen; Nielsen (2006), o “Balanced benchmarking”, a proposta básica é que o 

benchmarking pode prestar apoio operacional, contribuindo na elaboração e operação 

do BSC. O benchmarking pode ser utilizado de três maneira diferentes: 

 

1. A análise comparativa realizada pelo DEA pode ser utilizada para testar 

uma estratégia, através da avaliação de seu impacto em uma 

implementação de melhores práticas, representando as consequências da 

estratégia. 

2. Analisar e quantificar as relações de causa e efeito. Isto pode ser feito 

pela análise das melhores práticas na fronteira, incluindo as variações 

necessárias em alguns inputs para expandir alguns outputs. 

3. Definição de metas relevantes e monitoração da progressão para alcançá-

las, permitindo também a avaliação de desempenho em relação a outras 

organizações, proporcionando vantagens em ambientes competitivos, 

onde o valor de uma melhoria absoluta pode depender das melhorias 

simultâneas em organizações concorrentes. 

 

Com o intuito de demonstrar o quanto as técnicas BSC e DEA são eficientes em 

termos de informação gerada no processo de mensuração de desempenho, Rouse; 

Putterill; Ryan (2002) foram os primeiros a enfatizar a potencialidade das análises DEA 

Objetivo de 
Eficácia 

•alcançar 
objetivos 
estratégicos  

Objetivo de 
Eficiência 

•otimizando o 
uso de recursos 
na geração de 
resultados 
desejados  

Objetivo 
Relações Causa 
e Efeito 

•Obtenção de 
Causa e Efeito 
nas perspectivas 

Objetivo de 
Equilíbrio 

•a obtenção de 
equilíbrio 
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e BSC. Os autores utilizaram a avaliação de eficiência e produtividade realizada pelos 

modelos DEA para avaliar o desempenho organizacional pelo modelo BSC, usando a 

análise de desempenho piramidal para facilitar a identificação das fontes de 

ineficiências detectadas pelo modelo DEA. Neste estudo foi realizada uma análise da 

produtividade de três divisões de serviço de engenharia de uma companhia aérea 

internacional, no período de quatro anos com o uso do índice de Malmquist, com a 

utilização dois inputs (custo salarial do tempo produtivo e custo de inventário) e dois 

outputs (tempo de horas cobrado e desempenho da entrega). De maneira similar, Wang 

(2006) desenvolveu ambos os métodos de forma isolada – BSC e DEA, relatando como 

o primeiro promovia incrementos no âmbito dos objetivos estratégicos e o segundo, na 

eficiência técnica. 

Para potencializar as análises de desempenho, alguns autores realizaram 

pesquisas utilizando a junção dos métodos BSC e DEA. O primeiro a utilizar a 

metodologia de avaliação de desempenho (DEA e BSC) de maneira conjugada foi 

Rickards (2003). O autor justificou a utilização da metodologia conjugada como uma 

maneira de limitar a grande variedade de indicadores do modelo BSC, pois a 

diversidade de informações faz com que seja difícil uma comparação no processo de 

mensuração do desempenho.  

Estudos relacionados à aplicação da DEA para avaliação de desempenhos 

organizacionais com a abordagem BSC apresentam-se em diversos contextos, os quais 

incluem: projetos de pesquisa e desenvolvimento (Eilat; Golany; Shtub, 2006 e 2008 e 

García-Valderrama; Mulero-Mendigorri; Revuelta-Bordoy, 2009); indústria (Chen & 

Chen, 2007 e Chiang & Lin, 2009); equipes de manutenção (Amado; Santos; Marques, 

2012); hotéis (Min; Min; Joo, 2008); bancos (Chiang & Lin, 2009) e empresa de 

telecomunicações (Banker et al. 2004).  

Alguns outros estudos não apresentam aplicações práticas, mas propuseram 

abordagens bem precisas, como Najafi et al. (2009) que se apropriam de um modelo 

NDEA dois estágios em série para analisar empresas de maneira horizontal, 

considerando a análise em diferentes períodos sendo os resultados de um período as 

metas para o próximo e de maneira vertical com a comparação de diversas empresas no 

mesmo tempo cronológico. 
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Considerando um modelo NDEA com quatro processos em série, um para cada 

perspectiva do BSC, Lotfi et al. (2010), propõem um modelo com a adoção de pesos 

para avaliação de desempenho. Os pesos nesse caso representam a imposição de uma 

contribuição mínima e máxima de cada perspectiva na avaliação do desempenho 

organizacional, obtendo como resultado uma única medida (índice de eficiência) que 

representa o desempenho comparativo da DMU analisada com seus pares.  

O Quadro 4.9 apresenta uma sistematização dos trabalhos citados. 
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Artigo Contexto da aplicação 
Método usado na 

análise 
Nº DMUs Variáveis Objetivos da integração DEA e SBC 

Banker et 

al.(2004) 

Empresa americana de 

telecomunicação 

DEA, BSC e Teste 

estatístico 
50 4 

Avaliar os “tradeoffs” entre diferentes métricas de desempenho, 

com o modelo DEA proposto para “tradeoffs” (sem input). 

Chen & Chen 

(2007) 

Industria de 
semicondutores de 

Taiwan 

DEA, SBC e AHP 30 

17 outputs e 

inputs fixos 
igual a 1 em 

cada perspectiva 

Para avaliar o desempenho da indústria de semicondutores em 

Taiwan, de acordo com as quatro perspectivas do BSC, para 
mostrar como a seleção dos índices de desempenho afetam o 

resultado geral de desempenho. 

Chen; Chen; 

Peng (2008) 

Banco de crédito 

cooperativo em Taiwan 

DEA, BSC, Teste de 

Wilcoxon (Signed-

Ranks) 

20 a 24 7 

Para mostrar como a seleção dos índices de performance afetam 

nos resultados da avaliação de desempenho, utilizou seis modelos 

DEA, alternando as variáveis. 

Chiang & Lin 

(2009) 

Indústria dde 

automóveis e bancos 

dos USA  

DEA, BSC, Análises 

Estatísticas (PCA, 

correlação) 

39 

indústrias e 

30 bancos 

8 

Para avaliar o desempenho em dois setores distintos: manufatura 

(indústria de automóveis) e serviços (bancos comerciasi) para 

testar o interrelacionamento entre as quatro perspectivas do BSC 

Eilat; Golany; 

Shtub (2008) 

Projetos de pesquisa e 

desenvolvimento 
DEA, BSC 50 13 

Para avaliar os projetos de P&D nos diferentes estágios, 

considerando pesos em cada perspectiva com a inclusão de uma 

quinta perspectiva: incerteza. 

Eilat; Golany; 

Shtub (2006) 

Carteira de projetos de 

P&D 

DEA, BSC, algoritmo 

branch and bound. 
15 5 Para avaliar carteiras de projetos de pesquisa e desenvolvimento. 

García-Valderrama; 

Mulero-Menddigorri; 

Revuelta-Bordoy 

(2009) 

Atividades de P&D em 

companhias químicas e 

farmacêuticas na 
Espanha 

DEA, BSC, Análises 

estatísticas 
(correlação) 

90 43 

Para estudar as relações entre as perspectivas do BSC para 

atividades de pesquisa e desevolvimento. Foram desenvolvidos 

cinco modelos, que avaliaram as relações entre as perspectivas 
separadamente. 

Macedo; Barbosa; 

Cavalcante (2009) 

Agências bancárias 

brasileiras 
DEA, BSC 50 6 

Para avaliar o desempenho das agências bancárias com seis 

perspectivas. 

Min; Min; Joo 

(2008) 

Hotéis de luxo na 

Coreia 
DEA, BSC 6 11 

Para comparar a eficiência dos hoteis coreanos e encontrar o 

benchmarking para incrementar a competitividade no setor 

utilizou quatro modelos DEA e um quinto utilizando como 

variáveis os resultados dos modelos anteriores para cálcular o 

escore de eficiencia da perspectva financeira. 

Rickards (2003) Empresas européias DEA, BSC 69 8 
Para ilustrar a aplicação do método e avaliar o desempenho das 

empresas européias. 

Rouse; 

Putterrill; Ryan 

(2002) 

Divisão do serviço de 

engenharia de uma 

internacional 

companhia aérea 

DEA, Malmquist 
36 X 3 

depts 
4 

Para empreender uma medida de desempenho regular e identificar 

as causas dos resultados de desempenho. A análise foi realizada 

mensalmente durante quatro anos)  

Wang; Zheng; 

Liu (2010) 

Empresas vendas de 

aço 
DEA, BSC 30 8 

Para avaliar o desempenho baseado na perspectiva de input-

output 

continua... 
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Asosheh; Nalchigar: 

Jamporazmey (2010) 

Ministério da Ciência 
Iraniano 

DEA, BSC 3 14 Para selecionar projetos de tecnologia da informação. 

Vaez-Ghasemi; 

Lotfi; Taghizadeh 

(2012) 

Banco comercial DEA, SBC 6 
17 (com adoção 

de pesos) 

Para encontras os escores de eficiência de cada uma das 4 

perspectivas e um escore agregado de todas as perspectivas 

Ramanathan & 

Ramanathan 

(2011) 

Autoridades de saúde 

do Reino Unido 
DEA, BSC 94 57 

Para encontrar o escore de eficiencia nas 6 perspectivas e de 

forma agregada. 

Roodposthi; 

Lofti; Ghasemi 

(2010a) 

Bancos Iranianos DEA, BSC 30 17 

Para conseguir calcular as metas do BSC em cada perspectiva. 

Considerando na análise seis bancos em cinco períodos 

diferentes. 

Roodposthi; 

Lofti; Ghasemi 

(2010b) 

Bancos Iranianos DEA, BSC 30 17 

Para conseguir calcular as metas do BSC em cada perspectiva e 

numa única, com o uso de dois modelos DEA. Considerando na 

análise seis bancos em cinco períodos diferentes 

Kongar; Pallis; 

Sobh (2010) 

Escolas de Engenharia 

dos USA 
DEA, BSC 6 12 

Para calcular o escore de eficiencia em cada uma das quatro 

perspectivas das escolas. 

Najafi et al. 

(2009) 
Bancos Iranianos 

DEA-quatro estágios, 

BSC 
6 14 

Para realizar a avaliação de desempenho em diferentes períodos, 

os resultados de um período serão os objetivos para o próximo 

período e assim por diante. 

Amado; Santos; 

Marques (2012) 

Empresa multinacional 
de elevadores 

DEA, SBC 14 11 
Propor um modelo conceitual para avaliar delegações de 
manutenção de equipamentos. 

 

Quadro 4.9. Resumo comparativo de estudos prévios que combinaram a metologia DEA e SBC. Fonte: Elaboração própria. 
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4.3.1 - Lógica de integração DEA e BSC 

 

Diversas são as contribuições para avaliação de desempenho com a utilização do 

BSC associado ao DEA. Amado; Santos; Marques (2012) afirmam no seu trabalho que 

tal uso ajuda a identificar onde há espaço para a melhoria do desempenho 

organizacional e aponta oportunidades de aprendizagem recíproca entre DMUs. Outra 

vantagem destacada para o uso do DEA é a utilização de vários modelos 

complementares que oferecem informações mais completas para as DMUs, porque 

evidenciam as perspectivas mais fracas e mais fortes do desempenho, detectando 

referências relevantes para a aprendizagem em cada uma das perspectivas, 

reconhecendo que alguma DMU pode ser considerada como a melhor prática em 

algumas perspectivas, mas não em outras. 

No levantamento do estado da arte do uso conjugado das metodologias DEA e 

BSC observaram-se cinco lógicas distintas de junção das técnicas, são elas: 

 Uso separado dos modelos – utilização do modelo DEA e SBC de maneira 

isolada, servindo os resultados de um para validar e facilitar a compreensão do 

outro. 

 Análise específica – utilização de um modelo DEA com finalidade específica, 

como no caso de Banker et al. (2004) para mensuração de “tradeoffs”. 

 Análise separada – uso de um modelo DEA para cada perspectiva  

 Análise parcialmente agrupada – onde o modelo DEA é utilizado para mensurar 

a eficiência do desempenho de cada perspectiva de forma individual e, 

posteriormente, agrupada em uma única medida de desempenho. Este 

agrupamento pode ser feito de três maneiras: 

1. Pela média aritmética dos escores de eficiência obtidos pelos modelos 

DEA tradicional – um para cada perspectiva. 

2. Por um novo modelo DEA considerando como variáveis os escores 

individuais – obtidos num modelo DEA tradicional anteriormente - das 

perspectivas para o cálculo da perspectiva financeira. 

3. Por um novo modelo DEA, um input fictício fixo igual a “1” e os outputs 

os escores de eficiência obtidos por um modelo DEA tradicional 

anteriormente. 
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 Análise agrupada – utilização de modelos NDEA ou de fases (em série) para 

mensuração de um único índice de desempenho. Casa fase do modelo representa 

uma perspectiva, relacionadas pelas relações de causa e efeito, onde os outputs 

de uma representam os inputs da próxima. 

A Figura 4.13 apresenta um esquema das formas de integração e os trabalhos 

relacionados a cada uma. 

 

Figura 4.13. Lógica de integração DEA e BSC. Fonte: Elaboração própria. 

 

4.4 - Resumo 

 

Neste capítulo foram descritos os principais conceitos ligados à mensuração da 

eficiência, por meio da metodologia DEA, que lida com o conceito de fronteira de 

eficiência. Foram discutidas questões relativas à inserção das variáveis ao modelo, 

adoção de pesos e a proposta de integração das metodologias DEA e BSC para avaliar o 

desempenho sustentável. O capítulo 5 apresentará os procedimentos metodológicos de 

pesquisa, assim como os modelos matemáticos utilizados neste trabalho. 
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5. Procedimentos metodológicos de pesquisa 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever as etapas do procedimento metodológico de 

pesquisa adotado, em contraponto ao referencial teórico apresentado nos capítulos 2, 3 e 4. É 

discutido o universo da pesquisa, a amostra selecionada e os instrumentos de pesquisa 

adotados para a coleta dos dados utilizados na validação do modelo teórico. O modelo teórico 

e suas derivações para análise do desempenho são apresentados.  

 

 

5.1 - Método de pesquisa 

 

A pesquisa desenvolvida foi observacional, pois envolveu coleta de dados 

quantitativos de interesse, sem a intervenção do pesquisador (Miguel & Ho, 2010, p. 76). Os 

objetivos foram classificados como explanatórios por lidar com ligações operacionais que 

necessitam serem traçadas ao longo do tempo (Yin, 2005) e exploratórios com a finalidade de 

“aumentar a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido” (Appolinário, 2011 p. 

75). A abordagem foi quantitativa, por considerar fatores que possam ser quantificáveis, em 

outras palavras, que consiga traduzir em números, as opiniões e informações para classificá-

las e analisá-las (Lakatos & Marconi, 2004). A condução foi realizada por diferentes 

instrumentos como: pesquisa documental, formulário, questionário e observação in loco.  

A pesquisa documental, como forma indireta de coleta de dados primários (Lakatos & 

Marconi, 2004) e a observação consistem os dois métodos básicos para obtenção de dados 

quantitativos primários em pesquisa descritiva. O formulário, definido por Appolinário (2011, 

p. 88) como o “instrumento de pesquisa, similar a um questionário, porém a ser preenchido 

pelo próprio pesquisador (e não pelo sujeito de pesquisa)” utilizado para coleta de dados com 

o empresário (responsável), em conjunto com os questionários (empresário e funcionários) 

foram primordiais para complementar o levantamento de dados de maneira adequada. O 

quadro 5.1 estratifica a pesquisa quanto à classificação, aos objetivos, à abordagem e aos 

instrumentos. 
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Aspectos Detalhamento 

Quanto à classificação Pesquisa observacional 

Quanto aos objetivos Explanatória e exploratória 

Quanto à abordagem Quantitativa 

Quanto aos instrumentos 
Pesquisa documental, formulário, questionário e 

observação in loco 

Quadro 5.1. Classificação da pesquisa sob os diferentes aspectos.  

 

De fato, o conjunto dos instrumentos de pesquisa proporcionou a obtenção de dados 

confiáveis e precisos empregados na validação do modelo proposto para avaliação do 

desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível. A Figura 5.1 apresenta a 

estruturação para a condução da pesquisa. 

 
Figura 5.1. Estruturação para a condução da pesquisa. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.2 - Etapas da pesquisa 

 

As atividades desenvolvidas para o desenvolvimento deste trabalho foram 

sistematizadas em sete etapas, apresentadas na Figura 5.2 e descritas na sequência. 

REALIDADE 
PESQUISA 

DE CAMPO 

INDICADORES 

TEORIA 

OUTRAS 

FONTES 

MODELO 

DADOS 

COLETADOS 

Compreensão 

Formulação 

Construção 

Validação 

Avaliação 

DESEMPENHO 

SUSTENTÁVEL 

Adequação 

Construção 
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Figura 5.2. Etapas de construção da pesquisa. 

 

5.2.1 - Pesquisa teórica 

 

Esta etapa consistiu na pesquisa de trabalhos publicados sobre o tema e assuntos 

relacionados para a elaboração do mapa conceitual de maneira que propiciasse a proposta de 

um modelo de avaliação e mensuração para o desempenho sustentável dos postos de revenda 

de combustível. Foram utilizados meios eletrônicos como a internet e o acesso aos periódicos 

por bases de pesquisa, além de teses, dissertações, livros, revistas e jornais. Um resumo da 

pesquisa bibliográfica foi apresentado nos capítulos 2, 3 e 4 desta tese. Simultaneamente a 

esta etapa ocorreu a segunda, descrita a seguir. 

 

 

5.2.2 - Pesquisa de campo 

 

Devido à escassez de fontes bibliográficas específicas sobre o tema; postos 

revendedores de combustíveis, foi realizada uma pesquisa de campo para apropriação dos 

conteúdos, o que propiciou um levantamento das operações realizadas nos postos de revenda 

de combustível, conhecimento da linguagem técnica e identificação dos principais fatores 

para avaliação do desempenho. A pesquisa de campo teve seu início com a busca dos atores 

envolvidos (empresários, funcionários, distribuidoras, consultores ambientais, ministério 

público, SEMURB, dentre outros), essa busca deu-se por meio de: 

1 
•Pesquisa teórica - metodologia de avaliação de desempenho e quantificação. 

2 
•Pesquisa de campo - conhecimento do ambiente de pesquisa e identificação das fontes de informação.  

3 
•Formulação dos indicadores e definição das relações causais. 

4 

•Análise descritiva quantitativa dos indicadores. 
5 

•Coleta de dados - questionários, formulário, relatórios e entrevistas. 

6 
•Modelagem matemática - duas vertentes e três abordagens.  

7 
•Validação do modelo e análise dos resultados de desempenho.  
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a) acompanhamento a visitas técnicas, com fiscal da SEMURB e perito do 

Ministério Público em um posto de combustível para verificação das 

adequações das instalações às normas, inclusive com participação no 

treinamento ministrado ao fiscal da SEMURB; 

b) observação informal do ambiente a ser estudado e entrevistas não-

estruturadas com proprietário e funcionários de postos; 

c) participação em workshop específico para o setor, com presença de fiscais 

do IDEMA, IBAMA, promotores do meio ambiente, sindicatos, consultores 

ambientais, proprietários de postos e pesquisadores. 

Com a apropriação dos conteúdos e conhecimento das atividades foram formulados os 

indicadores, conforme relatado na sequência. 

 

 

5.2.3 - Formulação dos indicadores e definição das relações causais 

 

A formulação de indicadores exigiu um profundo conhecimento e grande sensibilidade 

sobre o tema e suas particularidades. Tal conhecimento foi alcançado com a conclusão das 

etapas anteriores, possibilitando a elaboração de um conjunto das relações existentes entre as 

dimensões a serem investigadas nesta pesquisa, assim como dos indicadores e das variáveis 

possíveis de serem quantificadas. Uma discussão detalhada sobre a escolha e determinação de 

causalidade dos indicadores é apresentada na seção 5.4 deste capítulo. 

 

 

5.2.4 - Coleta de dados 

 

Para contemplar todos os aspectos, indicadores e variáveis envolvidas, a coleta de 

dados foi realizada de quatro maneiras distintas e independentes: pesquisa documental em 

relatórios técnicos e laudos de vistoria; formulário apresentado pelo pesquisador face a face 

ao proprietário do posto (ou responsável); questionário com funcionários e observação in loco 

para coleta de tempos de atendimento realizada pelo pesquisador. 

A pesquisa documental foi realizada em documentos oficiais disponibilizados pelo 

Ministério Público Estadual para esta finalidade. Estes documentos foram compostos de 
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relatórios técnicos emitidos por empresas devidamente qualificadas e cadastradas junto ao 

Ministério Público Estadual de meio ambiente, são eles: relatórios de investigação preliminar, 

confirmatória e de remediação, incluindo análises químicas de solo realizadas em laboratórios 

especializados e certificados. 

O protocolo de pesquisa, Apêndice A desta tese, foi elaborado com questionamentos 

sobre fatos, referindo-se a dados concretos e de fácil precisão. O mesmo foi encaminhado a 

dois proprietários de postos e dois pesquisadores da área para realização de um pré-teste para 

validação e adequação do formulário e questionário. Neste pré-teste foi solicitado um 

julgamento das partes quanto ao formato, linguagem e clareza. Nenhuma alteração foi 

sugerida pelos especialistas.  

A escolha pelo formulário, como instrumento de pesquisa, foi motivada pelo 

imediatismo das respostas, além de evitar ausência de respostas em determinadas questões. 

Outro fator positivo para aplicação de formulários foi devido à assistência que o pesquisador 

fornece ao entrevistado, reduzindo a possibilidade de distorções, evitando o risco do mesmo 

ser respondido por terceiros. Esse instrumento estabeleceu um contato pessoal face a face de 

ambas as partes. Para tanto, o pesquisador estava devidamente preparado, como um 

especialista no assunto da pesquisa para evitar questionamentos supérfluos e estranhos ao 

entendimento habitual do pesquisado (Fachin, 2005). 

Os primeiros formulários aplicados em parte da amostra, inseridas posteriormente no 

estudo, serviram para o aperfeiçoamento e refinamento do mesmo em questões como: salário, 

posteriormente definido como salário bruto; e, inclusão da questão sobre o número de 

frentistas e chefes de pista. Os formulários foram aplicados aos proprietários (ou 

responsáveis) dos postos num encontro pré-agendado pelo pesquisador que anotava as 

respostas. O formulário destinado aos proprietários (responsáveis) buscava coletar 

informações técnicas, como salários, volume mensal de combustível comercializado, área 

total do posto, imposto pago, treinamento dos funcionários, turnover, dentre outras. 

Ainda como instrumentos de pesquisa foram elaborados dois questionários, o primeiro 

direcionado ao proprietário (responsável) da empresa para que respondesse sobre a 

importância das dimensões da sustentabilidade no seu negócio. As informações foram 

solicitadas de duas maneiras: (1) distribuição de um total de 10 pontos, de acordo com sua 

percepção, da importância dos aspectos ambientais, econômicos e sociais para o sucesso de 
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seu negócio; e, (2) atribuição de valores, de acordo com a escala de valores proposta por 

Saaty (1980), empregando a metodologia AHP. 

A metodologia AHP, conforme proposta por Saaty (1980) consistiu em utilizar uma 

determinada escala de valores. A escala utilizada neste trabalho, seguindo a metodologia AHP 

é apresentada Apêndice A, na parte 2 do protocolo de pesquisa com valores de 1 a 9, onde 1 

representa igual importância para as duas dimensões e 9 representa uma importância absoluta 

de uma dimensão sobre a outra. Na aplicação dos questionários foi solicitado aos proprietários 

(responsáveis) dos empreendimentos que respondessem por meio de valores numéricos, 

seguindo a escala, a importância de uma dimensão sobre a outra. Em seguida, foi calculada a 

importância de cada fator (peso de cada dimensão) por meio de uma matriz bivariada com o 

uso dos valores coletados. 

O segundo questionário foi aplicado aos funcionários (frentistas e chefes de pista de 

abastecimento), sem qualquer identificação dos mesmos e sem a presença do pesquisador, 

evitando qualquer forma de constrangimento. O questionário visava obter informações sobre 

uso de equipamento de proteção individual (EPI), satisfação dos funcionários, percepção da 

capacidade no desenvolvimento das atividades e tempo que o funcionário atua na profissão e 

na empresa pesquisada. 

Com a finalidade de quantificar a produtividade, a pesquisadora coletou os tempos de 

operação (atendimento), com o auxílio de um cronômetro, da maneira mais discreta possível, 

a fim de evitar alterações no cumprimento das atividades. 

Para capturar a realidade da participação do mercado, a informação sobre o volume 

total comercializado no município de Natal/RN foi solicitado por meio e-mail e insistentes 

telefonemas junto às distribuidoras e seus representantes regionais, sendo escolhido como 

base o mês de setembro do ano de 2012 por ser o mesmo período referência dos formulários e 

questionários. No entanto, essa informação não foi completa devido a uma única distribuidora 

ter respondido à solicitação, fato que ocasionou a exclusão do indicador “participação no 

mercado” da análise. 

Dados técnicos, como adequação às normas foram obtidos pelos laudos de segurança 

emitidos pelos técnicos e disponibilizados pelo Ministério Público Estadual, assim como as 

informações quanto aos contaminantes, que foram obtidos pelos relatórios com análises 

químicas do solo.  
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5.2.5 - Análise descritiva quantitativa dos indicadores 

 

Os dados foram organizados em uma única estrutura tabular bidimensional para uma 

análise preliminar exploratória com medidas de posição e variabilidade (média e desvio-

padrão) das variáveis selecionadas para inclusão dos indicadores nos modelos matemáticos de 

mensuração do desempenho sustentável. 

A análise descritiva e quantitativa dos indicadores teve como objetivo compreender as 

relações existentes entre os indicadores, assim como sua importância no modelo. 

Primeiramente foi realizada uma análise de correlação para verificar as relações existentes 

ente as variáveis, bem como uma análise crítica dessas relações. 

Posteriormente, uma técnica de seleção dos indicadores foi utilizada com o objetivo de 

extrair da amostra aqueles que não contribuíam de forma discriminatória para a análise. Três 

modelos DEA-CCR orientado para os inputs, um para cada dimensão da sustentabilidade 

(ambiental, social e econômica) foram formulados e otimizados com uso do software 

Frontier. Os resultados obtidos representam os escores de eficiência dos postos de revenda de 

combustível em cada uma das dimensões. Os modelos foram formulados contemplando os 

indicadores de cada uma das três dimensões, mantendo suas relações de causalidade por meio 

da composição do modelo em variáveis de inputs ou outputs. 

Para a realização da seleção de variáveis (indicadores) foi utilizado o método stepwise, 

baseado no modelo proposto por Wagner & Shimshak (2007). Na seleção foi considerada 

somente a abordagem backward, eliminando em cada análise os indicadores que não 

apresentavam influência significativa nos scores de eficiência médio do desempenho em cada 

dimensão (ambiental, social e econômica). 

A seleção de variáveis proporcionou um melhor ajuste do modelo conceitual, 

possibilitando a modelagem matemática dos modelos de avaliação de desempenho descritos 

na próxima etapa. 
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5.2.6 - Modelagem matemática 

 

A modelagem matemática para a avaliação do desempenho com uso de DEA foi 

realizada sob duas vertentes: dimensões da sustentabilidade e perspectivas do SBSC. Nas 

duas vertentes foram utilizados modelos tradicionais DEA-CCR, orientação input, com o 

objetivo de maximizar os outputs. Diferentes níveis de agrupamentos foram considerados na 

análise: parcial, parcialmente agrupado e agrupado. 

Na primeira vertente, os escores de desempenho de cada dimensão foram obtidos de 

maneira individual (parcial). Ou seja, cada empresa obteve um escore de eficiência em cada 

uma das três dimensões da sustentabilidade (ambiental, social e econômica). Os escores foram 

parcialmente agrupados por meio de três diferentes técnicas: média aritmética, um novo 

modelo DEA e pela média ponderada.  

De maneira similar, os escores de desempenho referentes a segunda vertente, as 

perspectivas do SBSC foram encontrados por meio dos modelos clássicos DEA-CCR e um 

escore unificado (parcialmente agrupado) foi encontrado por meio da média aritmética. 

Uma análise agrupada foi realizada de maneira a contemplar todas as dimensões da 

sustentabilidade e as perspectivas do SBSC simultaneamente. Para tal análise foi formulado 

um modelo NDEA com o objetivo de compreender a complexidade do sistema por meio de 

seus sub processos (perspectivas do SBSC). O modelo NDEA possibilitou identificar e 

diagnosticas as reais causas de ineficiência. 

Os modelos matemáticos são apresentados detalhadamente na seção 5.5. 

 

 

5.2.7 - Validação do modelo e análise dos resultados de desempenho 

 

A validação dos modelos teóricos para mensuração do desempenho dos postos 

revendedores de combustíveis da cidade de Natal/RN deu-se mediante os dados obtidos com 

os instrumentos de pesquisa, resultados obtidos na análise em rede e contou com a 

participação de especialistas. 
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5.3 - Definição da amostra 

 

A cidade de Natal/RN contemplava, no período deste estudo, um total de 110 postos 

revendedores de combustíveis líquidos, distribuídos na cidade, conforme apresentado na 

Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Mapa com a localização dos postos de revenda de combustíveis da cidade de Natal/RN. 

Fonte: Ministério Público Estadual 
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Em relação às “bandeiras
3
”, observou-se que a distribuidora BR é nacionalmente a 

detentora da maior quantidade (19,9%) de postos de revenda de combustível. Esta 

participação é maior ainda quando considerado somente a região nordeste (20,7%). Quando 

avaliada sua participação na cidade de Natal/RN, o percentual alcança 37,3%, devido, na 

época deste levantamento, à distribuidora Ipiranga não estar atuando na cidade. No 

levantamento realizado, os antigos postos Ipiranga foram representados pela “bandeira” BR. 

A ausência de um contrato de exclusividade com qualquer distribuidora caracteriza a bandeira 

“branca”. A tabela 5.1 apresenta a quantificação dos postos de revenda de combustível por 

“bandeira”. 

 

Tabela 5.1. Quantificação dos postos de revenda de combustível por “bandeira”  

Bandeira BR Ipiranga Shell Cosan Ale Branca Outros* Total 

Brasil 7597 5132 2225 1535 1369 16682 3695 38235 

Região 

Nordeste 
1733 354 324 184 379 4184 1205 8363 

RN 126 23 21 9 83 196 87 545 

Natal/RN 41**  16 0 12 22 19 110 

Notas: * 19 postos com outras bandeiras: 5 CBPI, 5 Esso, 6 TEXACO, 2 FAN, 1 SP 

** Em Natal/RN a bandeira BR, na época do levantamento, incluía a bandeira Ipiranga. 

 

Comumente, os postos revendedores de combustíveis possuem outros serviços 

conjugados no seu espaço físico para aumento do faturamento ou retenção de clientes, como 

troca de óleo, lavagem de veículos, loja de conveniência, locadora, dentre outros. Devido à 

extensa gama de serviços agregados e para manter a homogeneidade da amostra, essas 

atividades foram desconsideradas para a mensuração do desempenho sustentável. Pelos 

mesmos motivos, a venda de gás natural veicular - GNV também foi desconsiderada. 

Limitando-se este trabalho de pesquisa ao negócio fim: venda de combustível líquido 

(gasolina aditivada, gasolina comum, etanol e diesel). 

Na impossibilidade de realizar um censo dos postos de revenda de combustível, foi 

realizada uma amostra casual simples, contemplando 31,73% do universo de pesquisa 

justificada pelos elementos da população ser homogêneos em relação ao interesse da pesquisa. 

 

 

                                                
3 Bandeira é a marca de uma distribuidora de combustíveis à qual o posto está vinculado. 
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5.4 - Modelo teórico 

 

A maioria das organizações possui um conjunto de aspirações, planos e atividades que 

ajudam a orientar a organização para a obtenção de resultados. Essas aspirações e planos 

assumem a forma de declarações de missão, metas, objetivos e medidas de desempenho. Estas 

declarações estão ligadas em uma espécie de hierarquia definindo o que a organização 

pretende realizar. Assim, a declaração de missão deve ser concisa, inspiradora e permanente, 

devendo representar o propósito básico para o qual a empresa direciona suas atividades, sendo 

perene para a empresa, auxiliando as empresas e melhor definirem sua atuação, construir seus 

princípios, valores e estabelecer seus objetivos estratégicos (Neely; Gregory; Platts, 2005; 

Johnston & Pongatichat, 2008). Metas identificam os principais elementos da missão e os 

objetivos estabelecem os resultados esperados das metas, restando às medidas a função de 

avaliar o progresso ou o sucesso na consecução dos objetivos.  

Normalmente somente grandes organizações possuem as declarações de missão, 

metas, objetivos e medidas de desempenho definidas, fato carente nas pequenas e médias 

empresas. A metodologia BSC tem toda sua formulação, definição de indicadores, relações de 

causa e efeito entre variáveis e perspectivas aliado ao planejamento estratégico 

organizacional. 

Considerando o objetivo deste trabalho em propor um modelo de avaliação do 

desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível da cidade de Natal/RN, através 

de uma metodologia SBSC e DEA, com o propósito de suprir a carência do planejamento 

estratégico em pequenas e médias empresas, foi desenvolvido um conjunto de declarações de 

missão, valores, visão corporativa e objetivos estratégicos generalizados para o setor. As 

definições obtidas, após discussão com empresários do setor, é apresentada na Figura 5.4.  

O direcionamento da pesquisa é dado pelos princípios do BSC sustentável apresentado 

em Figge et al. (2002): 

1. Interligar todos os aspectos ambientais e sociais nas quatro perspectivas. 

2. Ser específico para a unidade de negócio. 

3. Incluir os aspectos ambientais e sociais de acordo com a relevância estratégica. 
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Figura 5.4. Definições de missão, valores e visão corporativa para os postos de revenda de 

combustível da cidade de Natal/RN. Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma vez que o objetivo do trabalho não é avaliar um único posto, o segundo princípio 

foi adaptado para as diretrizes do setor e não para uma unidade de negócio específica. Para 

realização dos objetivos, fez-se necessário a obtenção de um conjunto homogêneo de 

indicadores (variáveis) para que a comparação das unidades fosse possível.  

Figge et al. (2002) definiu ainda os passos para a elaboração do SBSC, segundo os 

autores, deve-se considerar de 15 a 25 aspectos, distribuídos nas quatro perspectivas 

tradicionais do BSC e ainda: 

1. Identificar a estratégia da empresa e escolher o negócio estratégico. 

2. Identificar os principais aspectos ambientais e sociais. 

3. Determinar a relevância desses aspectos. 

Os aspectos ambientais e sociais deverão estar inseridos por meio de relações causais 

nas quatro perspectivas do BSC. Um aspecto social ou ambiental pode ser considerado 

estratégico, segundo Dias-Sardinha; Reijnders; Antunes (2007) se puder contribuir para: 

 disposição crescente dos clientes em pagar mais (por exemplo, a diferenciação 

do produto ou eco-inovação); 

 redução de custos (por exemplo, redução de insumos ou prevenção da 

poluição); 

Missão 

Fornecer aos 
seus clientes, 
combustíveis 
de qualidade, 

preços 
competitivos, 

com 
rentabilidade 
adequada e 

preservando o 
meio 

ambiente. 

