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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o sistema elétrico brasileiro por meio de uma 

proposta integrada da Análise Envoltória de Dados e da Programação Multiobjetivo. No 

contexto do setor elétrico brasileiro, mudanças significativas ocorreram nas últimas duas 

décadas, modificações essas que obrigam as empresas atuarem em um sistema 

regulamentado, no qual ocorrem revisões tarifárias realizadas pelo órgão regulamentador. 

Esses ajustes das tarifas exigem que os gestores consigam identificar as ineficiências no 

sistema produtivo com o propósito de garantir retornos financeiros. O presente estudo  

consiste na proposição de uma modelagem híbrida de modelagem dinâmica com estrutura 

de redes e Programação Multiobjetivo. A amostra utilizada contempla 12 Geradoras, 21 

Transmissoras e 47 Distribuidoras. A combinação das empresas dos três segmentos forma 

o caminho por qual a energia percorre sendo essa a DMU do estudo, totalizando 335 

DMU`s. A modelagem dinâmica com estrutura em redes da análise envoltória de dados 

(DNDEA) proposta considera como intervalo temporal os anos de 2014 a 2016, bem 

como as três divisões (Geração, Transmissão e Dostribuição). A modelagem DNDEA 

possibilita representar a complexidade do sistema elétrico brasileiro. Os resultados do 

DNDEA foram comparados a modelagem dinâmica (DDEA), o que permitiu validar a 

primeira. Verificou-se que nenhum caminho obteve eficiência máxima. Essa análise 

permite identificar em quais relações as empresas devem focar com o propósito de 

melhorar eficiência. Após a utilização da modelagem DNDEA, foi implementada uma 

programaçãoo multi-objetivo para elaborar um ranking com as DMU`s eficientes de cada 

setor, isso possibilita a identificação de benchmarks adequados. As informações obtidas 

com o método híbrido proposto permitem um melhor planejamento por parte da empresa. 

Por fim, ressalta-se que uma avaliação correta possibilita uma tarifação mais adequada, 

beneficiando assim todas as partes interessadas. 

Palavras chaves: Análise Envoltória de Dados; Programação Multiobjetivo; Sistema 

Elétrico Brasileiro; Eficiência. 
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Brazilian Electrical System: an integrated assessment of dynamic with network structure data 

envelopment analysis model and goal programming. 2018.  148 pgs. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Produção) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal.   

ABSTRACT 

 

This work aims to evaluate the Brazilian electrical system through an integrated proposal 

of Data Envelopment Analysis and Goal Programming. In the context of the Brazilian 

electricity sector, significant changes have occurred in the last two decades, which require 

companies to operate in a regulated system, in which tariff reviews are made by the 

regulator. These tariff adjustments require that managers are able to identify inefficiencies 

in the production system for the purpose of securing financial returns. The present study 

consists of the proposition of a hybrid modeling of dynamic modeling with network 

structure and Goal Programming. The sample used includes 12 Generators, 21 

Transmitters and 47 Distributors. The combination of the companies of the three 

segments, which represents the way in which the energy travels, being the DMU of the 

study, totaling 335 DMU`s. The dynamic modeling with network structure of the 

proposed data envelope analysis (DNDEA) considers as a time interval the years 2014 to 

2016, as well as the three divisions (Generation, Transmission and Dostribution). 

DNDEA modeling makes it possible to represent the complexity of the Brazilian 

electrical system. The results of the DNDEA were compared to dynamic modeling 

(DDEA), which allowed to validate the first one. It was verified that no path obtained 

maximum efficiency. This analysis allows us to identify in which relationships companies 

should focus in order to improve efficiency. After using DNDEA modeling, a goal 

programming was implemented to develop a ranking with the efficient DMUs of each 

sector, which allows the identification of correct benchmarks. The information obtained 

with the proposed hybrid method allows better planning by the company. Lastly, it should 

be noted that a correct assessment enables a more adequate pricing, benefiting all 

interested parties 

Keywords: Data Envelopment Analysis; Goal Programming; Brazilian Electrical 

System; Efficiency. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

A corrente seção do texto descreve o conteúdo versado no trabalho, a proposição de uma 

nova metodologia com o intuito de mensurar a eficiência de empresas participantes do 

sistema elétrico brasileiro, o qual contempla três divisões: geração, transmissão e 

distribuição. A presente proposta tenciona avaliar de forma mais precisa e acurada o setor 

investigado. Logo, a justificativa, a relevância, o problema, as hipóteses e os objetivos da 

pesquisa são explicitados no presente capítulo. 

 

1.1 Tema e Contextualização 

As empresas estão buscando, de modo contínuo, alternativas para melhorar seus 

sistemas de produção em ordem de obter vantagens competitivas e aumentar participação 

de mercado. Clientes mais exigentes e um número maior de concorrentes pleiteiam 

desempenho cada vez melhor, tanto de seus produtos, como de seus processos. 

Esse cenário não se faz distinto no contexto do setor de energético brasileiro, no 

qual alterações intensas ocorreram nas duas últimas décadas, principalmente o período 

que concerne os anos de 1995 a 2004. Dentre as transformações, destaca-se a privatização 

das empresas. Essa conjuntura trouxe consigo, o advento dos investimentos estrangeiros, 

a liberação dos preços e o aumento da concorrência no ramo energético. 

Atualmente, três divisões distintas e bem definidas caracterizam o setor elétrico 

brasileiro: geração, transmissão e distribuição. A atual configuração emergiu 

posteriormente a 1995. Até então, as empresas desse setor possuíam estrutura 

verticalizada e financiada por recursos públicos. Em sua grande maioria, eram 

organizações estatais atuando em um mercado monopolista com consumidores cativos. 

Mediante tais reorganizações ocorridas até 2004, a comercialização passa a 

ocorrer em dois ambientes distintos: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o 

Ambiente de Contratação Livre (ACL). No ACR, atuam as empresas das áreas de geração 

e distribuição, enquanto no ACL se situam geradores, comercializadores, distribuidores, 

consumidores livres, importadores e exportadores (CCEE, 2017). 

No período de transição mencionado, avulta-se o estabelecimento da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O início das atividades da agência ocorre em 

detrimento da mudança de posicionamento do governo brasileiro quanto as questões 
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relativas ao setor elétrico. O estado deixa de agir na condição de investidor, para atuar 

como regulador. Por intermédio da Lei nº 9.427, de dezembro de 1996, institucionaliza-

se a ANEEL e as novas diretrizes relativas a concorrência nesse mercado. 

As atividades de regulamentação e fiscalização constituem atribuições da 

ANEEL. A atuação deve propiciar um ambiente equilibrado, o qual possibilite ao 

consumidor, a modicidade tarifária e as empresas, a obtenção de resultados sólidos e 

duradouros. A atribuição de tarifas, a fiscalização da qualidade dos serviços e o 

cumprimento dos contratos de concessão consistem em exercícios de competência dessa 

autarquia (ANEEL, 2008). 

Existem três principais stakeholders em se tratando do sistema elétrico brasileiro, 

dos quais os interesses devem ser balanceados pela ANEEL. Pedrosa (2005) aponta, o 

governo, o consumidor e o investidor. O investidor objetiva o melhor retorno possível 

quanto ao capital empregado na atividade, os consumidores desejam maior qualidade e 

segurança mediante a utilização do serviço, e o governo por sua vez, objetiva geração de 

renda e equilíbrio fiscal. 

A presença de um regulador nesse sistema é de extrema importância. O regulador 

deve construir um equilíbrio entre os interesses. Para isso, se faz necessário proteger os 

consumidores e agentes de abuso de poder do mercado, garantir o retorno do capital aos 

investidores, assegurar o funcionamento eficiente das empresas, bem como proteger os 

usuários e investidores de possíveis oportunismos políticos (PEDROSA, 2005). Ademais, 

a ação mediadora da ANEEL favorece o fortalecimento das relações entre os participantes 

do sistema.   