Valores 

Responsabilidade 
ambiental e 

social 

Foco no cliente 

Resultados 

Visão corporativa 
Alcançar um bom desempenho sustentável nos 

próximos 3 anos, como forma de garantir o futuro 
no negócio. 
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 melhorar a gestão de riscos de negócios (por exemplo, reduzindo os custos 

ambientais - multas); 

 redefinição de mercado (por exemplo, reduzindo os clientes que não agregam 

valor ou não “fiéis"), ou; 

 gestão de concorrência (por exemplo, a definição de padrões). 

 

 

5.4.1 - Objetivos estratégicos 

 

Diante do exposto, os objetivos estratégicos dos postos de revenda de combustível 

foram elaborados, considerando as quatro perspectivas tradicionais do BSC e os aspectos 

sociais e ambientais. Os objetivos foram definidos de maneira semelhante à missão, valores e 

visão, e apresentados no Quadro 5.2. 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO 

1: Aprendizado e Crescimento 
Qualificar os funcionários para obter maior satisfação, colaboração e 

fidelização. 

2: Processos Internos 
Realizar as atividades de maneira a minimizar os impactos negativos 

sobre o meio ambiente e melhorar a qualidade do serviço. 

3: Clientes 
Prospectar e fidelizar clientes, com incremento na satisfação e oferta 

de produtos de qualidade. 

4: Financeiro Aumentar a participação no mercado com o aumento das vendas. 

Quadro 5.2. Objetivos estratégicos das quatro perspectivas do BSC dos postos de revenda de 
combustível 

 

Segundo Tsang; Jardine; Kolodny (1999), os princípios comuns para a seleção dos 

indicadores e medidas são:  

 As medidas são específicas da organização, elas estão ligadas à estratégia da 

organização. 

 Múltiplas medidas, interna e externa, financeira e não financeira, medidas de 

desempenho e medidas de resultados devem ser usadas para alcançar o 

equilíbrio em cada perspectiva e, para comunicar a relação de causa e efeito 

com o objetivo de alcançar o sucesso do negócio. 

 As medidas devem ser de fácil utilização, simples, fácil de usar, disponível 

prontamente. 
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 Medidas em diferentes níveis da hierarquia devem estar alinhadas e são 

integradas em todas as funções de uma organização.  

 Envolver os colaboradores na formulação de estratégias e identificar as 

medidas de desempenho relatadas. 

 Avaliar se a infraestrutura da organização incentiva o comportamento desejado 

e suporta a operação do sistema de medição. 

 A eficácia do sistema e sua contribuição para o desempenho geral da 

organização deverão ser revisadas periodicamente e permitir a introdução de 

mudanças e melhorias. 

 

 

5.4.2 - Indicadores 

 

Articulando os conceitos do referencial teórico ao planejamento estratégico (visão, 

missão, valores e objetivos estratégicos), esta pesquisa foi direcionada a identificar e formular 

indicadores. Os indicadores foram elaborados de maneira a possibilitar uma mensuração do 

desempenho sustentável, por meio de técnicas quantitativas não paramétricas. Apresentam-se 

agrupados nas três dimensões da sustentabilidade, coerentemente com suas temáticas e 

compõem a representação do desempenho sustentável de um posto de combustível. O Quadro 

5.3 apresenta a estrutura dos indicadores para a avaliação do desempenho sustentável e 

correlaciona os indicadores a autores de trabalhos que tangenciam esta pesquisa nas diferentes 

perspectivas do BSC. 

Devido ao caráter inovador da proposta desta pesquisa, observou-se que os trabalhos 

elencados no Quadro 5.3 somente tangenciam as perspectivas tradicionais do BSC (clientes, 

processos internos, aprendizagem e crescimento e financeiro). Um fato observado no Quadro 

5.3 merece destaque: a dificuldade de obtenção de indicadores para a dimensão social. As 

dimensões ambiental e econômica não apresentam dificuldades para seleção de seus 

indicadores, devido a trabalhos realizados anteriormente nas áreas.  

Na dimensão ambiental, avanços podem ser percebidos devido às certificações -ISO 

14000, e às avaliações de desempenho ambiental que ganharam destaque na última década. A 

questão financeira também apresenta uma extensa lista de indicadores, devido às tradicionais 



Procedimentos metodológicos de pesquisa 

 

120 

Claudia Aparecida Cavalheiro Francisco, maio/2013 

medidas de desempenho organizacional, que eram fundamentadas somente nas variáveis 

econômicas e contábeis, conforme discutido no capítulo 3.  

 
 

Indicadores Autores 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Treinamento 

Venancio; Vida; Moisa (2008), Souza & Medeiros 

(2007), Giasson & Bonadiman (2011), Oliveira-
Filho; Libonati; Rodrigues (2006), Doria (2006) 

Água consumida Francisco; Almeida; Silva (2012) 

Conhecimento Atividades 
(capacidade dos funcionários) 

Ceccon (2012), Oliveira-Filho; Libonati; Rodrigues 
(2006)  

Adequação Normas CETESB (2012) 

Monitoramento e Manutenção Souza (2009) 

VOCs Souza (2009) 

BTEX (Benzeno) Souza (2009) 

Destinação Resíduos 
Venancio; Vida; Moisa (2008); Souza (2009), ANP 

(2011) 

Tancagem Total Posto Souza (2009) 

Reuso água (chuva) Venancio; Vida; Moisa (2008) 

Imagem e reputação  Oliveira-Filho; Libonati; Rodrigues (2006) 

S
O

C
IA

L
 

Geração emprego Souza (2009) 

Remuneração 
Souza & Medeiros (2007), Giasson & Bonadiman 

(2011) 

Uso EPI ANP (2011), Souza & Medeiros (2007) 

Área Rickards (2003) 

Impostos Souza (2009) 

Comércio/serviço agregado Souza (2009) 

Classificação entorno Souza (2009) 

Satisfação Funcionário Doria (2006) 

E
C

O
N

O
M

IC
A

 

Retenção Funcionários 

Souza & Medeiros (2007), Giasson & Bonadiman 

(2011), Oliveira-Filho, Libonati; Rodrigues (2006), 

Doria (2006) 

Produtividade M.O. Oliveira-Filho; Libonati; Rodrigues (2006) 

Eficiência - Velocidade 

Atendimento 

Carvalho (2011), Ceccon (2012), Giasson & 

Bonadiman (2011), Doria (2006), Lunardi (2007) 

Volume total comercializado Giasson & Bonadiman (2011) 

Participação no mercado Oliveira-Filho; Libonati; Rodrigues (2006) 

Satisfação Cliente 
Giasson & Bonadiman (2011), Oliveira-Filho; 

Libonati; Rodrigues (2006), Doria (2006) 

Bandeira (qualidade produto) 
Carvalho (2011), ANP (2011), Giasson & 

Bonadiman (2011), Lunardi (2007) 

Qualidade serviço Giasson & Bonadiman (2011) 

Margem de Contribuição Unitária  Giasson & Bonadiman (2011) 

Despesas operacionais e 

financeiras 
Giasson & Bonadiman (2011) 

Lucro Líquido Giasson & Bonadiman (2011) 

Retorno Capital investido Giasson & Bonadiman (2011) 

Inadimplência 
Giasson & Bonadiman (2011), Oliveira-Filho; 

Libonati; Rodrigues (2006) 

Juros Giasson & Bonadiman (2011) 

Redução de Despesas Kaplan & Norton (1997) 

Desempenho Vendas Doria (2006) 

Quadro 5.3. Sistematização relacionando indicadores e referencial teórico. Fonte: Elaboração própria. 
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A carência de indicadores sociais, detectado por pesquisadores como Hubbard (2009) 

e comprovado por este trabalho foi devido a muitas organizações considerarem o desempenho 

social como uma consequência das obrigações legais, pressões de clientes e até mesmo pelos 

valores dos empresários, ou que seu desempenho social possa ser mensurado pelas ações 

filantrópicas (como doações) realizadas. Ações para mudar este panorama estão sendo 

tomadas nas grandes empresas, como por exemplo, a divulgação do balanço social. Na 

tentativa de suprir parcialmente esta lacuna, este trabalho utilizará um indicador: Gastos com 

atividades sociais, que englobam os recursos disponibilizados pelas empresas para promover 

ações culturais, sociais e esportivas que envolvam a comunidade de modo geral. 

Esta pesquisa considera de suma importância outro indicador: multas e infrações, que 

não foi utilizado por nenhum autor consultado. Mas, devido à dificuldade de informação e a 

questão não ser ainda habitual ao universo de estudo, não foi possível inclui-la no modelo. 

Similarmente, o indicador classificação do entorno, que indica a vizinhança existente no posto 

de combustível, é de capital relevância para a análise de risco em caso de acidente, mas foi 

desconsiderado nesta análise, pois a maioria (99%) dos postos de revenda de combustível de 

Natal/RN foi classificada como Classe III por estarem localizados em centro urbano e em 

grande parte, acima do manancial aquífero que abastece a cidade. Diante do exposto, a 

classificação do entorno não se configurou como um indicador discriminatório na avaliação. 

Outros indicadores destacados na literatura foram descartados neste trabalho devido a 

dois fatores, primeiro descaracterizar a homogeneidade da amostra e segundo pela dificuldade 

da obtenção de dados. Um exemplo é a água consumida (Francisco; Almeida; Silva, 2012) 

que foi desconsiderada na análise devido ao fato de descaracterizarem a homogeneidade da 

amostra – postos com lava jato, loja de conveniência terão um consumo de água 

desproporcional quando comparados aos postos que não possuem esses serviços conjugados, 

considerando o escopo desta pesquisa como os postos revendedores de combustíveis líquidos.  

A maior dificuldade na coleta de dados foi identificada nos indicadores financeiros, 

conforme relatado por Doria (2006) e comprovada por este estudo, os proprietários de postos 

não estão dispostos a divulgar valores monetários por razões pessoais. Diante do exposto, 

indicadores como redução de despesas, juros, inadimplência, retorno de capital investido, 

lucro líquido, despesas operacionais e financeiras, margem de contribuição unitária foram 

descartados da análise. Para suprir a carência de informações monetárias, este trabalho, 

sempre que possível utilizará volumes comercializados. 
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Indicadores relacionados à percepção do cliente como satisfação do cliente, qualidade 

do serviço, imagem e reputação foram impossibilitados de serem analisados, por necessitarem 

de uma extensa pesquisa de satisfação dos clientes, impossibilitado neste trabalho pela falta 

de recursos. Em seu estudo, Carvalho (2011) detectou que, na mente do consumidor, a 

bandeira do posto (distribuidora exclusiva) representa a qualidade do produto. Assim sendo, a 

bandeira não é mais uma vantagem estratégica para se tornar uma necessidade competitiva. 

Associado a esta percepção, está a questão da imagem e reputação da empresa, a bandeira 

sugere que o combustível é mais difícil de ser adulterado devido ao rigoroso controle por 

parte da distribuidora.  

Por conseguinte, o Quadro 5.4 apresenta os indicadores a serem utilizados neste 

trabalho, com a identificação das variáveis e regras de construção que o compõe. 

A seleção dos indicadores e identificação das principais medidas que refletem as 

estratégias foi baseada também, nas perspectivas do BSC além das dimensões da 

sustentabilidade. A perspectiva aprendizado e crescimento, segundo Kaplan & Norton (1997), 

está intimamente relacionada com o que os funcionários podem agregar de valor pelo que 

sabem e pelas informações que podem fornecer. Nos processos internos, foram considerados 

os processos realizados pelos funcionários e a inovação, representada neste caso pelo 

indicador adequação às normas que foi mensurado pela quantificação dos equipamentos 

exigidos para adequação e funcionamento, como tanques ecológicos com monitoramento, 

linhas de PEAD, check-valvue, totalizando 13 itens selecionados neste trabalho e detalhados 

no capítulo 2. São equipamentos indispensáveis no combate às fontes de contaminação, seja 

por vazamento, transbordamento ou derramamento de combustível líquido na operação das 

atividades. 

Na perspectiva dos clientes, os indicadores buscaram atender as necessidades dos 

clientes, com o objetivo de fidelizar os antigos e conquistar novos clientes. Segundo pesquisas 

na área, os clientes procuram um atendimento eficaz e rápido e têm preferência por postos que 

aparentam arrumação, limpeza, higiene e respeito com o meio ambiente. Este trabalho foi 

limitado na pesquisa de satisfação e definição de clientes devido à escassez de recursos 

humanos e tempo. Mas, seria interessante em trabalhos futuros, os postos definirem seus 

clientes atuais e potenciais assim como suas necessidades para traçar estratégias e metas 

específicas.  
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  Indicador Variável Regra Métrica 
A

M
B

IE
N

T
A

L
 

A1 Treinamento de pessoal Horas treinamento e número de funcionários treinados Razão: horas / nº func. Horas 

A2 Conhecimento das atividades Percepção dos funcionários quanto a capacidade pessoal 
Escala Likert – média 
ponderada 

adimensional 

A3 Adequação Normas Pontuação: Sim (1) ou Não (0) para os 13 itens técnicos Somatório da pontuação adimensional 

A4 Monitoramento e manutenção 
Número análise de efluente e número de manutenções da 

SAO 

Somatório das análises 

no ano 
adimensional 

A5 VOCs valor obtido na análise do solo ou água Maior valor ppm 

A6 BTEX Valor do Benzeno obtido nas análises de solo ou água. Maior valor ppm 

A7 Destinação resíduos Pontuação: Sim (1) ou Não (0) pra cada descarte. Somatório da pontuação adimensional 

S
O

C
IA

L
 

S1 Geração de emprego Nº Empregados  Nº funcionários 

S2 Remuneração Maior e menor salário Razão: maior / menor adimensional 

S3 EPI Pontuação: Sim (1) ou Não (0) para os equipamentos Média das pontuações Escala 

S4 Área do Posto Área total do Posto  m
2
 

S5 Gastos atividades sociais $ investido em atividades sociais no ano  R$ 

S6 Impostos Valor de imposto pago no mês  R$ 

S7 Satisfação do Funcionário Percepção dos funcionários quanto à satisfação pessoal 
Escala Likert – média 
ponderada 

adimensional 

E
C

O
N

O
M

IC
A

 

E1 Retenção de Funcionários Nº de contratações e rescisões no ano anterior. Razão: entrada/saída adimensional 

E2 Produtividade Volume comercializado e nº funcionários 
Razão: volume / nº 

funcionários 

m
3
 por 

funcionário 

E3 Eficiência - rapidez atendimento Tempo médio de atendimento 
Média dos tempos 

coletados 
minutos 

E4 Desempenho vendas Nº abastecimentos no mês  número 

E5 Volume comercializado 
Volume comercializado de etanol, gasolina comum, 
aditivada e diesel no mês. 

Somatório do volume m
3
 

E6 Participação no mercado 

Volume total comercializado pelo posto e volume total 

comercializado pelas distribuidoras para Natal/RN no 

mês 

Razão: volume 

comercializado posto / 

comercializado cidade 

adimensional 

Quadro 5.4. Indicadores para avaliação do desempenho sustentável. Fonte: Elaboração própria. 
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Um exemplo sobre a definição de clientes e definição de metas no setor é apresentado 

por Norton & Kaplan (1997) sobre uma grande refinadora e varejista de combustível 

americana que sempre focava suas metas na prospecção de clientes que eram pesquisadores 

de preços (não são fiéis à marca ou a um determinado posto de gasolina, abastecem no mais 

“barato”) que representava 20% do total de segmento de clientes e produzia a menor margem 

de lucro. Observado isso, a empresa mudou seu foco para outro segmento de clientes mais 

rentáveis (não tão voltado a preços, mas a serviços associados) e aumentou sua participação 

no mercado. Fica desde já uma sugestão para incorporação futura de indicadores para tal 

objetivo. 

A última perspectiva é a financeira e nem se torna necessário maiores definições e 

esclarecimentos, considerando que todas as empresas almejam aumentar sua participação do 

mercado, suas receitas e reduzir seus custos. 

Os indicadores treinamento, conhecimento das atividades e satisfação estão 

relacionados aos funcionários, partindo da premissa que funcionários bem treinados 

desenvolvem seus processos com maior habilidade e competência, no caso específico dos 

postos de combustível, eles irão desenvolver suas atividades de maneira a não impactar o 

meio ambiente e satisfazer o cliente. O indicador treinamento foi mensurado pela soma das 

horas de treinamento dos funcionários (independente da área – pessoal, processos, segurança, 

ambiental, etc), dividido pela quantidade de funcionários, na identificação de quantas horas 

cada funcionário foi treinado. Os indicadores conhecimento das atividades e satisfação dos 

funcionários foram mensurados por meio de um questionário aplicado aos funcionários com o 

uso de uma escala de intensidade do tipo Likert de cinco pontos. Atribuiu-se um valor de 1 a 5 

para cada resposta a partir da qual foi calculada a média ponderada para cada item, baseando-

se na frequência das respostas, obtendo-se como resultado o chamado Ranking Médio (RM).  

Segundo Kaplan & Norton (1997, p.135) a “moral dos funcionários é particularmente 

importante para empresas de serviço onde, frequentemente, os funcionários menos 

habilitados e que menos ganham interagem diretamente com os clientes”. Destarte, os 

indicadores de conhecimento das atividades e satisfação dos funcionários disponibilizam aos 

gestores uma visão do conhecimento de seus funcionários e com isso podem realizar 

intervenções por meio de cursos, treinamentos, palestras para melhoria do índice e do 

desempenho organizacional como um todo.  
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O licenciamento ambiental operacional exige uma frequência mínima para análise de 

efluentes, monitoramentos, análises da CSAO de acordo com o volume de efluentes gerados e 

manutenção dos equipamentos, assim como uma adequada destinação dos resíduos por 

empresas certificadas. Estes indicadores visam identificar o posto que supere as exigências 

mínimas, contribuindo de forma proativa na prevenção da contaminação. Um fator importante 

para avaliação da contaminação são as concentrações detectadas de Benzeno e de VOCs. O 

benzeno foi considerado a substância de interesse na avaliação devido sua característica 

cancerígena e apresentar-se como a substância mais restritiva na resolução CONAMA 

420/2009 e os VOCs por serem indicadores de contaminação, servindo inclusive de parâmetro 

para escolha de pontos de monitoramento e avaliação no processo investigativo dos passivos 

ambientais dos postos. 

A dimensão social pode ser quantificada por indicadores que, dentre outros, 

representem a geração de empregos (pelo número de empregados da empresa), a remuneração 

dos funcionários, que pode ser comparado com a média do posto pela média dos salários 

pagos por outros postos (determinado posto em comparação com os demais), mas 

principalmente pela razão entre o menor e o maior salário, para avaliar a distribuição de 

renda. 

Saúde é uma questão primordialmente social e devido aos riscos aos quais os 

funcionários são expostos na realização de suas atividades, medidas devem ser adotadas para 

minimizar os danos que podem ser causados à saúde com o uso de equipamentos de proteção 

individual dentre outras. Várias são as normas regulamentadoras para estas medidas, às quais 

os postos de revenda de combustível devem se orientar, como: norma regulamentadora NR 06 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), além do treinamento necessário para a 

educação e conscientização do funcionário; Norma Regulamentadora 07, sobre o “Programa 

de controle médico de saúde ocupacional”; Norma Regulamentadora 15 sobre “Atividades e 

Operações Insalubres”; Norma Regulamentadora 16 sobre “Atividades e Operações 

Perigosas”; Norma Regulamentadora 20 sobre “Líquidos e combustíveis inflamáveis”; Norma 

Regulamentadora 23 sobre “Proteção contra incêndios”. 

A região onde os frentistas normalmente realizam seu trabalho, próximo as bombas é 

caracterizado como uma área onde existem gases de combustíveis, em proporção insuficiente 

para gerar explosão, mas nociva a saúde. As normas regulamentadoras existem, mas não estão 

de acordo com a atividade de frentista, que deveria obrigar o trabalhador a utilizar de máscara, 

proteção para a pele para atividades de abastecimento, evitando assim a inalação e absorção 
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pela pele de gases tóxicos e cancerígenos. Estados e municípios tem regulamentado normas 

locais para definir o mínimo exigido de equipamentos de proteção individual necessário aos 

funcionários, como: luva de couro, boné, macacão de brim, botas de couro, máscara, etc. Em 

Natal/RN não existe uma normatização específica, ficando a cargo do proprietário a oferta os 

equipamentos e a exigência de uso para seus funcionários. Na coleta de dados, este trabalho 

analisou os dois lados: equipamentos ofertados pelos empresários e efetivamente utilizados 

pelos funcionários. O índice foi indicado pela média dos dois. 

A área do posto foi caracterizada como pertencente à dimensão social devido ao 

espaço urbano que ocupa e ao retorno à comunidade na forma de imposto predial. 

Analogamente, os impostos foram considerados um financiamento ao Governo revertido para 

o bem estar da sociedade. Tal consideração levou a decisão de incluir os impostos recolhidos 

como um indicador da dimensão social. 

Na dimensão econômica, a medida retenção dos funcionários capta o objetivo de reter 

aqueles funcionários nos quais a empresa tem interesse a longo prazo. Segundo Kaplan & 

Norton (1997) funcionários antigos e leais guardam os valores da empresa, o conhecimento 

dos processos organizacionais e, espera-se, a sensibilidade às necessidades dos clientes. 

Normalmente, segundo os autores, costuma ser medida pelo percentual da rotatividade de 

pessoas-chave na organização. No caso dos postos de revenda de combustível, por tratar-se de 

funcionários com a mesma ocupação (frentista), será utilizado um índice baseado na razão 

entre número médio de efetivos pelo número de saídas, ou seja, o inverso do turnover.  

O indicador produtividade de mão-de-obra, segundo Kaplan & Norton (1997), “mede 

o resultado do impacto agregado da elevação do nível de habilidade e do moral dos 

funcionários, pela inovação, pela melhoria dos processos internos e pelos clientes 

satisfeitos”. A mensuração do indicador pode ser realizada de duas maneiras: volume 

vendido/funcionário ou nº atendimento/funcionário. Observar que um valor alto indica maior 

eficiência, mas também pode indicar falta de funcionários e deterioração em qualidade do 

serviço (Banker et al. , 2004). 

A rapidez ou velocidade do atendimento foi classificada de suma importância para a 

satisfação dos clientes (Carvalho, 2011; Ceccon, 2012; Giasson & Bonadiman, 2011; Doria, 

2006; Lunardi, 2007). De acordo com Kaplan & Norton (1997, p.90) “atender com rapidez e 

confiabilidade às solicitações dos clientes é quase sempre fundamental para a conquista e 
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retenção de valiosos negócios junto aos clientes”. Neste trabalho o indicador foi mensurado 

pela média dos tempos de atendimentos coletados em observações in loco.  

Devido à impossibilidade de obtenção de variáveis monetárias, indicadores como 

número de abastecimento por período e volume total comercializado no período foram 

considerados como uma maneira de quantificar a fidelização e prospecção de clientes. Outro 

indicador amplamente utilizado na literatura é o retorno de capital investido, entretanto, não 

pôde ser utilizado neste trabalho, primeiramente pela dificuldade na obtenção de informações 

financeiras (os postos não são obrigados a divulgar o balanço) e devido a  maioria dos postos 

pertencerem a “bandeiras” que subsidiam as instalações. Portanto, esse aspecto econômico foi 

compensado por outro fator de grande importância, apresentado como objetivo estratégico 

geral dos postos: o aumento na participação no mercado. Segundo Kaplan & Norton (1997), o 

aumento da participação de uma empresa em segmentos alvos do mercado é uma medida 

frequentemente utilizada e permite a empresa avaliar se o aumento de sua participação no 

mercado é uma decorrência de maior competitividade ou apenas do aumento das dimensões 

totais do mercado. Ganhar vendas, mas perder participação, pode ser um sinal de problemas 

com a atratividade de seus produtos e serviços. Por esta razão foi selecionado o indicador: 

participação no mercado. 

Deve-se esclarecer que a divisão adotada pelas dimensões e perspectivas neste 

trabalho, assim como a seleção dos indicadores foi uma avaliação particular da pesquisadora 

após pesquisas de campo, o que não caracteriza uma verdade absoluta, pois diversos 

indicadores se encaixam perfeitamente em outras dimensões e perspectivas. De modo geral, 

todos são considerados neste trabalho como necessários e (aparentemente) suficientes para 

avaliar o desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível. 

 

 

5.4.3 - Relação de causalidade dos indicadores 

 

Um ponto de extrema importância na avaliação de desempenho seguindo a 

metodologia BSC é a determinação das relações de causa e efeito entre os indicadores. 

Segundo Kaplan & Norton (1997), a relação de causalidade deverá ser apresentada por meio 

de expressões do tipo: se (algum fator ocorrer) então (algum resultado será alcançado). Frente 

ao exposto, o Quadro 5.5 apresenta as relações de causalidade para o modelo proposto. 
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 Se Então 

P1; P2 o posto de combustível intensificar o 

treinamento dos funcionários nas atividades a 

serem desenvolvidas e aumentar a moral dos 
funcionários através de palestras, salários 

adequados e não sobrecarregando-os 

eles estarão aptos a desenvolver suas 

atividades com maior propriedade, 

segurança e fidelidade à organização. 

P2; P3 os funcionários desenvolvem suas atividades 

com maior interesse e comprometimento. 

os clientes ficarão mais satisfeitos com os 

serviços. 

P3; P4 os clientes estão mais satisfeitos com os 

serviços. 

eles tornam-se mais fiéis gerando um 

incremento nas vendas. 

P2 os processos são realizados de maneira 

adequada dentro das normas. 

a possibilidade de contaminação será 

reduzida, proporcionando um ambiente 
limpo e organizado. 

P3; P4 os clientes encontram um ambiente limpo e 

organizado. 

ficam mais satisfeitos com o atendimento, 

aumentando a fidelização. 

P2; P3 investimentos em ações sociais, culturais e 
esportivas são realizados e divulgados. 

os clientes se simpatizam mais com a 
empresa. 

P3; P4 os clientes se simpatizam mais com a empresa. os clientes são fidelizados, 

proporcionando um incremento no 
número de clientes e vendas. 

P3; P4 um incremento no número de clientes e 

vendas. 

ocorre um aumento da participação no 

mercado. 

P4 ocorre um incremento nas vendas, no número 
de clientes e participação no mercado. 

o posto recolhe mais impostos, que são 
revertidos à sociedade. 

Quadro 5.5. Relações de causalidade na avaliação do desempenho sustentável. Fonte: Elaboração 

própria. 

 

A construção do SBSC, com sua ênfase nas causas e efeitos, induz o raciocínio 

sistêmico dinâmico, associado às variáveis de inputs e outputs que relacionam a causalidade 

dos processos nas diferentes perspectivas. Dessa forma, foi viável considerar os indicadores 

de tendência (leading) como inputs e os indicadores de ocorrências (lagging) como outputs. O 

Quadro 5.6 apresenta a relação dos indicadores e a Figura 5.5 sistematiza as relações nas 

quatro perspectivas do SBSC: P1: Aprendizagem e Crescimento; P2: Processos Internos; P3: 

Clientes; P4: Financeiro. 
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 Código Indicador Indicadores 

LEAD 

Indicadores 

LAG 
A

M
B

IE
N

T
A

L
 

A1 Treinamento P1  

A2 Conhecimento Atividades P2 P1 

A3 Adequação Normas P2  

A4 Monitoramento e Manutenção P2  

A5 VOCs (> valor análise do solo) P3 P2 

A6 BTEX (Benzeno - > valor) P3 P2 

A7 Destinação Resíduos P3 P2 

S
O

C
IA

L
 

S1 Nº Empregados P1  

S2 Remuneração P1  

S3 Uso EPI P2 P1 

S4 Área do Posto P2  

S5 Gastos atividades sociais P3  

S6 Impostos  P4 

S7 Satisfação do funcionário P2 P1 

E
C

O
N

O
M

IC
A

 E1 Retenção Funcionários P2 P1 

E2 Produtividade M.O.  P3 P2 

E3 Rapidez Atendimento P3 P2 

E4 Nº abastecimentos por período P4 P3 

E5 Volume vendido total no período  P4 

E6 Participação no mercado  P4 

Quadro 5.6. Definição e relações dos indicadores nas perspectivas do SBSC. Fonte: Elaboração 
própria. 
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Figura 5.5. Sistematização das relações dos indicadores nas perspectivas do SBSC. Fonte: Elaboração própria. 

 

Código Indicador Ambiental 

A1 Treinamento 

A2 Conhecimento Atividades 

A3 Adequação Normas 

A4 Monitoramento e Manutenção 

A5 VOCs (> valor análise do solo) 

A6 BTEX (Benzeno - > valor) 

A7 Destinação Resíduos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Indicador Social 

S1 Nº Empregados 

S2 Remuneração 

S3 Uso EPI 

S4 Área do Posto 

S5 Gastos atividades sociais 

S6 Impostos 

S7 Satisfação do funcionário 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Indicador Econômico 

E1 Retenção Funcionários 

E2 Produtividade M.O.  

E3 Rapidez Atendimento 

E4 Nº abastecimentos por período 

E5 Volume vendido total no período 

E6 Participação no mercado 

 

 

E1 
S7 

 

 

 

 

 

 
A3 A4 

A5 

A6 

A7 

S4 

E2 

S5 

S6 
E3 

E4 

E5 

E6 

P4: Financeiro P3: Cliente P2: Processos 

Internos 

S3 

A2 

P1:Aprendizado e 

Crescimento 

S1 

S2 

A1 
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5.5 - Modelos matemáticos 

 

A construção, de sete modelos matemáticos, foi necessária para suprir a carência da 

metodologia de avaliação SBSC de um modelo objetivo de mensuração comprovadamente 

útil para avaliar o desempenho sustentável. Para suprir esta deficiência, a técnica DEA foi 

utilizada neste trabalho. DEA apresenta um modelo de avaliação de desempenho para um 

conjunto de DMUs homogêneas, sendo uma ferramenta extremamente adequada na definição 

de benchmarkings e avaliação dos resultados do BSC. Nesta técnica, cada DMU é avaliada 

em termos de um conjunto de outputs e um conjunto de inputs.  

Os modelos matemáticos foram propostos de maneira a realizar as análises de maneira 

agrupada (desempenho sustentável) e parcialmente agrupada  sob duas vertentes: 

1. Análise do desempenho nas dimensões da sustentabilidade (ambiental, social e 

econômica). 

2. Análise do desempenho nas perspectivas do SBSC (aprendizado e crescimento; 

processos internos; clientes; e financeira). 

Na vertente das dimensões da sustentabilidade, foram formulados três modelos 

clássicos DEA-CCR, orientação input. Cada modelo contemplou o conjunto de inputs 

(indicadores lead) e outputs (indicadores lag) de cada uma das dimensões, conforme 

apresentado no Quadro 5.6. Os modelos foram solucionados com auxílio do software 

Frontier. Os resultados apresentaram os escores de eficiência em cada dimensão, o ranking de 

classificação dos postos revendedores de combustíveis, a identificação dos benchmarkings e 

das metas a serem atingidas para que as empresas ineficientes sejam projetadas na fronteira de 

eficiência. 

A fim de refletir um equilíbrio entre as dimensões da sustentabilidade, foram 

realizadas três análises: média aritmética, modelo DEA-parcial e média ponderada. A média 

aritmética representa uma unificação de maneira que a importância das dimensões seja 

equitativa. A média ponderada incorpora os pesos associados a cada dimensão na análise. Os 

pesos foram calculados por meio da técnica AHP considerando a resposta dos proprietários 

dos postos no momento da entrevista para coleta dos dados. O modelo DEA-parcial fez uso de 

um novo modelo DEA contemplando como outputs os escores obtidos nas três dimensões e 

como input o valor “1” para todas as dimensões. 
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A análise das perspectivas da sustentabilidade foi baseada em quatro modelos DEA-

CCR, orientação input. Cada perspectiva do SBSC é formada pelo conjunto de inputs 

(indicadores lead) e outputs (indicadores lag), contemplando os indicadores das três 

dimensões da sustentabilidade (ambiental, social e econômico) nas suas respectivas 

perspectivas. As relações de causalidade foram apresentadas no Quadro 5.6 e ilustradas na 

Figura 5.6. Os resultados obtidos pelas análises individuais das perspectivas foram unificados 

com o uso da média aritmética. 

As análises parciais das dimensões e das perspectivas foram baseadas nos modelos 

clássicos DEA-CCR, orientação input, onde os processos se comportam conforme 

apresentado na Figura 5.6. 

 

Figura 5.6. Sistematização para avaliação parcial (dimensão e perspectiva). 

A Equação (3) apresenta a formulação matemática para o modelo DEA-CCR, 

orientação input utilizado na avaliação das análises parciais de desempenho (dimensões e 

perspectivas), considerando um único processo de análise conforme a Figura 5.6. O modelo 

apresentará variações de acordo com o número de inputs e outputs pertencentes a cada 

dimensão da sustentabilidade (ambiental, social e econômica) ou perspectiva do SBSC 

(aprendizado e crescimento; processos internos; clientes; e, financeira). 

 
 

         ∑        

 

   
 

Sujeito a 

∑        

 

   
   

∑        ∑       

 

   
           

 

   
 

             

             

 

DIMENSÃOk 
ou 

PERSPECTIVA k 

𝑥𝑖𝑗
𝑘  

𝑦𝑟𝑗
𝑘  

input i da DMU j pertencente 

a dimensão k ou perspectiva k 

output r da DMU j pertencente 

a dimensão k ou perspectiva k 

(3) 



Procedimentos metodológicos de pesquisa 

 

133 

Claudia Aparecida Cavalheiro Francisco, maio/2013 

Onde: 

n o número de DMUs a serem analisadas, com o índice j= 1, ..., n 

    o input i da DMU j, com o índice i = 1, ..., m 

    o output r da DMU j, com o índice r = 1, ..., s. 

   e   são respectivamente os pesos associados aos outputs e inputs, respectivamente. 

 

Cada modelo DEA-CCR foi formulado somente com os indicadores (inputs e outputs) 

da dimensão ou da perspectiva em análise. 

Para mensuração da avaliação do desempenho sustentável dos postos de revenda de 

combustível, esta pesquisa considerou o modelo DEA formulado em redes – NDEA. Esse 

modelo contemplou, de maneira conjunta, os indicadores das dimensões da sustentabilidade 

inseridos nas perspectivas do SBSC, de acordo com o modelo conceitual apresentado na 

Figura 5.5. 

A abordagem utilizada para a construção do modelo foi baseada na proposta por Lewis 

& Sexton (2004b), posteriormente formalizada por Kao & Hwang (2008) para modelos dois 

processos em série e generalizada por Lotfi et al. (2010) para um número finito de processos 

em série. Neste estudo, cada perspectiva foi representada por um sub processo.  

Para a formulação do modelo, algumas nomenclaturas foram estabelecidas e 

apresentadas na sequência. Assim sendo, seja: 

 n o número de DMUs a serem analisadas, com o índice j= 1, ..., n 

 h o número de processos intermediários na série, com o índice, t = 1, ..., h-1 

 q
t
 o número de outputs intermediários no processo t 

     o input i da DMU j no primeiro processo, com o índice i = 1, ..., m 

     o output r da DMU j no último processo, com o índice r = 1, ..., s. 

    
  o output intermediário p da DMU j no processo t, com o índice p

t 
= 1,..., q

t
 

 

O conjunto de inputs dos processos intermediários é formado pelos inputs que podem 

ser inseridos no modelo naquele estágio e os outputs do processo anterior (   
 ). As Figuras 

5.5 e 5.6 ilustram esta situação. 

A Figura 5.7 sistematiza o modelo proposto, considerando quatro perspectivas do 

BSC, considerados como processos. 
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Figura 5.7. Sistematização da junção das técnicas DEA e BSC. Fonte: adaptado de Lofti et al. (2010, 

p. 1980) 

 

Consequentemente, o índice de eficiência do desempenho organizacional da DMUk é 

calculado pelo seguinte modelo NDEA em série, cujo índice de eficiência é resultado da 

Equação (4): 
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onde   ,    e   
  são respectivamente os pesos associados aos inputs, outputs e outputs 

intermediários (no processo t) respectivamente. 

ESTRATÉGIA 

P1: Aprendizado 
e crescimento 

P2: Processos 

internos 
P3: Clientes P4:Financeiro 

Estágio 

1 𝑥𝑖𝑗 
𝑧𝑝𝑗
  𝑧𝑝𝑗

  𝑧𝑝𝑗
  𝑦𝑟𝑗 

Estágio 

2 

Estágio 

3 

Estágio 

4 

(4) 
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O software computacional escolhido para resolver o problema de otimização do 

modelo NDEA foi o Excel com a ferramenta Solver. Tal decisão foi tomada considerando a 

grande difusão das planilhas eletrônicas nas empresas, tais como o Excel. A ferramenta Solver 

que acompanha o software é uma versão limitada que suporta modelos com 200 variáveis e 

100 restrições. Nosso problema, em especial, excedeu o limite das 100 restrições, sendo 

necessária a instalação da versão trial (liberada gratuitamente para teste por um período de 15 

dias) do Solver Pro
4
. 

Uma aplicação com fins didáticos foi inserida como apêndice F ilustrando passo a 

passo a utilização da ferramenta Solver na solução de problemas NDEA. 

 

 

 

5.6 – Resumo 

 

Foram apresentados neste capítulo os procedimentos metodológicos para a pesquisa, 

uma discussão sobre a seleção dos indicadores e as variáveis que os compõem, com a 

finalidade de mensurar o desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível no 

município de Natal/RN, assim como uma generalização dos modelos matemáticos a serem 

utilizados para a análise. O próximo capítulo versará sobre os dados coletados e as análises 

realizadas, com uma discussão sobre os resultados e os possíveis cenários para mensuração do 

desempenho sustentável. 

 

 

                                                
4 Disponível em: http://www.solver.com/upgrade-excel-solver, acessado em 18/03/2013. 

 

http://www.solver.com/upgrade-excel-solver
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6. Análises, resultados e discussões 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e discutir as variáveis obtidas no trabalho 

de coleta de dados, bem como propor alterações no modelo conceitual apresentado no 

capítulo 5, fundamentadas com as informações obtidas. Ainda, neste capítulo, serão 

apresentados os resultados encontrados na análise do desempenho sustentável com o uso da 

Data Envelopment Analysis – DEA e, por fim, serão expostas algumas discussões acerca dos 

resultados obtidos da avaliação do desempenho sustentável dos postos de revenda de 

combustível de Natal/RN. 

 

 

6.1 - Introdução 

 

A amostra compreendida contempla um total de 33 postos revendedores de 

combustíveis líquidos da cidade de Natal/RN. No início, deste estudo, a cidade de Natal/RN 

contemplava um total de 110 postos, número este reduzido a 106, devido ao encerramento das 

atividades de alguns postos por diversos motivos: pessoais, técnicos e/ou financeiros, mas 

principalmente por fatores relacionados à impossibilidade de adequação das suas instalações e 

o cumprimento dos Termos de Ajustamento de Conduta - TAC, inviabilizando a continuidade 

de suas operações. 

Ao considerar os 106 postos de revenda de combustível em atividade no município, a 

amostra utilizada neste trabalho representa 31,73% da população, o que possibilita uma 

análise representativa para a finalidade desta pesquisa: avaliar o desempenho sustentável dos 

postos revendedores de combustíveis líquidos da cidade de Natal/RN com o uso de Data 

Envelopment Analysis - DEA. Merece destaque a dificuldade encontrada na obtenção dos 

dados. De modo geral, os empresários mostraram-se reticentes quanto a participação na 

pesquisa, devido ao receio de fornecer alguma informação e que a mesma pudesse prejudicá-

los no processo para obtenção da licença ambiental, licença de operação e consequentemente 

do selo verde. A Figura 6.1 ilustra o mapa da divisão administrativa da cidade de Natal/RN 
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nas quatro zonas e o percentual correspondente da amostra em cada zona, considerando a 

distribuição geográfica dos postos na cidade. 

 

 

Figura 6.1. Distribuição espacial da amostra nas quatro zonas administrativas de Natal/RN.  

 

A abordagem aos proprietários dos postos de revenda de combustível deu-se de 

diferentes maneiras, inicialmente por meio de convívio social, de trabalho, indicação de 

consultores e finalmente por uma abordagem indireta observacional com a operacionalização 

das atividades nos postos e de maneira direta por meio de entrevista com os proprietários.  

As entrevistas ocorreram com um grupo piloto (5 postos) para ajuste do formulário e 

questionários no mês de outubro de 2012. Após os ajustes, a coleta de dados envolveu no 

período de novembro, dezembro de 2012 a janeiro e fevereiro de 2013. Normalmente, as 

entrevistas eram agendadas com antecedência, para evitar a ausência do empresário e que o 

Total: 19 postos 

Amostra: 5 postos – 26,3% 

Total: 30 postos 

Amostra: 10 postos – 33,3% 

Total: 36 postos 

Amostra: 13 postos – 36,1% 

Total: 22 postos 

Amostra: 5 postos – 22,7% 



Análises, resultados e discussões 

 

139 

Claudia Aparecida Cavalheiro Francisco, maio/2013 

mesmo estivesse ocupado com outras atividades. Alguns casos, quando os proprietários não 

compareciam ao horário agendado, a entrevista era remarcada e muitas vezes a mesma não 

acontecia pelos constantes adiamentos, demostrando claramente o receio do proprietário do 

posto em fornecer as informações, como citado anteriormente. Além disso, outro fator foi 

devido ao desconhecimento dos proprietários dos postos, quanto a relação universidade-

empresa, pois normalmente pesquisas científicas não são realizadas neste tema o que 

corrobora com a importância deste trabalho. 

No momento da entrevista, o pesquisador apresentava ao proprietário do posto o 

formulário, para que tivesse conhecimento das informações que seriam solicitadas e 

informava que os dados seriam confidenciais e sigilosos, não sendo possível a identificação 

das empresas que colaboraram com a pesquisa. O preenchimento do formulário era realizado 

pelo pesquisador que, no momento da entrevista, verificava a veracidade e confiabilidade dos 

dados. Essas informações eram checadas diretamente nos relatórios da empresa e no acesso a 

planilhas eletrônicas, softwares e documentos. Foi solicitado ainda aos empresários, que 

fornecessem suas percepções relacionadas à importância de cada dimensão: ambiental, social 

e econômica para o sucesso de seu negócio. No término da entrevista, era apresentado ao 

empresário, o questionário a ser aplicado aos frentistas e solicitada sua autorização para 

aplicação dos questionários. Todos autorizaram e quatro empresários, interessados na 

pesquisa, solicitaram que o pesquisador desse um retorno com o resultado desses 

questionários para que tivessem conhecimento sobre o clima organizacional interno e de 

posse dessas informações, os empresários poderiam realizar um plano de ação para melhoria. 

Nesses casos, o pesquisador retornou ao posto o resultado do indicador final nos quesitos de 

como o frentista se sente “preparado” para a realização de suas atividades e também sobre o 

nível de satisfação dos frentistas na empresa. 

A aplicação do questionário aos frentistas dos postos foi realizada de maneira que os 

funcionários não se sentissem pressionados ou supervisionados no fornecimento das 

respostas. Os questionários eram entregues aos chefes de pista e na ausência deles, ao frentista 

mais antigo. No momento da entrega eram realizados esclarecimentos quanto ao 

preenchimento para que não ficassem dúvidas e informados que os empregadores não teriam 

conhecimento das respostas individuais. O pesquisador aguardava os questionários 

respondidos em um local afastado dos frentistas (normalmente dentro das lojas de 

conveniência) para que as respostas pudessem ser dadas de maneira mais isenta possível. 
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As informações sobre contaminação foram obtidas junto à instituição responsável 

pelas análises químicas das amostras coletadas nos postos de revenda de combustível, a 

Central Analítica/NUPPRAR, da UFRN, com autorização do coordenador do laboratório, o 

professor Djalma Ribeiro da Silva, por meio dos laudos emitidos. Na fase preliminar de 

investigação ambiental, realizada em todos os postos de revenda de combustível da cidade 

entre os anos de 2010 e 2011, foram coletadas duas amostras a trado de cada estabelecimento. 

As sondagens para coleta das amostras de solo foram realizadas em dois pontos identificados 

pelas maiores concentrações de compostos orgânicos voláteis (VOC). Os laudos forneceram 

informações sobre os contaminantes encontrados no solo destes estabelecimentos. 

A Figura 6.2 ilustra a distribuição da amostra, considerando as distribuidoras de 

combustíveis com as quais os postos têm contrato de exclusividade, é denominado  

“bandeira” dos postos. Exceção feita aos postos que não mantém qualquer contrato de 

exclusividade, que são chamados de “bandeira branca”. Essa distribuição tem concentrações 

diferentes dentre as quais 40% correspondem aos postos da empresa BR distribuidora; 21% 

da distribuidora Raízen (Shell); 18% da distribuidora Alesat e 21% correspondente a outras 

bandeiras. Essa amostra está distribuída de maneira homogênea com as percentuais 

populacional de cada bandeira conforme apresentado na Tabela 5.1. 

 

Figura 6.2. Distribuição dos 33 postos de revenda de combustível por “bandeira”. Fonte: Elaboração 

própria. 

 

Em uma pesquisa aplicada, os modelos idealizados conceitualmente nem sempre se 

tornam viáveis numa aplicação real. Fato comprovado neste estudo quando na finalização da 

coleta de dados, realizada por meio de: entrevistas, formulários, questionários, análise de 
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relatórios, entre outros meios descritos no capítulo 5, observou-se a necessidade de algumas 

adaptações e alterações nos indicadores e no modelo teórico, propostos inicialmente. As 

modificações no modelo conceitual e nos indicadores foram necessárias para uma efetiva 

avaliação do desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível da cidade de 

Natal/RN. 

 

 

6.2 - Análise descritiva dos indicadores 

 

Com a finalidade de facilitar a leitura e compreenssão do leitor, a análise dos dados 

coletados, assim como uma descrição dos indicadores e de suas regras de cálculo, foi 

subdividida em tópicos, separados em três itens, representando as dimensões: ambiental, 

social e econômica, propostos no capítulo 5. Foi apresentada uma breve discussão acerca de 

cada indicador e realizada uma análise descritiva, com uso de planilha excel e sua ferramenta 

estatística para cálculo de valores mínimo, máximo, média aritmética e desvio padrão da 

amostra. 

 

 

6.2.1 – Indicadores da dimensão ambiental 

 

Os indicadores da dimensão ambiental são compostos por: treinamento; conhecimento 

das atividades; adequação das normas; monitoramento e manutenção; contaminação; 

destinação dos resíduos e, treinamento. 

 

 

6.2.1.1 – Treinamento 

 

Para a obtenção deste indicador foram utilizadas duas váriáveis, coletadas por meio do 

formulário: (1) a quantidade de horas de cada treinamento e (2) a quantidade de funcionários 
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que participaram de cada tipo de treinamento (processos, ambiental, pessoal, segurança, 

primeiros socorros dentre outros). As informações foram coletadas de forma individualizada 

para cada tipo de treinamento. 

Foi observado que a regra apresentada anteriormente: (horas/nº funcionários) não 

representava corretamente este indicador, devido a casos observados de empresas que treinam 

com frequência um maior número de funcionários. O valor do indicador ficou muito aquém 

de empresas que somente cumprem com os termos de ajustamento de conduta –TAC firmado 

junto ao Ministério Público, pois exige um treinamento de 20 horas para cada funcionário em 

cada turno de trabalho. 

Devido ao motivo apresentado, a regra para cálculo do indicador treinamento foi 

alterada para o somatório de: (horas * nº funcionários em cada tipo de treinamento), que 

representa melhor a realidade, apresentando valores significativamente altos para empresas 

realmente preocupadas na formação, conhecimento e postura de seus funcionários, investindo 

uma maior quantidade de recursos nessas ações. 

A Tabela 6.1 apresenta a estatística descritiva do indicador treinamento. Com base no 

desvio amostral dessa variável, foi possível observar que existe uma heterogeneidade no que 

se refere ao treinamento. Isso significa que alguns postos investem em treinamento porque 

têm uma preocupação com o nível de insalubridade da atividade. Já outra parcela da amostra, 

apenas limita o treinamento com o básico, pois não tem interesse em realizar investimentos 

nessa atividade. Além disso, a cultura dos empresários ainda não está madura o suficiente 

para associar o treinamento dos funcionários com benefícios em longo prazo para a empresa 

devido as recentes exigências regulatórias do setor. 

Tabela 6.1. Estatística descritiva do indicador ambiental treinamento 

Cód. Nome Min (h) Max (h) Média (h) Desvio Padrão (h) 

A1 Treinamento 0 8584 431,79 1479,94 

 

O menor valor observado igual a zero corresponde a postos que não realizaram 

treinamento (de nenhum tipo) no ano de 2012. Destaca-se que para o cumprimento do TAC, o 

posto deverá ter no mínimo um funcionário treinado em cada turno de trabalho e muito 

provavelmente estes postos realizaram o treinamento de seus funcionários no ano de 2011 e 

acreditam ser o suficiente.  
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O indicador treinamento foi considerado como um input no modelo geral (sistema) e, 

por esta razão, seu vetor será considerado como input indesejável, devido ao modelo NDEA 

ter orientação input (maximizar os outputs, mantendo os níveis dos inputs). Entretanto, deve-

se considerar que é salutar que o indicador treinamento tenha seus valores elevados, ou seja, 

quanto maior a quantidade de horas que os funcionários são submetidos, maior seu 

comprometimento com a empresa e suas operações. 

Considerando o exposto, o vetor do indicador treinamento foi transladado, conforme 

proposto por Seiford & Zhu (2002). Inicialmente, calculou-se o inverso aditivo do vetor, 

multiplicando todos os valores por (-1). Em seguida, somou-se o vetor β=8585 (valor superior 

ao máximo valor da amostra para o indicador), para que todos os valores permanecessem 

estritamente maiores que zero. A equação (5) apresenta a função de translação utilizada no 

vetor de input indesejável do indicador treinamento. 

 ̅                                                                (5) 

Com essas operações, o vetor do indicador treinamento:  ̅  , poderá ser considerado 

quanto menor, melhor para a empresa em análise, o que na prática significa que a empresa 

que possuir uma maior quantidade de horas de treinamento com seus funcionários, obterá uma 

melhor avaliação. 

 

 

6.2.1.2 – Conhecimento das atividades 

 

O conhecimento das atividades se refere à percepção dos frentistas quanto à prática de 

suas atividades na empresa. Para coleta dessas informações, foram aplicados questionários aos 

frentistas (de um único turno) dos postos de revenda de combustível, onde era solicitado que 

os mesmos assinalassem como se sentiam em relação às suas percepções quanto ao 

desempenho de suas atividades. Eles escolhiam uma opção entre 1 – muito despreparado; 2 – 

despreparado; 3 – indiferente; 4 – preparado e 5 – muito preparado. 

O valor do indicador foi determinado pelo cálculo da média das respostas obtidas nos 

questionários, apresentados a um turno de funcionários em cada posto de combustível. A 

Tabela 6.2 apresenta uma descrição estatística. Para esse indicador, o desvio padrão teve um 
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baixo índice. Isso implica que entre a amostra não há discrepância desse indicador no nível de 

percepção dos frentistas para executar suas atividades.  

 

Tabela 6.2. Estatística descritiva do indicador ambiental conhecimento das atividades 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

A2 Conhecimento Atividades 3 5 4,20 0,33 

 

De modo geral, os frentistas consideram-se bem preparados para exercer as atividades 

relacionadas à sua profissão. Uma sugestão para trabalhos futuros, para verificação das reais 

habilidades e conhecimento dos frentistas, uma pesquisa mais aprofundada, apresentando um 

questionário com situações reais, para que eles informem os procedimentos considerados 

corretos para ação, como, por exemplo: em casos de derramamento, transbordamento, 

vazamentos, incêndios, abalroamento, etc. 

 

 

6.2.1.3 – Adequação das normas 

 

A proposta inicial deste indicador era a verificação de quanto o estabelecimento estava 

adequado às normas técnicas exigidas, fossem de segurança ou ambiental, como: piso de 

concreto impermeabilizado, bombas com sump, breakway, instalações elétricas adequadas, 

respiro nos tanques de combustíveis, linhas subterrâneas e tanques subterrâneos ecológicos, 

dentre outras dezenas de adequações. Na visita aos postos foi observado que 31 (93,9%)  se 

encontravam totalmente adequados o que não representaria um diferencial para a análise do 

desempenho sustentável. Portanto, esta variável foi suprimida do modelo devido a não haver 

diferença amostral. 

 

6.2.1.4 – Monitoramento e manutenção 

 

O indicador monitoramento e a manutanção é representar a precaução com o meio 

ambiente e as condições dos efluentes que são despejados no lençol freático pelos postos de 
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revenda de combustível. O TAC regulamenta quatro análises de efluentes ao ano, uma a cada 

três meses, como forma de monitoramento. Para um funcionamento adequado da caixa 

separadora é necessário uma manutenção e limpeza periódica, de acordo com a necessidade 

de cada posto (número de lavagens, vazamentos, chuvas, etc) de maneira a identificar uma 

manutenção nas placas covalescentes para uma separação adequada do óleo e da água. 

Esse indicador foi determinado pela soma de duas variáveis constantes no formulário: 

frequência anual da realização da análise dos efluentes e frequência anual que é realizada uma 

vistoria e manutenção da caixa separadora de óleo e água. 

Neste quesito foi identificada a falta de conhecimento de diversos empresários quanto 

à obrigatoriedade de manter a caixa separadora em condições adequadas de funcionamento. 

Alguns empresários reclamaram por existir no Estado do Rio Grande do Norte uma única 

empresa autorizada a realizar a limpeza da caixa separadora e a destinação adequada dos 

resíduos, o que aumenta as despesas com a manutenção das caixas separadoras. 

Com o objetivo de evitar entupimentos e reduzir o número de manutenções nas caixas, 

alguns postos adotaram sistemas de ralos (evitando a passagem de folhas e objetos maiores), 

filtros anteriores à caixa para depósito da areia, etc. De maneira geral, tomam um cuidado 

com a limpeza da pista de abastecimento e áreas que são canalizadas para a caixa separadora 

(evitando acúmulo de areia e objetos que possam ser carreados juntamente com a água e o 

óleo).  

A Tabela 6.3 apresenta uma escrição estatística do mesmo. O desvio padrão coincide 

com o valor médio obtido por esse indicador, significando que há uma ausência de prioridade 

na atividade para manutenção da caixa separadora. Em muitos casos, observou-se que os 

funcionários desconheciam a necessidade de promover a limpeza e vistoria do equipamento 

para estar adequado às normas. O valor mínimo encontrado igual à zero representa a ausência 

dessa atividade, inclusive na análise de efluentes nesses empreendimentos. Num cenário 

próximo, esse indicador será modificado sensivelmente devido às cobranças iniciadas no ano 

de 2013 por parte do Ministério Público para adequação ao TAC. 

 

Tabela 6.3. Estatística descritiva do indicador ambiental monitoramento e manutenção 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

A3 Monitoramento e manutenção 0 147 41,30 41,27 
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6.2.1.5 – Contaminação 

 

O indicador contaminação nos postos de revenda de combustível, conforme detalhado 

no capítulo 3 desta tese, é caracterizado pelos hidrocarbonetos aromáticos (BTEX e HPA) 

devido a sua alta toxicidade e mobilidade. Especial atenção é destinada ao benzeno por se 

apresentar de maneira mais restritiva na Resolução CONAMA 420/2009, devido suas 

características carcinogênicas. 

Após as coletas de dados e entrevistas com técnicos foi possível identificar que os 

compostos voláteis (VOC) não seriam um indicador confiável, por dependerem da qualidade e 

aferição do equipamento que realiza a medição. Além de serem sensíveis às influências por 

intempéries climáticas como a chuva. A substância benzeno não pode ser considerada 

isoladamente, pois a presente amostra contempla a ocorrência de um posto de combustível  

detentor de um passivo ambiental e em fase de remediação que apresentou, na análise 

analítica, limites não detectáveis para o benzeno. Tal fato ocorreu em virtude da contaminação 

ser decorrente principalmente por óleo diesel, sendo formado em grande parte de 

hidrocarbonetos poli-aromáticos (HPA), diferentemente da composição da gasolina que 

possui uma grande parcela de mono-aromáticos (BTEX).  

O trabalho de Anjos (2012) destaca a grande incidência da substância naftaleno 

(hidrocarboneto de petróleo poli-aromático) nas análises de solos contaminados por derivados 

de petróleo. Dadas as substâncias químicas, o naftaleno foi incluído como uma parcela do 

indicador contaminação na presente pesquisa. 

A Tabela 6.4 apresenta uma estatística descritiva das substâncias benzeno, tolueno, 

etilbenzeno, xilenos e naftaleno identificadas nos laudos das análises químicas do solo, 

realizadas na primeira fase da investigação dos 33 postos de revenda de combustível 

analisados. 

Tabela 6.4. Estatística descritiva das substâncias contaminantes 

Substância 
Min 

mg/Kg 
Max mg/Kg 

Média 

mg/Kg 

Desvio Padrão 

mg/Kg 

Benzeno 0 202,65 7,14 35,23 

Tolueno 0 1578,17 72,30 288,17 

Etilbenzeno 0 1300,80 67,29 244,27 

Xilenos 0 3360,36 209,59 657,08 

Naftaleno 0 796,05 37,30 146,64 
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A resolução CONAMA 420/2009 apresenta diferentes limites de contaminação, de 

acordo com o uso do solo. Este trabalho considera os limites para investigação de prevenção 

residencial, valor este, definido pela resolução como a concentração de determinada 

substância no solo acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos à saúde 

humana. Os limites aceitáveis, constantes na resolução para as substâncias consideradas neste 

estudo, expressos na unidade mg/Kg, são: benzeno – 0,08; tolueno – 30; etilbenzeno – 40; 

xilenos – 30 e naftaleno – 60. No capítulo 2 foram apresentadas as diferentes maneiras de 

contaminação, bem como suas fases e a importância das substâncias devido ao poder 

cancerígeno e tóxico.  

A população dos postos revendedores de combustíveis da cidade de Natal/RN – 110 

postos, 34 (31%) foram para a segunda fase, com a finalidade de identificar a existência de 

passivo ambiental. Deste total, 17 postos (15,4%) receberam um laudo confirmatório da 

existência de passivo ambiental e foram para a terceira fase, de remediação. A amostra 

utilizada neste trabalho analisou 33 postos, dentre os quais: 18 postos não apresentaram 

concentração de contaminantes detectável pelo equipamento de análise, 5 apresentaram 

concentrações, mas abaixo do limite da resolução e 10 postos apresentaram contaminações 

acima do limite estipulado pela resolução em pelo menos uma substância. Para o crivo dos 10 

postos analisados com concentrações acima do limite, 2 não apresentaram passivo ambiental 

na análise detalhada e 8 encontram-se em remediação do passivo ambiental para obtenção da 

licença ambiental. 

Diante do exposto e com a finalidade de determinar um único indicador representativo 

da contaminação existente nos postos de revenda de combustível por hidrocarbonetos de 

petróleo, este trabalho utilizou as concentrações das substâncias (BTEX: benzeno, 

etilbenzeno, tolueno, xileno e HPA: naftaleno), identificadas na análise das amostras de solo e 

documentadas nos laudos analíticos pelo laboratório da Central Analítica/NUPPRAR/UFRN, 

bem como as concentrações aceitáveis dessas substâncias, conforme estipuladas pela 

resolução CONAMA 420/2009. A regra para cálculo do indicador contaminação será o 

somatório da razão da concentração identificada de cada substância pelo seu respectivo limite 

na resolução. 

O cálculo da razão representa quantas vezes a contaminação, encontrada na amostra 

do solo do posto de combustível, está acima do limite estipulado pela resolução CONAMA 
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420/2009. Valores menores que um indicam que a concentração da substância é inferior ao 

limite de investigação exposto na resolução. Quanto maior o valor do somatório das 

proporções maior será a contaminação do solo do posto em análise. 

 Um exemplo fictício da regra para formação deste indicador é apresentado no Quadro 

6.1 para facilitar o entendimento. 

 

Substância 

Concentração 

identificado mg/Kg 

(laudo) 

Limite concentração 

mg/Kg (resolução 

CONAMA 420/2009) 

Razão 

(identificado/limite) 

Benzeno 77 0,08 962,5 

Etilbenzeno 320 40 8 

Tolueno 258 30 8,6 

Xileno 285 30 9,5 

Naftaleno 54 60 0,9 

Indicador Contaminação 989,5 

Quadro 6.1. Sistematização dos cálculos para formação do indicador contaminação 

 

A Tabela 6.5 apresenta uma descrição estatística do indicador contaminação obtida na 

coleta de dados dos postos analisados. 

Tabela 6.5. Estatística descritiva do indicador ambiental contaminação 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

A4 Contaminação 0 2743,53 100,90 476,85 

 

Devido à importância do indicador ambiental para a avaliação do desempenho 

sustentável, considerando que um posto contaminado, possua passivo ambiental, o mesmo 

não poderá ser avaliado com um bom desempenho sustentável. Faz-se, então, necessário uma 

alteração, justificada pelos motivos expostos anteriormente, no modelo teórico e, 

consequentemente, no modelo matemático. 

No modelo conceitual, o indicador de contaminação é considerado como um output 

dos processos internos. Foi verificado na pesquisa de campo que realmente são outputs 

indesejáveis das operações, pois dependem das instalações e dos processos de operação. 

Observou-se, ainda que o cliente não possui condições para avaliar a contaminação de um 

posto. A única forma de identificar a contaminação é por meio de uma análise química, de 

maneira, que não se torna muito coerente com a realidade o indicador permanecer como input 

da perspectiva cliente. Por esta razão, no modelo teórico em redes, o indicador contaminação 

será avaliado como output dos processos internos e output final do sistema, em outras 

palavras, ele não será uma variável intermediária. 
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 No modelo matemático proposto, somente os outputs finais do sistema são 

otimizados, ou seja, interferem diretamente na avaliação de desempenho sustentável do 

modelo em questão. A alteração do modelo teórico e suas implicações no modelo matemático 

serão apresentadas logo após a discussão dos indicadores, nos itens 6.3 e 6.4 deste capítulo. 

O indicador contaminação é um output indesejável e devido a orientação do modelo: 

input, o objetivo será maximizar este indicador. Por esta razão, foi necessário realizar um 

ajuste no vetor das variáveis do indicador contaminação. A translação do vetor ocorreu 

conforme proposto por Seiford & Zhu (2002). Primeiramente, foi calculado o inverso aditivo 

do vetor, multiplicando todos os valores por (-1) e, em seguida, somou-se o vetor  ̅=2745 

(valor superior a maior concentração identificada na amostra), para que todos os valores 

permanecessem estritamente maiores que zero. A equação (6) apresenta a função de 

translação utilizada no vetor de output indesejável do indicador contaminação. 

 ̅         ̅       ̅                                              (6) 

Com estas operações, o vetor do indicador contaminação:  ̅  , poderá ser maximizado, 

o que significa na prática, a minimização do vetor original    . 

 

 

6.2.1.6 – Destinação dos resíduos 

 

A destinação dos resíduos é classificada pela orientação dos empresários quanto ao 

descarte de seus resíduos (sólidos ou líquidos) por empresas certificadas. Foi solicitado aos 

empesários que informassem se possuiam ou não a destinação adequada dos resíduos (óleo 

usado, lodo, filtros, estopas/panos, embalagens vazias). O TAC exige que as coletas sejam 

realizadas por empresas especializadas e certificadas. O indicador foi obtido pelo somatório 

dos itens que possuiam destinação adequada em cada posto de combustível analisado. A 

Tabela 6.6 apresenta uma descrição estatística do indicador destinação dos resíduos dos 

postos analisados. 

Tabela 6.6. Estatística descritiva do indicador ambiental contaminação 

Cód. Nome Min Max Média 
Desvio 

Padrão 

A5 Destinação resíduos 0 5 3,97 1,86 
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Cabe destacar, entretanto, a observação de postos de revenda de combustível com selo 

verde que ainda não realizam a destinação adequada do óleo usado e também do lodo residual 

da caixa separadora. A ausência da execução dessas atividades ocorre por ainda não terem 

realizado a limpeza da caixa separadora e, em outros casos, por não possuírem a atividade de 

troca de óleo no estabelecimento para geração de óleo usado. Novamente neste quesito, os 

empresários apresentaram várias reclamações devido a ocorrência de uma única firma para 

coleta dos resíduos líquidos certificada no estado do Rio Grande do Norte. 

O Quadro 6.2 apresenta um resumo dos resultados para os indicadores da dimensão 

ambiental. 

 
Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

A1 Treinamento 0 8584 431,79 1479,94 

A2 Conhecimento Atividades 3 5 4,20 0,33 

A3 Monitoramento e manutenção 0 147 41,30 41,27 

A4 Contaminação 0 2743,53 100,90 476,85 

A5 Destinação resíduos 0 5 3,97 1,86 

Quadro 6.2. Resumo descritivo dos indicadores da dimensão ambiental 

Frente ao exposto, a dimensão ambiental foi composta por 5 indicadores. A próxima 

subseção apresentará os indicadores da dimensão social. 

 

 

6.2.2 – Indicadores da dimensão social 

 

A coleta de campo corroborou com o estudo apresentado por Hubbard (2009) sobre a 

dificuldade de identificação dos indicadores sociais. Muitos empresários consideram o 

desempenho social como uma consequência das obrigações legais. A presente política pública 

nacional, com suas ações sociais, incentiva por meio de bolsas de auxílio com esse cenário. 

Muitos empresários confundem ações filantrópicas com ações sociais. Não foi o objetivo 

deste trabalho discutir sobre o que pertence ou não à dimensão social, mas foi detectado que 

os empresários não investem nas áreas de cultura, educação e esportes, como exemplos de 

ações sociais. A partir das observações da amostra analisada, foi detectado a ocorrência de 

exceções, como um posto que viabiliza dentro das possibilidades, contratar pessoas da 

comunidade onde o posto está localizado. O proprietário tem por finalidade com esta ação, 

melhorar a qualidade de vida da sociedade local com geração de emprego e renda, assim 
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como tem reduzido seus índices de absenteísmo e atrasos. Tais medidas, no entando, são 

escassas nesse contexto. 

 

 

6.2.2.1 – Emprego 

 

O primeiro indicador social, denominado emprego, representa a importância dessa 

atividade na geração de empregos na cidade de Natal/RN. Para quantificar, esse indicador foi 

calculado pelo número total de funcionários efetivados nos postos de revenda de combustível 

no momento da pesquisa. Os valores foram coletados por meio do formulário preenchido nas 

entrevistas. Normalmente, o número de funcionários está relacionado com o tamanho do 

posto e o número de bombas, porém considera além dos frentistas, o chefe de pista, gerente, 

funcionários administrativos e os funcionários das atividades conjugadas (loja de 

convêniencia, troca de óleo, lavagem, borracharia, etc). 

A estatística descritiva deste indicador é apresentada na Tabela 6.7. Existe uma 

discrepância entre o número de funcionários devido ao tamanho do posto, entretanto não 

interfere na análise do desempenho sustentável. 

 

Tabela 6.7. Estatística descritiva do indicador número de funcionários 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

S1 Emprego 3 45 15 8,84 

 

 

6.2.2.2 – Remuneração 

 

O indicador remuneração é introduzido no modelo de maneira similar à geração de 

emprego, ou seja, como input no processo de aprendizado e crescimento. O indicador 

remuneração é calculado pela razão entre o maior e o menor salário pago aos funcionários 

efetivados no posto de combustível. De maneira geral, o maior salário é destinado ao gerente, 

sendo correspondente a um valor médio de R$ 1.745,71 referente a amostra. Quando o posto é 

administrado pelo empresário, seu salário (ou sua retirada) não foi considerado. O menor 

salário, dependendo do empreendimento, corresponde aos cargos de auxiliar de serviços 
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gerais (limpeza) e/ou atendente da loja de conveniência. Nos postos de revenda de 

combustível de menor porte, não se encontra a figura do auxiliar de serviços gerais, em que os 

próprios frentistas são responsáveis pela limpeza e manutenção do local de trabalho, sendo 

considerado o menor salário o do frentista. 

A Tabela 6.8 descreve os dados coletados, apresentando uma estatística descritiva com 

os valores dos salários (bruto) pagos: maior, menor e médio, assim como do indicador 

remuneração, calculado pela razão do maior e menor salário de cada posto de combustível 

para evitar distorções. O valor máximo obtido no maior salário pago é um outlier na amostra, 

devido o funcionário trabalhar na empresa há mais de 30 anos e ocupar o cargo de gerência, o 

que ocasionou um desvio padrão tão elevado para essa variável. 

 

Tabela 6.8. Estatística descritiva dos salários e do indicador remuneração 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

 Maior salário (R$) 771,00 4500,00 1745,71 832,25 

 Menor salário (R$) 700,00 1050,00 855,39 75,89 

 Salário Médio (R$) 771,00 1179,35 955,47 110,02 

S2 Remuneração 1 5,57 2,03 0,95 

 

Observaram-se casos de postos pequenos, administrados pelos próprios empresários 

(não inclusos para formulação deste indicador) e que todos os funcionários recebem o mesmo 

salário, sem distinção por tempo de serviço, assiduidade ou outros critérios. Em contrapartida, 

postos considerados grandes, cujos gerentes possuem dezenas de anos no mesmo emprego, 

chegam a pagar R$ 4.500,00 ao gerente, diferenciando salários dos frentistas, como cargos de 

chefe de pista, que possuem um salário superior (de 15 a 30%) ao frentista. Trata-se do 

profissional responsável pelo recebimento do combustível e pelo bom andamento da “pista de 

abastecimento”, coordenando os demais frentistas. 

 

 

6.2.2.3 – Uso EPI 

 

O uso do equipamento de proteção individual causa muita polêmica entre os 

empresários e frentistas. De modo geral, os frentistas não utilizam o equipamento ofertado 

pelos empresários. Após a aplicação dos questionários, era realizada uma conversa individual 



Análises, resultados e discussões 

 

153 

Claudia Aparecida Cavalheiro Francisco, maio/2013 

para captar a percepção dos frentistas quanto aos perigos de sua ocupação. A maioria deles 

afirma “gostar do cheiro” do combustível no momento dos abastecimentos e quando 

questionados se eles não acreditam que aqueles vapores podem causar algum dano à saúde 

poucos foram os que relataram conhecimento e crédito aos perígos existentes. Até 

proprietários de postos relataram que “se fosse assim, meu pai já teria morrido de câncer, pois 

trabalha neste ramo há mais de 40 anos”. 