Com a instauração da regulação, o setor de geração passa a ser de livre 

concorrência, enquanto os segmentos de transmissão e distribuição integram monopólios 

naturais. A regulação dos referidos monopólios transcorre por intermédio de mecanismo 

de regulação denominados price-cap e revenue cap. Essas duas conjunturas comerciais 

obrigam, de forma distinta, a busca pela melhor eficiência dessas empresas. 

No setor de distribuição brasileiro, o regime adotado é o price-cap, também 

denominado preço-teto. Um preço máximo é definido para as empresas e as tarifas são 

reposicionadas no início de cada período regulatório para que seus níveis sejam 

compatíveis com as condições econômico-financeiras da empresa, conforme estabelecido 

em seu contrato de concessão. Além disso, ocorre um reajuste anual para reconhecer a 
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inflação e a eficiência de custos através da aplicação de fatores (CORTON; 

ZIMMERMANN; ANDREA, 2016). 

Semelhante ao princípio do price-cap, na regulação do tipo revenue-cap existe a 

fixação da receita máxima a ser obtida pelas empresas. A regulação econômica do setor 

de transmissão se realiza pelo controle da receita das transmissoras. Os ativos de 

transmissão são remunerados pelas suas disponibilidades, independentemente da 

utilização plena das suas capacidades, e cada instalação tem direito a uma receita anual 

permitida determinada pela ANEEL. 

Esse tipo de regulação tem por base recompensar a performance, ou seja, 

incentivam as empresas a reduzirem seus custos visando obter melhor retorno financeiro. 

Por esses motivos, é denominada yardstick competition (regulação por desempenho). A 

regulação permite as empresas alcançar seu objetivo principal, o lucro, garantindo oferta 

e qualidade para a população. 

A eficiência está atrelada a uma utilização mais racional dos recursos com a meta 

de alcançar os objetivos de curto e longo prazo das organizações. Seguindo esse prisma 

de pensamento, é necessário utilizar métodos quantidades para medir o desempenho das 

empresas do setor elétrico. Para proceder tal avaliação, a ANEEL utiliza a técnica Análise 

Envoltória de Dados (DEA) para definir eficiência no processo de tarifação. Essa 

modelagem tem sido utilizada desde o segundo ciclo de revisão tarifária para as 

transmissoras e do terceiro ciclo para as distribuidoras. 

Análise Envoltória de Dados mensura a eficiência por meio de modelo de 

produtividade baseado em múltiplas entradas (inputs) e saídas (outputs) no íntimo de um 

conjunto homogêneo de unidades tomadoras de decisão (DMU’s). Essa técnica, 

desenvolvida por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), se estabeleceu como uma das 

principais dentre as não-paramétricas, com modelos consolidados ao longo dos últimos 

quase quarenta anos. 

 Como mencionado previamente, a ANEEL emprega DEA como parte da tarifação 

de regulação das empresas. Verifica-se também esse tipo de controle do regulador de 

outros países que consideram uma metodologia similar como parte integrante de suas 

análises, dentre esses citam-se países como: Noruega, Alemanha, Reino Unido e Portugal, 

tal qual destacado nas meta-análises de modelos de regulação do setor elétrico realizadas 

pelos autores Haney e Pollitt (2009) e Haney e Pollitt (2013). 
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Mediante o embasamento da literatura internacional da aplicabilidade de DEA nos 

modelos de tarifação e de críticas verificadas quanto ao atual modelo utilizado pela 

ANEEL, propõe-se nesse trabalho uma nova metodologia integrada de DEA e 

Programação Multiobjetivo com o propósito de mitigar os problemas encontrados 

encontrados no modelo implementado atualmente pela reguladora. 

1.2 Justificativa e Relevância 

A indústria de geração de energia possui relevância indiscutível tanto no caráter 

econômico quanto no social de um país. No caso do Brasil, nação com extensões 

continentais, essa indústria aumenta seu grau de complexidade devido a características 

intrínsecas ao produto gerado. A energia não pode ser armazenada, logo, é preciso que a 

produção e a demanda estejam equilibradas com o propósito de evitar desperdícios. 

Quanto a importância do setor elétrico para a sociedade, Martins et al. (2014) 

ressaltam seu impacto positivo na produtividade, no desenvolvimento econômico e na 

provisão de um recurso essencial para a qualidade de vida dos cidadãos. Os autores 

evidenciam também que a maximização da eficiência se torna indispensável para atingir 

retornos financeiros em um ambiente no qual as tarifas são pré-fixadas e a manutenção 

dos serviços é onerosa. 

A Figura 1 e Tabela 1 sistematizam o panorama relativo a matriz energética 

brasileira. É possível notar o destaque da energia advinda de fontes hídricas, ou seja, de 

usinas hidrelétricas. Segundo dados da ANEEL (2016), essas correspondem a 61,247% 

da matriz nacional, sendo a mais relevante. A segunda mais utilizada é a energia advinda 

do bagaço de cana, com apenas 6,963% de participação. Por intermédio do cenário 

retratado, o foco do presente estudo consiste na energia gerada pelas hidrelétricas. 

 
Figura 1: Detalhamento da capacidade instalada  

Fonte: ANEEL (2016) 
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Tabela 1: Matriz Energética Brasileira 

  Fonte  Capacidade Instalada  Total  
 

 
Origem Fonte Nível 1 Fonte Nível 2 

Nº de 
(KW) % 

Nº de 
(KW) %  

 
Usinas Usinas  

        
 

   Bagaço de Cana de 
393 10713760 6,9633    

 

   Açúcar    
 

         
 

  

Agroindustriais 
    

411 10826615 7,0367 
 

  Biogás 3 1822 0,0011 
 

   Capim Elefante 3 65700 0,0427    
 

   Casca de Arroz 12 45333 0,0294    
 

  Biocombustíveis 
Óleos Vegetais 2 4350 0,0028 2 4350 0,0028  

  
Líquidos  

         
 

 
Biomassa 

 Carvão Vegetal 8 54097 0,0351    
 

  Biomassa 10 114265 0,0742    
 

      
 

  Floresta Lenha 1 11500 0,0074 86 2500523 1,6252 
 

           

   Licor Negro 16 1931136 1,2551    
 

   Resíduos Florestais 51 389525 0,2531    
 

  Resíduos 
Biogás-RA 10 1924 0,0012 10 1924 0,0012  

  
Animais  

         
 

  Resíduos 
Biogás-RU 15 113246 0,0736 15 113246 0,0736  

  
Sólidos Urbanos  

         
 

 
Eólica 

Cinética dos 
Cinética dos Ventos 377 9212530 5,9876 377 9212530 5,9876  

 
Ventos  

         
 

   Calor de Processo 1 24400 0,0158    
 

  Carvão Mineral Carvão Mineral 13 3389465 2,2029 22 3612155 2,3477 
 

   Gás de Alto Forno 8 198290 0,1288    
 

           

  
Gás Natural 

Calor de Processo 1 40000 0,0259 
152 13036357 ,4729  

  
Gás Natural 151 12996357 8,4469  

      
 

 

Fóssil 
         

 Outros Fósseis Calor de Processo 1 147300 0,0957 1 147300 0,0957  

   

   Gás de Refinaria 7 339960 0,2209    
 

   Óleo Combustível 40 4055973 2,6361    
 

  Petróleo Óleo Diese 2140 4634854 3,0124 2204 9986715 6,4908 
 

   Outros Energéticos 
17 955928 0,6213    

 

   
de Petróleo    

 

         
 

 
Hídrica 

Potencial 
Potencial Hidráulico 1225 94234199 61,247 1225 94234199 61,247  

 
Hidráulico  

         
 

 Nuclear Urânio Urânio 2 1990000 1,2933 2 1990000 1,2933 
 

 Solar Radiação Solar Radiação Solar 40 22962 0,0149 40 22962 0,0149 
 

 Importação Paraguai   5650000 3,6721    
 

  Argentina   2250000 1,4623   
5,3100  

  

Venezuela   

200000 0,1299   
 

       
 

  Uruguai   70000 0,0454    
 

   Total 4547 153858876 100 4547 153858876 100 
 

  Fonte: ANEEL (2016)        
 

 

Algumas contradições podem ser verificadas no cenário previamente mencionado. 