A principal reclamação dos frentistas está associada ao uso da máscara. O município 

de Natal/RN está localizado numa região de temperaturas elevadas. Os postos são ambientes 

perceptivelmente mais quentes (devido aos motores ligados e escapamentos dos carros, 

cobertura de metal, etc) e o suor dos funcionários inviabiliza o uso da máscara, ainda mais 

quando o funcionário apresenta algum tipo de congestionamento nasal. Outra reclamação diz 

respeito ao creme protetor, pois consideram com “um cheiro ruim” e não acreditam que seja 

capaz de proteger as mãos dos vapores tóxicos. Muitos funcionários recebem o creme, mas 

utilizam cremes hidratantes normais por desconhecer as reais consequências das substâncias 

tóxicas em contato com seu organismo. 

Com maior incidência do uso, os funcionários se restringem ao uso de equipamentos 

de proteção individual através do uniforme (raramente de mangas compridas) e botas de 

couro. A utilização dos demais equipamentos protetores (luvas, máscara e óculos) é utilizada 

somente pelo encarregado da função no momento do recebimento do combustível. Não foram 

o foco deste trabalho os postos que operam com GNV, mas dentre os analisados que 

comercializam o gás natural veicular, poucos oferecem proteção auricular aos frentistas. 

Frente aos resultados conflitantes do equipamento fornecido pelos empresários aos 

funcionários e os utilizados cotidianamente, o indicador EPI foi calculado como a média da 

somatória dos equipamentos indicados pelos proprietários e funcionários. Considerando o 

valor dos funcionários, uma média das respostas obtidas por todos os frentistas no turno, pois 

as respostas havia divergência entre os funcionários. 

Assim sendo, a Tabela 6.9 apresenta a estatística descritiva do indicador EPI. Esses 

resultados apontam que nenhum posto está ausente da utilização de equipamentos protetores. 

No entanto, observa-se que existem postos com estágios avançados no âmbito da proteção 

com o valor máximo de 6,5. De uma maneira ampla, a maioria dos postos utiliza mais de três 

EPIs (uniforme, botas e boné), porém dois EPIs essenciais na proteção dos funcionários não 
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são muito difundidos: máscara e óculos. Para alcançar um nível de maturidade, recomenda-se 

realizar campanhas de esclarecimento quanto aos perigos de exposição aos contaminantes. 

 

Tabela 6.9. Estatística descritiva do indicador EPI 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

S3 EPI 1,88 6,5 3,58 1,17 

 

 

6.2.2.4 – Área do posto 

 

A área total (m²) do posto de combustível foi considerada como um indicador social. 

Esse indicador foi inserido como um input nos processos internos devido tanto a sua 

importância no espaço fornecido aos clientes (facilita as manobras e distribuição das bombas 

e equipamentos), assim como o imposto recolhido ao município (IPTU – por retornar à 

sociedade em ações públicas, como investimentos na saúde, segurança, educação, esportes, 

etc). 

A estatística descritiva do indicador área do posto é apresentada na Tabela 6.10. Para 

obter uma maior realidade da amostra, a área do posto é diferenciada devido à distribuição 

geográfica no município. Uma grande área não significa que seja classificado o posto pelo seu 

porte, pois em áreas periféricas existem grandes áreas com pequenas ocupações. Sendo a 

causa representado pelo elevado desvio padrão encontrado na amostra. 

 

Tabela 6.10. Estatística descritiva do indicador área do posto 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

S4 Área do posto (m2) 300 8450 2096,57 1887,32 

 

 

6.2.2.5 – Gastos com ações sociais 

 

No momento de criação do indicador, projetou-se incluir ações sociais no ambiente 

dos postos de revenda de combustível para realizar, apoiar ou colaborar juntos aos seus 

funcionários e à sociedade de modo geral. Incluindo, também, atividades do tipo cultural, 
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esportiva, artistíca e educacional, nas suas mais variadas formas. Com o término da coleta de 

dados, observou-se  escassos investimentos nessas atividades. Da amostra analisada, dois 

deles apoiam por meio de patrocínios os esportistas e destaca um terceiro posto com a 

motivação com o fornecimento de uniforme. A grande maioria 45,5% dos postos de revenda 

de combustível, no entanto, quando questionado sobre o valor investido nessas atividades, 

apresentam valores gastos com filantropia, seja por meio de doações a ONGs, instituiçõs de 

caridade, igrejas ou até mesmo na doação de refeições e 54,5% afirmaram não investir em 

nenhuma ação social. A Tabela 6.11 apresenta a estatística descritiva do indicador de gastos 

com ações sociais, informando o valor mínimo, máximo, média, desvio padrão e a mediana 

para melhor representar a amostra, considerando que o valor médio não é representativo da 

amostra. Para essa análise, a mediana foi considerada também na estatística descritiva para 

refletir a ausência de investimentos direcionados com ações sociais. 

 

Tabela 6.11. Estatística descritiva do indicador gastos com ações sociais 

Cód. Nome Min Max Média Mediana Desvio Padrão 

S5 Gastos com ações sociais (R$) 0 12000 1773,94 0 3029,95 

 

 

6.2.2.6 – Impostos 

 

Este trabalho considera os valores dos impostos pagos, como um indicador social 

classificado como output do sistema. Normalmente, essa classificação de indicador é 

considerada como variável econômica, mas a presente pesquisa considera sob o aspecto 

social, pois os impostos retornam à sociedade na forma de educação, saúde, segurança, etc. É 

com esses recursos que o Estado se mantém e realiza ações de cunho social. 

No momento da entrevista para o preenchimento dos formulários, os proprietários 

eram instruídos a não inclurírem os impostos recolhidos sobre a folha de pagamento (INSS e 

FGTS), pois os mesmos possuem destinação para a previdência, sendo um retorno individual 

a cada funcionário. Os impostos sobre os combustíveis líquidos são recolhidos diretamente 

pelas distribuidoras, restando aos postos de revenda de combustível o imposto de renda, 

contribuição social sobre lucro líquido, PIS e COFINS. 
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A Tabela 6.12 apresenta a estatística descritiva dos impostos referentes ao mês de 

setembro de 2012 recolhidos pelos postos de revenda de combustível. 

 

Tabela 6.12. Estatística descritiva do indicador impostos 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

S6 Imposto (R$) 0 40772,50 8189,16 10384,32 

 

Dentro da amostra realizada, destaca-se a quantidade de oito postos (24,2%) que não 

apresentaram recolhimento de impostos referentes ao mês de setembro, devido ao cálculo dos 

impostos serem por lucro real (e não presumido) e também no período da análise terem 

apresentado prejuízo. O prejuízo do período é justificado pela reforma para adequação às 

normas, em que muitas vezes foram necessárias interdições ou funcionamento de maneira 

parcial, com algumas bombas ou pistas interditadas, o que reduziu drasticamente a receita dos 

postos e aumentou consideravelmente as despesas no período analisado. 

 

 

6.2.2.7 – Satisfação do funcionário 

 

O indicador satisfação do funcionário foi elaborado de maneira similar ao indicador da 

dimensão ambiental denominado por conhecimento das atividades. Para configurar essa 

realidade amostral, foram aplicados questionários aos frentistas (de um único turno), sendo 

solicitado para traduzir suas percepções quanto à satisfação de seu trabalho na empresa em 

análise. A distribuição desse indicador contempla uma escala de Likert de 5 pontos entre: 1 – 

muito insatisfeito; 2 – insatisfeito; 3 – indiferente; 4 – satisfeito e 5 – muito satisfeito. 

O valor do indicador foi determinado pelo cálculo da média das respostas obtidas nos 

questionários apresentados a um turno de funcionários em cada posto de combustível. A 

Tabela 6.13 apresenta uma descrição estatística do mesmo. 

 

Tabela 6.13. Estatística descritiva do indicador social satisfação 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

S7 Satisfação 3 5 4,11 0,53 
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Com base nos resultados, configura-se um cenário em que os funcionários encontram-

se satisfeitos em seus trabalhos. Eventualmente apareceram casos de funcionários que se 

julgam: “insatisfeitos” (quatro frentistas) e “muito insatisfeito” (um frentista). Não foi 

observada uma correlação entre o tempo de serviço na empresa e a satisfação do funcionário. 

O grau de satisfação dos funcionários apresenta distorções em suas classificações devido a 

fatores subjetivos e pessoais. Por exemplo, a relação mantida entre o empresário e o 

funcionário, assim como o temperamento e expectativas do frentista são fatores sensivelmente 

influenciadores nas respostas fornecidas. 

O Quadro 6.3 apresenta um resumo com todos os indicadores da dimensão social. 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

S1 Emprego 3 45 15 8,84 

S2 Remuneração 1 5,57 2,03 0,95 

S3 EPI 1,88 6,5 3,58 1,17 

S4 Área do posto (m2) 300 8450 2096,57 1887,32 

S5 Gastos com ações sociais (R$) 0 12000 1773,94 3029,95 

S6 Imposto (R$) 0 40772,50 8189,16 10384,32 

S7 Satisfação 3 5 4,11 0,53 

Quadro 6.3. Resumo descritivo dos indicadores da dimensão social 

 

Após a configuração das dimensões social e ambiental, o desempenho sustentável 

contempla mais um pilar refletido pela dimensão econômica. Sendo assim detalhado na 

próxima subseção pelos seis indicadores: retenção de funcionários, produtividade da mão de 

obra; rapidez no atendimento; número de abastecimentos no período; volume total 

comercializado no período e participação no mercado. 

 

 

6.2.3 – Indicadores da dimensão econômica 

 

Nesta pesquisa, procurou-se evitar a coleta de dados representados em valores 

monetários. Buscou-se por soluções alternativas para traduzir os indicadores, evitando 

constrangimento ou desconforto por parte do empresário no momento de fornecer as 

informações. A única exceção foi o valor dos impostos recolhidos no mês de setembro do ano 

de 2012, pois não foi possível encontrar uma maneira alternativa para substituir esse 

indicador. 
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6.2.3.1 – Retenção de funcionários 

 

O indicador retenção de funcionários foi considerado essencialmente econômico, por 

representar os altos gastos decorridos com a demissão e admissão de funcionários. A regra de 

cálculo foi alterada da proposta inicial, que era a razão do número de contratações pelo 

número de rescisões no ano. Essa alteração ocorreu principalmente devido a observação de 

postos que realizavam a reposição dos funcionários demitidos. Em outras palavras, o valor do 

indicador permanecia próximo a um, o que não foi considerado como significante para a 

análise. 

Considerando as pesquisas preliminares, fundamentadas com o estudo de Souza & 

Medeiros (2007), que sinalizou um alto índice de rotatividade entre os frentistas dos postos de 

revenda de combustível de Natal/RN. Devido às características do segmento, este trabalho 

optou por obter o valor do indicador pela razão entre as demissões e o número total de 

funcionários do posto de combustível. Esse novo ajuste da regra de cálculo proporcionou uma 

melhor representatividade da rotatividade dos profissionais do setor. A Tabela 6.14 apresenta 

uma descrição estatística do indicador retenção de funcionários. 

 

Tabela 6.14. Estatística descritiva do indicador econômico retenção de funcionários 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

E1 Retenção de funcionário 0 4,29 0,52 0,75 

 

Quanto maior o valor desse indicador, maior a rotatividade encontrada na empresa 

avaliada. Isso representa maiores custos para a empresa. Por outro lado, pode ser considerada 

uma estratégia por parte de algumas empresas, em que evita o funcionário permanecer um 

tempo superior do seu contrato de experiência, o que ocasionaria um custo adicional no 

momento da rescisão. Tal estratégia pode ser classificada como negativa, por relacionar os 

constantes treinamentos e atendimento aos clientes. Com base nos resultados, o valor mínimo 

igual a zero, identificado em quatro postos da amostra, representa a não ocorrência de 

demissões no ano. Para o valor máximo obtido de 4,29, esse valor indica que a empresa 

trocou seu quadro total de funcionários mais de quatro vezes no ano. A média mostrou-se bem 

coerente com a realidade observada, ou seja, a troca anual de metade do quadro de 

funcionários. 
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Para análise desse indicador, de maneira complementar, pode ser mensurado e 

comparado os tempos entre os frentistas que trabalham nos postos analisados. O tempo médio 

de trabalho na profissão obtido foi de 69,18 meses, ou seja, inferior a seis anos e o tempo 

médio de trabalho no posto analisado foi de 39,97 meses, um pouco superior a três anos.  

 

 

6.2.3.2 – Produtividade da mão de obra 

 

O indicador produtividade foi calculado como a razão entre o volume total de 

combustível líquido comercializado no mês de setembro/2012 e o número de frentistas 

correspondente a cada posto. Com este cálculo foi possível estimar a produtividade de cada 

frentista. A Tabela 6.15 apresenta uma estatística descritiva do indicador produtividade. 

Quanto maior o valor, maior a taxa de ocupação dos frentistas, indicando um melhor 

aproveitamento das suas potencialidades, o que não significa eficiência, pois um fator similar 

pode significar uma fila com um maior tempo de espera por atendimento, reduzindo a 

satisfação dos clientes. Por essa razão, o indicador foi considerado como um output desejável 

dos processos internos e como input da perspectiva dos clientes por almejar um rápido 

atendimento. 

 

Tabela 6.15. Estatística descritiva do indicador econômico produtividade 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

E2 Produtividade 8,75 42,27 18,11 8,13 

 

A partir da coleta de dados dessa amostra, foi possível observar práticas gerenciais  em 

diversos postos devido o número reduzido de frentistas. Tais práticas incubem os proprietáros 

a assumir a função operacional em horários de picos para alcançar uma maior qualidade no 

atendimento e satisfação de seus clientes. Esse tipo de ocorrência não foi registrado na análise 

devido ao fato do empresário não ter sido considerado como um funcionário na coleta de 

dados. 
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6.2.3.3 – Rapidez no atendimento 

 

O indicador rapidez no atendimento é considerado um dos principais fatores para 

mensurar a satisfação do cliente de postos de revenda de combustível. Neste trabalho foram 

observados de maneira indireta os tempos de atendimento de cada frentista em cada posto de 

combustível, durante 30 minutos.  Após essa analise indireta, foi calculada uma média 

aritmética dos tempos coletados para cada posto. Assim, atenuaram-se as distorções amostrais 

dos diferentes tipos de veículos abastecidos. Um resumo da análise desses valores é 

apresentado na Tabela 6.16. 

 

Tabela 6.16. Estatística descritiva do indicador econômico rapidez no atendimento 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

E3 Rapidez Atendimento 00:52 03:31 02:04 00:34 

 

Os tempos expressos na Tabela 6.16 são representados em minutos e segundos 

(mm:ss), para inclusão no modelo, os valores foram transformados para segundos. 

 

 

6.2.3.4 – Número de abastecimentos 

 

O número de abastecimentos no período foi obtido nas entevistas nos postos de 

revenda de combustível de maneira bem precisa, pois a maioria dos empreendimentos está 

automatizada e o software informa o número exato de abastecimentos no período (total de 

abastecimentos no mês setembro/2012), inclusive indicando a quantidade por hora. No 

entanto, a automatização não estava presente em apenas dois postos. Sendo necessário, 

estimar de maneira manual, o número de abastecimentos considerando a experiência dos 

profissionais (frentistas e empresário) e o volume comercializado no período. 

A distribuição geográfica entre as regiões é muito segmentada por diferentes clientes e 

classes sociais. Observou-se nas regiões norte e leste uma maior frequencia de abastecimentos 

por motocicletas. Isso pode agravar o indicador pelo elevado número de abastecimentos, mas 

não representa o volume comercializado pelo baixo volume vendido. Para amenizar essa 

amplitude, esse indicador não conseguiria representar isoladamente o volume comercializado 

versus número de abastecimento. 
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A Tabela 6.17 apresenta uma descrição estatística do indicador número de 

abastecimentos. Apesar de haver diferenças entre tamanho de postos e número de 

abastecimentos, a média não se encontra dispersa. 

 

Tabela 6.17. Estatística descritiva do indicador econômico número de abastecimentos 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

E4 Número Abastecimentos 2.440 24.466 12.090,42 6.349,76 

 

Um elevado número de abastecimentos pode configurar a fidelidade e até a captura de 

novos clientes. De maneira estratégica, esse indicador é relevante nas políticas de gestão. 

Apesar do baixo volume obtido oriundo dos clientes de motocicletas, os postos visam atrai-los 

cada vez mais, devido ao alto número representativo de abastecimentos. Esse tipo de operação 

pode ser analisado por duas vertentes: (1) de maneira prejudicial – ocupação de um 

funcionário exclusivo em baixos valores e, (2) de maneira estratégica – devido aos 

pagamentos ser realizado em espécie pela maioria dos clientes, o que reduz o tempo de 

atendimento e proporciona um aumento no indicador de liquidez do posto reduzindo assim os 

gastos com as instituições financeiras dos cartões.  

 

 

6.2.3.5 – Volume total comercializado no período 

 

O volume total comercializado no período foi determinado pelo somatório de todos os 

combustíveis líquidos (gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel) comercializados 

nos postos no mesmo período base setembro de 2012. Para evitar discrepância, por fatores 

sazonais, o período utilizado foi similar para toda a coleta de dados. 

A Tabela 6.18 apresenta uma descrição estatística do indicador, assim como dos 

diferentes tipos de combustíveis categorizados. Os volumes estão expressos em m
3
. 

 

Tabela 6.18. Estatística descritiva do indicador econômico volume comercializado 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

 Gasolina Comum 14,00 243,40 103,08 60,80 

 Gasolina Aditivada 0,00 130,00 32,20 27,48 

 Etanol 0,00 22,00 10,23 5,72 

 Diesel 4,20 301,00 43,50 61,96 

E5 Volume comercializado 67,20 557,00 189,01 121,63 
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De acordo com o plano amostral, o etanol representou 5,41% do volume total 

comercializado nos postos da presente pesquisa. Essa baixa representatividade reflete os altos 

preços praticados no mercado regional, inviabilizando financeiramente esse tipo de 

combustível. Além disso, o mercado nacional de carros flex esperava um alto consumo deste 

tipo de combustível para reduzir a contaminação ocasionada pela queima de combustíveis 

fósseis. Apesar de a consciência ambiental estar mais disseminada na sociedade, as políticas 

públicas governamentais não incentivam por meio de redução de impostos o mercado regional 

consumir etanol, ocasionando um consumo inexpressivo no município de Natal/RN. 

De acordo com os dados obtidos, outro fator importante é decorrente dos elevados 

volumes comercializados de gasolina aditivada em determinados estabelecimentos. Esse fato 

deve-se ao incentivo financeiro dado pela distribuidora (bandeira do posto) aos frentistas para 

comercializarem o produto. 

 

 

6.2.3.6 – Participação no mercado 

 

O indicador da participação no mercado foi inviabilizado pela falta de informação por 

parte das distribuidoras. De maneira metodológica, todas as distribuidoras que operam no 

município de Natal/RN foram convidadas a participar e colaborar da pesquisa, pelo envio de 

e-mail ao setor responsável e/ou telefonemas realizados pela pesquisadora diretamente ao 

gerente regional da distribuidora solicitando o volume comercializado de combustível líquido 

no mês de setembro de 2012. O questionamento foi respondido por uma única distribuidora, a 

BR distribuidora. Essa empresa informou os seguintes volumes totais comercializados no mês 

de setembro/2012 no município de Natal/RN: gasolina(comum e aditivada) – 7200 m
3
; etanol 

– 450 m
3
 e diesel 2400 m

3
.  

Apesar dessa restrita informação, a presente pesquisa não tem como determinar a 

participação no mercado dos postos. Logo, o indicador participação no mercado não será 

utilizado no modelo, devido à impossibilidade de seu cálculo. Para fins de avaliação de 

desempenho sustentável, a ausência desse indicador não irá prejudicar a análise final devido a 

obtenção de outros indicadores complementares. A inexistência dessa informação 

impossibilita os empresários de traçarem estratégias de longo prazo e o monitoramento de sua 

participação no mercado. A causa dessa raiz é centrada na carência de informações dos 

próprios proprietários. 



Análises, resultados e discussões 

 

163 

Claudia Aparecida Cavalheiro Francisco, maio/2013 

O Quadro 6.4 apresenta um resumo descritivo dos indicadores econômicos 

considerados para a avaliação de desempenho economico e sustentável. 

 

Cód. Nome Min Max Média Desvio Padrão 

E1 Retenção de funcionário 0 4,29 0,52 0,75 

E2 Produtividade 8,75 42,27 18,11 8,13 

E3 Rapidez Atendimento 00:52 03:31 02:04 00:34 

E4 Número Abastecimentos 2.440 24.466 12.090,42 6.349,76 

E5 Volume comercializado 67,2 557 189,01 121,63 

Quadro 6.4. Resumo descritivo os indicadores da dimensão econômica. 

Após ser finalizada a análise descritiva dos indicadores nas três dimensões, foi 

realizada uma análise quantitativa desses dados com a finalidade de identificar os indicadores 

que mais contribuem para a análise de desempenho. A análise quantitativa dos dados é 

apresentada na próxima subseção. 

 

 

6.3 – Análise quantitativa dos dados 

 

A análise quantitativa dos dados foi composta por uma análise bivariada com o uso do 

software Statistic, constituída por meio do coeficiente de correlação de Pearson
5
. A Tabela 

6.19 apresenta uma matriz de correlação entre os indicadores das três dimensões (social, 

ambiental e econômica). 

De acordo com os resultados da análise bivariada, o maior coeficiente de correlação 

encontrado foi 0,87, indicando forte relação entre os indicadores E5 – volume comercializado 

no período e E4 – número de abastecimentos no período. O valor representa, 

quantitativamente, uma significativa correlação positiva alta. Mas, devido às observações in 

loco nos postos de revenda de combustível, observou-se que dependendo da localização, os 

postos apresentam características de abastecimento distintas. Tais características não podem 

ser inclusas devido aos altos volumes realizados por carros (zonas sul e leste) e elevado 

número de abastecimentos por motocicletas (zonas norte e oeste). Apesar da alta correlação, 

essas duas variáveis foram mantidas na análise por representarem fenômenos distintos. 

 

                                                
5
 O coeficiente de Pearson mensura o grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas, variando 

entre os valores -1 e 1. Valor igual a 1 indica uma relação linear perfeita, o valor -1 indica também uma relação 

linear perfeita, mas inversa, ou seja, quanto mais próximo o valor estiver de 1 ou -1, significa que mais forte será 

a relação linear entre as duas variáveis. Caso o coeficiente de correlação seja igual a zero, significa a inexistência 

de relação linear entre as variáveis. 
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Tabela 6.19. Matriz de correlação dos indicadores 

 
A1 A2 A3 A4 A5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 E1 E2 E3 E4 E5 

A1 1,00 
                

A2 -0,04 1,00 

               
A3 0,12 0,14 1,00 

              
A4 0,06 -0,43* 0,19 1,00 

             
A5 0,15 0,10 0,39* 0,40* 1,00 

            
S1 0,16 -0,30 0,11 0,25 0,20 1,00 

           
S2 0,01 0,05 0,26 0,18 0,30 0,29 1,00 

          
S3 0,00 0,23 0,33 -0,06 0,34 0,12 0,17 1,00 

         
S4 0,59** -0,12 0,30 0,18 0,21 0,52** 0,10 0,19 1,00 

        
S5 0,69** -0,03 0,23 0,11 0,32 0,42* 0,25 0,24 0,50** 1,00 

       
S6 0,16 -0,06 0,18 0,11 0,27 0,46** 0,01 -0,01 0,33 0,40* 1,00 

      
S7 0,07 0,61** 0,01 -0,31 -0,02 -0,24 -0,04 0,33 -0,06 0,10 -0,16 1,00 

     
E1 0,09 -0,07 -0,11 0,13 0,22 -0,01 -0,04 -0,16 0,04 0,03 0,50** -0,17 1,00 

    
E2 0,09 0,25 -0,09 -0,21 0,24 0,17 0,23 0,45** 0,20 0,23 0,16 0,34 -0,09 1,00 

   
E3 0,21 -0,36* 0,15 0,36* 0,26 0,44* 0,54** 0,08 0,38* 0,28 0,23 -0,27 0,12 0,05 1,00 

  
E4 0,29 -0,15 0,19 0,18 0,47** 0,69** 0,21 0,35 0,40 0,60** 0,56** -0,09 -0,05 0,37* 0,28 1,00 

 
E5 0,33 -0,16 0,16 0,17 0,38* 0,82** 0,31 0,26 0,59** 0,59* 0,57** -0,14 0,01 0,50** 0,39* 0,87** 1,00 

*   nível de significância α  0,05; **  nível de significância α 0,01 

Constatou-se também uma correlação positiva e significativa entre as variáveis E5 – 

volume comercializado no período e S1 – empregos (0,82). Esses resultados apontam uma 

grandeza diretamente proporcional entre o indicador volume comercializado e o número de 

funcionários. Na próxima etapa, esses dois indicadores serão avaliados em maiores detalhes 

com a análise de eficiência das dimensões. Essas análises simulam diversos cenários 

excluindo algumas variáveis com o objetivo de aumentar a confiabilidade do modelo.  

Outra correlação positiva significativa (0,69) foi determinada entre as variáveis S1 –

empregos e E4 – número de abastecimentos no período. Tal fato pode indicar a necessidade 

de postos com alto número de abastecimentos empregarem um grande número de 

funcionários no atendimento. Fato esse extremamente coerente com a realidade por evitar 

prolongados tempos de espera por parte do consumidor no atendimento. Outras relações 

significativas obtidas pelo indicador S1 – empregos com os seguintes indicadores: E3 – 

produtividade; S4 – área do posto; S5 - gastos com atividades sociais e S6 – impostos. Postos 

com elevado número de funcionários possuem maior área territorial, obtendo uma alta taxa de 

produtividade, pois comercializam grandes volumes e recolhem vultuosos impostos, além de 

contribuir também com ações sociais. 
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A relação existente entre o indicador S5 – gastos com atividades sociais e A1 – 

treinamento foi indicada como significativa e positivamente correlacionada (0,69). Com base 

nesse resultado, investimentos em ações sociais (excetuando as obrigações sociais) são 

oriundas de postos com maiores taxas de investimento em treinamento dos funcionários. Essa 

correlação reflete a sensibilidade social desses empresários, tanto para a comunidade como 

para os seus funcionários. 

Ao observar a relação entre os indicadores S7 – satisfação do funcionário e A2 – 

conhecimento das atividades. Tal fato demonstra uma significativa correlação positiva (0,61). 

Em outras palavras, a satisfação dos funcionários está alinhada com o nível de conhecimento 

das atividades. 

O coeficiente (-0,43) calculado, na relação obtida entre os indicadores A4 - 

contaminação e A2 – conhecimento das atividades, representa uma relação inversa 

significativa entre os indicadores. Quanto maior o conhecimento e percepção dos funcionários 

em relação às suas atividades, menores são os índices de contaminação encontrados nas 

análises do solo. Ou seja, funcionários melhor capacitados realizam as atividades de maneira a 

evitar a contaminação do meio ambiente. 

 

 

6.3.1 – Seleção de variáveis para validação dos indicadores 

 

Com base na correlação anterior, os resultados não auxiliam de maneira isolada na 

tomada de decisão sobre quais variáveis permanecem na análise de desempenho. Além disso, 

outros modelos são necessários para consolidar a validação entre as relações, pois a 

correlação unicamente indica fortes ou fracas relações entre as variáveis. 

Para o desenvolvimento dos modelos DEA e BSC, exige-se uma relação de 

causalidade. Com o crivo dos especialistas, definiu-se a composição ideal do modelo com o 

uso do método Stepwise, proposto por Wagner & Shimshak (2007). O método sinaliza as 

variáveis necessárias para a avaliação por meio do escore médio das DMUs e o número de 

DMUs eficientes em cada análise. 

Atendendo a metologia desenvolvida, o presente trabalho utilizou a abordagem 

backward, eliminando em cada análise os indicadores que não apresentavam influência 

significativa nos escores de eficiência do desempenho em cada dimensão (ambiental, social e 

econômica). Essa seleção foi operacionalizada com o auxílio do software Frontier, onde 
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foram rodados os modelos DEA – CCR, orientação input, maximizando outputs referentes a 

cada dimensão respectivamente. Para selecionar as variáveis, diversos cenários foram 

projetados com a retirada e a inclusão individual de cada indicador. Com essa simulação, a 

análise constatou a importância de todos os indicadores individualmente na avaliação de 

desempenho. 

A Tabela 6.20 apresenta um resumo dos escores de eficiência do desempenho 

ambiental, nas diferentes projeções de cenários, destaca-se que as variáveis de input são: A1 e 

A3 e as de ouptus são: A2, A4 e A5. 

Tabela 6.20. Seleção de indicadores para o modelo da dimensão ambiental. 

Dimensão ambiental 

DMU Completo sem A5 sem A4 sem A2 sem A3 sem A1 

1 100 100 100 100 0,01 100 

2 48,34 48,34 48,34 48,34 0,01 1,09 

3 49,17 49,17 49,17 47,6 0,01 1,1 

4 38,88 38,88 38,88 38,82 0,01 0,71 

5 47,3 47,3 47,3 43,26 0,01 0,98 

6 38,47 38,47 38,47 38,47 0,01 0,72 

7 39,38 39,38 39,38 38,89 0,01 0,71 

8 42,97 42,97 42,97 38,46 0,01 0,8 

9 35,94 35,94 35,94 34,28 0,01 0,66 

10 76,08 76,08 76,08 73,49 0,01 4,32 

11 36,96 36,96 35,9 36,96 0,01 0,68 

12 49,22 49,22 49,22 46,78 0,01 1,1 

13 36,89 36,89 35,83 36,89 0,01 0,68 

14 40,79 40,79 40,79 38,79 0,01 0,78 

15 48,17 48,17 48,17 48,17 0,01 1,09 

16 41,01 41,01 41,01 37,53 0,01 0,76 

17 44,79 44,79 44,79 0,02 0,01 0,82 

18 38,28 37,42 38,28 38,28 0,01 0,71 

19 40,04 40,04 40,04 38,08 0,01 0,75 

20 39,97 39,97 39,97 38,02 0,01 0,74 

21 71,5 71,5 71,5 65,28 0,01 2,74 

22 36,86 36,86 35,8 36,86 0,01 0,68 

23 68,42 68,42 68,42 67,9 0,01 2,52 

24 48,25 48,25 46,91 48,25 0,01 1,09 

25 100 100 100 100 100 1,09 

26 54,19 54,19 54,19 47,75 0,01 1,24 

27 49,96 49,96 49,96 47,77 0,01 1,14 

28 48,93 48,93 48,93 47,94 0,01 1,11 

29 75,44 75,44 75,44 67,38 0,01 2,8 

30 36,77 36,77 29,57 36,77 0,01 0,67 

31 50,19 50,19 50,19 47,69 0,01 1,15 

32 47,63 47,63 46,3 47,63 0,01 1,09 

33 47,63 47,63 46,3 47,63 0,01 1,09 

Média 50,56 50,53 50,12 47,57 3,04 4,17 

A Tabela 6.20 apresenta os escores de eficiência, avaliando em porcentagem, ou seja, 

uma empresa com coeficiente igual a 100 significa que é 100% eficiente. A projeção da 
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exclusão da variável A5 indicou uma pequena diferença na eficiência média em relação aos 

demais cenários. Tal fato caracteriza que o indicador A5 não apresenta uma elevada 

importância para a análise do desempenho ambiental. 

A exclusão do indicador A5 penaliza somente a eficiência ambiental da DMU 18. 

Com base na correlação bivariada, justifica-se essa exclusão também por obter uma 

significativa correlação com o indicador A4 (0,40). Com a permanência do indicador A4, a 

análise não será prejudicada proporcionando um incremento no poder discriminatório do novo 

modelo. 

Análise semelhante foi realizada para a dimensão social, conforme apresentado na 

Tabela 6.21. As variáveis consideradas como inputs foram: S1, S2 e S4 e as de outputs: S3, 

S5 e S6. 

Tabela 6.21. Seleção de indicadores para o modelo da dimensão social. 

Dimensão social 

DMU Completo sem S7 sem S6 sem S5 sem S3 sem S4 sem S2 sem S1 

1 89,22 89,22 57,18 88,24 89,22 89,22 89,22 88,18 

2 47,92 47,92 45,11 37,93 47,28 47,92 47,92 34,46 

3 73,6 57,78 60,71 73,6 73,6 72,09 50,55 67,07 

4 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 100 100 100 100 100 73,82 100 100 

6 100 100 38,86 100 100 100 100 100 

7 54,06 54,06 47,78 39,89 52,54 52,66 33,08 54,06 

8 34,06 26,42 34,06 34,06 34,06 34,06 28 34,06 

9 62,78 38,67 62,78 62,78 62,78 33,86 62,78 62,5 

10 29,34 17,07 29,34 29,34 29,34 29,34 15,75 29,34 

11 97,88 89,81 70,22 97,88 97,88 97,88 56,07 97,88 

12 100 94,11 68,8 100 100 100 58,58 100 

13 36,81 24,21 36,81 36,81 36,81 36,81 10,95 36,81 

14 100 69,73 93,4 100 100 100 72,94 93,4 

15 100 100 100 70,06 100 100 100 100 

16 83,57 83,57 78,12 83,57 63,88 83,57 83,57 69,83 

17 100 100 100 100 100 100 100 100 

18 73,56 71,4 58,81 72,73 73,56 73,56 51,24 73,56 

19 48,77 48,77 48,77 48,77 45,42 45,42 42,93 48,77 

20 100 100 100 50,97 100 68,34 100 100 

21 100 100 100 100 100 100 70,07 100 

22 100 38,46 100 100 100 100 32,76 100 

23 74,23 74,23 45,69 74,23 60,96 74,23 36,7 74,23 

24 49,41 46,94 49,41 49,41 49,41 49,41 23,34 49,41 

25 100 100 100 60,65 100 100 100 100 

26 42,78 34,55 42,78 42,78 42,78 42,78 29,36 42,78 

27 49,21 45,9 49,21 40,28 49,21 41,16 44,01 49,21 

28 55,05 54,97 55,05 25,38 54,37 52,01 55,05 46,38 

29 100 100 100 47,86 100 100 100 94,27 

30 63,03 63,03 63,03 63,03 43,44 35,37 59,71 63,03 

31 67,94 67,94 63,44 51,62 60,26 26,58 67,94 67,94 

32 44,31 37,79 44,31 44,31 44,31 44,31 30 44,31 

33 45,37 32,03 45,37 45,37 45,37 45,37 30 45,37 

Média 73,42 66,93 66,33 65,80 71,41 68,17 60,08 71,72 
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Para realizar o ajuste do modelo referente à dimensão social, a presente pesquisa 

retirou o indicador S1 – empregos por três facetas: (1) devido a correlação significativa com 

outros indicadores da dimensão social (S4, S5 e S6); (2) correlação significativa com 

indicadores da dimensão econômica (E3, E4, E5), e; (3) pela pequena variação dos escores 

médios obtidos. 

Ao realizar uma análise dos diferentes cenários para a dimensão econômica, foi 

identificada uma pequena diferença (2,04) entre as médias dos escores do cenário com todos 

os indicadores (52,34) e o cenário com a exclusão da variável E1 – retenção dos funcionários 

(50,30). Não se configurou nenhuma relação significativa entre o indicador E1 com os demais 

indicadores na análise de correlação. Portanto, optou-se por mantê-lo no modelo de avaliação 

de desempenho econômico e sustentável. 

Após a seleção de variáveis, cada dimensão sistematizou os seus principais 

indicadores para as diferentes análises de desempenho. O Quadro 6.5 apresenta a 

sistematização dos indicadores do modelo final. 

 

Código Indicador Ambiental 

A1 Treinamento 

A2 
Conhecimento 

Atividades 

A3 
Monitoramento e 

Manutenção 

A4 Contaminação 
 

Código Indicador Social 

S2 Remuneração 

S3 Uso EPI 

S4 Área do Posto 

S5 
Gastos atividades 

sociais 

S6 Impostos 

S7 
Satisfação do 

funcionário 

   

Código 
Indicador 

Econômico 

E1 
Retenção 

Funcionários 

E2 Produtividade M.O.  

E3 Rapidez Atendimento 

E4 
Nº abastecimentos 

por período 

E5 

Volume 

comercializado no 

período 
 

Quadro 6.5. Sistematização dos indicadores de cada dimensão. 

 

Com a sistematização dos principais indicadores, a presente pesquisa avaliou o 

desempenho dos postos de revenda de combustível da cidade de Natal/RN, sob duas 

vertentes: (1) dimensões; (2) perspectivas do SBSC. A Figura 6.3 ilustra a arquitetura 

multidimensional sob diferentes óticas dos modelos e análises de desempenho. 

As análises de desempenho parcial foram realizadas em cada uma das dimensões. 

Essas avaliações parciais foram agrupadas por meio de três diferentes técnicas, intitulada 

como: parcialmente agrupada. As avaliações de desempenho parcialmente agrupado 

contemplou o primeiro nível de análise. 
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Na vertente da metodologia SBSC foram realizadas análises parciais em cada uma das 

quatro perspectivas: aprendizado e crescimento; processos internos; clientes; e, financeira. 

Essas análises parciais das perspectivas embasaram o cálculo do índice parcialmente agrupado 

do SBSC. O segundo nível de análise considerou as análises individuais das perspectivas do 

SBSC. 

De maneira a finalizar essas análises, terceiro nível contemplou, o modelo NDEA 

avaliou o desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível. Esse modelo 

proporcionou uma análise de desempenho holística, entre todas as dimensões da 

sustentabilidade e as perspectivas do SBSC.  

 

 

Figura 6.3. Arquitetura multidimensional das análises de desempenho. Fonte: Elaboração própria. 
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6.4 – Avaliação do desempenho em cada dimensão 

 

A avaliação do desempenho em cada dimensão analisou diferentes inputs e outputs 

com o objetivo de classificar os postos de revenda de combustível de acordo com sua 

eficiência. As análises foram realizadas de maneira comparativa aos demais postos que 

compõem a amostra. 

 

6.4.1 – Desempenho da dimensão ambiental 

O desempenho ambiental foi realizado com os indicadores apropriados para investigar 

essa dimensão. A Figura 6.4 ilustra o modelo utilizado para análise do desempenho ambiental.  

 

Figura 6.4. Sistematização das relações dos indicadores na dimensão ambiental 

 

O modelo foi composto pelos inputs: A1 - treinamento e A3 - monitoramento e 

manutenção. Dois vetores foram considerados como inputs indesejáveis, ou seja, quanto 

maior seu valor, melhor avaliada será a empresa em análise.  

Os vetores considerados como indesejáveis representam um pensamento inverso aos 

modelos tradicionais, cujo objetivo principal é redução de inputs e incremento dos outputs. 

No modelo tradicional, empresas bem avaliadas consomem “pouco” e produzem “muito”. 

Como descrito no capítulo 4, item 4.2.6, no entanto, no caso de inputs indesejáveis é salutar 

que a empresa consuma o máximo possível (caso de utilização de resíduos na produção, ex. 

pneus usados na produção de asfalto, dentre outros). Raciocínio similar foi empregado nesse 

modelo. Assim sendo, os vetores foram transladados conforme proposto por Seiford & Zhu 

(2002). Para os vetores treinamento e monitoramento e manutenção, a função de translação 

utilizada foi representada nas Equações (7) e (8), respectivamente. Os vetores        e 

Dimensão 

AMBIENTAL 

A1 A2 

A3 A
4
 

inputs outputs 
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 ̂      foram utilizados para transladar permanecendo todos os valores dos indicadores  ̅   

e  ̅   maiores que zero. 

 ̅                                                                      (7) 

 ̅         ̂       ̂                                                        (8) 

A composição dos vetores de outputs foi: A2 – conhecimento das atividades e A4 – 

contaminação. Devido à orientação input do modelo, o vetor do indicador A4 contaminação 

foi considerado como indesejável. Essa classificação exigiu um ajuste para refletir a realidade 

no modelo, conforme apresentado na Equação 7 de translação. 

Para solucionar os modelos DEA-CCR, com orientação input, o software Frontier 

auxiliou na obtenção dos resultados. Para análise de cada DMU, a Equação (9) representa 

detalhadamente a função objetivo (maximizar os outputs) e as respectivas 34 restrições (a 

primeira para linearização do modelo e as demais 33 para restringir as relações de input e 

output). 

       
                         

Sujeito a 

                

                                            

           

           

Onde: 

     = valor do indicador treinamento da DMU em análise 

A20 = valor do indicador conhecimento das atividades da DMU em análise 

    = valor do indicador monitoramento e manutenção da DMU em análise 

    = valor do indicador contaminação da DMU em análise 

j é o índice das DMUs que compõem a amostra, variando de 1 a 33 

 

A Tabela 6.22 apresenta o ranking e escores de eficiência obtidos pelos postos de 

revenda de combustível quanto à avaliação do desempenho ambiental. 

Um escore de eficiência igual a 100 representa os postos eficientes na dimensão 

ambiental de maneira comparativa aos demais postos da análise. Esse resultado não indica 

que são absolutamente eficientes. No espectro, entretanto, esses postos eficientes obtiveram 

(9) 
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melhor desempenho e destaque em relação aos concorrentes da amostra. A fidelidade desse 

ranking pertence somente a essa análise específica. Caso complemente com outras DMUs, o 

ranking poderá ser totalmente alterado. 

Tabela 6.22. Análise do desempenho ambiental 

DMU Escore Ranking Benchmark Metas (%) 

A1 (-) A2 (+) A3 (-) A4 (+) 

25 100,00 1      

1 100,00 1      

10 76,08 3 1 e 25 0 31,44 0 42,56 

29 75,44 4 1 e 25 0 32,55 0 48,40 

21 71,50 5 1 e 25 0 39,86 0 53,48 

23 68,42 6 1 e 25 0 47,27 0 46,16 

26 54,19 7 1 e 25 0 109,44 0 84,52 

31 50,19 8 1 e 25 0 109,7 0 99,26 

27 49,96 9 1 e 25 0 109,33 0 100,16 

12 49,22 10 1 e 25 0 113,78 0 103,16 

3 49,17 11 1 e 25 0 110,07 0 103,38 

28 48,93 12 1 e 25 0 108,61 0 104,37 

2 48,34 13 1 e 25 0 106,86 0 112,79 

24 48,25 14 1 e 25 0 107,25 0 113,19 

15 48,17 15 1 e 25 0 107,58 0 113,53 

33 47,63 16 1 e 25 0 109,95 0 115,96 

32 47,63 17 1 e 25 0 109,95 0 115,96 

5 47,30 18 1 e 25 0 131,56 0 111,42 

17 44,79 19 1 e 25 0 506.123,39 0 123,25 

8 42,97 20 1 e 25 0 160 0 132,75 

16 41,01 21 1 e 25 0 182,65 0 143,83 

14 40,79 22 1 e 25 0 157,83 0 145,17 

19 40,04 23 1 e 25 0 162,63 0 149,75 

20 39,97 24 1 e 25 0 163,05 0 150,16 

7 39,38 25 1 e 25 0 158,39 0 153,92 

4 38,88 26 1 e 25 0 157,59 0 157,17 

6 38,47 27 1 e 25 0 159,94 0 167,58 

18 37,42 28 1 e 25 0 167,23 0 168,9 

11 36,96 29 1 e 25 0 170,55 0 178,54 

13 36,89 30 1 e 25 0 171,06 0 179,06 

22 36,86 31 1 e 25 0 171,32 0 179,33 

30 36,77 32 1 e 25 0 171,93 0 271,38 

9 35,94 33 1 e 25 0 191,71 0 178,27 

Para obter recomendações de melhoria, as DMUs ineficientes projetam suas metas nas 

DMUs eficientes como benchmark. Essas metas, expressas em percentuais, são obtidas com a 

finalidade de projetar as DMUs ineficientes na fronteira de eficiência. 

Cada meta tem diferentes interpretações, pois o modelo contempla dois outputs: 

indesejável e indesejável. Ao explicar as metas correspondentes aos indicadores indesejáveis, 

a interpretação é reduzir o valor representado pelo incremento da meta do indicador A4-
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contaminação. Por exemplo: um incremento de 20% nesta variável (output indesejável) 

significa uma redução de 20% no índice de contaminação. 

A Figura 6.5 apresenta um gráfico detalhado com eficiência dos escores no 

desempenho ambiental obtidos pelos postos de abastecimento. Observou-se uma concentração 

de escores no intervalo entre 40% e 60%. Essa concentração indica uma baixa eficiência dos 

postos de revenda de combustível na dimensão ambiental.  

 

Figura 6.5. Eficiência no desempenho ambiental 

 

6.4.2 – Desempenho da dimensão social 

 

O desempenho da dimensão social foi composto por sete indicadores. Foram 

considerados dois inputs: S2 – remuneração e S4 – área do posto e, quatro outputs: S3 – uso 

EPI; S5 – gastos com atividades sociais; S6 – impostos e S7 – satisfação do funcionário. A 

Figura 6.6 esquematiza o modelo DEA com os indicadores sociais. 

 

Figura 6.6. Sistematização das relações dos indicadores na dimensão social 
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A Equação (10) apresenta o modelo do desempenho da dimensão social de cada DMU.  

Com a função objetivo para maximizar os outputs, o modelo é formulado incluindo a restrição 

de linearização e as 33 restrições de análise da relação causal entre os inputs e outputs de cada 

DMU. 

 

       
                                    

Sujeito a 

                

                                                          

           

                 

Onde: 

    = valor do indicador remuneração da DMU em análise 

     = valor do indicador uso EPI da DMU em análise 

    = valor do indicador área do posto da DMU em análise 

    = valor do indicador gastos atividades sociais da DMU em análise 

   = valor do indicador impostos da DMU em análise 

   = valor do indicador satisfação dos funcionários da DMU em análise 
j é o índice das DMUs que compõem a amostra, variando de 1 a 33 

 

Para análise do desempenho social, a Tabela 6.23 apresenta o ranking dos postos, seu 

escore de eficiência, a indicação das DMUs benchmark para as ineficientes, bem como as 

metas a serem alcançadas. 

Altos percentuais para as metas dos indicadores S5 – gastos atividades sociais e S6 – 

impostos é decorrente por diversas empresas apresentarem valores nulos nos indicadores S5 e 

S6.  Em outras palavras, esses postos de revenda de combustível não contribuíram 

efetivamente com atividades ações sociais ou por terem apresentado prejuízo no período 

devido aos motivos expostos anteriormente, como a readequação ambiental. 

Ao transpor esse fato, um caso hipotético: uma empresa ineficiente não obteve 

impostos a recolher e seu objetivo para alcançar a fronteira de eficiência seja recolher o valor 

de R$ 8.500,00 em impostos, então sua meta seria incrementar o indicador S6 em 850.000. O 

modelo DEA, por se tratar de um modelo de programação linear, exige que os valores sejam 

≥ɛ e, nessa análise hipotética, devido à escala, foi considerado ɛ=0,01.  

(10) 
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Tabela 6.23. Análise do desempenho social 

DMU Escore Rank Benchmark 
Metas (%) 

S2 (-) S3 (+) S4 (-) S5 (+) S6 (+) S7 (+) 

20 100,00 1        

17 100,00 1        

5 100,00 1        

21 100,00 1        

4 100,00 1        

12 100,00 1        

15 100,00 1        

6 100,00 1        

25 100,00 1        

22 100,00 1        

11 97,88 11 12 e 21 0 13,06 0,43 10.709,34 2,17 2,17 

29 94,27 12 4; 15 e 20 0 6,08 0 6,08 153,21 57,28 

14 93,40 13 21 0 178,37 65,97 178,37 11,03 7,07 

1 88,18 14 4 0 15,25 30,34 15,25 13,4 58,85 

23 74,23 15 6 e 21 0 34,71 77,75 34,71 34,71 83,38 

18 73,56 16 4; 12 e 21 0 49,4 13,62 49,4 35,95 35,95 

16 69,83 17 5; 17 e 21 0 43,21 0 43,21 43,21 123,47 

31 67,94 18 4; 5 e 20 39,59 47,19 0 47,19 47,19 91,74 

3 67,07 19 12 e 21 0 170,77 0,77 170,77 49,1 49,1 

30 63,03 20 5 e 17 0 58,65 0 58,65 650.534,68 130,18 

9 62,50 21 5 8,14 160 0 160 422,34 60 

7 54,06 22 4; 15; 21 e 25 0 84,98 0 84,98 84,98 98,48 

24 49,41 23 21 0 125,51 11,25 125,51 846.160 102,63 

27 49,21 24 4; 17 e 20 0 119,04 0 119,04 229,47 103,21 

19 48,77 25 17; 21 0 105,06 0 105,06 388,75 120,18 

28 46,38 26 4 e 20 3,19 115,62 0 115,62 515,77 164,3 

33 45,37 27 21 0 358,43 25,86 358,43 1.228.701,50 120,4 

32 44,31 28 17 e 21 0 287,62 0 287,62 1.238.401,42 125,67 

26 42,78 29 17 e 21 0 189,8 0 189,8 187,44 133,74 

13 36,81 30 21 0 341,24 37,22 341,24 611,86 171,64 

2 34,46 31 15; 17 e 21 0 285,66 0 285,66 198,63 190,22 

8 34,06 32 17 e 21 0 366,62 0 366,62 494,27 193,58 

10 29,34 33 17 e 21 0 500,43 0 500,43 1.258.376,39 240,82 

Devido à distorção no indicador S5, foi possível observar algumas alterações nas 

metas. O imposto não foi devido por diversas empresas, decorrente, sobretudo do prejuízo 

fiscal no período, ocasionado pelas reformas para adequação ambiental e por esta razão suas 

metas são tão elevadas. Corrobora-se, esse fato, com as DMUs 32 e 33, não apuraram 

impostos a pagar no período. Para se atingir a fronteira de eficiência, esses postos deveriam 

recolher um imposto superior a R$ 12.000,00, ocasionando uma meta superior a 1.228.000. 

No caso dos indicadores S4 – área do posto e S2 – remuneração, a orientação do 

modelo permite guiar a redução de seus valores, ou seja: no caso do indicador S4, a 

diminuição desse input significa postos em condições similares de operação por possuir 

menores áreas se tornam mais eficientes; e no caso do indicador S2, a meta negativa indica 
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uma orientação na minimização da diferença entre a amplitude do menor e do maior salário 

pago. 

As metas do indicador S7 – satisfação do funcionário apresentam metas positivas. Em 

outras palavras, em todos os postos ineficientes recomenda-se elevar a satisfação dos 

funcionários, pois os postos avaliados como eficientes possuem um nível de satisfação dos 

funcionários superior. 

A Figura 6.7 ilustra a distribuição dos escores do desempenho social alcançado pelas 

empresas analisadas.  

 

 

Figura 6.7. Eficiência no desempenho social 

 

A eficiência no desempenho social está distribuida nos extremos da sua eficiência. 

Essa distribuição está dispersa ocorrendo um desbalanceamento entre o total de eficientes e 

ineficientes. Tal fato pode ser expresso pelo número de empresas eficientes 100% (10) e 

empresas com eficiência inferior a 50% (11). 

Apesar do tamanho reduzido do posto de combustível, a DMU 17 destacou-se com as 

características de eficiência na dimensão social, porém ineficiente na dimensão ambiental.  

Esse resultado ocorreu devido à empresa possuir um dos maiores índices de contaminação da 

amostra. Convergindo com o objeto da presente pesquisa cujas dimensões devem ser 

analisadas de maneira conjunta com uma visão holística. 
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6.4.3 – Desempenho da dimensão econômica 

 

O desempenho da dimensão econômica contemplou um total de cinco indicadores. 

Dentre esses, três foram considerados como inputs: E1 – retenção dos funcionários, E2 – 

produtividade da mão de obra, E3 – rapidez no atendimento e dois indicadores como outputs: 

E4 – número de abastecimentos no período e E5 – volume comercializado no período. A 

Figura 6.8 representa o sistema para avaliação do desempenho da dimensão econômica. 

 

Figura 6.8. Sistematização das relações dos indicadores na dimensão econômica 

 

Para essa dimensão econômica, o indicador E2 apresenta um comportamento 

diferenciado de outras possíveis análises. Esse comportamento diferenciado por ser 

caracterizado como um input indesejável nesse crivo específico. Justifica-se, tal característica, 

pela finalidade de aumentar a produtividade e não apenas se restringir na sua redução, 

tratamento dado aos inputs convencionais no modelo DEA. Considerando o exposto, o vetor 

do indicador E2 foi transladado com as diretrizes da pesquisa de Seiford & Zhu (2002). A 

função de translação empregada é apresentada na Equação (11), com o uso do vetor      

para transladar, obtendo todos os valores  ̅   estritamente maiores que zero. 

 ̅                                                                        (11) 

Na análise do desempenho econômico, o modelo constou com DEA-CCR orientação 

input maximizando os outputs. A Equação (12) apresenta a função objetivo de maximização e 

suas respectivas restrições correspondentes a cada DMU. 
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Onde: 

E 0 = valor do indicador retenção dos funcionários da DMU em análise 

    = valor do indicador produtividade da mão-de-obra da DMU em análise 

     = valor do indicador rapidez no atendimento da DMU em análise 

    = valor do indicador número de abastecimentos no período da DMU em análise 

    = valor do indicador volume comercializado no período da DMU em análise 

j é o índice das DMUs que compõem a amostra, variando de 1 a 33 

 

A Tabela 6.24 expõe os escores de eficiência de desempenho econômico, o ranking 

dos postos de revenda de combustível com os respectivos benchmarks para as empresas 

ineficientes e suas metas concernentes a cada indicador.  

A distribuição dos resultados no desempenho econômico demarcou 4 empresas com 

100% de eficiência. O número de ineficientes com escore inferior a 50%, no entanto, constou 

com um registro de 18 empresas. De maneira específica, esses resultados são apenas válidos 

para a amostra considerada. 

Com o diagnóstico das metas, a prescrição recomenda a redução do indicador E1 – 

retenção funcionários (input) para as empresas ineficientes alcançarem a eficiência. 

Constatou-se, de maneira indireta, por meio de observações em campo, uma grande 

rotatividade dos funcionários deste segmento. Os custos associados a essa elevada 

rotatividade pode ser um fator desfavorável ao desempenho econômico dos postos de revenda 

de combustível.   

As recomendações de todas as DMUs ineficientes necessitam melhorar efetivamente 

os outputs. Para alcançar a fronteira de eficiência, essas melhorias foram fundamentadas com 

uma parcela de incremento dos indicadores E4 e E5. 

A Tabela 6.24 também elenca os benchmarks das DMUs ineficientes. Esse panorama 

mostrou uma diversificação com diferentes agrupamentos de benchmarks como referência. 

Dentre esses agrupamentos, a DMU 3 foi catalogada como destaque para 90% das 

ineficientes. Esse destaque de referência dentre os demais avaliados ocorre provavelmente 

pelas 4 vertentes constatadas em campo, como: (1) não ter apresentado demissões no período; 

(2) produtividade 31% acima da média; (3) volume comercializado 26% acima da média; (4) 

possuir o segundo tempo mais rápido de atendimento na amostra, caracterizado pelo perfil de 

seu cliente principal ser de motocicletas. 
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Tabela 6.24. Análise do desempenho econômico 

DMU Escore Ranking Benchmark 
Metas (%) 

E1 (-) E2 (-) E3 (-) E4 (+) E5 (+) 

3 100,00 1       

16 100,00 1       

7 100,00 1       

31 100,00 1       

18 86,43 5 3; 7 e 31 47,35 0 0 15,7 15,7 

4 81,38 6 3 e 7 71,16 0 0 22,88 46,81 

29 70,04 7 3 e 7 73,61 0 0 42,78 49,52 

23 67,68 8 7 e 31 0 0 14,09 52,29 47,76 

15 67,47 9 3 99,45 6,81 0 48,2 71,32 

25 64,83 10 3; 7 e 31 69,12 0 0 54,24 54,24 

1 57,37 11 3; 7 e 31 59,11 0 0 74,32 74,32 

21 56,91 12 3 99,24 10,8 0 75,72 92,19 

30 56,12 13 3 e 7 0 0 3,01 78,18 130,98 

12 55,91 14 3 e 31 94,82 16,23 0 78,87 78,87 

28 55,44 15 3 e 31 0 0 52,02 86,65 80,37 

17 49,73 16 3 e 31 0 24,27 0 106,3 101,07 

14 49,46 17 3 e 31 70,27 13,63 0 102,16 102,16 

11 44,17 18 3 98,93 9,27 0 126,38 159,15 

24 42,61 19 3 0 32,36 39,84 166,67 134,71 

5 42,04 20 3 99,8 20,3 0 137,87 198,79 

33 41,43 21 31 86,57 60,62 0 356,17 141,38 

27 39,82 22 3 e 7 68,37 0 0 151,13 220,37 

2 36,50 23 3 0 35,15 48,67 173,97 254,17 

32 34,48 24 3 e 31 73,37 37,87 0 190,02 190,02 

6 31,76 25 3 e 31 98,06 4,02 0 214,81 214,81 

26 30,94 26 3; 7 e 31 78,23 0 0 223,26 223,26 

8 27,23 27 3 e 7 85,93 0 0 267,26 413,76 

19 25,99 28 3; 7 e 31 87 0 0 284,7 284,7 

13 25,61 29 3 e 31 88,44 1,74 0 290,51 290,51 

10 22,87 30 3 e 7 79,26 0 0 337,24 380,24 

20 22,01 31 31 62,3 28,58 0 419,08 354,35 

22 21,42 32 3 e 31 0 4,77 0 846,72 366,82 

9 19,67 33 3 e 31 0 26,02 0 914,73 408,37 

 

No pilar do desempenho econômico, a distribuição da eficiência foi uniforme entre as 

DMUs com características restritivas unificadas para baixos escores de ineficiência.  A Figura 

6.9 ilustra essa distribuição dos escores do desempenho econômico das empresas avaliadas. 

Apesar de essa distribuição apresentar uma uniformidade entre os escores, as 

recomendações de melhorias podem conter uma dosagem equilibrada para balancear todos os 

indicadores. De maneira complementar, tal equilíbrio não deve favorecer apenas um único 

indicador e sim o conjunto entre eles. Para fundamentar essa macro análise, a próxima seção 

visa reforçar a consolidação entre as três dimensões. 
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Figura 6.9. Eficiência no desempenho econômico 

 

6.4.4 – Análise dos resultados do desempenho nas dimensões 

 

A análise comparativa dos resultados permite construir diferentes diagnósticos  

referente as três dimensões. A Figura 6.10 esboça a distribuição espacial dos escores de 

desempenhos (representado em linhas contínuas para facilitar a visualização), obtidos pelos 

33 postos de revenda de combustível em análise nas três dimensões ambiental, social e 

econômica.  

Ao associar as três dimensões conjuntamente, nenhum posto de combustível foi 

constatado como eficiente. A DMU 25 foi a única avaliada como eficiente em duas 

dimensões: ambiental e social, porém demonstrou um baixo desempenho na dimensão 

econômica. Esses resultados provavelmente foram decorrentes dos elevados investimentos 

realizados na qualidade do atendimento; na periodicidade de treinamentos aos seus 

funcionários e melhorias na infraestrutura, como, por exemplo: no período da coleta de dados, 

o proprietário estava viabilizando um projeto para abastecimento das instalações por energia 

solar. Embora o empresário direcione investimentos ambientais, esse posto receberá 

benefícios financeiros no longo prazo com a redução dos custos de energia. 
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Figura 6.10. Desempenho comparativo das três dimensões 

Apesar de um excelente desempenho nas dimensões social e ambiental, dando 

continuidade a análise da DMU 25, destacou-se como pontos negativos para o seu 

desempenho econômico o grande número de rescisões contratuais relativas ao seu quadro de 

funcionários. Essa DMU recebeu como orientação aumentar em 54,24% o número de 

abastecimentos e o volume comercializado. Com esse incremento de melhoria, o posto 

conquistará a eficiência nas três dimensões separadamente. Essa melhoria já vem sendo 

implementada pela empresa como um programa de fidelidade dos seus clientes, por oferecer 

descontos no litro do combustível abastecido. Esse programa não demonstrou efetividade por 

carecer de uma maior divulgação para os consumidores. 

Com foco no desempenho ambiental, observou-se uma concentração em torno da 

média (50,53%), sem grandes oscilações. Ocorrendo apenas duas exceções classificadas como 

eficientes nesta dimensão. Em contrapartida, o desempenho econômico expõe grande 

oscilação, com alta dispersão entre os escores obtidos.  

Ao comparar com o desempenho social, o desempenho econômico continua sendo 

destaque por possuir um número menor de postos eficientes. Por mais que exista uma 

concentração de esforços para redução dos custos operacionais, de uma maneira geral por 

todas as empresas, os postos não obtiveram êxito devido a uma série de readequações as 

regulamentações ambientais, decorrentes do selo verde, o que reduziu a liquidez financeira 

dos mesmos. Por outro lado, o desempenho social carece de indicadores mais consolidados e 
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vigentes na literatura em que houve grandes dificuldades de configurar essa dimensão no 

ambiente analisado. 

A Tabela 6.25 apresenta a estatística descritiva dos escores de desempenho obtidos na 

avaliação das dimensões: social, ambiental e econômica. 

Tabela 6.25. Análise estatística descritiva dos escores de desempenho. 

Desempenho dimensão Min Max Média Desvio Padrão Coef. variação 

Ambiental 35,94 100 50,53 16,79 33,23% 

Social 29,34 100 71,72 25,45 35,49% 

Econômica 19,67 100 52,34 24,98 47,72% 

A mínima eficiência foi delimitada pela dimensão econômica, pois os altos custos 

operacionais para implementação das normas ocasionou um elevado investimento, 

independente do porte de cada empreendimento. Sendo necessária a implementação desse 

investimento num curto e delimitado prazo, provocando muitas vezes danos à saúde 

financeira da empresa. Ressalta-se também a escassez de linhas de créditos para fomentar 

essas adequações. Observou-se que essas ações resultaram num aumento do desempenho 

ambiental, cujo escore mínimo é superior às outras dimensões. 

Na análise descritiva da eficiência média, o desempenho social obteve destaque em 

algumas empresas avaliadas devido a sua eficiência média ser superior a todas as demais 

dimensões, porém o desvio padrão também acompanhou esse comportamento. À luz dessa 

dispersão, em comparação com a dimensão econômica, os escores do desempenho social 

variam numa proporção menor, de acordo com seu coeficiente de variação.  Em outras 

palavras, esses resultados representam que poucas empresas canalizam esforços para motivar 

os funcionários e a comunidade local com ações sociais vigentes. 

A Figura 6.11, ao projetar os cenários das três dimensões de maneira conjunta, ilustrou 

a participação de cada dimensão em espectros para observar as diferentes amplitudes nos seus 

picos de excelência. Além disso, conseguiu capturar a contribuição individual para cada DMU 

no quesito multidimensional. Observaram-se os destaques na dimensão econômica: 3, 7, 16 e 

31 e a forte participação da dimensão social, representada pela área hachurada de cor 

vermelha, apresentando-se de modo geral mais espessa que as demais dimensões. A dimensão 

ambiental mostra-se expressiva para as DMUs 1 e 25. 
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Figura 6.11. Desempenho das três dimensões por área 

Frente ao exposto, a análise comparativa ofereceu diferentes diagnósticos na análise 

multidimensional para a sustentabilidade, mas não se mostrou conclusiva quanto aos 

resultados de maneira agrupada. Reforça-se, assim, a necessidade de uma análise holística, 

que será apresentada na próxima seção.  
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1. média aritmética dos escores de eficiência obtidos pelos modelos DEA 

tradicional – um para cada dimensão; 

2. modelo DEA ajustado, considerando um input fictício fixo igual a 1 para todas 

as DMUs e como outputs os escores de eficiência das dimensões individuais; e, 

3. média ponderada dos escores de eficiência obtidos pelos modelos DEA 

tradicional, associados aos pesos de cada dimensão. 

A análise agrupada foi realizada com o uso da NDEA, considerando todos os 

indicadores com suas relações de causalidade entre as perspectivas do SBSC. Cada 

perspectiva do SBSC, configurou-se como um sub-processo do sistema para avaliação do 

desempenho sustentável. 

A primeira abordagem, adaptada do modelo proposto por Amado; Santos; Marques 

(2012) e Ramanathan & Ramanathan (2011) para avaliar o desempenho BSC, realiza uma 

média aritmética simples dos escores das três dimensões. Nesse cenário, as três dimensões da 

sustentabilidade possuem importância similar para a avaliação do desempenho sustentável.  

Nas análises parcialmente agrupadas, recomenda-se especial atenção para evitar 

interpretações falhas dos resultados. Com os fundamentos da pesquisa de Ramanathan & 

Ramanathan (2011), o baixo desempenho de alguma das análises parciais poderá 

eventualmente ser compensando por um bom desempenho em outra análise. 

Na seleção de melhores técnicas de interpretação das análises, a estatística básica pode 

oferecer diversos procedimentos para calcular os resultados. A média aritmética apresenta a 

média dos resultados de maneira mais equilibrada. No entanto, essa metodologia pode 

ocasionar distorções nos resultados por favorecer uma compensação entre os escores. Já a 

média geométrica enfatiza um baixo desempenho devido à multiplicação pelos índices. Diante 

dessas duas metodologias, a média aritmética trata os dados com maior robustez. Para 

consolidar essa análise parcialmente agrupada, a presente pesquisa adotou a média aritmética. 

A Tabela 6.29 apresenta os resultados dessa abordagem e o ranking obtido pelos postos de 

revenda de combustível, respectivamente na segunda e terceira coluna. 

Para agrupar os escores, a segunda técnica foi proposta inicialmente por Chen e Chen 

(2007) que mensurou o desempenho organizacional das perspectivas do modelo BSC. A 

técnica consiste em obter um único escore de desempenho com o uso de um modelo DEA, em 

que as variáveis de input são fictícias. Essa técnica padronizou todos os inputs classificando 

na unidade iguais a “1”. Após essa alteração, as variáveis de output foram os escores de 
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eficiência obtidos nas análises individuais das dimensões: ambiental, social e econômica. O 

modelo, denominado neste trabalho como DEA-parcial, foi detalhado na Equação (13). 

 

       
                                             

Sujeito a 

      

                                            

    

             

Onde: 

     = valor do escore do desempenho ambiental da DMU em análise 

     = valor do escore do desempenho social da DMU em análise 

     = valor do escore do desempenho econômico da DMU em análise 
j é o índice das DMUs que compõem a amostra, variando de 1 a 33 

 

Para representar os resultados obtidos dessa análise, o Quadro 6.12 apresenta na quarta 

coluna os escores do desempenho, bem como a posição de cada posto de combustível 

analisado em relação ao desempenho sustentável na quinta coluna. 

A terceira técnica de agrupamento parcial empregada considerou a importância de 

cada dimensão pode diferenciar dependendo do segmento do negócio. Para exemplificar a 

importância das dimensões entre os diferentes segmentos, ao comparar um supermercado e 

um hospital, ambos não possuem missão e valores iguais. A dimensão social e econômica 

podem se sobrepor com suas diferenças e o grau de importância entre essas organizações. 

Para refletir as diferenças entre as dimensões, a média ponderada pode ser considerada como 

um instrumento alternativo na avaliação. 

Com a finalidade de investigar a importância de cada uma das dimensões no setor de 

postos revendedores de combustíveis, foi empregada a metodologia AHP proposta por Saaty 

(1980). Para evitar a subjetividade, essa metodologia consistiu em utilizar uma determinada 

escala de valores para comparar a importância de cada fator por meio de uma matriz bivariada 

com o uso dos valores coletados. Após essa matriz, foi possível determinar os pesos a serem 

incluídos na avaliação de desempenho parcialmente agrupada. 

Na aplicação dos questionários, os proprietários dos empreendimentos responderam  

por meio de valores numéricos, seguindo uma escala numérica correspondente ao grau de 

intensidade, para capturar a importância de uma dimensão em relação a outra.  

(13) 



Análises, resultados e discussões 

 

186 

Claudia Aparecida Cavalheiro Francisco, maio/2013 

Dos valores informados pelos proprietários dos 33 postos, foi calculada a média 

geométrica dos valores de cada dimensão. Na sequência, os valores encontrados foram 

inseridos numa matriz de comparação (par-a-par) para definição das prioridades e, 

consequentemente, os pesos de cada dimensão.  

Foi elaborada uma matriz A3x3 com os valores das relações entre as dimensões (a 

média geométrica das informações coletadas). Para valorar a relação inversa das dimensões, 

foi utilizado o valor inverso do obtido. Por exemplo, se a relação entre a dimensão econômica 

e a dimensão social fosse igual a 5, a relação entre a dimensão social e a dimensão econômica 

seria 1/5 = 0,2.  

A seguir os valores das colunas foram normalizados (valor da célula dividido pelo 

somatório de sua coluna) e, em seguida, calculou-se o vetor de prioridades (pesos) de cada 

linha, correspondente a cada dimensão, pela média aritmética dos valores da linha. A Figura 

6.12 ilustra os passos executados.  

 

Matriz bivariada A3x3 

 ECONÔMICO AMBIENTAL SOCIAL 

ECONÔMICO 1 2,78 3,41 

AMBIENTAL 0,359712 1 2,26 

SOCIAL 0,293255 0,442477876 1 

∑ da coluna 1,652967 4,222477876 6,67 

 

 

Matriz A3x3 normalizada PESOS 

ECONÔMICO 0,606061 0,658768 0,511244 0,592024 

AMBIENTAL 0,218182 0,236967 0,338831 0,26466 

SOCIAL 0,175758 0,104265 0,149925 0,143316 

Figura 6.12. Cálculo dos pesos das dimensões – AHP. 

A partir dos pesos obtidos na etapa anterior, os resultados configuram a importância de 

cada dimensão para os postos de revenda de combustível analisados. A terceira técnica 

utilizou a ponderação entre os escores e os pesos associados a cada dimensão. 