O Brasil possui cerca de 12% de toda a água potável do mundo, não obstante, sua 

população tolerou um quadro de escassez de água e consequentemente de custos elevados 

de energia durante os anos de 2015 e 2016.  

Em alguns estados, como São Paulo, a crise hídrica foi a pior enfrentada desde 

1930. Ao investigar esse cenário, o qual prejudica significativamente a qualidade de vida 

da população, se faz imprescindível que as empresas do setor elétrico consigam aumentar 
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sua performance, visando atuar com maior eficiência e com capacidade de superar as 

dificuldades percebidas no mercado. 

No propósito de realizar a avaliação de eficiência das empresas do setor, propõe-

se a Análise Envoltória de Dados, uma técnica não-paramétrica com vasta literatura nas 

questões de mensuração de desempenho. Os estudos de Lampe e Hilgers (2015), Liu, Lu 

e Lu (2016) e Emrouznejad e Yang (2017) convergem em seus resultados ao destacar 

uma grande quantidade de papers implementando DEA na área de energia com o enfoque 

em eficiência energética e em questões ambientais relativas ao setor como por exemplo, 

emissão de gases poluentes. Já Sueyoshi, Yuan e Goto (2017) ressaltam dentro do 

contexto de energia, a utilização de DEA para as considerações específicas do setor de 

energia elétrica, bem como para a eficiência energética, no intuito do uso mais eficiente 

do recurso energético. 

Em suas considerações sobre a trajetória do desenvolvimento de DEA, Lampe e 

Hilgers (2015) identificaram o ramo energético como um dos principais clusters de 

estudos aplicados de DEA. Sob o prisma das frentes de pesquisa de DEA, Liu, Lu e Lu 

(2016) verificaram que as averiguações relacionadas a energia e energia elétrica 

constituem uma das principais subáreas das pesquisa ativas de DEA.  

Seguindo um prisma de bibliométrico de análise, Emrouznejad e Yang (2017) 

assestam ser a área de energia uma das cinco mais populares linhas de pesquisa, como 

também uma das palavras-chave de destaque ao longo dos quarenta anos de literatura 

referente a Análise Envoltória de Dados. Mediante tais afirmações, a técnica se apresenta 

capaz de representar fidedignamente o setor em averiguação. 

Dessarte, a análise em profundidade dos processos relacionados à energia 

possibilita identificar oportunidade de melhorias, o que acarreta benefícios para todas as 

partes interessadas. Mediante o exposto, a investigação com DEA se apresenta coerente, 

já que a própria ANEEL e outros agente regulamentadores mundiais já empregam 

modalidades de DEA para precificação de suas tarifas. 

 Todavia, propõe-se a aplicação de uma modelagem distinta da lograda pela 

ANEEL. O presente estudo preconiza o emprego do modelo de DEA dinâmico com 

estrutura em redes, o qual pondera sobre as interações entre os processos e sobre os efeitos 

da passagem do tempo. 

Em outra perspectiva, a aplicação de DEA dinâmico, DEA em redes e do modelo 

baseado em folgas (Slack Based Measure - SBM) se apresenta como tendência em estudos 
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recentes. A meta-análise conduzida por Liu, Lu e Lu (2016) aponta essas modalidades 

como uma das quatro mais recentes frentes de pesquisa no referido ramo literário. 

A proposta de utilização do modelo dinâmico de DEA é avaliar a variação da 

eficiência intertemporal, enquanto que o DEA em redes avalia as divisões de uma DMU. 

Tone e Tsutsui (2014) assestam que as empresas possuem unidades divisionais as quais 

interagem entre si. Ademais, essas divisões continuam realizando suas atividades ao 

longo de períodos consecutivos de tempo. Os autores afirmam que as duas considerações 

devem ser representadas nas modelagens de DEA. Por intermédio de uma necessidade 

prática, o modelo de DEA SBM dinâmico com estrutura em redes é desenvolvido. 

 Mediante o exposto, propõe-se um modelo dinâmico com estrutura em redes 

como o representado na Figura 2. Na estrutura proposta, são empregados três estágios: 

Geração, Transmissão e Distribuição. Cada estágio possui inputs e outputs distintos dos 

demais. As divisões da DMU se conectam por meio dos links, enquanto os períodos 

consecutivos se relacionam por intermédio de carry-overs. Tanto os links como as 

variáveis do tipo carry-over podem estar susceptíveis a variações. 

A modelagem selecionada possibilitará identificar a eficiência de cada elo, de cada 

período e a eficiência global. O reconhecimento das ineficiências possibilita atuar nos 

gap’s do processo, além de proporcionar o uso mais racional dos recursos. Essas 

informações possibilitam o aperfeiçoamento das empresas, auxiliando na obtenção de 

preços mais justos para os usuários (sociedade) e melhor remuneração dos acionistas. 

Logo, tem-se o aumento da eficiência e competitividade do setor. 

As modelagens de DEA segregam as DMU’s em dois grupos, as eficientes e as 

não eficientes. Nas unidades não eficientes, o score de eficiência diferencia todas as 

unidades, tal métrica oportuniza a criação de um ranking para os referidos objetos de 

análise. Entretanto, todas DMU’s eficientes possuem o mesmo valor de eficiência, sendo 

esse correspondente a unidade. Mediante a existência dessa limitação, não existe como 

realizar distinção entre as entidades investigadas. 

Com o propósito de mitigar o problema, propõe-se a integração com a 

programação multiobjetivo. Essa técnica desempenhará uma segunda averiguação nas 

unidades identificadas como eficientes pelo DEA, concebendo uma nova classificação de 

modo a revelar a empresa de referência no setor. 



 

 

 

  

8 

 

Figura 2: Representação das interações do setor elétrico na modelagem DNDEA 

 

1.3 Problema e objetivos da pesquisa 

As mudanças ocorridas no setor elétrico brasileiro, retratam o ambiente 

competitivo no qual as empresas estão inseridas. A busca pela melhor utilização dos 

recursos, e consequentemente, aumento de eficiência se tornam indispensáveis para 

alcançar resultados econômicos e financeiros superiores. Por outro lado, a melhoria da 

eficiência das empresas do mencionado setor possibilita fornecer serviços de melhor 

qualidade e a preços mais justos. 

Mediante o exposto, o presente estudo objetiva a responder ao seguinte problema 

de pesquisa: De qual forma o sistema elétrico brasileiro pode ser avaliado de modo a 

retratar fielmente a sua realidade, repassando aos seus clientes um valor justo pelo 

produto ofertado agregando valor a todas as partes integrantes da cadeia de 

produção? 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

O atual desenvolvimento tem por intuito preconizar uma nova orientação para a 

análise de eficiência do sistema elétrico brasileiro, desde a geração perpassando pela 

transmissão e distribuição. Essa diretriz possibilitará uma revisão das tarifas de modo a 

retratar mais fidedignamente a realidade nacional. O modelo proposto consegue 

identificar e considerar as relações entre as empresas participantes e os efeitos do tempo, 

verificando o referido impacto de ambos na mensuração de eficiência. Logo, a exploração 

do sistema energético de forma unificada é proposta, assim como a inclusão de variáveis 
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representativas de tal realidade. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
• Identificar na literatura os inputs e outputs que melhor definem o escopo 

nacional do processo de produção, transmissão e distribuição de energia;   
• Propor uma modelagem integrada de Análise Envoltória de Dados e Programação 

Multiobjetivo para realizar a análise das empresas do setor; 

• Identificar as ineficiências da rede e as oportunidades de melhoria; 

• Identificar, por meio da Programação Multiobjetivo, o melhor benchmark para 

cada setor. 

 

A melhoria no desempenho das empresas desse mercado possibilita retornos 

superiores para todas as partes interessadas. O benefício social obtido com esse 

incremento de performance está atrelado a uma tarifa mais justa para a população, 

principalmente na conjuntura atual de crise hídrica, econômica e política do país, o que 

tem acarretado na diminuição do poder de aquisitivo da população. 

Os objetivos do trabalho possibilitam contribuir na esfera econômica por meio da 

identificação das ineficiências do setor. Esse reconhecimento viabiliza a prática de 

benchmarks. Tal ação contribui para melhor eficiência e consequentemente melhores 

retornos financeiros para as empresas e seus acionistas.  

Quanto ao aporte literário, oportuniza o preenchimento da lacuna existente quanto 

a aplicação do modelo de DEA dinâmico com estrutura em redes no âmbito nacional. É 

importante notar que objetivos do estudo almejam melhor desempenho e melhor 

qualidade do serviço prestado à população. Mediante o desenvolvimento do aporte 

literário referemte ao setor se torna possível postular algumas hipóteses para serem 

verificadas com o desenvolvimento do estudo. Essas hipóteses foram propostas com o 

propósito de responder a alguns questionamentos importantes para o setor, os quais se 

encontram detalhados no Quadro 1. 

Quadro 1: Hipóteses da Pesquisa 

Hipóteses Questionamentos 

H1- Avaliação unificada impacta na eficiência 
A consideração da estrutura organizacional do setor 

impacta na mensuração de eficiência? 

H2- Tipo de gestão influencia no desempenho 
Empresas com gestão privada e pública possuem 
desempenho igual ou o tipo de gestão impacta na 

eficiência? 

H3- Área geográfica influencia no desempenho 
As empresas são afetetadas pela localização onde 

estão instaladas? 
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1.4 Estrutura da Pesquisa 

Sete seções compõem o arcabouço da presente pesquisa. O primeiro capítulo 

refere-se à introdução. Essa detalha o setor estudado, os desígnios do estudo, a 

justificativa, o problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, bem como as 

hipóteses. 

O capítulo 2 evidencia o setor elétrico brasileiro, sua estrutura, seus participantes, 

e as especificidades do atual modelo.  Ressalta as críticas averiguadas na literatura com 

o propósito de aperfeiçoar a metodologia corrente utilizada na definição de tarifas. 

O terceiro capítulo abrange os conceitos referentes a Análise Envoltória de Dados 

(DEA). Os preceitos relativos a eficiência e produtividade são detalhados. Ademais, 

ocorre a apresentação das modelagens existentes de DEA, realizando uma descrição 

minuciosa do modelo proposto como ferramenta de avaliação. Ilustra também a 

Programação Multiobjetivo e o embasamento teórico para integração com DEA. Já o 

capítulo quatro detalha as aplicações de modelos DNDEA, uma sistematização das 

pesquisas de DEA no segmento de energia e a sistematização de variáveis representativas 

da realidade brasileira. 

O método de pesquisa é particularizado no capítulo 05. Ocorre a pormenorização 

dos métodos implementados com o propósito de alcançar os objetivos delineados para a 

pesquisa. O método contempla a seleção da amostra e da modelagem DNDEA e na 

Programação Multiobjetivo. 

O capítulo 6 apresenta os dados, as análises realizadas e os resultados obtidos com 

a modelagem integrada desenvolvida. São também validadas as hipóteses de pesquisa. 

Por fim, o sétimo capítulo debruça sobre as considerações finais, explanando os objetivos 

e sugerindo a continuação da pesquisa por meio de proposições futuras. A Figura 3 retrata 

a estrutura descrita nesta seção.
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Figura 3: Estrutura da Pesquisa 
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CAPÍTULO 2 – SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO  

O capítulo 2 detalha o setor foco do presente estudo. As principais modificações 

ocorridas, características relevantes de cada elo do nicho e as metodologias empregadas 

para a avaliação das concessionárias serão abordadas. Mediante tais considerações se 

torna possível propor sugestões no âmbito do atual modelo de regulação. 

2.1 O setor elétrico brasileiro 

A energia representa um fator determinante o para o desenvolvimento econômico 

e social ao fornecer apoio mecânico, térmico e elétrico às ações humanas. Reflete também 

um dos fatores de infraestrutura disponível a toda a população para definir um país como 

desenvolvido (ANEEL, 2008). 

Silva (2011) segrega o desenvolvimento das questões energéticas no país em sete 

fases: 1) surgimento do uso da eletricidade no Brasil em 1887 até o final da República 

Velha em 1930; 2) o princípio da era Vargas em 1930 e o golpe militar de 1964; 3) o 

período do golpe militar (1964-1985); 4) final da ditatura em 1985 até a estabilização 

econômica em 1994; 5) reestruturação do setor elétrico de 1995 a 2002; 6) contrarreforma 

do setor ocorrida entre 2002 e 2003 e 7) de 2003 ao presente momento.  

As reformas ocorridas desde a década de 1990 possuem impacto significativo no 

desenvolvimento do setor até a configuração atual. A privatização das concessionárias 

iniciada em 1996, o desmembramento das empresas verticalizadas em três segmentos e a 

introdução do novo modelo do setor elétrico em 2004 se destacam. 

Nesse período de reestruturação, buscou-se aumentar a competitividade no setor. 

Sendo assim, o segmento de geração passa a ser competitivo em detrimento da presença 

de diversos agentes, enquanto a transmissão e distribuição se caracterizam por 

monopólios naturais (TSCHAFFON; MEZA, 2014). Mediante a tais modificações, ocorre 

a instituição da ANEEL com o intuito de fiscalizar e regular o setor elétrico. 

Todavia, as alterações propostas não surtiram o efeito desejado. Em 2001, a 

combinação de baixos índices pluviométricos e as dificuldades de transição para um 

cenário misto de empresas estatais e privadas em mercado competitivo, acarretaram em 

racionamento de energia, popularmente denominado “apagão do sistema elétrico” 

(SILVA, 2011). 
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O período referente a 2002 e 2003 representou, por parte do governo, o esforço 

em encontrar soluções para resolver os problemas do setor elétrico. Em 2004, por 

intermédio das Leis nº 10.847 e 10.848/04 e do decreto 5163 de 30 de julho do mesmo 

ano, o novo modelo do setor elétrico é criado. 

Os principais objetivos com a recente configuração eram garantir a segurança no 

suprimento; promover a modicidade tarifária; e promover a inserção social, em particular 

pelos programas de universalização (como o Luz para Todos). A implantação do referido 

programa marcou a retomada da responsabilidade do planejamento do setor de energia 

elétrica pelo Estado. 

É importante ressaltar que a tarifa módica não se apresenta como sinônimo de 

preço baixo, mas sim na possibilidade de universalidade do uso de um serviço público. 

Corresponde a um valor que possibilite garantir a qualidade e o fornecimento do serviço. 

Na nova configuração, a ANEEL e o Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS) continuaram em funcionamento. O Mercado Atacadista de Energia (MAE) foi 

extinto e a Câmera de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) proposta como 

alternativa de substituição. O estabelecimento desse órgão fomenta a origem dos dois 

ambientes de comercialização, ACL e ACR.  Além da CCEE, criou-se a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) para elaborar análises de auxílio a propagação do sistema 

elétrico. 

Quanto as novas e já existentes empresas atuantes no setor, a ANEEL tem 

aperfeiçoado os mecanismos de regulação dos setores de distribuição e transmissão para 

assegurar a eficiência nesses monopólios. Os tópicos 2.3 e 2.4 retratam com maior 

profundidade tais aspectos. 

2.2 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

A instituição da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ocorre por meio 

da Lei de nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e sua constituição normatizada pelo 

Decreto de nº 2.335/95. A ANEEL vem atuar em substituição ao extinto Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE). Sendo uma autarquia sob regime 

especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), possui como principais 

atribuições fiscalizar a produção, transmissão e comercialização de energia em 

consonância com as políticas governamentais. 
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As atividades da ANEEL buscam garantir equilíbrio por meio da conciliação dos 

interesses dos participantes do setor. Logo, deve impor regulamentações necessárias, 

fiscalizar o cumprimento das diretrizes impostas e penalizar quando preciso. Bem como, 

realizar concessões e autorizações para a expansão da oferta dos serviços de energia.  