Ao expressar tecnicamente o procedimento metodológico, o escore de desempenho foi 

determinado pelo somatório da multiplicação dos pesos de cada dimensão com seu respectivo 

escore (AMB*0,26466+SOC*0,143316+ECON*0,592024). Os resultados obtidos pela 

terceira técnica de agrupamento foram apresentados na sexta coluna da Tabela 6.26. 
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Tabela 6.26. Desempenho sustentável – análise parcialmente agrupada 

DMU Média aritmética Rank DEA-parcial Rank Média ponderada Rank 

1 81,85 2 100,00 1 73,07 7 

2 39,77 29 52,15 29 39,34 25 

3 72,08 7 100,00 1 81,83 2 

4 73,42 5 100,00 1 72,80 8 

5 63,11 15 100,00 1 51,74 18 

6 56,74 18 100,00 1 43,32 23 

7 64,48 14 100,00 1 77,37 5 

8 34,75 32 42,97 32 32,37 31 

9 39,37 30 62,50 24 30,11 33 

10 42,76 26 76,08 21 37,88 28 

11 59,67 17 97,88 16 49,96 19 

12 68,38 11 100,00 1 60,46 13 

13 33,10 33 38,14 33 30,20 32 

14 61,22 16 93,40 18 53,46 15 

15 71,88 8 100,00 1 67,02 11 

16 70,28 9 100,00 1 80,06 3 

17 64,84 13 100,00 1 55,63 14 

18 65,80 12 92,15 19 71,61 9 

19 38,27 31 48,77 31 32,97 30 

20 53,99 19 100,00 1 37,94 27 

21 76,14 4 100,00 1 66,95 12 

22 52,76 20 100,00 1 36,77 29 

23 70,11 10 85,64 20 68,81 10 

24 46,76 23 56,62 25 45,08 20 

25 88,28 1 100,00 1 79,18 4 

26 42,64 27 54,19 28 38,79 26 

27 46,33 24 55,45 26 43,85 21 

28 50,25 22 66,44 23 52,42 16 

29 79,92 3 96,67 17 74,94 6 

30 51,98 21 68,14 22 51,99 17 

31 72,71 6 100,00 1 82,22 1 

32 42,14 28 50,29 30 39,37 24 

33 44,81 25 55,42 27 43,64 22 

 

Os resultados obtidos pela segunda técnica (DEA-parcial) não se mostraram muito 

úteis para avaliação de desempenho. Justifica-se tal fato devido a ocorrência de um elevado 

número de DMUs eficientes. A proposta do estudo de Chen & Chen (2007) apresentou uma 

simplificação dos resultados, ao considerar como eficiente uma DMU, quando foi eficiente 

em apenas uma das perspectivas do BSC. Tal simplificação reflete uma avaliação superficial 

dos resultados obtidos das 30 indústrias de semicondutores de Taiwan. Convergindo com 

esses resultados, o modelo deste trabalho apresentou resultados similares ao da proposta, visto 

que classificou como eficiente a DMU  que apresentasse eficiência em qualquer uma das 

dimensões. Assim, não conseguindo, inclusive, distinguir aquelas que se mostraram eficientes 

em mais de uma dimensão. Para atenuar essa superficialidade, os resultados obtidos por esse 

modelo não serão discutidos devido a limitação do mesmo. 
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A partir desses resultados apresentados, as análises realizadas pelas médias dos 

escores do desempenho das dimensões foram mais apropriadas. No entanto, a limitação dessa 

análise foi não refletir todos os indicadores de maneira simultânea, pois desconsiderou as 

relações de causalidades entre os mesmos nas diferentes dimensões.  

Outro fato relevante é o resultado estar associado a interpretação da importância que 

cada dimensão possui no desempenho sustentável. Essa importância pode variar dependendo 

do setor de negócios, ou até mesmo considerando igual importância entre as dimensões. De 

maneira parcialmente agrupada, nenhum posto de combustível foi classificado como eficiente 

nessa análise multidimensional. Fato esse ocorreria apenas se um posto fosse eficiente nas três 

dimensões simultaneamente, o que não foi evidenciado. 

Ao fundamentar a análise obtida, de maneira associada, a única DMU eficiente em 

duas dimensões (ambiental e social) foi a DMU25. Na dimensão econômica, entretanto, essa 

DMU apresentou um desempenho mediano (64,83%).  Devido a essa oscilação nos escores de 

eficiência individual, a dimensão econômica influenciou a alteração no ranking da DMU 25, 

em que passou da primeira para a quarta posição com a análise da média ponderada. 

Observou-se, fato inverso, na DMU31 classificada como eficiente na dimensão 

econômica e com desempenhos medianos nas dimensões ambiental e social (50,19% e 

67,94%, respectivamente). Com a compensação dos resultados medianos, essa DMU 

desocupa a sexta posição no ranking da média aritmética para posicionar-se no primeiro lugar 

da análise com a inclusão da ponderação dos pesos. 

Frente ao exposto, essas distorções no balanceamento dos rankings comprometem 

interpretações dos resultados para um observador externo ao segmento em análise 

denominado como postos de revenda de combustível. Com a necessidade de investigar os 

reais desempenhos,  sugere-se uma análise e discussão mais rebuscada quanto a ponderação 

dos pesos. 

A Figura 6.13 apresenta o ranking distribuído de maneira espacial ao longo da 

correspondência para cada DMU (posto de combustível), de acordo com o escore da avaliação 

de desempenho em cada dimensão. Esse gráfico expressa o ranking da média aritmética 

(importância equitativa das dimensões) e da média ponderada. 
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Figura 6.13. Análise comparativa do desempenho sustentável – análise parcialmente agrupada 

 

A composição do ranking obtido pela média aritmética representa a sustentabilidade 

de maneira equitativa entre as três dimensões para elaboração do escore de desempenho. 

Devido às características dos segmentos, essa análise equitativa parcialmente agrupada não 

tem como representar adequadamente a realidade dos postos de revenda de combustível. Em 

virtude disso, a média ponderada foi utilizada para equilibrar essas distorções por incluir a 

importância de cada dimensão, conforme a percepção dos empresários dos postos de revenda 

de combustível na análise do desempenho sustentável. No entanto, houve uma acentuada 

dispersão entre os rankings ao comparar as duas análises. Com base na distribuição espacial 

da Figura 6.13, a única DMU que obteve a mesma colocação entre as duas técnicas, foi a 

DMU 10. 

Com as distorções encontradas nos rankings, a dimensão econômica pode ter 

influenciado essas alterações tão distintas entre as análises. Mediante um crivo detalhado, 

detectou-se baixos índices de desempenho na dimensão econômica. Esse baixo desempenho é 

decorrente, em muitos casos, das diversas despesas para adequação das instalações sobre o 

aspecto ambiental e por atender às exigências do Ministério Público. Ao se adequar diante das 

recomendações, como consequência, os postos apresentaram prejuízo no período devido a 

paralização parcial ou total de suas atividades em que tiveram uma redução no volume 

comercializado, no número de atendimentos, receita e impostos recolhidos.  

Após esse marco de readequação das instalações, as empresas irão conquistar novos 

números no aspecto econômico quando equilibrarem os investimentos realizados, pois nessa 
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fase foi demarcada com altos investimentos. Portanto, sugere-se, uma nova reciclagem dos 

dados financeiros para expressar a realidade, sem as despesas e investimentos, dos postos. 

Assim, poderá constatar se os rankings entre a média equitativa e a ponderada irão contemplar 

tantas divergências. 

Com o fechamento do primeiro nível de análise, essa estrutura conseguiu avaliar as 

dimensões da sustentabilidade (social, ambiental, econômica) sob a ótica individual e 

parcialmente agrupada por meio de modelos DEA. Além disso as técnicas estatísticas foram 

também utilizadas para conceber o nível de eficiência e maturidade de cada dimensão 

integralizada nos postos de revenda de combustível. Ao proporcionar uma análise de 

desempenho estratégica, o segundo nível emerge para atender a necessidade de avaliar as 

empresas sobre as perspectivas do SBSC. A próxima seção segmenta as perspectivas do 

SBSC fundamentada nas análises parciais e unificada,  a fim de detectar o nível de eficiencia 

dos postos de revenda de combustível. 

 

 

6.6 – Análise de desempenho das perspectivas SBSC 

 

Nas perspectivas do SBSC, a análise de desempenho parcial foi realizada com a 

finalidade de extrair informações e também comparar com a avaliação do desempenho 

sustentável. Autores como Amado; Santos; Marques (2012) e Ramanthan & Ramanathan 

(2011) fizeram uma análise por meio de um único indicador consolidando as perspectivas do 

BSC. Essa consolidação ocorreu por meio da média aritmética dos escores de eficiência 

obtidos em cada perspectiva com o uso de modelos DEA-CCR. 

As características de causalidade são mantidas nas perspectivas do SBSC, conforme 

apresentado na Figura 6.14. Para cada perspectiva, realizou-se de maneira individualizada 

uma análise dos desempenhos, como realizada anteriormente. 

 

Figura 6.14. Relações de causalidade das perspectivas do SBSC. 

Para configurar as relações de causalidade, a presente pesquisa formulou quatro 

modelos DEA-CCR, orientação input em cada perspectiva (aprendizado e crescimento; 

Aprendizado 
e Crescimento 

Processos 
Internos Clientes Financeiro 
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processos internos; clientes; e, financeira). O Quadro 6.6 sistematiza os indicadores de input e 

output correspondentes para cada perspectiva a ser avaliada. Essas correspondências de 

indicadores retratam o modelo conceitual apresentado na Figura 6.15. 

 
Perspectiva Input Output 

Aprendizado e 

Crescimento 

A1 - Treinamento 

S2 - Remuneração 

A2 – Conhecimento Atividades 

S3 – Uso EPI 

S7 – Satisfação do funcionário 
E1 – Retenção funcionários 

Processos 

Internos 

A2 – Conhecimento Atividades 

S3 – Uso EPI 

S7 – Satisfação do funcionário 

E1 – Retenção funcionários 

A3 – Monitoramento e manutenção 

S4 – Área do posto 

A4 – Contaminação 

E2 – Produtividade mão-de-obra 

Clientes 
E2 – Produtividade mão-de-obra 

S5 – Gastos atividades sociais 

E3 – Rapidez atendimento 

E4 – Número de abastecimento período 

Financeira 
E3 – Rapidez atendimento 

E4 – Número de abastecimento período 

S6 – Impostos 

E5 – Volume comercializado no período 

Quadro 6.6. Indicadores para avaliação de cada perspectiva do SBSC. 

 

Em cada perspectiva, os escores de eficiência do desempenho foram encontrados com 

auxílio do software Frontier. O escore unificado das perspectivas foi calculado por meio da 

média aritmética dos escores individuais. A Tabela 6.27 sistematiza todos os escores de 

eficiência para cada perspectiva e, além disso, formula o escore unificado obtido pela média 

aritmética. A partir desses resultados, foi possível elaborar o ranking adequado com a análise 

descritiva dos resultados. 

A partir desses resultados, a análise estatística descritiva possibilitou inferir sobre as 

análises. A perspectiva dos processos internos apresentou a maior taxa de eficiência média 

dentre as demais. No entanto, a causa dessa distorção também foi relativa ao número de 

variáveis pertencentes no seu modelo, sendo assim representada pelo alto número de empresas 

eficientes (14). Apesar dessa distorção, o desvio padrão foi muito baixo o que possibilita 

avaliar uma homogeneidade entre os dados. Isso significa que essa perspectiva tem sido muito 

bem executada no objeto de análise dos postos de revenda de combustível. Em outras 

palavras, os processos internos dos postos de revenda de combustível tem uma baixa 

ineficiência devido a suas operações serem de natureza simples, o que não requer alto 

conhecimento técnico e especializado, o que converge com o nível de capacitação dos 

funcionários. 
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A perspectiva de aprendizado e crescimento constatou a menor taxa de eficiência 

média. Isso significa metaforicamente com a realidade estudada que este segmento se voltou 

exclusivamente para atender e implementar as legislações ambientais os quais eram carentes 

de treinamento e planos de ações. Em paralelo, esse resultado também pode ser comprovado 

pelos altos investimentos realizados nas infraestruturas resultando em reduzidos escores de 

eficiência na perspectiva financeira. 

Tabela 6.27. Análise individual e unificada das perspectivas do SBSC. 

DMU Aprendizado e 

crescimento 

Processos 

internos 

Cliente Financeira Escore 

unificado 

Ranking 

1 39,30 94,07 56,50 100,00 72,47 12 

2 32,23 100,00 100,00 33,07 66,32 26 

3 60,72 100,00 58,24 89,54 77,13 9 

4 64,79 100,00 69,97 93,32 82,02 4 

5 77,05 100,00 52,92 44,88 68,71 20 

6 100,00 93,19 86,90 100,00 95,02 1 

7 31,51 98,18 51,75 100,00 70,36 17 

8 43,02 88,49 77,49 32,34 60,33 30 

9 38,41 100,00 82,75 100,00 80,29 5 

10 36,76 91,96 100,00 36,73 66,36 25 

11 73,28 100,00 100,00 56,52 82,45 3 

12 76,67 86,60 78,61 77,45 79,83 6 

13 50,94 100,00 85,19 41,65 69,44 18 

14 99,86 100,00 26,35 70,45 74,16 10 

15 63,58 82,34 80,79 48,05 68,69 21 

16 74,77 100,00 18,47 55,14 62,09 28 

17 100,00 100,00 17,00 51,27 67,07 24 

18 44,62 89,65 81,90 100,00 79,04 7 

19 100,00 87,05 43,20 52,00 70,56 16 

20 59,41 94,78 53,62 60,56 67,09 23 

21 100,00 84,36 76,44 50,47 77,82 8 

22 100,00 100,00 53,04 86,45 84,87 2 

23 50,64 92,86 59,37 91,18 73,51 11 

24 66,73 100,00 77,10 41,77 71,40 15 

25 58,00 87,65 65,93 76,61 72,05 13 

26 52,81 79,46 57,59 55,45 61,33 29 

27 47,41 86,48 75,59 45,36 63,71 27 

28 18,28 92,92 66,16 47,66 56,25 33 

29 30,01 84,33 58,27 61,71 58,58 32 

30 44,05 100,00 76,28 51,83 68,04 22 

31 26,07 100,00 49,78 100,00 68,96 19 

32 49,77 92,82 34,34 58,25 58,79 31 

33 58,49 99,05 29,82 100,00 71,84 14 

Média 59,67 94,13 63,68 66,96 71,11  

Desvio Padrão 24,18 6,47 22,31 23,55 8,51  

Máximo 100,00 100,00 100,00 100,00 95,02  

Mínimo 18,28 79,46 17,00 32,34 56,25  

Nº Eficientes 5 14 3 7 0  
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Com o resultado das diferentes perspectivas, as relações de causalidade precisam ser 

inclusas para aprofundar e rebuscar o teor do conhecimento acerca das micro operações em 

um sistema. A Tabela 6.28 apresenta a correlação entre os resultados das perspectivas do 

SBSC e do escore unificado. 

 

Tabela 6.28. Análise de correlação das perspectivas do SBSC 

 
Aprendizado e 

crescimento 

Processos 

internos 
Cliente Financeira 

Escore 

unificado 

Aprendizado e 

crescimento 
1,00 0,04 -0,29 -0,02 0,51** 

Processos 

internos 
0,04 1,00 -0,18 0,20 0,24 

Cliente -0,29 -0,18 1,00 -0,20 0,28 

Financeira -0,02 0,20 -0,20 1,00 0,59** 

Escore 

unificado 
0,51** 0,24 0,28 0,59** 1,00 

*   nível de significância α  0,05; **  nível de significância α 0,01 

 

Com base nesses resultados, foi possível verificar baixas correlações entre as 

perspectivas. Ao convergir os resultados obtidos por Amado; Santos; Marques (2012), em seu 

trabalho sobre manutenção de elevadores, os resultados não apresentarem também correlação 

entre os escores e esses autores recomendam uma análise agrupada, capturando diferentes 

dimensões de desempenho. A presente pesquisa verificou uma baixa correlação que comprova 

a necessidade de ferramentas mais robustas para a análise de desempenho. Com essas 

análises, não foi possível detectar o nível de ineficiência entre as perspectivas.  

Frente ao exposto, o modelo em redes mostra-se o mais adequado para capturar e 

explicitar essas taxas de ineficiência e, em seguida, obter uma avaliação de desempenho 

sustentável mais realista. 

 

 

6.7 – Análise de desempenho sustentável agrupada  

 

O agrupamento das análises representa a união das três dimensões de maneira 

simultânea dentro das perspectivas do SBSC por considerar as relações de causalidade. Para 

compor uma unificação entre os indicadores, a metodologia do NDEA foi utilizada para 

realizar uma análise dessa natureza.  
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O modelo do NDEA necessitou de ajustes para refletir a real causalidade entre os 

indicadores com o objeto de estudo. Esses ajustes geraram modificações do modelo conceitual 

concebido inicialmente. Tais alterações foram realizadas conforme o trabalho Wagner & 

Shimshak (2007). 

A Figura 6.15 representa as perspectivas do SBSC como sub processos do sistema de 

avaliação do desempenho sustentável. Para concatenar esses sub processos, o modelo em rede 

contempla todos os indicadores considerando as relações causais das perspectivas do modelo 

SBSC. Cada fase do modelo representa uma perspectiva, relacionadas pela causalidade, em 

que os outputs de uma perspectiva representam os inputs da próxima perspectiva, sendo 

assim, denominados como outputs intermediários. 

Mediante a definição do modelo conceitual, o modelo de formulação matemática tem 

como função maximizar as saídas (outputs) do sistema por meio da programação linear com 

orientação input. Esse modelo foi composto pelos outputs normais e indesejáveis do sistema: 

S6 – impostos; E5 – volume comercializado no período e o output indesejável A4 – 

contaminação, cujo vetor foi transladado conforme descrito anteriormente seguindo as 

diretrizes de Seiford & Zhu (2002).  

Esse modelo apresentou as perspectivas seguindo a ordem de causalidade, sendo 

classificadas da seguinte maneira: (1) aprendizado e crescimento; (2) processos internos; (3) 

clientes; e, (4) financeira.  Na última perspectiva (financeira), o modelo contemplou como 

outputs os indicadores S6 e E5. Já o output A4 pertence à segunda perspectiva, processos 

internos, pois não foi considerada nenhuma relação de causalidade com a perspectiva cliente, 

tendo em vista que o consumidor não consegue identificar (sem análises laboratoriais) um 

posto contaminado, não influenciando na sua tomada de decisão como critério de seleção para 

escolher o posto. 

As entradas do sistema (inputs) foram os indicadores A1 – treinamento, considerado 

como um input indesejável, tendo o seu vetor transladado conforme descrito anteriormente e, 

dando sequência, para os demais indicadores: S2 – remuneração, A3 – monitoramento e 

manutenção, S4 – área do posto e S5 – gastos com atividades sociais. Sendo que os dois 

primeiros indicadores A1 e S2 foram inputs da primeira perspectiva: aprendizado e 

crescimento.  
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Figura 6.15. Sistematização das relações dos indicadores nas perspectivas do SBSC 
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Os indicadores A3 e S4 foram introduzidos no modelo como inputs da 

perspectiva processos internos, por não apresentarem uma relação de causalidade com a 

perspectiva anterior. De maneira similar, o indicador S5 foi adicionado ao modelo como 

input da perspectiva cliente devido à ausência de causalidade. Os demais indicadores 

são outputs intermediários, ou seja, seguem uma estrutura correspondente dos outputs 

do sub processo p e simultaneamente, inputs no sub processo p+1, com p=1, 2 e 3. 

Uma análise complementar com a finalidade comparativa foi realizada com o 

modelo DEA – CCR tradicional. Nessa análise, conhecida como “black box” (Färe; 

Grosskopf; Whittaker, 2007), em que somente são considerados os inputs e outputs do 

sistema, representando uma macro análise superficial. Na sequência, o modelo em redes 

foi implementado com o objetivo de detectar as ineficiências das diferentes 

perspectivas, para solucionar os problemas NDEA, foi utilizado o software 

computacional Excel com a ferramenta Solver. Os escores de eficiência de todas as 

DMUs foram calculados por meio de um modelo de programação linear. O modelo foi 

rodado 33 vezes (representando o tamanho amostral). Em cada rodada foi obtido o 

escore de desempenho relativo da DMU em análise, sendo necessário para tanto, alterar 

em cada rodada os inputs e outputs considerados na avaliação de desempenho da DMU 

em análise. 

 

 

6.7.1 – Avaliação DEA tradicional  

 

O modelo tradicional DEA é constituído de um único nível de avaliação e não 

fornece informações sobre o que acontece no interior do processo de transformação 

entre os inputs e outputs, são conhecidos como “black box” (Färe; Grosskopf; 

Whittaker, 2007). A presente pesquisa realizou  uma análise DEA-CCR tradicional com 

o objetivo de obter parâmetros de comparação da avaliação de desempenho em rede.  

O modelo CCR-tradicional foi composto por cinco variáveis de input: A2, S2, A3, 

S4 e S5 e três variáveis de output: A4, S6 e E5. A Figura 6.16 representa o modelo “black 

box” analisado.  
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Figura 6.16. Estrutura sistêmica da avaliação de desempenho – um único processo. 

 

Os resultados obtidos pela análise tradicional foram apresentados na forma de 

um gráfico na Figura 6.17. Essa análise apresentou uma média, nos escores de 

eficiência, de 96,93%  classificando 19 DMUs como eficientes. Na análise foi utilizado 

o modelo CCR orientação input, conforme abordado no capítulo 4. Dentre os modelos 

tradicionais, o modelo CCR possui o maior poder discriminatório entre as DMUs em 

análise. 

 
Figura 6.17. Avaliação de desempenho com uso do modelo DEA tradicional. 

No entanto, houve uma falta de discriminação desse modelo na análise. Essas 

falhas, possivelmente, foram decorrentes também do grande número de variáveis 

contempladas no modelo (8). Esse número de variáveis afetou sensivelmente o poder de 

discriminação entre as DMUs. 

Diante desses resultados expressos, esse modelo não contemplou refinamento 

suficiente para suportar a natureza dessa análise, além de também não contribuir para 

uma análise detalhada das ineficiências dos sub processos considerados no modelo de 

avaliação de desempenho sustentável dos postos de revenda de combustível.  
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6.7.2 – Avaliação do desempenho sustentável agrupado - NDEA  

 

A análise do desempenho sustentável agrupado, analisando simultaneamente 

todas as dimensões dentro das perspectivas do SBSC, foi realizada segundo o modelo 

conceitual apresentado na Figura 6.15. Todos os indicadores selecionados foram 

distribuidos de acordo com suas perspectivas correspondentes no modelo NDEA-CCR 

orientado ao input. A Equação (14) representa o modelo NDEA-CCR com sua função 

objetivo e suas respectivas restrições. 

 

       
                            

Sujeito à: 

                                      

                                                             

               

                                  (             )                  

                                                                 

                

                                                  

                (               )              

                  

               

             n  outputs intermediários no processo p 1,2,3 

Onde: 
A 0  = valor do indicador contaminação da DMU em análise 

    = valor do indicador impostos da DMU em análise 

     = valor do indicador volume comercializado no período da DMU em análise 

    = valor do indicador treinamento da DMU em análise 

    = valor do indicador remuneração da DMU em análise 

    = valor do indicador monitoramento e manutenção da DMU em análise 

    = valor do indicador área do posto da DMU em análise 

    = valor do indicador gastos com atividades sociais da DMU em análise 

j é o índice das DMUs que compõem a amostra, variando de 1 a 33 

A   = valor do indicador ambiental a=1,2,3,4 da DMU j=1,...33 

E   = valor do indicador econômico e=1,2,3,4,5 da DMU j=1,...33 

S   = valor do indicador social s=2,3,4,5,6,7 da DMU j=1,...33 

 

(14) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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O modelo NDEA-CCR apresentou a função objetivo para maximizar os outputs 

com 166 restrições, a fim de representar o desempenho sustentável de cada DMU. A 

primeira restrição (a) referiu-se à linearização do modelo fracionário. O conjunto de 33 

restrições (b) correspondeu ao sistema como um todo: outputs finais – inputs iniciais, 

que segundo Kao (2009a, p.952) e comprovadas neste estudo, são redundantes no 

modelo, podendo ser retiradas sem alterar a solução ótima. 

As demais 132 restrições garantiram, por meio das variáveis do problema 

(multiplicadores) associado a cada indicador que em cada sub processo (perspectiva) o 

somatório dos outputs fossem inferiores aos inputs para todos os sub processos de todas 

as DMUs da análise. 

O conjunto (c) das 33 restrições referiu-se à análise da perspectiva aprendizado e 

crescimento, com outputs intermediários que foram inputs no processo seguinte e tendo 

como inputs: os indicadores A1 e S2.  

O conjunto (d) das 33 restrições referiu-se à perspectiva processos internos, 

considerando os outputs intermediários originados na perspectiva aprendizado e 

crescimento como inputs, associados aos inputs exógenos específicos desta perspectiva: 

A3 e S4. Os outputs dessa perspectiva foram: A4 – considerado output do sistema e E2, 

como output intermediário. 

O indicador E2 e o indicador S5 foram considerados inputs no conjunto das 33 

restrições representadas pelo conjunto (e) na avaliação da perspectiva cliente. Os 

outputs intermediários dessa perspectiva E3 e E4 foram inclusos como inputs no 

conjunto de restrições (f) referente à perspectiva financeira, sendo considerados como 

outputs, os outputs finais do sistema (S6 e E5). 

Assumiu-se que no modelo, os pesos u, v e w não podem ser classificados como 

nulos. Os valores nulos corresponderam para essa análise ɛ = 0,0000001, devido as 

limitações do software excel. Para obtenção dos escores de eficiência, o desempenho 

sustentável dos postos de revenda de combustível foi representado pelo modelo que 

exigiu ser rodado 33 vezes. Em cada rodada, alteraram-se os inputs e outputs da DMU 

em análise. 

O modelo de programação linear representado em sua forma primal, conforme a 

Equação 15. Os resultados obtidos nesse modelo foram: os escores de eficiência do 
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desempenho sustentável e o valor dos multiplicadores (pesos) associados a cada 

indicador. 

Conforme apresentado por Lewis & Sexton (2004b), as eficiências parciais dos 

sub processos podem ser calculadas pela razão entre os inputs e outputs ponderados 

pelos multiplicadores ótimos de cada sub processo, conforme as Equações (15), (16), 

(17) e (18). Essas equações representam respectivamente as eficiências das perspectivas 

aprendizado e crescimento; processos internos; clientes, e financeira.  

 

                           
   

         
         

         
     

  
        

     
 

                    
  

         
     

   
         

         
         

        
        

     
 

          
   

         
     

   
        

     
 

            
  

        
     

   
         

     
 

Onde * indica os valores ótimos dos multiplicadores encontrados na solução do 

modelo apresentado na Equação (14).  

A Tabela 6.29 sistematizou os resultados da eficiência sustentável mediante as 

perspectivas do SBSC conectado por meio da rede e o ranking correspondente. A partir 

dessa estruturação, foi possível identificar as taxas de ineficiências entre os sub 

processos (perspectivas) organizacionais.  

A taxa da eficiência global do sistema (desempenho sustentável) foi 

representada por meio da distribuição espacial em áreas na Figura 6.18. Essa 

distribuição possibilitou identificar os picos de eficiência representada por cada DMU. 

Além disso identificou a menor taxa de eficiência dentre todas as DMUs mediante suas 

perspectivas, haja vista que a menor eficiência está inferior a taxa média do sistema. 

Isso significa que esse posto de combustível contemplou um elevado nível de 

contaminação perante os parâmetros de desempenho sustentável, porém foi bastante 

afetada por remediar o passivo ambiental existente devido os altos investimentos 

necessários com a infraestrutura. 

 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 
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Tabela 6.29. Desempenho ambiental e desempenho de cada perspectiva (sub processo). 

DMU 
Desempenho 

sustentável 
Ranking 

Eficiências das perspectivas (sub processos) 

Aprendizado e 

crescimento 

Processos 

internos 

Cliente Financeira 

1 99,43 3 100,00 100,00 52,68 100,00 

2 52,94 30 47,00 81,06 93,10 11,56 

3 73,45 13 69,75 93,97 36,85 49,13 

4 62,61 23 62,36 80,74 55,21 81,33 

5 99,57 2 83,72 100,00 52,62 30,96 

6 59,44 25 57,04 79,90 83,70 100,00 

7 41,15 32 46,08 80,76 40,28 100,00 

8 53,35 29 53,60 75,36 73,95 5,97 

9 67,98 18 52,27 68,42 66,13 9,00 

10 97,67 4 24,73 98,14 94,27 0,29 

11 71,54 16 76,27 83,70 100,00 45,96 

12 77,77 9 81,14 89,49 69,36 54,97 

13 55,97 27 57,85 83,03 81,24 6,36 

14 77,41 10 92,85 82,89 26,11 26,82 

15 71,56 15 74,25 87,59 56,38 18,52 

16 58,03 26 62,00 59,82 17,87 14,60 

17 8,54 33 100,00 100,00 16,62 51,27 

18 54,20 28 56,00 77,29 57,86 89,42 

19 67,44 19 75,83 78,10 40,53 3,95 

20 71,73 14 69,60 86,72 46,74 0,39 

21 99,58 1 100,00 100,00 64,67 22,51 

22 76,88 11 82,25 87,42 43,09 0,38 

23 63,20 22 65,47 94,91 58,98 57,21 

24 78,78 8 73,59 96,62 73,05 0,33 

25 89,83 5 100,00 90,53 54,34 50,06 

26 66,95 20 40,65 67,60 54,92 8,39 

27 74,09 12 36,63 74,68 73,08 7,57 

28 52,74 31 30,00 53,67 63,88 13,41 

29 80,76 7 52,96 81,53 42,05 22,87 

30 70,92 17 48,76 100,00 76,14 17,72 

31 88,44 6 0,14 90,36 45,02 92,61 

32 64,48 21 58,59 88,10 32,99 0,49 

33 62,41 24 66,73 84,95 26,36 0,72 

 
Figura 6.18. Distribuição espacial do escore de desempenho sustentável.  
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Todo modelo de programação linear possui um modelo dual associado que 

contribui com informações complementares para análise dos resultados. No caso da 

técnica DEA, o problema dual forneceu informações sobre os benchmarkings, ou seja, 

indicando para cada DMU ineficiente o seu concorrente diagnosticado como eficiente 

mais próximo e pertencente a fronteira de eficiência. Essas DMUs ineficientes recebem 

recomendações (metas) por meio de uma combinação linear das DMUs eficientes. 

O modelo NDEA (Equação14) foi reformulado na sua versão dual, apresentado 

na Equação (19). Para tanto, o conjunto de restrições (b) foi retirado, por ser redundante, 

conforme discutido anteriormente. O modelo dual apresentou 15 restrições (cada uma 

referente a uma variável do modelo primal) e 133 variáveis de decisão (cada uma 

referente a uma restrição do modelo primal).  
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Onde: 
A 0  = valor do indicador contaminação da DMU em análise 

    = valor do indicador impostos da DMU em análise 

     = valor do indicador volume comercializado no período da DMU em análise 

    = valor do indicador treinamento da DMU em análise 

    = valor do indicador remuneração da DMU em análise 

    = valor do indicador monitoramento e manutenção da DMU em análise 

    = valor do indicador área do posto da DMU em análise 

    = valor do indicador gastos com atividades sociais da DMU em análise 

j é o índice das DMUs que compõem a amostra, variando de 1 a 33 

A   = valor do indicador ambiental a=1,2,3,4 da DMU j=1,...33 

E   = valor do indicador econômico e=1,2,3,4,5 da DMU j=1,...33 

S   = valor do indicador social s=2,3,4,5,6,7 da DMU j=1,...33 

 

De maneira similar ao problema NDEA primal, o modelo dual foi rodado 33 

vezes, uma para cada DMU, alterando os valores dos inputs e outputs do sistema da 

DMU em análise. Os resultados encontrados nessa análise foram anexados ao trabalho 

no Apêndice F. Os escores de eficiência foram semelhantes aos encontrados no modelo 

primal, com uma pequena diferença devido à questão do limitante ɛ= 0,0000001 

inserido no modelo primal. Assim sendo, o modelo dual classificou três DMUs: 1, 5 e 

21 como eficientes. Tal classificação ocorreu devido as DMUs terem obtido escores 

superiores a 99% no modelo primal. 

Esse modelo dual identificou os benchmarkings de cada perspectiva para as 

DMUs ineficientes. A sistematização dos resultados foi padronizada por meio da 

intensidade de cores. Para representar esse panorama, adotou-se um procedimento de 

diferenciação das perspectivas por cores: (1) rosa - para aprendizado e crescimento; (2) 

verde - para processos internos; (3) amarelo - para clientes; e, (4) azul - para 

financeira. A intensidade da cor caracteriza a contribuição de participação das 

correspondentes DMUs eficientes, classificadas como benchmarking das perspectivas 

para cada DMU ineficiente em análise.  

As contribuições das DMUs eficientes variaram de 0 a 1. O valor 1 indicou a 

eficiência naquela determinada perspectiva, sendo representada pela intensidade da cor 

no Quadro 6.16. Quanto menor a intensidade da cor, a contribuição da DMU 

“benchmarking” foi menor para cada DMU em análise. O Quadro 6.7 apresenta as 

contribuições de cada DMU eficiente para as ineficientes, considerando cada 

perspectiva utilizando intensidades de cores na representação do percentual de 

importância.  
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Quadro 6.7. Sistematização dos benchmarkings nas diferentes 
perspectivas 

 

 

1
9 

                                 

                                 

                                 

                                 

2
0 

                                 

                                 

                                 

                                 

2
1 

                                 

                                 

                                 

                                 

2
2 

                                 

                                 

                                 

                                 

2
3 

                                 

                                 

                                 

                                 

2
4 

                                 

                                 

                                 

                                 

2
5 

                                 

                                 

                                 

                                 

2
6 

                                 

                                 

                                 

                                 

2
7 

                                 

                                 

                                 

                                 

2
8 

                                 

                                 

                                 

                                 

2
9 

                                 

                                 

                                 

                                 

3
0 

                                 

                                 

                                 

                                 

3
1 

                                 

                                 

                                 

                                 

3
2 

                                 

                                 

                                 

                                 

3
3 

                                 

                                 

                                 

                                 

Legenda: 
Cor Perspectiva 

 Aprendizado e crescimento 

 Processos internos 

 Clientes 

 Financeira 

 

D
M

U
 

0
1
 

0
2
 

0
3
 

0
4
 

0
5
 

0
6
 

0
7
 

0
8
 

0
9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

1
8 

                                 

                                 

                                 

                                 



Análises, resultados e discussões 

 

205 

Claudia Aparecida Cavalheiro Francisco, maio/2013 

A análise do desempenho sustentável por meio do modelo NDEA – primal e 

dual identificou as ineficiências dos sub processos individualmente. Os sub processos, 

representados como as perspectivas do SBSC, foram também analisadas de maneira 

individual em rede. Tal análise encontrou as causas específicas das taxas de ineficiência. 

A organização dessas discussões (enfoque horizontal do Quadro 6.7) foi enfatizada nas 

três DMUs classificadas como eficientes no modelo dual DMUs: 1, 5 e 21. 

Na análise do modelo dual, a DMU 1 foi avaliada como “eficiente” obtendo um 

escore de 99,43% no modelo primal. Observou-se que essa DMU 1 foi benchmarking 

para as perspectivas: aprendizado e crescimento; processos internos e financeira. Na 

perspectiva clientes, essa DMU 1, entretanto, possui como benchmarking as DMUs 24 

(0,81) e 29 (0,68). Mediante os resultados, foi possível concluir que apesar de ser 

classificada como “eficiente” no desempenho sustentável a DMU 1 apresentou 

ineficiências em uma perspectiva. Em outras palavras, o posto de combustível 

correspondente a DMU1 necessita implementar melhorias na perspectiva clientes para 

que alcance a eficiência no desempenho sustentável. 

A DMU5 também foi avaliada como “eficiente”, sendo encontrado um escore de 

99,57%. Essa DMU 5, no entanto, somente foi avaliada como eficiente (100%) na 

perspectiva dos processos internos. Foram encontrados os seguintes benchmarkings nas 

perspectivas: (1) aprendizado e crescimento - 17 (0,31), 19 (0,43), 22 (0,24) e 25 (0,01); 

(2) clientes - 3 (0,13) e 13 (0,22); e, (3) financeiro - 1 (0,17) e 31 (0,22). Observou-se 

que os índices de participação de cada DMU benchmarking foram relativamente baixos 

em cada perspectiva. Tais resultados indicaram que pequenos ajustes devem ser 

realizados nas perspectivas ineficientes para que o posto de combustível alcance a 

eficiência do desempenho sustentável. 