A ANEEL implementa três modalidades distintas de regulação: 1) regulação 

técnica de padrões de serviço da geração, transmissão, distribuição e comercialização; 2) 

regulação econômica de tarifas e mercado e 3) regulamentação dos projetos de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D) e eficiência energética (ANEEL, 2017). 

Relativamente a regulação econômica, os contratos de concessão preveem três 

mecanismos de atualização tarifária: Reajuste Anual, Revisão Tarifária e Revisão 

Tarifária Extraordinária.  O Anual, concedido no aniversário do contrato exceto no ano 

de Revisão Tarifária Periódica, restabelece o poder de compra da receita da 

concessionária, segundo uma fórmula prevista no Contrato de Concessão.  

A Revisão Tarifária Periódica permite o reposicionamento da tarifa após completa 

análise dos custos eficientes e remuneração dos investimentos prudentes, em intervalos 

de quatro ou cinco anos. Esse mecanismo se diferencia dos reajustes anuais por ser mais 

amplo e considera todos os custos, investimentos e receitas para fixar um novo patamar 

de tarifas adequado à estrutura da empresa e a seu mercado. Já a Revisão Tarifária 

Extraordinária destina-se a atender casos muito especiais de desequilíbrio justificado. 

Pode-se ocorrer a qualquer tempo, quando um evento imprevisível afetar o equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão (ANEEL, 2008). 

 

Figura 4: Agentes e Consumidores do Sistema Elétrico Brasileiro 

Fonte: ANEEL (2008) 
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2.3 Setor de Geração 

O setor de geração se apresenta responsável pela produção de energia.  O Brasil 

possui no total 4.684 empreendimentos em operação, totalizando 152.231.169 kW de 

potência instalada.  Existem ainda 268 empreendimentos em construção e 551 

aguardando o início das obras (ANEEL, 2017). 

Tabela 2: Empreendimentos de geração em funcionamento no Brasil 

Tipo Quantidade Potência 

Outorgada em 

kW 

Central Geradora Hidrelétrica 610 531703 

Central Geradora Eólica 425 10419038 

Pequena Central Hidrelétrica 436 4989487 

Central Geradora Solar Fotovoltaica 44 27761 

Usina Hidrelétrica 219 101138278 

Usina Termelétrica 2948 42886234 

Usina Termonuclear 2 1990000 

Total 4684 161982501 

Fonte: ANEEL (2017) 

Observa-se, com o auxílio da Tabela 2, o detalhamento por tipo de 

empreendimento em atividade no setor de geração. Apesar da quantidade de Usinas 

Termoelétricas obter destaque, a maior potência advém das fontes hídricas, representando 

aproximadamente 65% do total. 

Quanto a comercialização da energia, os empreendimentos do setor de geração 

podem atuar tanto no ACR como no ACL, sendo organizados em três classes: 1) 

concessionário de serviço público de geração; 2) produtor independente de energia 

elétrica e 3) autoprodutor.  

Na primeira classe, o poder concedente autoriza a concessão de exploração de 

ativo de geração a título de serviço público. O segundo grupo representa agentes 

individuais ou participante de consórcio, o qual recebe concessão, permissão ou 

autorização do poder concedente para produzir energia destinada a venda. Já os 

autoprodutores conseguem permissão ou autorização para produzir energia com intuito 

de consumo próprio. Todavia, em caso de excedente de produção, a ANEEL pode 

autorizar a venda da geração sobressalente. 

A ABRADEE (2017) destaca que no âmbito do setor de geração, os leilões para a 

venda de energia podem ser segregados por tipo de empreendimento: novo ou existente. 

Os leilões de empreendimentos existentes estão voltados a atender um mercado de curto 

prazo, ou seja, para o ano subsequente. A energia vendida será produzida por 

empreendimentos já em operação. Com a instituição da Lei 12.783/2013, uma parcela da 
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energia oriunda de instalações com mais de 30 anos de operação, passou a ser negociada 

com valores regulados pela ANEEL.  

Já a energia proveniente de empreendimentos novos, destina-se ao fornecimento 

a um prazo mais longo, entre 3 a 5 anos, período esse no qual os empreendimentos, 

atualmente, em construção ou em projeto, estarão operando. Essa divisão em grupos se 

apresenta indispensável pois os custos de capital dos empreendimentos existentes não são 

comparáveis aos de empreendimentos novos, ainda a ser amortizados. Logo, a energia 

“nova” possui preço superior a “velha”. 

Em se tratando de novos empreendimentos, todos os estágios para a instalação de 

uma usina perpassam pela autorização e fiscalização da ANEEL. No caso das 

hidrelétricas, o processo inicia com a solicitação de um estudo de inventário. O referido 

estudo só pode ser realizado mediante liberação da ANEEL e seus resultados também 

precisam ser aprovados. Após esse procedimento, um estudo de viabilidade é obrigatório. 

De forma simultânea, a licença ambiental e a reserva de recursos hídricos devem ser 

solicitadas.  

Em caso de aprovação, o empreendimento se encontra apto para leilão. Vencerá o 

proponente que se propuser a vender a produção às distribuidoras pelo menor preço por 

MWh (megawatt-hora). É importante também verificar que apesar da energia advinda de 

hidrelétricas ser a mais empregada no país, tem existido o esforço de diversificar a matriz 

energética do Brasil. O propósito desse direcionamento consiste na redução da 

dependência de fatores hidrológicos, os quais possuem efeito comprovado no montante 

produzido. 

2.4 Setor de Transmissão 

O segmento de transmissão realiza a conexão entre os centros produtores e as 

empresas de distribuição. O transporte dessa energia ocorre por meio de redes de alta 

tensão. No contexto brasileiro, os níveis de tensão definem três classes: A1) tensão de 

fornecimento igual ou superior a 230 kV; A2) tensão de fornecimento de 88 kV a 138 

kV; e A3) tensão de fornecimento de 69 kV. 

A Classe A1 expressa o sistema de transmissão interligado, também denominado 

Sistema Interligado Nacional (SIN). Dois grupos compõem o segmento de transmissão: 

o SIN e os sistemas isolados. Esse segundo agrupamento se localiza na Região Norte, 

englobando os estados de Amazonas, Roraima, Acre, Amapá e Rondônia.  
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Particularidades geográficas não possibilitam a troca de energia com outras 

regiões. Em detrimento de tais dificuldades, o aprovisionamento dessas localidades 

ocorre predominantemente por usinas térmicas abastecidas a óleo diesel e combustível. 

Apesar da preponderância dessa fonte geradora, Pequenas Centrais Hidrelétricas, 

Centrais Geradoras Hidrelétricas e termelétricas movidas a biomassa existem na região. 

A localização das geradoras, normalmente afastadas dos consumidores finais, 

acarreta no extenso comprimento de rede aferido no Brasil. No SIN, tal característica é 

aproveitada com o intuito de balancear o fornecimento. Essa possibilidade se torna vital, 

mediante diferentes regimes hidrológicos típicos das distintas localidades das geradoras. 

Por se tratar de um monopólio natural, o setor exige uma regulamentação. A 

regulação por incentivo do tipo revenue cap foi o critério adotado pela ANEEL para 

acompanhar o setor de transmissão. O modelo estabelecido para a concessão deste serviço 

público tem como objetivo estimular a eficiência na prestação do serviço e a modicidade 

tarifária, beneficiando os usuários (MARTINS et al., 2014). 

Em 1999, as transmissoras passam a ser remuneradas pela receita teto, 

denominada Receita Anual Permitida (RAP). A Resolução Normativa nº 257/2007 

definiu parâmetros e critérios referentes ao primeiro ciclo de revisões periódica para as 

transmissoras (1CRPT). O 1CRPT contemplou empresas com operações comerciais 

foram iniciadas até junho de 2005 (CALDWELL, 2011). 

A ANEEL propôs por meio da Nota Técnica nº 396/2009 modificações para o 

segundo ciclo, utilizando a partir desse uma metodologia fundamentada em 

benchmarking. Nesse procedimento, uma modelagem de DEA em dois estágios é 

apresentada como alternativa para a avaliação de custos operacionais.  

A síntese do procedimento metodológico para o reajuste das tarifas se encontra 

detalhada na Figura 5. O mecanismo regulatório possui diversas etapas e diferentes 

técnicas para obter o valor final da precificação. É importante ressaltar que a 

complexidade do método, a segregação das informações das etapas em diversos 

documentos e o uso de jargões técnicos dificultam a compreensão, afastando desse 

processo os principais interessados, os consumidores finais. 

No domínio das empresas transmissoras, os custos operacionais eficientes 

possuem avaliação realizada pela Análise Envoltória de Dados. O procedimento possui 

dois estágios. No primeiro, as empresas são investigadas com um modelo de retornos não 

decrescente de escala, o qual considera OPEX como input e quatro saídas: comprimento 
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de rede, MVA instalado, número de módulos e de transformadores. O segundo estágio 

representa uma regressão verificando três fatores: custos contábeis, outros custos 

operacionais e eficiência. Ponderações pertinentes a esses procedimentos ocorrem na 

seção 2.6.  

 

Figura 5: Síntese do procedimento de Revisão Tarifária das Transmissoras 

 

2.5 Setor de Distribuição 

 

As distribuidoras de energia representam o elo entre o sistema elétrico e a 

sociedade. Essas concessionárias recebem o suprimento fornecido pelas transmissoras e 

repassam a consumidores de todos os portes. Nas subestações dessas corporações, ocorre 

o rebaixamento da tensão advinda das transmissoras, a qual chega a maioria dos clientes 

finais em 127 ou 220 volts. 

 De forma semelhante ao segmento de transmissão, o mercado de distribuição 

consiste em um monopólio natural, necessitando ser estimulado indiretamente. O atual 

modelo, regulação do tipo price-cap, recompensa as empresas de forma compatível com 

as condições de mercado e eficiência dos custos. Pela definição de um preço-teto, as 
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empresas devem mudar o enfoque para a redução de custos, mantendo a qualidade do 

serviço (ALTOÉ et al., 2017). 

 As empresas do ramo de transmissão estão submetidas a regulação de preços 

desde 2003. Em média, as revisões transcorrem dentro de um período de 4 a 5 anos, 

dependendo do contrato de concessão. O primeiro Ciclo de Revisão Tarifária Periódica 

(1CRTP) ocorreu entre 2003 e 2006. Já o segundo (2CRTP), refere-se aos anos de 2007-

2010. Nesses dois ciclos, foi aplicado o modelo de firma de referência com o propósito 

de verificar custos operacionais eficientes. Nesse método, todos os processos e atividades 

da empresa são representados e comparados com uma empresa ideal de acordo com a área 

de concessão (XAVIER et al., 2015).  

 Na terceira revisão tarifária (3CRTP), correspondente aos anos de 2011 a 2014, a 

ANEEL modificou o procedimento de revisão. Com a remodelagem, buscava-se reduzir 

a complexidade do método. Em substituição ao comparativo de atividades, a nova 

proposição visava contrapor entradas e saídas (SOUZA et al., 2014). Para realizar o 

referido tipo de comparação, métodos de fronteira se apresentam adequados, 

possibilitando também a realização de benchmark para quantificar a eficiência dos custos 

de operação das empresas. O contraste direto permite mensurar as melhorias de cada 

concessionária com o objetivo de aumentar a performance quando equiparada as demais 

(SOUZA et al., 2014; XAVIER et al., 2015). 

 O quarto ciclo de revisões tarifárias (4CRTP), teve início em 2015, com duração 

prevista até 2018. Nesse novo período, a ANEEL propôs uma nova alteração para a 

definição da Parcela B. Até 2014, todas as metodologias de definição eram analisadas de 

forma conjunta e posteriormente aplicadas de modo uniforme nas revisões de todas as 

distribuidoras. A modificação desse procedimento existe em decorrência de diferentes 

ciclos tarifários definidos nos contratos de concessão. Logo, cada componente da Parcela 

B pode ser visto separadamente (ANEEL, 2016). 

 A cada ciclo, ocorre o reposicionamento tarifário. Esse representa a relação entre 

a Receita Requerida e a Receita Vigente. Essa consiste no faturamento que seria 

alcançado caso não fossem alteradas as tarifas vigentes, aquela é composta de duas 

parcelas, a Parcela A e a Parcela B.  

A Parcela A corresponde aos custos incorridos pela distribuidora relacionados as 

atividades de geração e transmissão, além de encargos setoriais determinados por leis. 
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Pode-se notar que esses custos não estão sob o controle das distribuidoras, sendo apenas 

repassados na tarifa. 

 Já a Parcela B, refere-se aos custos diretamente gerenciáveis pela empresa. Quatro 

fatores compõem essa parcela: Custos Operacionais, Cota de Depreciação, Remuneração 

do Investimentos e outras Receitas. Esses custos são revistos a cada quatro anos na 

Revisão Tarifária.  

Anualmente, essa parcela é reajustada pelo índice de correção monetária do 

contrato de concessão (IGPM ou IPCA) subtraído de um fator de eficiência denominado 

fator X. O fator X estima os ganhos de produtividade da atividade de distribuição e busca 

retratá-los em favor da modicidade tarifária em cada reajuste. 

 

Figura 6: Síntese do procedimento de Revisão Tarifária das Distribuidoras 
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A Figura 6 dispõe a síntese do procedimento de revisão de tarifas para as 

distribuidoras. Similarmente ao segmento de transmissão, o mecanismo é extenso, 

complexo e implementa o modelo NDRS de DEA na parcela referente aos custos 

operacionais. De forma diferenciada das transmissoras, não se pratica um modelo de dois 

estágios, os valores de eficiência são corrigidos por meio de bootstrap e com nível de 

significância de 5%, obtendo valores de limites superior e inferior. 

 A modelagem NDRS utiliza o OPEX como entrada e o mercado, número de 

consumidores, perdas não técnicas e número de horas interrompidas como produtos. Os 

procedimentos da ANEEL apresentam algumas limitações, as quais devem ser adereçadas 

com o propósito de refletir adequadamente os custos e consequentemente garantir que as 

empresas consigam se manter economicamente viáveis. A seção seguinte aborda em 

maior profundidade essas imperfeições. 

 

2.6 Considerações sobre o modelo da ANEEL 

 

A regulação de tarifas consiste em uma atividade complexa e realizada na 

presença de assimetria de informações. A eficiência das empresas só será garantida se a 

estrutura de regulação estiver adequada. Com esse propósito, a ANEEL tem realizado 

mudanças nas metodologias ao longo dos ciclos de revisão. 

Todavia, o modelo em utilização possui aspectos passíveis de aperfeiçoamento e 

se faz importante clarificá-los para que a ANEEL possa atuar sobre essas limitações, 

mitigando-as. Inicialmente, ressalta-se a segregação dos segmentos na revisão de tarifa. 

É importante notar que apesar de representarem ramos de atuação distintos, as 

concessionárias estão intimamente interligadas. Essas conexões não devem ser 

desconsideradas tendo em vista que os custos de todos os segmentos impactam na tarifa 

final, como representado na Tarifa A das distribuidoras. 

Com o intuito de superar essa limitação, o presente estudo sugere a implementação 

de um modelo de DEA distinto do empregado pela ANEEL, o qual considera as 

articulações entre empresas e o impacto dessas relações na eficiência das organizações. 

O destaque dos vínculos possibilita acentuar para empresas a necessidade de cooperação, 

visando amenizar as ineficiências não apenas das instituições, mas da rede como um todo 

e por consequência, do setor elétrico brasileiro. 