A análise da DMU 21 sinalizou um alto escore no desempenho sustentável 

(99,58%) do modelo primal. Apresentou-se como eficiente em duas perspectivas: 

aprendizado e crescimento; e, processos internos. Na perspectiva cliente foi avaliada 

com um escore de eficiência de 64,67%, sendo identificados seus benchmarkings nessa 

perspectiva as DMUs: 3 (0,31) e 13 (0,31). No entanto, na perspectiva financeira a 

DMU apresentou um baixo escore de eficiência (22,51%), sendo seus benchmarkings as 

DMUs: 7 (0,22) e 11 (0,24). 
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O Quadro 6.7 foi analisado, ainda, sobre outro enfoque (vertical) com a 

finalidade de observar detalhadamente as DMUs que se destacaram como 

benchmarkings e respectivamente nas suas perspectivas. Com base no desempenho 

sustentável, o ranking das DMUs não necessariamente representa a sua importância 

como benchmarkings para as DMUs ineficientes. Tendo em vista que apesar de ser 

considerada como ineficiente no desempenho sustentável, essa DMU pode proporcionar 

grandes contribuições em diferentes facetas das perspectivas do SBSC. 

Tal fato pode ser exemplificado com a DMU 7 que obteve um escore sustentável 

de 41,15% ocupando a 32ª posição no ranking, entretanto, apresentou-se com grande 

contribuição, como benchmarking para 26 DMUs ineficientes na perspectiva financeira. 

Esse baixo desempenho sustentável obtido refletiu a ineficiência nas demais 

perspectivas: aprendizado e crescimento: 46,08%; processos internos: 80,76% e cliente: 

40,28%. Para alcançar a eficiência no desempenho sustentável, a DMU7 deverá 

implementar melhorias nas três outras perspectivas. 

Com um escore sustentável demarcado por 77,41% a DMU 14 foi classificada 

como ineficiente. Na análise da perspectiva cliente, essa DMU conquistou um escore de 

26,11%. No entanto, essa DMU se apresentou com grande amplitude sendo 

benchmarking para 14 DMUs. Nessa mesma perspectiva, essa DMU ainda teve como 

benchmarkings: DMU 14 (0,22) e DMU 24 (0,64). Tal fato pode ser justificado por 

formar possíveis agrupamentos dos postos de revenda de combustível devido a natureza 

da avaliação multivariada. Essa composição traduz dois blocos de agrupamentos: (1) 

grupo com menores desempenhos – foi classificada como maior contribuição como 

principal benchmarking e (2) grupo com melhores desempenhos – essa DMU obteve 

benchmarking de outra unidade. O agrupamento do tipo (1) se caracteriza por 

apresentaram menores número de funcionários e volume de combustível 

comercializado.  

Já o comportamento da DMU 21 foi avaliado como eficiente e destacou-se, 

também, como benchmarking em duas perspectivas, nas quais alcançou a eficiência: (1) 

aprendizado e crescimento; e, (2) processos internos. A sua importância foi 

caracterizada como benchmarking para 22 DMUs em cada uma das duas perspectivas. 

Diversas outras análises podem ser extraídas dos resultados obtidos. A 

habilidade do modelo NDEA foi comprovada em capturar as ineficiências internas dos 
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processos. O modelo NDEA mostrou-se capaz de fornecer informações suficientes para 

embasar a tomada de decisão na gestão dos processos.  

A sequência do trabalho apresentou a análise estatística para validação das 

hipóteses de pesquisa. 

 

 

6.8 – Validação das hipóteses 

 

Para validação das hipóteses de pesquisa foi realizado um resgate da questão 

principal deste trabalho: “em que medida as atividades relacionadas aos postos de 

revenda de combustíveis, têm um desempenho sustentável no município de Natal/RN?” 

o que remete às hipóteses elaboradas para análise do tema. 

Partindo dessa premissa, a operacionalização dos postos somente se faz possível 

por meio de licenças, representada no município de Natal, pela outorga do “selo verde”. 

Fundamentou-se nesses princípios a primeira hipótese de pesquisa: “H1 -  O “selo 

verde” contribui para a eficiência do desempenho sustentável”. 

Seguindo o procedimento de validação, a hipótese 1 averiguou a ocorrência de 

diferenças significativas entre os escores de desempenho ambiental obtidos pelos postos 

de revenda de combustível quando comparados com os grupos de detentores ou não do 

selo verde. A hipótese 1 foi segmentada pelo teste de significância em função dos 

postos detentores do selo verde e seus respectivos resultados na avaliação do 

desempenho sustentável. Hipóteses estatísticas foram elaboradas com o objetivo de 

validação da mesma, obedecendo a uma sistematização ilustrada no Quadro 6.8. Para 

tanto, foi comparado o escore do desempenho sustentável (modelo NDEA) com o grupo 

dos detentores ou não detentores do selo verde, representada por variáveis dicotômicas 

(1 e 0). Os postos que possuem selo verde foram categorizados com o valor 1 e os que 

não possuem com o valor 0.  

O “selo verde” contribui para a eficiência do desempenho sustentável 

Hipótese 1 Formulação das proposições 

H0 
A mediana dos escores de eficiência não difere entre os grupos dos postos 
detentores ou não do selo verde.  

Ha 
A mediana dos escores de eficiência difere entre os grupos dos postos 

detentores ou não do selo verde. 

Quadro 6.8. O desmembramento da hipótese estatística 1 
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Para validação das hipóteses estatísticas, foi utilizado o teste de Mann-Whitney, 

justificado pelas variáveis dicotômicas e pelos escores serem obtidos como um 

resultado, representando uma relação de ordem entre os postos analisados. A Tabela 

6.30 apresenta os resultados obtidos pelo teste estatístico. 

Tabela 6.30. Resultado do teste estatístico Mann-Whitney para hipótese 1. 

Selo verde 
Grupo 1 (com selo) Grupo 2 (sem selo) U Z 

25 8 
81,00 0,7981 

Desempenho 

sustentável 

Média Desvio padrão 

69,42 18,44 ρ = 0,424778 

*   nível de significância α  0,05; **  nível de significância α 0,01 

No teste estatístico, os resultados obtidos não apresentam uma evidência para 

refutar a hipótese nula - H0. Portanto, não é possível rejeitar a hipótese H0 com o nível 

de significância de 0,05. Isso significa que os postos de revenda de combustível com 

selo verde não necessariamente apresentam diferenças entre os grupos detentores do 

selo verde, independente de possuir ou não melhores escores de desempenho 

sustentável. De acordo com o teste, as medianas não diferem entre os dois grupos: 

detentores e não detentores do selo verde. A DMU 5 foi classificada como eficiente e 

não possui o selo verde, o que diverge da primeira hipótese. 

A Figura 6.19 apresenta a distribuição dos postos de combustível que possuem 

ou não o selo verde de acordo com o seu desempenho sustentável. A linha tracejada 

subdivide dois grupos por meio da taxa de eficiência média 69,42%. A partir da taxa 

média, observou-se uma única DMU com baixa eficiência sem o selo e uma 

concentração das demais DMUs com ou sem selo, no intervalo entre 50-85% do 

desempenho sustentável. Em outras palavras, não se comprovou uma relação 

consistente do desempenho sustentável entre o grupo dos postos detentores de selo 

verde e os demais, com destaque para duas DMUs que não possuem selo verde 

(circundadas de vermelho na Figura 6.19) praticamente tangenciando o escore de 100% 

de eficiência no desempenho sustentável.  Além disso o grupo detentores do selo 

apresentou um comportamento muito homogêneo na taxa de eficiência. 
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Figura 6.19. Distribuição espacial dos postos – desempenho sustentável versus selo verde 

 

Na validação da segunda hipótese, o problema de pesquisa reflete a influência de 

um indicador sobre o desempenho sustentável. Emergindo assim a segunda hipótese: 

“H2 - A contaminação ambiental influencia no desempenho sustentável”. Foram 

elaboradas as hipóteses estatísticas, considerando os valores do indicador contaminação 

na sua forma original (sem a translação utilizada nos modelos DEA e NDEA), em que o 

valor zero significa a ausência total de contaminação e os escores obtidos na avaliação 

do desempenho sustentável – NDEA. Ao conduzir essa hipótese no processo de 

validação, a hipótese estatística foi estruturada conforme apresentado no Quadro 6.9. 

 

H2 - A contaminação ambiental influencia no desempenho sustentável 

Hipótese 2 Formulação das proposições 

H0 
A variância do indicador contaminação não difere da variância entre 

avaliação do desempenho sustentável dos postos.  

Ha 
A variância do indicador contaminação difere da variância entre avaliação 

do desempenho sustentável dos postos. 

Quadro 6.9. O desmembramento da hipótese 2 

A Tabela 6.31 apresenta os resultados estatísticos para o teste t utilizado para 

validação da hipótese nula. 

Os resultados não apresentam evidências para refutar H0. Denotou-se que o 

desempenho sustentável foi influenciado pelo indicador contaminação, porém não foi 

significativo. Assim, destacou-se a importância de ampliar o número de indicadores de 
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outras dimensões para obter conclusões mais consistentes. Constatou-se, também, pela 

análise de correlação uma significativa relação negativa e moderada entre o indicador 

contaminação e o escore do desempenho sustentável (coeficiente de Pearson = -0,592** 

e p-value = 0,000, dado nível de significância α 0,01). Corrobora-se que os postos com 

menores índices de contaminação possuem maiores escores do desempenho sustentável. 

Tabela 6.31. Resultado do teste estatístico t para hipótese 2 

Variável 

Tamanho 

da 

amostra 

Índice do desempenho 

sustentável 

Indicador de 

contaminação 
t F 

Desempenho 

sustentável 

versus Indicador 

de contaminação 

Média 69,41 100,898 
0,3789 668,654 

DP 18,44 476,84 

ρ= 0,7059 

*   nível de significância α  0,05; **  nível de significância α 0,01 

A terceira hipótese remete uma análise comparativa dentre as dimensões 

ambiental, social e econômica. Os resultados apontaram que nenhum posto foi eficiente 

nas três dimensões simultaneamente, impossibilitando a validação da hipótese 3. Foi 

previsto no início dessa pesquisa, entretanto, que poderiam ocorrer essa eventualidade 

das empresas serem ineficientes locais (em determinadas dimensões da 

sustentabilidade) e conquistarem a eficiência no âmbito global (no desempenho 

sustentável). Para verificar essas possibilidades, a terceira hipótese foi desmembrada em 

outros aspectos para capturar as características segmentadas das três dimensões da 

sustentabilidade. Sendo representada pelas hipóteses quatro, cinco e seis: 

H4: Os postos eficientes na dimensão econômica são sustentavelmente eficientes. 

H5: Os postos eficientes na dimensão social são sustentavelmente eficientes. 

H6: Os postos eficientes na dimensão ambiental são sustentavelmente eficientes. 

Diante do exposto, foram elaboradas hipóteses estatísticas similares para as 

hipóteses H4, H5 e H6, conforme apresentado no Quadro 6.10. 

 

Os postos eficientes na dimensão (econômica, social, ambiental) são sustentavelmente eficientes 

Hipóteses 

4,5 e 6 

Formulação das proposições 

H0 
Em média, o desempenho sustentável não difere do desempenho na dimensão (econômica, 

social e ambiental). 

Ha 
Em média, o desempenho sustentável difere do desempenho na dimensão (econômica, 
social e ambiental). 

Quadro 6.10. Desmembramento das hipóteses H4, H5 e H6 em hipóteses estatísticas. 
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A Tabela 6.32 apresenta os resultados dos testes estatísticos para validação das 

hipóteses estatísticas por meio da média, desvio padrão e o p-value. 

 

Tabela 6.32. Resultado do teste estatístico t para as hipóteses H4, H5 e H6. 

Dimensão  
Desempenho 

sustentável 

Desempenho na 

Dimensão 
t F 

Econômica (H4) 

Média 69,419 52,343 
-3,159 1,835 

DP 18,44 24,98 

ρ= 0,00241** 

Social (H5) 

Média 69,41 71,72 
0,4209 1,9050 

DP 18,44 25,45 

ρ= 0,6751 

Ambiental (H6) 

Média 69,41 50,53 
-4,3501 1,2058 

DP 18,44 16,793 

ρ= 0,000049** 

*   nível de significância α  0,05; **  nível de significância α 0,01 

 

Baseado nos resultados estatísticos, a Tabela 6.32 apresenta os resultados de 

validação das hipóteses. As hipóteses H4 e H6 foram refutadas devido a significância 

do valor p-value. Isso significou que a taxa de eficiência de desempenho nas dimensões 

econômica e ambiental diferem em relação aos escores obtidos no desempenho 

sustentável. 

Diferentemente, os escores de desempenho da dimensão social não divergiram 

dos escores do desempenho sustentável. Ocorrendo a aceitação da hipótese nula, 

entretanto, não de maneira significativa. 

Tais resultados podem ser justificados pela abrangência que todas as dimensões 

têm sobre o desempenho sustentável. O desempenho sustentável não pode ser avaliado 

isoladamente necessitando de uma avaliação conjunta das dimensões por requerer 

indicadores multidimensionais. 

Muitas empresas associam a sustentabilidade à preservação ambiental, o que 

estes resultados apontaram que os postos estão em fase embrionária de inserção dessa 

consciência sustentável. O Quadro 6.11 apresenta um fechamento correspondendo aos 

resultados obtidos no processo de validação das hipóteses de pesquisa.  
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Hipóteses 
Validação 

conceitual 

H1 - O “selo verde” contribui para a eficiência do desempenho 

sustentável. 
Refutada 

H2 - A contaminação ambiental influencia no desempenho 

sustentável. 
Validada 

H3 - Uma empresa eficiente em todas as dimensões 

individualmente é eficiente no desempenho sustentável. 
Não avaliada 

H4 - Os postos eficientes na dimensão econômica são 

sustentavelmente eficientes. 
Refutada 

H5 - Os postos eficientes na dimensão social são sustentavelmente 

eficientes. 
Validada 

H6 - Os postos eficientes na dimensão ambiental são 

sustentavelmente eficientes. 
Refutada 

Quadro 6.11 – Análise das hipóteses de pesquisa 

 

A partir desse processo de validação das hipóteses, esses resultados mapearam a 

realidade dos postos de revenda de combustível do município de Natal/RN, decorrente 

das três dimensões da sustentabilidade. Em fase desse processo, foi possível identificar 

diversas fontes de recomendações para aprimorar e amadurecer as ações delegadas por 

órgãos ambientais. Mediante esse panorama, os empresários, os funcionários e a 

comunidade vêm apresentando de maneira crescente uma consciência para a excelência 

do desempenho sustentável no longo prazo.  

 

 

6.9 – Discussão dos resultados 

 

As discussões dos resultados obtidos no decorrer desta pesquisa foram versadas 

sobre dois enfoques: modelos matemáticos e gestão organizacional. No primeiro 

enfoque foram resgatados e avaliados os modelos matemáticos empregados neste 

trabalho para avaliação dos desempenhos das dimensões, das perspectivas e sustentável. 

Já no enfoque de gestão organizacional foram apresentadas as vantagens e contribuições 

para operacionalização dos macro e micro processos referentes aos postos de revenda de 
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combustível do município de Natal/RN que almejam atingir um nível de excelência no 

desempenho sustentável. 

 

 

6.9.1 - Enfoque dos modelos matemáticos 

 

Os modelos quantitativos do desempenho sustentável utilizados nesta pesquisa, 

de maneira geral, apresentaram-se capazes de fornecer informações suficientes para 

respaldar uma avaliação e auxiliar na tomada de decisão dos empresários, governo e 

partes interessadas nesse cenário. Incluindo a indicação de benchmarking e metas 

efetivas a serem implementadas no intuito de alcançar o desempenho sustentável. 

O modelo DEA proposto por Chen e Chen (2007), parcialmente agrupado,  

considerou um input fixo igual a 1 e três outputs (escores individuais das dimensões), 

não sendo possível discrimar as DMUs na avaliação do desempenho sustentável. 

 Essa falta de discriminação desses resultados implicaram que ao obter a 

eficiência em uma das dimensões, o objeto em análise foi classificado como eficiente no 

ranking geral. Com essa falha de capturar essas diferenças, esse modelo apresentou-se 

como insipiente na sua estrutura de análise. Sendo assim, os resultados desse modelo 

não conseguem distinguir entre uma DMU eficiente em mais de uma dimensão com 

outra DMU numa única dimensão. Ao transpor essa análise, os resultados não 

convergem com a realidade observada, sendo excluído outros detalhamentos do 

presente modelo dessa discussão. 

Os modelos matemáticos apresentaram resultados diferenciados entre as 

análises. As análises foram conduzidas sobre três níveis: dimensões (parcial e 

parcialmente agrupado); perspectivas (parcial e parcialmente agrupado); e, NDEA 

(agrupado). Com essa estrutura, uma descrição estatísica dos resultados foi 

sistematizada na Tabela 6.33.  

Com base nos resultados entre os modelos, foi possível verificar uma 

diversificação nos desvio-padrões. A dimensão social obteve o maior desvio padrão. 

Esse fato ocorreu principalmente devido à falta de indicadores representativos para 

configurar essa realidade no ambiente dos postos de revenda de combustível. Devido a 
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essa carência de indicadores sociais, o mapeamento dos postos necessita de indicadores 

mais expressivos para representar o segmento.  

 

Tabela 6.33. Descrição estatística obtida pelas análises realizadas 

Modelo Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 

Dimensão ambiental 35,94 100,00 50,53 16,79 

Dimensão social 29,34 100,00 71,72 25,45 

Dimensão econômica 19,67 100,00 52,34 24,98 

Parcialmente agrupado pela média aritmética 33,10 88,28 58,20 15,06 

Parcialmente agrupado pela média ponderada 30,11 82,22 54,64 17,17 

Perspectiva Aprendizagem e crescimento 18,28 100,00 59,67 24,18 

Perspectiva processos internos 79,46 100,00 94,13 6,47 

Perspectiva cliente 17,00 100,00 63,68 22,31 

Perspectiva financeira 32,34 100,00 66,96 23,55 

Escore unificado das perspectivas - média 56,25 95,02 71,11 8,51 

DEA tradicional – CCR – modelo conceitual 63,51 100,00 96,93 6,86 

Agrupado - NDEA 8,54 99,58 69,42 18,44 

 

Por outro lado, o menor desvio padrão obtido foi na perspectiva dos processos 

internos e com o modelo tradicional DEA-CCR, respectivamente. Comprovadas por 

meio da alta taxa de eficiência média, essas duas análises apontaram deficiências na 

composição do modelo, o que impossibilita discriminar as DMUs de acordo com seus 

escores de desempenho. 

Na análise NDEA com o modelo primal, nenhuma DMU foi classificada como 

100% eficiente devido a limitação dos pesos serem superiores a ɛ=0,0000001. Esses 

resultados corroboraram com os resultados obtidos pelo modelo NDEA-dual, cujas 

DMUs avaliadas como eficientes: DMU 1, 5 e 21 (essas DMUs apresentaram escore 

superior a 99% no modelo primal) mostraram-se como ineficientes em determinadas 

perspectivas. Isso significa que nenhum posto de combustível da amostra analisada 

representou uma excelência no desempenho sustentável. Apesar de não obter excelência 

de maneira conjunta, esses postos destacaram-se de maneira significativa nessa análise. 

Para concatenar os resultados dos modelos obtidos, realizou-se uma análise de 

correlação entre todos os escores dos modelos. Com base nos resultados dessa análise, 

somente duas relações mostraram-se significativas: (1) dimensões parcialmente 

agrupadas – média aritmética e média ponderada (0,91); (2) DEA-tradicional e NDEA 

no modelo completo (0,67). Ao extratificar e comparar os escores entre os modelos 

parcialmente agrupado (média aritmética e média ponderada), foi possível observar que 

não existem grandes diferenças numéricas entre os escores da estatística descritiva 
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(média e desvio padrão). Com essa estatística descritiva, pode-se tendenciar que existe 

similaridade entre os escores observados. No entanto, o ranking individual desses 

modelos divergem totalmente no âmbito das classificações.  

O resultado da análise de correlação moderada entre os escores de eficiência dos 

modelos DEA tradicional e NDEA corroboram com Tone & Tsutsui (2009) na 

discussão sobre o baixo poder discriminatório obtido oriundo do modelo tradicional 

CCR, quando comparado ao modelo de redes, com a divisão do sistema em sub-

processos. O modelo NDEA mostrou-se robusto na avaliação dos micro processos. 

Frente ao exposto, a seleção do método depende da necessidade de compreender 

o problema e também da disponibilidade de informações para configurar o modelo a ser 

investigado.  

Uma simbiose ocorre da relação mutuamente existente entre as dimensões da 

sustentabilidade e perspectivas do SBSC em que engloba diversos indicadores para 

retratar esses pilares da metodologia. Ao adentrar com essa metodologia o modelo de 

rede tornou-se mais complexo para adaptar as particularidades das perspectivas, a fim 

de obter os benchmarkings. Os resultados do NDEA possibilitou uma eficaz e completa 

análise para fundamentar com recomendações com maior nível de aprofundamento a 

avaliação do desempenho sustentável. Com o teor do detalhamento, essas 

recomendações podem ser subdivididas sob diferentes óticas sendo enfatizadas na 

próxima seção do enfoque da gestão organizacional. 

 

 

6.9.2 – Enfoque de gestão  

 

À luz dos resultados obtidos sob os micro processos, a presente pesquisa remete 

uma possível reflexão: 

“Melhorias de desempenho exigem grandes 

mudanças, e isso inclui mudanças nos sistemas de 

medição e gestão utilizados pelas empresas. Será 
impossível navegar rumo a um futuro competitivo, 

tecnológico e centrado nas competências monitorando 

e controlando apenas as medidas financeiras do 

desempenho passado.” (Kaplan e Norton, 1997 p. 7). 

Esse horizonte de discussão possibilitou a percepção de que as questões 

ambientais repassam os valores econômicos e culturais à sociedade. Valores esses 
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fundamentais para incorporar a consciência no que tange o desempenho sustentável 

num ambiente organizacional.  

Limitar-se às ações de: fiscalizar, mensurar e remediar o passivo ambiental (ou 

contaminação gerada) não reflete as exigências necessárias, visto que um conjunto 

maior de ações deve ser agregado na obtenção por uma coerente avaliação do 

desempenho sustentável.  

A sociedade necessita de um ambiente saudável e com condições necessárias 

para sobrevivência, sendo expressa por meio da geração de emprego, renda, etc. Dada 

essa necessidade, existem uma carência de instrumentos suficientes para detectar as 

ineficiências de sistemas multidimensionais por estarem estruturados com os pilares do 

meio ambiente, da sociedade e das empresas, sendo sustentado por um modelo 

matemático (NDEA).  

Esse modelo matemático classifica por meio dos escores o grau da 

sustentabilidade entre outras empresas de maneira comparativa. No entanto, foi possível 

verificar diversas oscilações nas posições das unidades avaliadas entre os diversos 

aspectos que foram contemplados na análise conjunta. Com essas oscilações, aquelas 

empresas que se mantiveram acima da média em todas as análises parciais (dimensões e 

perspectivas) obtiveram um bom desempenho sustentável, sendo um critério adequado 

para manterem-se competitivas no mercado. 

Os resultados não apresentaram uma única empresa eficiente em todas as 

dimensões e/ou perspectivas, mas também elucidou os progressos e esforços 

dispendidos pelos postos de revenda de combustível no âmbito da sustentabilidade. 

Mostraram ainda a importância desse setor em continuar impulsionando a renda local, a 

geração de novos empregos, ativar a consciência ambiental dos funcionários e 

padronizar os processos de acordo com a legislação vigente para evitar a contaminação 

do meio ambiente. 

A análise do desempenho sustentável por meio da técnica NDEA apresentou-se 

bem abrangente, fornecendo informações necessárias para auxiliar na tomada de 

decisão. Ao considerar de maneira simultânea todas as dimensões, o modelo 

possibilitou identificar os postos com melhor desempenho sustentável, para determinar 

os benchmarkings e as metas de melhorias correspondentes às empresas ineficientes. 
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A outorga do selo verde não foi diferenciada entre os postos de combustível com 

melhor desempenho sustentável, porém essa diferenciação foi relativa no quesito do 

cumprimento das obrigações legais. O desempenho sustentável não pode ser limitado 

pelas obrigações legais, pois deve considerar outros aspectos socio-econômicos 

representativos dos anseios da sociedade. Em outras palavras, a empresa deve ser 

avaliada também por outros indicadores para classificar sua representatividade frente a 

economia, bem como por possuir um quadro de funcionários motivados. Logo, esses 

funcionários irão desempenhar funções de maneira adequada, a fim de evitar 

desperdícios e acidentes, zelar pela empresa, pelo meio ambiente e pela sociedade de 

forma geral.  

A proteção do meio ambiente é uma consequência do bem estar econômico e 

social, pois a empresa necessita realizar diversas atividades para que seja isenta de 

multas e até mesmo interdições de seu estabelecimento. Tais atividades incluem: 

 estar ciente dos perigos de suas operações e conhecer as  necessidades e 

tecnologias disponíveis para proteger o meio ambiente de ações 

possivelmente danosas de suas operações; 

 possuir condições financeiras de adequação de suas instalações; e,  

 realizar uma manutenção períodica nas instalações com o monitoramento 

de suas ações e consequências ao meio ambiente. 

Com essa composição de atividades, forma-se um ciclo que contempla três elos: 

ambiental, social e econômico. Caso um elo torne-se fraco a corrente será rompida e 

ocorrerão diversos prejuízos para a sociedade. 

Os resultados apresentados por Souza & Medeiros (2007) reportam uma 

rotatividade próxima a 50% dos frentistas na cidade de Natal/RN. Para caracterizar esse 

ambiente de trabalho, outras informações compelementares foram adicionadas para 

descrever o tempo de trabalho na pofissão e na organização. Ao convergir com esse 

resultado, a presente pesquisa identificou uma rotatividade de 51,5%. 

Essa alta rotatividade não remete necessariamente uma mudança do quadro 

funcional de todas as empresas, pois existem postos com uma média de tempo superior 

a 11 anos na mesma organização. Para caracterizar a amostra da presente pesquisa, a 

média funcional dos postos visitados foi de 40 meses. 
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O perfil de fidelidade do frentista identificado por Souza & Medeiros (2007) 

envolve um período superior a 48 meses na mesma empresa. Este estudo não observou, 

entretanto, uma relação significativa entre tempo de serviço e o desempenho sustentável 

do posto de combustível. Indicando que não foi a experiência do frentista que 

corroborou para um bom desempenho sustentável. 

A satisfação dos funcionários com o emprego atual foi classificado como bom 

ou ótimo para 69,7% dos postos analisados, resultado similar ao encontrado por Souza 

& Medeiros (2007) (79,1%). Já relacionado aos resultados obtidos sobre o domínio de 

conhecimento para realizar as operações, esta pesquisa encontrou resultados bem 

superriores (96,9% - preparados e muito prepadados) quando comparado com os 

resultados obtidos (88,3%) por Souza & Medeiros (2007). Diferença essa possivelmente 

explicada pela realização de cursos e treinamentos obrigatórios para os frentistas. Tais 

cursos e treinamentos pertencem aos requesitos para obtenção da licença de operação, 

os quais não eram exigidos no período quando a pesquisa de Souza & Medeiros (2007) 

foi realizada. 

Nenhum posto de combustível foi avaliado como 100% eficiente no desempenho 

sustentável. Mesmo com resultados próximos a eficiência, observou-se que os postos 

possuem benchmarking em determinadas perspectivas. Ou seja, o posto conseguiu uma 

melhor avaliação perante os demais, mas existem outros postos que em determinadas 

perspectivas obtiveram um desempenho superior. Alguns postos identificados como 

benchmarking para os demais não obtiveram um bom desempenho sustentável, mas se 

destacaram em algumas perspectivas. Essas observações remetem que nenhum posto 

alcançou um desempenho tão superior que não consiga implementar melhorias nos seus 

processos de maneira a obter uma melhor avaliação. 

A Figura 6.20 contempla uma análise estatística descritiva dos escores dos 

desempenhos sustentáveis distribuídos espacialmente nas quatro zonas administrativas 

da cidade de Natal/RN. Foram classificados como “eficientes” os postos com escore de 

desempenho sustentável superior a 99%.  
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Figura 6.20. Distribuição espacial da análise estatística descritiva do desempenho sustentável 

na cidade de Natal/RN. 

 

As zonas norte e oeste da cidade de Natal/RN são caracterizadas com o baixo 

poder aquisitivo da população. Essa característica ocasionou um elevado número de 

atendimentos nos postos dessas localizações, devido ao número excessivo de motos. 

Apesar dessa alta rotatividade nos postos, isso não significou uma alta taxa de eficiência 

sustentável na zona norte (63,30%), sobretudo esses resultados se comportam com um 

baixo desvio padrão o que sinaliza uma homogeneidade dessa baixa taxa de eficiência 

na região. 

Apesar de não obter nenhum posto classificado como “eficiente”, a zona oeste 

apresentou um escore médio de desempenho sustentável relativamente alto (71,43%) 

média = 63,30 desvio-padrão = 13,65 

nenhum posto eficiente 

média = 63,08 desvio-padrão = 25,67 

um posto eficiente 

média = 75,87 desvio-padrão = 15,05 

dois postos eficientes 

média = 71,43 desvio-padrão = 9,12 

nenhum posto eficiente 
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com uma amostra bem distribuída, tendo em vista o baixo desvio padrão (9,12) 

encontrado. 

A zona sul obteve o maior índice do desempenho sustentável (75,87%), 

inclusive com a ocorrência de dois postos considerados eficientes. No entanto, o 

desempenho sustentável não se encontrou bem distribuído devido ao desvio padrão 

(15,85). Esse desvio padrão representa a ocorrência de postos com desempenhos nos 

extremos da eficiência. 

Observou-se na zona leste o menor desempenho médio sustentável (63,08%) e o 

maior desvio padrão da análise (25,67). Tal fato ocorreu devido aos poucos postos 

serem muito bem avaliados e os demais apresentarem um baixo escore de desempenho. 

Em virtude disso, fundamenta-se essa despadronização por ter sido a primeira região 

urbanizada na cidade, o que representa a localização onde contempla postos com maior 

tempo de operação. Foi possível identificar empresas em funcionamento no mesmo 

local há mais de 55 anos. Essa região também se destacou por apresentar o maior 

número de postos com passivo ambiental, exigindo especial atenção dos proprietários e 

órgãos fiscalizadores. Apesar dessas características socio-econômicas, os órgãos 

ambientais e a sociedade precisam intensificar suas ações devido a altura das águas 

subterrâneas (em torno de 1 metro), pois a ocorrência de um acidente nessas condições 

haveriam graves problemas para a população. 

A Tabela 6.34 apresenta os resultados sistematizados em três níveis, sob 

diferentes vertentes para obter uma melhor classificação do objeto analisado frente as 

técnicas disponíveis para auxiliar na tomada de decisão. Adotou-se nessa classificação 

uma correspondência para desvincular a identificação das empresas e manter o sigilo 

quanto às estratégias competitivas e informações gerenciais. 

Com este panorama, a presente tese teve como objetivo analisar o objeto de 

estudo sob diferentes facetas para proporcionar por meio de recomendações para 

auxiliar na tomada de decisão por parte das empresas, do governo e da sociedade. 
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Tabela 6.34. Resumo dos resultados obtidas nas diferentes análises de desempenho. 

DMU 

Parcial 
Parcialmente 

Agrupado 
Agrupado 

Dimensões   Perspectivas 

Ambiental Social Econômica 
Média 

aritmética 
Média 

ponderada 
NDEA P1 P2 P3 P4 

1 100,00 88,18 57,37 81,85 73,07 99,43 100,00 100,00 52,68 100,00 

2 48,34 34,46 36,50 39,767 39,34 52,94 47,00 81,06 93,10 11,56 

3 49,17 67,07 100,00 72,08 81,83 73,45 69,75 93,97 36,85 49,13 

4 38,88 100,00 81,38 73,42 72,80 62,61 62,36 80,74 55,21 81,33 

5 47,30 100,00 42,04 63,113 51,74 99,57 83,72 100,00 52,62 30,96 

6 38,47 100,00 31,76 56,743 43,32 59,44 57,04 79,90 83,70 100,00 

7 39,38 54,06 100,00 64,48 77,37 41,15 46,08 80,76 40,28 100,00 

8 42,97 34,06 27,23 34,753 32,37 53,35 53,60 75,36 73,95 5,97 

9 35,94 62,50 19,67 39,37 30,11 67,98 52,27 68,42 66,13 9,00 

10 76,08 29,34 22,87 42,763 37,88 97,67 24,73 98,14 94,27 0,29 

11 36,96 97,88 44,17 59,67 49,96 71,54 76,27 83,70 100,00 45,96 

12 49,22 100,00 55,91 68,377 60,46 77,77 81,14 89,49 69,36 54,97 

13 36,89 36,81 25,61 33,103 30,20 55,97 57,85 83,03 81,24 6,36 

14 40,79 93,40 49,46 61,217 53,46 77,41 92,85 82,89 26,11 26,82 

15 48,17 100,00 67,47 71,88 67,02 71,56 74,25 87,59 56,38 18,52 

16 41,01 69,83 100,00 70,28 80,06 58,03 62,00 59,82 17,87 14,60 

17 44,79 100,00 49,73 64,84 55,63 8,54 100,00 100,00 16,62 51,27 

18 37,42 73,56 86,43 65,803 71,61 54,20 56,00 77,29 57,86 89,42 

19 40,04 48,77 25,99 38,267 32,97 67,44 75,83 78,10 40,53 3,95 

20 39,97 100,00 22,01 53,993 37,94 71,73 69,60 86,72 46,74 0,39 

21 71,50 100,00 56,91 76,137 66,95 99,58 100,00 100,00 64,67 22,51 

22 36,86 100,00 21,42 52,76 36,77 76,88 82,25 87,42 43,09 0,38 

23 68,42 74,23 67,68 70,11 68,81 63,20 65,47 94,91 58,98 57,21 

24 48,25 49,41 42,61 46,757 45,08 78,78 73,59 96,62 73,05 0,33 

25 100,00 100,00 64,83 88,277 79,18 89,83 100,00 90,53 54,34 50,06 

26 54,19 42,78 30,94 42,637 38,79 66,95 40,65 67,60 54,92 8,39 

27 49,96 49,21 39,82 46,33 43,85 74,09 36,63 74,68 73,08 7,57 

28 48,93 46,38 55,44 50,25 52,42 52,74 30,00 53,67 63,88 13,41 

29 75,44 94,27 70,04 79,917 74,94 80,76 52,96 81,53 42,05 22,87 

30 36,77 63,03 56,12 51,973 51,99 70,92 48,76 100,00 76,14 17,72 

31 50,19 67,94 100,00 72,71 82,22 88,44 0,14 90,36 45,02 92,61 

32 47,63 44,31 34,48 42,14 39,37 64,48 58,59 88,10 32,99 0,49 

33 47,63 45,37 41,43 44,81 43,64 62,41 66,73 84,95 26,36 0,72 

Média 50,53 71,72 52,34 58,20 54,64 69,42 63,58 84,77 56,67 33,17 

DP 16,79 25,45 24,98 15,06 17,17 18,44 23,09 11,61 21,40 34,01 

CV 0,33 0,35 0,48 0,26 0,31 0,27 0,36 0,14 0,38 1,03 
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CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma integração de dois dos mais populares métodos 

utilizados para a avaliação do desempenho organizacional: Data Envelopment Analysis 

– DEA e Balanced Scorecard – BSC para extrair novas análises do desempenho 

sustentável. A originalidade desta pesquisa encontrou-se direcionada neste eixo de 

associação dessas duas técnicas de avaliação. 