No contexto da regulação dos segmentos de transmissão e distribuição, a ANEEL 

emprega a Análise Envoltória de Dados por meio da implementação de um modelo de 
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retornos não decrescentes de escala (NDRS). Essa modelagem se assemelha ao modelo 

BCC, entretanto por alteração de uma das restrições viabiliza apenas retornos constantes 

de escala e retornos crescentes. 

DEA possui diversos modelos, possibilitando investigar uma grande diversidade 

de situações em vários segmentos. Dentre essas modelagens, a ANEEL emprega o 

modelo de retornos não decrescente de escalas. No detalhamento da abordagem, o qual 

se encontra na Nota Técnica nº 396/2009, a ANEEL justifica essa escolha por permitir 

que a escala de firmas maiores não pode ser reduzida de forma que estas possam ser 

comparadas com firmas menores. Contrariamente, firmas de menor escala podem ser 

comparadas com firmas maiores. Os valores provindos da mensuração de desempenho 

compõem o price-cap e revenue cap. 

Banker (2011) discute que a modelagem NDRS não se apresenta adequada para 

representar a função produção do setor energético e que as considerações posteriores aos 

modelos de DEA não corrigem os erros da imposição desse tipo de retorno de escala. O 

autor propõe que até uma extensiva análise da função de custos do setor seja realizada, 

modelos de retornos variáveis de escala sejam empregados pois possibilitam capturar 

todas as complexidades de inter-relações entre inputs e outputs.  

Ainda sob o prisma dos retornos de escala na regulação, Pessanha et al. (2010) 

afirmam que o modelo CCR pode ser utilizado sem a necessidade de restrição de pesos 

recorrentes no NDRS, sendo considerado pelos autores adequado para retratar a situação 

nacional.  

Mediante essas constatações, o presente estudo considera uma modelagem 

flexível, capaz de propiciar retornos constantes e variáveis de escala. Ademais, Banker 

(2011) verificou que tantos modelos de retornos constantes, como retornos variáveis são 

implementados por reguladores em diversos países, causando certa confusão sobre qual 

modelo conceitual seria adequado. 

Essa abrangência possibilita comparar os resultados e verificar qual se apresenta 

mais apropriado para a realidade brasileira. Além disso, a modelagem de DNDEA 

combina os efeitos da estrutura e do tempo, investigando com maior profundidade do que 

os estudos já existentes na literatura nacional. 

Além da proposição de uma modelagem distinta com consideração diferenciada 

de retornos de escala, o presente estudo realiza sugestões quanto as variáveis de análise 
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ponderadas para o setor de transmissão e distribuição. Nas Figura 5 e Figura 6, estão 

descritas as variáveis implementadas em cada segmento.  

Quanto ao segmento de transmissão, propõe-se a exclusão da variável número de 

transformadores como sugerido pela ABRATE na Nota Técnica nº 196/2013, tendo em 

vista que não contribui de forma concreta para o cálculo da eficiência. Em adição a essa 

mudança, preconiza-se a implementação da variável capacidade de transmissão em 

substituição a extensão da rede. Essa modificação se encontra fundamentada nas 

considerações de Nemoto e Goto (2003) e Pessanha et al. (2010), os quais ressalvam a 

importância de referenciar não apenas a extensão da rede, mas também os diferentes 

níveis de tensão. 

Em referência as empresas de distribuição, a qualidade da energia entregue aos 

clientes finais é finalizada por meio de diferentes índices. O DEC (Duração Equivalente 

de Interrupção por Unidade Consumidora) observa a continuidade do serviço, já o FEC 

(Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) retrata a frequência 

de interrupções. 

 Os indicadores de qualidade compõem o fator X, a metodologia de cálculo do 

fator se encontra descrita no módulo 2.5 do Procedimento de Regulação Tarifária 

(PRORET). Três dos cinco fatores de qualidade estão relacionados a atendimento de 

telefone, entretanto nem todas as empresas possuem a obrigação de possuir tal serviço. 

Logo, existem dados zerados nessa configuração, o PRORET também não expõe de 

forma clara a fonte dos pesos para cada uma das variáveis.  

 Propõe-se então a utilização das variáveis DEC e FEC, tendo em vista que existem 

observações para todas as empresas e por retratar aspectos diretamente relacionados ao 

serviço prestado. No entanto, indica-se o produto dessas duas variáveis como output no 

modelo DEA por retratar a quantidade total de interrupções do fornecimento de energia. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS 

O presente capítulo apresenta a Análise Envoltória de Dados (DEA) a partir de certos 

aspectos imprescindíveis para a familiarização com a técnica. A origem, os conceitos 

iniciais, os modelos clássicos, os modelos de rede, dinâmicos e dinâmicos com estrutura 

em rede são apresentados nessa seção, bem como os principais conceitos da Programação 

Multiobjetivo. 

3.1 Origem 

A base conceitual atribuída à criação do DEA remonta ao final da década de 1950, 

com o inovador estudo de Farrell (1957). O autor investiga questões relativas a eficiência 

devido à importância dessa para as teorias econômicas e para os gestores de políticas 

econômicas. 

Em suas considerações, Farrell (1957) propõe uma avaliação distinta, 

considerando fatores além do rendimento do trabalho humano. Em grande maioria das 

situações reais, múltiplas entradas e múltiplas saídas são empregadas nos sistemas 

produtivos. Buscando retratar de forma apropriada tais sistemas, o autor desenvolve uma 

medida de eficiência considerando vários insumos e produtos. 

O trabalho supracitado também indaga sobre outras questões pertinentes para o 

desenvolvimento da técnica: as definições de diferentes tipos de eficiência, os retornos de 

escala e a fronteira de eficiência. Esses aspectos se apresentam imprescindíveis para a 

compreensão da técnica em si e de seus resultados. É importante notar que apesar da 

inspiração para a técnica analisada advir da década de 1950, as questões relativas à 

eficiência continuam atuais e cada vez mais importantes devido ao dinamismo da 

economia.  

Essa afirmação é corroborada por Fried et al.(2008), mediante as seguintes 

observações: (1) as medidas possibilitam explorar inferências para as discrepâncias nos 

resultados entre empresas, individualizando seus efeitos do cenário operacional; (2) o 

desempenho das empresas está intimamente atrelado ao desenvolvimento 

microeconômico e esse ao crescimento nas nações; e, (3) eficiência e produtividade 

representam indicadores de sucesso, métricas de performance pelas quais as empresas 

podem ser avaliadas. 
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A utilização desses critérios para a avaliação de empresas evidencia informações 

importantes sobre o curso de desenvolvimento das atividades organizacionais. Para 

muitos gestores, os indicadores financeiros se destacam, podendo ser considerados os 

mais importantes. Todavia, em estabelecimentos nos quais o objetivo final não é a geração 

de lucro, como os serviços públicos, deve ocorrer o monitoramento de desempenho 

financeiro e não financeiro dos prestadores de serviço (FRIED et al., 2008).  

 DEA auxilia em um melhor processo de tomada de decisão, pois, por meio do 

estabelecimento de uma fronteira de unidades eficientes, é possível identificar melhores 

práticas e atribuir nível de eficiência para as empresas não eficientes por meio de suas 

distâncias até a fronteira (LIU et al., 2013). 

3.2 Conceitos Iniciais 

Análise Envoltória de Dados (DEA) consiste em um método não paramétrico para 

a mensuração de eficiência de unidades tomadoras de decisão (DMU). O trabalho de 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978) é o percursor desse ramo de literatura, o qual conta 

com mais de 12000 trabalhos indexados em bases de dados de relevância como Scopus e 

Web of Science.  

Os métodos não paramétricos não necessitam definir a forma da função, no intuito 

de realizar a avaliação de eficiência. Portanto, os efeitos da forma não são combinados 

com os de ineficiência. Por outro lado, os métodos paramétricos apresentam a habilidade 

de distinguir entre ineficiência e ruído (LAMPE; HILGERS, 2015). 