Com esta abordagem holística, as dimensões da sustentabilidade e as 

perspectivas do BSC favorece com uma análise conjunta para retratar a realidade com 

maior rigor em virtude da diversidade (e complexidade) sistêmica das informações 

coletadas e inseridas no modelo de avaliação. Essa abordagem holística possibilitou 

mapear este ambiente por meio de variáveis multidimensionais, pois esse tema 

contempla uma diversidade em que precisou ser enumerada por diversos indicadores 

concebidos das dimensões da sustentabilidade (ambiental, social e econômica). 

A análise conjunta, das dimensões e das perspectivas, norteou uma investigação 

mais robusta, caracterizando melhor a realidade desse carente segmento de pesquisas 

científicas. Foi percebida também uma ausência na literatura, tanto nacional quanto 

internacional, sobretudo no tema de métodos quantitativos de mensuração. 

A etapa inicial da pesquisa foi mapear os postos localizados no município de 

Natal/RN. Devido a carência de pesquisas nessa área, os empresários mostraram-se 

receosos, pois desconheciam dos possíveis benefícios que essa técnica poderia 

proporcionar ao setor. Ocasionando uma dificuldade na obtenção de dados para essa 

análise. 

Tal receio, por parte dos empresários, deve ter sido influenciado também pelas 

pressões exercidas por meio dos órgãos reguladores. Em paralelo, os postos de revenda 

de combustível estavam vivenciando um período transitório para implementação do selo 

verde. Essa adequação à legislação exigiu uma nova reestruturação da infraestrutura do 

posto, o que exigiu elevados dispêndios de investimentos e uma grande dedicação dos 

empresários que não detinham de conhecimento suficiente nessa área ambiental. A 

partir disso, esse segmento passou a possuir um novo ambiente de cultura 

organizacional por meio de treinamentos das operações. Além disso, a participação 

governamental foi embrionária por não precaver as dificuldades financeiras sem linhas 

de crédito para financiar os investimentos que os empresários iriam despender durante o 
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período de adequação, visto que muitos postos precisaram interromper (parcialmente ou 

não) suas atividades, bem como tal impacto poderia influenciar a sociedade. Esse 

impacto pode ser traduzido devido ao fechamento de alguns postos e, 

consequentemente, ocasionando o desemprego na comunidade local. 

Na sequência, observou-se uma ausência de indicadores deste segmento na 

literatura. Para mensurar a dimensão social, foi necessário elaborar indicadores 

embasados na experiência de profissionais e das operações das atividades nas empresas, 

o que pode apresentar pequenas falhas e necessitar de ajustes, em futuras pesquisas. Tal 

fato pode ter influenciado significativamente na taxa de eficiência da avaliação da 

dimensão social, devido à carência de indicadores consolidados, o que proporcionou 

uma avaliação não discriminatória, com muitas empresas eficientes. As análises das 

demais dimensões apresentaram um maior poder discriminatório, o que pode ser 

respaldado pela consolidação dos indicadores nas dimensões ambiental e econômica em 

pesquisas que tangenciaram esse tema. 

Em busca de uma avaliação quantitativa para o desempenho sustentável, a 

metodologia do SBSC fundamentou os pilares do modelo matemático em rede, por 

meio das perspectivas (aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e 

financeira), a fim de identificar os benchmarkings e diagnosticar as unidades 

ineficientes no processo de melhoria do desempenho sustentável. 

O modelo NDEA proporcionou um escore para mensurar o desempenho 

sustentável, em que nenhum posto foi classificado como eficiente. Em apenas três 

empresas dessa amostra, a raiz do termo eficiente classificou como eficientes devido 

possuir um escore superior a 99%, porém ainda precisam ajustar nem que seja em 

pequenos parâmetros os seus procedimentos em alguma das dimensões da 

sustentabilidade e/ou perspectivas do SBSC. Isso significa que todos os postos 

apresentaram deficiências nas dimensões da sustentabilidade ou nas perspectivas do 

SBSC. 

Com o índice global, obtido a partir do modelo em rede NDEA, a primeira 

hipótese foi refutada por não ter sido confirmada a relação entre as empresas detentoras 

do selo verde e as que conseguiram obter um bom escore de desempenho sustentável. O 

resultado desta pesquisa conseguiu capturar um macro ambiente devido à composição 

das suas dimensões. Observou-se que a implementação do projeto selo verde 
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contemplou prioritariamente a dimensão ambiental, no cumprimento da legislação 

vigente. 

Para preservar o meio ambiente, a composição da hipótese 2 veio contemplar 

essa consciência ambiental inserida no desempenho sustentável por meio dos graves 

problemas ocasionados pela contaminação no meio ambiente, sendo representado pelo 

indicador contaminação. Ao confrontar essa hipótese com os resultados obtidos, 

comprovou-se uma significativa relação existente entre o desempenho sustentável e o 

índice de contaminação dos postos de revenda de combustível. 

Com base nos resultados das análises parciais das dimensões, a terceira hipótese 

não pode ser sustentada devido às limitações do desempenho obtido nos três pilares da 

sustentabilidade pelos postos de revenda de combustível. No processo de validação das 

hipóteses subsequentes, as hipóteses 4 e 6 não foram validadas porque os desempenhos 

obtidos nas dimensões ambiental e econômica divergem dos escores da 

sustentabilidade, visto que é necessário obter uma analise associada conjuntamente. A 

hipótese 5 foi validada devido retratar os esforços do segmentos para atender a 

comunidade e os funcionários, porém existe poucos indicadores consolidados que 

retratam essa realidade, sendo assim recomendado realizar novas pesquisas por um 

menor número de outros indicadores que consigam reportar com maior precisão os 

fatores influenciadores. 

A pesquisa apresenta algumas limitações devido as análises não poderem ser 

generalizadas, bem como os resultados devem ser interpretados com cautela, 

considerando uma amostra representativa apenas de um único segmento (postos de 

revenda de combustível). É importante ressaltar, entretanto, que o objetivo deste estudo 

foi propor um modelo matemático para mensurar diferentes facetas sob a ótica da 

sustentabilidade, com foco nas perspectivas (processos de produção desagregados). 

Com essa modelagem, o macro sistema foi aberto a fim de identificar as reais causas das 

ineficiências dos sub processos da organização, bem como identificar as melhores 

práticas adotadas. No tocante da pesquisa, cabe, também, outro destaque importante na 

contribuição acadêmica referente a incipiente literatura sobre esse tipo específico de 

modelagem matemática em rede no ambiente nacional. No longo prazo, as pesquisas 

tendem a ser mais consolidadas pela difusão dos modelos em redes nas diversas áreas 

do conhecimento.  
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Apesar das limitações, o trabalho apresentou o potencial da técnica NDEA em 

contribuir com intervenções de melhoria para o desempenho das organizações. Assim 

sendo, o modelo matemático apresentou-se completo para extrair analises sobre a 

avaliação do desempenho sustentável, o que facilmente pode ser replicado com 

pequenas alterações nos mais diferentes setores e contextos. 

Diante do exposto, todos os objetivos propostos inicialmente foram alcançados e 

conclui-se que o trabalho contribui ainda com a proposta de um modelo de gestão para 

auxiliar governo e empresários na tomada de decisão. Tornando-se como facilitadores 

na melhoria dos modelos de gestão das empresas em questão: postos de revenda de 

combustível. 

De posse dos resultados dessa investigação sustentável, recomenda-se a extensão 

desse projeto piloto para ser implementado nos demais municípios do RN e estados 

brasileiros. A partir desse panorama nacional, os órgãos ambientais poderão controlar 

com maior rigor sem que haja prejuízo para a sociedade e empresários. Ao atenuar e 

intensificar métodos de controle sobre esses prejuízos, o Brasil poderá ocupar novas 

posições de ranking mundial nos indicadores sociais, ambientais e econômicos, 

promovendo o crescimento e desenvolvimento econômico de maneira sustentável. 
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AVALIAÇÃO DA EMPRESA, FUNCIONÁRIOS E PRODUTIVIDADE 

 

Protocolo de pesquisa: o presente instrumento de pesquisa tem como objetivo reunir 

dados primários que sustentarão a avaliação do desempenho sustentável nos Postos 

Revendedores de Combustíveis na cidade do Natal. As variáveis obtidas contemplam as 

três dimensões da sustentabilidade – ambiental, social e econômica e as quatro 

perspectivas do Balanced Scorecard (BSC) – Aprendizado e crescimento, processos 

internos, cliente e financeiro. O instrumento de pesquisa está dividido em quatro partes, 

a primeira, destinada à avaliação global da empresa na forma de um formulário a ser 

respondido pelo proprietário/gerente e/ou contador e preenchido pelo entrevistador. A 

segunda, na forma de questionário a ser aplicado ao proprietário/gerente e/ou contador 

de maneira a captar o nível de importância dos aspectos ambientais, sociais e 

econômicos no negócio. A terceira consiste de um questionário a ser aplicado aos 

funcionários, com o objetivo de obter informações acerca do comprometimento, 

satisfação e conhecimento das atividades desenvolvidas. A quarta parte é constituída por 

informações que serão coletadas in loco pelo pesquisador com o objetivo de estimar o 

tempo de atendimento médio dos funcionários. Vale ressaltar que todas as informações 

coletadas serão mantidas no mais absoluto sigilo, já que as empresas serão 

representadas por códigos. 

Os resultados a serem obtidos são de fundamental importância para a conclusão da 

pesquisa de doutorado da professora Claudia Aparecida Cavalheiro Francisco, docente 

do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte e vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 

Petróleo (PPGCEP) da Universidade Federal do Rio Grande no Norte (UFRN). 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE 

PETRÓLEO 
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Parte 1 – Empresa 

Código (campo de 
resposta do pesquisador): 

 Data Referência: SETEMBRO/2012 

Nome da Empresa: 

Razão Social: 

Localização: 

CNPJ: IMP: 

Nome do Entrevistado:  

 

Proprietário 

Gerente 

Contador 

Atividades Comerciais Conjugadas:  

   Lavagem Veículos          Lubrificação             Loja Conveniência      Outra: __________________ 

 

 RESPOSTA UNIDADE 

1. Área Total do Posto 
 m

2 

2. Bandeira do Posto 
 Nome 

3. Água consumida no mês referência 
 m

3 

4. Energia elétrica consumida no mês referência 
 kWh 

5. Imposto recolhido no mês referência 
 R$ 

6. Volume total de combustível comercializado no mês de 

referência de:  

Gasolina  m
3
 

Gasolina Aditivada  m
3
 

Etanol  m
3
 

Diesel  m
3
 

7. Número de atendimentos no mês de referência 
 Abastecimentos 

8. Valor investido em atividades sociais, culturais ou artísticas 

como organização ou contribuição para campeonatos, 
compra de uniformes, incentivo a grupos musicais, 

quadrilhas, escolas, etc. no ano referência (2012). 

 R$ 

9. Qual o número de funcionários contratados no ano de 

2011?  Funcionários 

10. Qual o número de rescisões de funcionários no ano de 
2011?  Rescisões 

11. Qual o número médio de funcionários efetivos no ano de 
2011?  Funcionários 

12. Funcionários receberam treinamento no ano referência? SIM        NÃO 

Em caso afirmativo, informe a quantidade de horas e o 

número de funcionários em cada tipo de treinamento: 
  

Processos / Hs / nº Func. 

Ambiental / Hs / nº Func. 
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Pessoal / Hs / nº Func. 

Segurança / Hs / nº Func. 

Primeiros Socorros / Hs / nº Func. 

Outros: __________________________ / Hs / nº Func. 

13. Salário BRUTO no período de referência: 
  

Maior (excluindo o proprietário)  R$ 

Menor  R$ 

Média (total da folha/nº funcionários)  R$ 

14. São oferecidos aos funcionários quais equipamentos de 
proteção individual?   

Macacão de brim  SIM        NÃO 

Luva de algodão (para o frentista) SIM        NÃO 

Bota de couro (tipo coturno) SIM        NÃO 

Máscara SIM        NÃO 

Óculos SIM        NÃO 

Boné SIM        NÃO 

Outros: _________________________ SIM        NÃO 

15. Frequência que é realizado as análises dos efluentes 
 nº vezes/ano 

16. Frequência que é realizada a manutenção da caixa 

separadora de óleo e água  nº vezes/ano 

17. O descarte dos seguintes resíduos é realizado de forma 

adequada, por empresa certificada?  

Óleo usado/lubrificante SIM        NÃO 

Lodo SIM        NÃO 

Filtros SIM        NÃO 

Estopas/panos SIM        NÃO 

Embalagens vazias SIM        NÃO 

18. A empresa tem local para depósito temporário de resíduos 

contaminados? (piso concretado/impermeável e protegido da 

chuva e do tempo) 
SIM        NÃO 

19. A empresa coleta água da chuva ou faz reuso da água 

tratada para outros fins (limpeza, jardins, lavagem, etc) SIM        NÃO 

20. Adota outras medidas Ambientais? 

Quais: _________________________________________ 
SIM        NÃO 

21. Número total de frentistas e chefes de pista  Funcionário 
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Parte 2 – Empresário 

 

Código (campo de resposta do pesquisador): 

Distribua um total de 10 pontos nos três aspectos apresentados abaixo, de acordo com a sua 

opinião sobre a importância que o aspecto representa para o sucesso do seu negócio (maior 

pontuação=maior importância): 

 

Econômico ______ pontos 

Social ______ pontos 

Ambiental ______ pontos 

TOTAL      10 pontos 

 

Atribua valores de 2 (menor importância) a 9 (maior importância) para avaliar a 

importância de um aspecto sobre o outro para o sucesso de seu negócio. 

Aspecto Econômico sobre o aspecto Ambiental:  _______ 

Aspecto Econômico sobre o aspecto Social:  _______ 

Aspecto Ambiental sobre o aspecto Social:  _______ 

Onde: 

1 Igual importância 
As duas atividades contribuem igualmente 

para o objetivo.  

3 
Importância pequena 

de uma sobre a outra 

A experiência e o juízo favorecem uma 

atividade em relação à outra. 

5 
Importância grande ou 

essencial 

A experiência ou juízo favorece fortemente 

uma atividade em relação à outra. 

7 
Importância muito 
grande ou demonstrada 

Uma atividade é muito fortemente 

favorecida em relação à outra. Pode ser 

demonstrada na prática. 

9 Importância absoluta 
A evidencia favorece uma atividade em 
relação à outra, com o mais alto grau de 

segurança. 

2, 4, 6, 8 Valores Intermediários 
Quando se procura uma condição de 

compromisso entre duas definições. 
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Parte 3 - Funcionários 

Código (campo de resposta do pesquisador): 

1. Assinale os equipamentos de proteção individual que você utiliza no dia-a-dia: 

Macacão de brim  
Luva de algodão (para o frentista) 

Bota de couro (tipo coturno) 

Máscara 

Óculos 
Boné 

Outros: _________________________ 

2. Em relação a empresa que trabalha, você se considera: 

1. Muito 

insatisfeito 
2. Insatisfeito 3. Indiferente 4. Satisfeito 

5. Muito 

satisfeito 

     

3. Em relação as atividades que você desenvolve, você se considera: 

1. Muito 

despreparado 
2. Despreparado 3. Indiferente 4. Preparado 

5. Muito 

preparado 

     

4. Quanto tempo trabalha nesta profissão?   ______________ (anos/meses) 

5. Quanto tempo trabalha nesta empresa?    ______________ (anos/meses) 

 

Parte 4 – Tempo Atendimento 

Código (campo de resposta do pesquisador): 

Duração do atendimento realizado pelo frentista (abastecimento, cobrança e demais serviços) – em 

minutos: 

Frentista 1 Frentista 2 Frentista 3 Frentista 4 Frentista 5 

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

Equipamentos técnicos necessários considerados 

na tese 
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Exigências Técnicas para Sistemas de Armazenamento Subterrâneo de 

Combustíveis – SASC consideradas nesta tese: 

 

1. Tubo de descarga com câmara de calçada impermeável e estanque para 

contenção de derramamentos. 

2. Descarga selada (bocal adaptador para descarga selada). 

3. Válvula anti-transbordamento, instalada no tubo de descarga do tanque. 

4. Tanque de parede dupla com monitoramento intersticial ligado a Sistema de 

Monitoramento Contínuo. 

5. Câmara de Acesso à boca de visita do tanque, estanque e impermeável. 

6. Unidades de abastecimento (bomba) com câmara de contenção estanque e 

impermeável com sensor de detecção de líquidos ligado a Sistema de 

Monitoramento. 

7. Unidades de abastecimento ( bomba) com válvula de retenção junto à bomba 

(check valve). 

8. Válvula de segurança ou sentinela  

9. Tubulações subterrâneas flexíveis e não metálicas 

10. Respiro 

11. Pista de abastecimento coberta 

12. Piso da pista de abastecimento e área de descarga em concreto armado 

impermeabilizado com sistema de drenagem 

13. Sistema de drenagem e sistema de tratamento de efluentes constituído de caixa 

de areia e separador água-óleo com placas coalescentes para efluentes gerados 

na pista de abastecimento 
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ANEXO D – Termo de Ajustamento de Conduta 
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MODELO DIDÁTICO 

 

Um modelo fictício, com fins didáticos para implementação do NDEA no 

software Excel, com o uso da ferramenta Solver é apresentado em detalhes na 

sequência. 

Foi elaborado um modelo de rede conforme a Figura 1, para analisar a eficiência 

de três DMUs fictícias, onde são representados os três subprocessos de um sistema 

operacional. 

 

Figura 1. Sistematização do modelo fictício 

Neste modelo foram consideradas três variáveis de input: X1, X2 e X3, duas 

variáveis de outputs intermediários, que são outputs do subprocesso p-1 e inputs do 

subprocesso p: Z1 e Z2 e duas variáveis de outputs: Y1 e Y2. 

O Quadro 1 apresenta os dados fictícios  

  X1 X2 X3 Z1 Z2 Y1 Y2 

DMU 1 1 2 2 2 2 3 2 

DMU 2 2 1 3 1 2 4 3 

DMU 3 2 2 3 3 3 4 4 

Quadro 1. Variáveis do modelo fictício. 

O modelo primal NDEA – CCR com orientação input, com o objetivo de 

maximizar os outputs é: 

       
                     

Sujeito à: 

                       

(             )  (                    )                

         (             )                 

                                               

         (      )               

P1 P2 P3 

X1 

X
2
 Z

1
 

X
3
 

Z
2
 

Y
1
 

Y
2
 

SISTEMA 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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       output intermediário no processo p 1,2 

 

Onde: 

    = valor do output 1 da DMU em análise 

    = valor do output 2 da DMU em análise 

     = valor do input 1 da DMU em análise 

    = valor do input 2 da DMU em análise 

    = valor do input 3 da DMU em análise 

j é o índice das DMUs que compõem a amostra, variando de 1 a 3 
 

Usando o Excel: 

1) Preencher uma planilha, com os dados do problema, conforme Figura 2. 

 

Figura 2. Preenchendo a planilha. 

Nas células em azul serão alocados os valores dos inputs e outputs da DMU em 

análise. Esses valores serão alterados em cada avaliação. As células em amarelo 

receberão os valores das variáveis do modelo: os pesos associados e o valor da função 

objetivo. 

2) Para facilitar as alterações dos valores, conforme a DMU em análise, será 

criada uma lista e uma referência a tabela, conforme apresentado na Figura 

3, seguindo os seguintes passos: com o cursos na célula A8 (onde quero que 

a lista fique), clico na guia Dados / Validação de Dados / Configurações / 

Critério de Avaliação: selecionar Lista / Fonte: indicar as células A10:A12 / 

OK. 
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Figura 3. Criação da lista de referência. 

Ao clicar na célula A8, irá aparecer uma seta do lado direito, para escolha da 

DMU que faz parte da lista, escolha qualquer uma para realizar os próximos 

procedimentos. 

Este procedimento foi necessário para poder realizar as referências das células 

de outputs G3 e H3 e as de input B8, C8 e D8, que vão variar conforme a DMU em 

análise. 

3) Posicione o cursor na célula G3. Digite a fórmula: 

=PROCV(A8;A10:H12;7;FALSO); para que o excel faça a relação com o item da lista 

(célula A8), e relacione com a matriz dos dados, incluindo os rótulos que 

compõem a lista (células A10:H12) e a coluna (neste caso a 7), conforme a 

Figura 4. 

 

Figura 4. Inserindo valores das variáveis em análise (alteradas a cada rodada) 
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Realizar o mesmo procedimento para as células: 

H3: =PROCV(A8;A10:H12;8;FALSO) 

B8: =PROCV(A8;A10:H12;2;FALSO) 

C8: =PROCV(A8;A10:H12;3;FALSO) 

D8: =PROCV(A8;A10:H12;4;FALSO) 

A Figura 5 apresenta as fórmulas nas respectivas células. Observe que ao alterar 

a DMU da lista, os valores serão alterados automaticamente. 

 

Figura 5. Apresentação das fórmulas para inclusão das variáveis da DMU em análise. 

A Figura 6, quando selecionada a DMU1 ficará com a seguinte apresentação: 

 

Figura 6. Apresentação da tela com a escolha da DMU1. 
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4) Incluir a função objetivo. Posicionar o cursor na célula C6, local onde ficará 

o valor da função objetivo. Digitar a fórmula para a Equação (a): 
=SOMARPRODUTO(B2:H2;B3:H3)  

Para que a planilha multiplique os pesos associados a cada valor dos outputs da 

DMU em análise. As células B2, C2, D2, E2 e F2 deverão ser completadas com 

valores iguais a zero. Devido ao objetivo do modelo ser maximizar somente os 

outputs da DMU em análise. 

 

5) Incluir as fórmulas das restrições do modelo: 

(b)                       . Trata-se da restrição para linearização do 

modelo DEA.  

Na célula J8 digite a fórmula: =SOMARPRODUTO(B2:D2;B8:D8), para que ocorra a 

multiplicação dos pesos e inputs da DMU em análise e indique nas células K8 e L8, que 

o resultado deverá ser igual que 1. Esta informação será útil no momento de informar as 

restrições à ferramenta Solver. 

O conjunto de restrições representada pela Equação (c) é redundante ao modelo 

pela sua própria configuração (Kao, 2009a, p.952), então não serão inseridas na 

planilha. 

Posicione o cursor na célula J10 para incluir a restrição (d), referente ao 

subprocesso 1. Observe que a fórmula se repete nas células J10 e J11, para as três 

DMUs, com alteração dos respectivos valores de cada DMU. A fórmula a ser digitada: 

J10: =SOMARPRODUTO($E$2;E10)-SOMARPRODUTO($B$2:$C$2;B10:C10) 

J11: =SOMARPRODUTO($E$2;E11)-SOMARPRODUTO($B$2:$C$2;B11:C11) 

J12: =SOMARPRODUTO($E$2;E12)-SOMARPRODUTO($B$2:$C$2;B12:C12) 

Indique nas células K10-12 e L10-12, que o resultado deverá ser menor ou igual 

a 0. 

Posicione o cursor na célula N10 para incluir as restrições (e), do segundo 

subprocesso, de maneira similar ao realizado no primeiro subprocesso. 

N10: =SOMARPRODUTO($F$2:$G$2;F10:G10)-SOMARPRODUTO($D$2:$E$2;D10:E10) 

N11: =SOMARPRODUTO($F$2:$G$2;F11:G11)-SOMARPRODUTO($D$2:$E$2;D11:E11) 

N12: =SOMARPRODUTO($F$2:$G$2;F12:G12)-SOMARPRODUTO($D$2:$E$2;D12:E12) 

Indique nas células O10-12 e P10-12, que o resultado deverá ser menor ou igual 

a 0. 

Posicione o cursos na célula R10 para incluir as restrições (f) referentes ao 

terceiro subprocesso. A fórmula a ser incluída nas células serão: 

R10: =SOMARPRODUTO($H$2;H10)-SOMARPRODUTO($F$2;F10) 

R11: =SOMARPRODUTO($H$2;H11)-SOMARPRODUTO($F$2;F11) 

R12: =SOMARPRODUTO($H$2;H12)-SOMARPRODUTO($F$2;F12) 

Indique nas células S10-12 e T10-12, que o resultado deverá ser menor ou igual 

a 0. 
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A planilha deverá estar semelhante a apresentada na Figura 7: 

 

Figura 7. Apresentação da tela com inclusão das fórmulas das restrições e função objetivo. 

 

6) Utilizar a ferramenta Solver para otimizar o modelo. 

Para o uso da ferramenta Solver, verifique se a mesma encontra-se instalada na 

guia Dados, caso não esteja, siga o seguinte procedimento para instalação: 

Arquivo / Opções / Suplementos / Ir (para suplementos do Excel) 

Na nova janela que se abrirá, clique na caixinha do Solver e OK, o programa 

instalará automaticamente. 

Ao selecionar na guia Dados / Solver, aparecerá uma janela para informar a 

célula da função objetivo, as variáveis e as restrições. No caso do modelo preencher: 

Definir Objetivo: $C$6 – onde está a fórmula da função objetivo 

Para: clique em MAX – iremos maximizar nossa função objetivo 

Alterando células variáveis: $B$2:$H$2 – onde estão as variáveis do problema (os pesos) 

Adicionar as restrições, o que pode ser feito por grupos de células com as 

mesmas restrições: 

Sujeito às restrições / Adicionar 

Referência de célula: $J$8 – alterar o sinal para =  - Restrição: =$L$8 – Adicionar 

Referência de célula: $J$10:$J$12– alterar o sinal para ≤ - Restrição: =$L$10:$L$12 – 

Adicionar 

Referência de célula: $N$10:$N$12– alterar o sinal para ≤  - Restrição: =$P$10:$P$12– 

Adicionar 

Referência de célula: $R$10:$R$12– alterar o sinal para ≤  - Restrição: =$T$10:$T$12– 

Adicionar 

Referência de célula: $B$2:$H$2– alterar o sinal para ≥  - Restrição: 0,0000001 – OK 
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Estas últimas restrições referem-se ao modelo, que os pesos deverão ser maiores 

que ɛ, no caso consideramos ɛ=0,0000001. 

Selecione ainda o Método de Solução: LP Simplex, por se tratar de um modelo 

linear. A Figura 8 apresenta a janela devidamente preenchida. 

 

Figura 8. Janela do Solver. 

Clique em Resolver. 

O software vai apresentar uma janela e cabe ao usuário decidir os relatórios de 

seu interesse e as opções. Decidimos manter os valores encontrados pelo Solver nas 

células, simplesmente clicando em OK e iremos montar uma tabela na planilha com os 

resultados obtidos. 

Os resultados para a DMU1 é apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9. Apresentação dos resultados obtidos para a DMU1. 

 

 

Indica os valores ótimos dos pesos 

associados aos inputs e outputs da DMU1 

 
Eficiência obtida pela DMU1 

Folgas das DMUs 

no subprocesso 1 

 

Folgas das DMUs 

no subprocesso 2 

Folgas das DMUs 

no subprocesso 3 
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Para encontrar os resultados da DMU2, altera-se na lista da célula A8, para 

DMU2 e roda novamente o solver. O resultado é apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10. Apresentação dos resultados obtidos para a DMU2. 

 

E de maneira similar para a DMU 3, conforme apresentado na Figura 11: 

 

Figura 11. Apresentação dos resultados obtidos para a DMU3. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F – Resultados obtidos com o modelo 

NDEA dual 
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DMU ʎ1 ʎ2 ʎ3 ʎ4 ʎ5 ʎ6 ʎ7 ʎ8 ʎ9 ʎ10 ʎ11 ʎ12 ʎ13 ʎ14 ʎ15 ʎ16 ʎ17 ʎ18 ʎ19 ʎ20 ʎ21 ʎ22 ʎ23 ʎ24 ʎ25 ʎ26 ʎ27 ʎ28 ʎ29 ʎ30 ʎ31 ʎ32 ʎ33

Perspectiva 1 1,00

Perspectiva 2 1,00

Perspectiva 3 0,82 0,69

Perspectiva 4 1,00

Perspectiva 1 0,52 0,49

Perspectiva 2 0,27 0,59 0,09 0,07

Perspectiva 3 0,14 0,17

Perspectiva 4 0,08 0,18

Perspectiva 1 0,01 0,25 0,46 0,16

Perspectiva 2 0,26 0,44 0,31

Perspectiva 3 0,40 0,35

Perspectiva 4 0,06 0,39

Perspectiva 1 0,12 0,47 0,26

Perspectiva 2 0,18 0,35 0,48

Perspectiva 3 0,90 0,14 0,26

Perspectiva 4 0,64 0,38

Perspectiva 1 0,31 0,43 0,24 0,02

Perspectiva 2 1,00

Perspectiva 3 0,14 0,22

Perspectiva 4 0,17 0,08

Perspectiva 1 0,07 0,53 0,28

Perspectiva 2 0,16 0,43 0,41

Perspectiva 3 0,05 0,21 0,63

Perspectiva 4 0,79

Perspectiva 1 0,05 0,16 0,17 0,45

Perspectiva 2 0,60 0,40

Perspectiva 3 0,44 1,00

Perspectiva 4 1,00

Perspectiva 1 0,53 0,43

Perspectiva 2 0,06 0,47 0,21 0,27

Perspectiva 3 0,70

Perspectiva 4 0,15

3

2

1

8

7

6

5

4
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DMU ʎ1 ʎ2 ʎ3 ʎ4 ʎ5 ʎ6 ʎ7 ʎ8 ʎ9 ʎ10 ʎ11 ʎ12 ʎ13 ʎ14 ʎ15 ʎ16 ʎ17 ʎ18 ʎ19 ʎ20 ʎ21 ʎ22 ʎ23 ʎ24 ʎ25 ʎ26 ʎ27 ʎ28 ʎ29 ʎ30 ʎ31 ʎ32 ʎ33

Perspectiva 1 0,01 0,32 0,22 0,36

Perspectiva 2 0,89 0,04

Perspectiva 3 0,48

Perspectiva 4 0,17

Perspectiva 1 0,49 0,39 0,38 0,12

Perspectiva 2 0,37 0,58

Perspectiva 3 0,65

Perspectiva 4 0,17

Perspectiva 1 0,06 0,42 0,24 0,03

Perspectiva 2 0,28 0,09 0,65

Perspectiva 3 0,41 0,41

Perspectiva 4 0,38

Perspectiva 1 0,03 0,34 0,41 0,07

Perspectiva 2 0,28 0,37 0,36

Perspectiva 3 0,07 1,00

Perspectiva 4 0,49

Perspectiva 1 0,07 0,32 0,18 0,21

Perspectiva 2 0,35 0,12 0,54

Perspectiva 3 0,74

Perspectiva 4 0,18

Perspectiva 1 0,01 0,59 0,17

Perspectiva 2 0,76 0,25

Perspectiva 3 0,22 0,64

Perspectiva 4 0,07 0,22

Perspectiva 1 0,03 0,46 0,22 0,16

Perspectiva 2 0,46 0,27 0,30

Perspectiva 3 0,36 0,27

Perspectiva 4 0,31

Perspectiva 1 0,37 0,17 0,39 0,05

Perspectiva 2 0,64 0,30

Perspectiva 3 0,22 0,60

Perspectiva 4 0,02 0,25

9

15

14

13

12

11

10

16
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DMU ʎ1 ʎ2 ʎ3 ʎ4 ʎ5 ʎ6 ʎ7 ʎ8 ʎ9 ʎ10 ʎ11 ʎ12 ʎ13 ʎ14 ʎ15 ʎ16 ʎ17 ʎ18 ʎ19 ʎ20 ʎ21 ʎ22 ʎ23 ʎ24 ʎ25 ʎ26 ʎ27 ʎ28 ʎ29 ʎ30 ʎ31 ʎ32 ʎ33

Perspectiva 1 0,09

Perspectiva 2 0,08

Perspectiva 3 0,26

Perspectiva 4 0,02 0,11 0,14

Perspectiva 1 0,35 0,19 0,29

Perspectiva 2 0,41 0,19 0,40

Perspectiva 3 0,01 0,73 0,54

Perspectiva 4 0,43 0,52

Perspectiva 1 0,03 0,38 0,27 0,26

Perspectiva 2 0,58 0,30 0,13

Perspectiva 3 0,50 0,09

Perspectiva 4 0,21

Perspectiva 1 0,07 0,60 0,05 0,24

Perspectiva 2 0,84 0,14 0,02

Perspectiva 3 0,52

Perspectiva 4 0,18

Perspectiva 1 1,00

Perspectiva 2 1,00

Perspectiva 3 0,31 0,31

Perspectiva 4 0,22 0,24 0,00

Perspectiva 1 0,02 0,35 0,38

Perspectiva 2 0,15 0,32 0,53

Perspectiva 3 0,59

Perspectiva 4 0,17

Perspectiva 1 0,13 0,37 0,10 0,26

Perspectiva 2 0,83 0,17

Perspectiva 3 0,64 0,46 0,09

Perspectiva 4 0,20 0,59

Perspectiva 1 0,03 0,32 0,42 0,09

Perspectiva 2 0,28 0,39 0,34

Perspectiva 3 0,54

Perspectiva 4 0,18

21

20

19

18

17

24

23

22
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DMU ʎ1 ʎ2 ʎ3 ʎ4 ʎ5 ʎ6 ʎ7 ʎ8 ʎ9 ʎ10 ʎ11 ʎ12 ʎ13 ʎ14 ʎ15 ʎ16 ʎ17 ʎ18 ʎ19 ʎ20 ʎ21 ʎ22 ʎ23 ʎ24 ʎ25 ʎ26 ʎ27 ʎ28 ʎ29 ʎ30 ʎ31 ʎ32 ʎ33

Perspectiva 1 0,90

Perspectiva 2 0,07 0,47 0,49

Perspectiva 3 1,18

Perspectiva 4 0,13 0,02 0,53

Perspectiva 1 0,05 0,62 0,38

Perspectiva 2 0,30 0,70

Perspectiva 3 0,26 0,57

Perspectiva 4 0,27

Perspectiva 1 0,18 0,11 0,47 0,27

Perspectiva 2 0,40 0,60

Perspectiva 3 0,28 0,18

Perspectiva 4 0,29

Perspectiva 1 0,33 0,23 0,92

Perspectiva 2 0,12 0,88

Perspectiva 3 0,33 0,22

Perspectiva 4 0,34

Perspectiva 1 0,49 0,33 0,44

Perspectiva 2 0,19 0,81

Perspectiva 3 0,37 0,32

Perspectiva 4 0,31 0,19

Perspectiva 1 0,07 0,63 0,01 0,23

Perspectiva 2 0,86 0,10 0,03

Perspectiva 3 0,43 0,24

Perspectiva 4 0,43

Perspectiva 1 0,33 0,17 0,42 0,18

Perspectiva 2 0,58 0,43

Perspectiva 3 1,00 0,31

Perspectiva 4 0,68 0,34

Perspectiva 1 0,18 0,47 0,28

Perspectiva 2 0,30 0,50 0,22

Perspectiva 3 0,52

Perspectiva 4 0,18

Perspectiva 1 0,04 0,59 0,24

Perspectiva 2 0,03 0,62 0,12 0,26

Perspectiva 3 0,48 0,05

Perspectiva 4 0,19
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