No intuito de compreender a Análise Envoltória de Dados, se faz necessário 

perpassar por alguns conceitos. Essa compreensão se inicia pela definição de Unidade 

Tomadora de Decisão (DMU, do inglês Decision Making Unit), passando pelo conceito 

de modelo, fronteira e concluindo o com o esclarecimento das orientações. 

Uma definição plausível para DMU é a entidade responsável por converter 

entradas (inputs) em saídas (outputs) cujos resultados serão avaliados (KUAH; WANG, 

2011). A Figura 7 expressa a representação gráfica de uma DMU.  

 

 

Figura 7: Representação Gráfica da DMU 
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Algumas premissas básicas para a escolha de DMU’s devem ser consideradas: (1) 

realizam atividades semelhantes, produzindo produtos ou serviços comparáveis; (2) um 

conjunto de recursos semelhantes está disponível para todas as unidades; (3) devem 

operar em ambientes semelhantes, já que o ambiente externo pode influenciar 

positivamente ou negativamente as DMU’s (DYSON et al., 2001). 

A definição de DMU é abrangente, sendo capaz de abarcar a maioria dos sistemas 

produtivos. Essa abrangência pode ser considerada um dos fatores que propulsionou o 

uso de DEA como ferramenta de mensuração de eficiência. O estudo de Liu et al. (2013) 

constata um crescente número de estudos práticos e desenvolvimentos em mais de 20 

áreas distintas.  Os segmentos de Educação, Saúde, Agricultura, Transporte e Bancos 

recebem destaque no conjunto de aplicações de DEA. 

Tone (2001) reafirma que um dos principais objetivos do DEA se fundamenta na 

mensuração de eficiência da DMU. A eficiência corresponde a uma medida escalar 

variando entre zero (pior situação) e um (melhor situação). Uma DMU será considerada 

eficiente quanto sua eficiência corresponder a unidade e todas as suas variáveis de folga 

corresponderem a zero. Esse valor escalar é mensurado por meio do uso de um modelo 

de programação linear (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978; TONE, 2001). 

As DMU’s consideradas eficientes estão situadas na fronteira de eficiência e 

possuem as melhores práticas, tal configuração viabiliza benchmarks (COOK; SEIFORD, 

2009). A definição da fronteira possibilita determinar a ineficiência das demais DMU’s 

por meio da distância até a extremidade. A fronteira exibe o máximo de diversas saídas 

com diferentes combinações de entrada. Em contrapartida, também pode ser 

compreendida como a combinação mínima de insumos necessários para diversos outputs 

(LAMPE; HILGERS, 2015). 

Todavia, para compreender a eficiência, se faz indispensável assimilar o conceito 

de produtividade, sua representação matemática está exposta na Equação 1. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑠𝑎í𝑑𝑎𝑠

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

        (Equação 1)  

A produtividade pode ser contemplada em duas perspectivas: total de fatores e 

parcial de fatores. A total, como indicado pelo próprio nome, abarca todos os fatores 

utilizados na produção (COOPER; SEIFORD; TONE, 2007). Já a parcial de fatores 
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contempla apenas uma fração dos fatores. A produtividade total se torna expressiva pela 

capacidade de retratar a complexidade dos sistemas produtivos. No intuito de determinar 

esses valores, ocorre a associação de cada um deles com um peso, o qual pode ser 

vislumbrado como utilidade (ALMEIDA, 2010). A Equação 2 retrata o cálculo. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑢1𝑦1 + 𝑢2𝑦2 + ⋯ +  𝑢𝑛𝑦𝑛

𝑣1𝑥1 + 𝑣2𝑥2 + ⋯ +  𝑣𝑛𝑥𝑛
 

        (Equação 2)  

 Logo, o índice de eficiência contrapõe a produtividade da DMU com o valor 

máximo que a produtividade pode alcançar no presente momento. Essa relação é descrita 

com o auxílio da Equação 3.  

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑃

𝑃𝑚𝑎𝑥
 

 (Equação 3) 

Como mencionado anteriormente, o primeiro modelo de DEA foi desenvolvido 

em 1978. Desde então, outras modelagens emergiram ao longo de quase 40 anos de 

aplicações. Quando menciona-se modelo,  refere-se a uma representação simplificada da 

realidade.  

Ademais, os modelos de DEA tem por intuito quantificar a eficiência das DMU’s 

por meio da utilização de uma programação linear. Especificamente, DEA determina um 

conjunto de pesos de modo que a eficiência da DMU em análise em relação às outras 

DMUs seja maximizada (LERTWORASIRIKUL; CHARNSETHIKUL; FANG, 2011). 

Em sua revisão bibliográfica sobre a evolução metodológica de DEA, Cook e  

Seiford (2009) detalham os principais modelos de DEA, as abordagens primordiais para 

incorporação de restrições e multiplicadores, considerações quanto ao status das variáveis 

e modelagens para variação de dados. Quanto aos modelos, os autores acentuam os de 

retornos constantes de escala (CRS - Constant Returns to Scale), os de retornos variáveis 

de escala (VRS - Variable Returns to Scale), os modelos aditivos, os baseados em folgas 

(SBM – Slack-based Measure) e os de medidas não radiais. 

Em sua hodierna survey, Liu, Lu e Lu (2016) apontam um crescimento rápido da 

literatura de DEA, e esse é espelhado no surgimento e desenvolvimento de novos 

modelos, os quais tem se tornado tendência de aplicação entre os estudiosos e praticantes 

da área. Os modelos de rede e os dinâmicos se destacam nesse contexto. 
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  Os modelos de DEA podem apresentar três posicionamentos distintos quanto as 

orientações: orientação para as entradas (input oriented), a orientação para as saídas 

(output oriented) e os modelos baseados em folgas. Coelli, Rao e Battese (2005) afirmam 

que os modelos orientados aos inputs buscam identificar as eficiências técnicas pela 

redução proporcional do uso de entradas mantendo os níveis das saídas constantes. 

 Ademais, é possível mensurar as ineficiências como uma medida proporcional em 

relação ao aumento dos outputs, estando os inputs fixos (COELLI; RAO; BATTESE, 

2005). Uma outra abordagem surge com os modelos do tipo Slack-based Measure (SBM). 

Tone (2001) propõe que o foco não esteja apenas nos inputs ou nos outputs, mas sim em 

ambos. Com o referido enfoque, objetiva a redução de excessos nas entradas e de escassez 

nas saídas simultaneamente. 

3.3 Modelos Clássicos 

 Expostas em 1957, as originais ideias de Farrell constituem no embasamento 

teórico fundamental para o desenvolvimento dos dois primeiros modelos de DEA, 

também designados clássicos. O primeiro modelo foi proposto por Charnes, Cooper e 

Rhodes (1978) considerando retornos constantes de escala, sendo denominado CRS (do 

inglês, Constant Returns to Scale). 

O segundo, proposto por Banker, Charnes e Cooper (1984), possibilita a 

verificação de retornos variáveis de escala, sendo designado VRS (Variable Returns to 

Scale). Ambos recebem, respectivamente, a cognominação CCR e BCC em detrimento 

da sigla do nome de seus autores. 

3.3.1 Modelo de Retornos Constantes de Escala (CCR) 

Como previamente esclarecido, a Análise Envoltória de Dados é proposta no 

seminal artigo de Charnes, Cooper e Rhodes (1978). Inicialmente, os autores elaboram 

um modelo fracionário para verificar a eficiência de qualquer DMU por meio de uma 

proporção entre saídas e entradas ponderadas por seus respectivos pesos. 

Todas as DMU’s estão sujeitas as mesmas condições, o valor de eficiência 

calculado é menor ou igual a unidade. Além dessas condições, assume-se o pressuposto 

de que as DMU’s em análise são homogêneas. Esse modelo fracionário e seus termos 

estão expostos no Quadro 2. 
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A restrição 1 garante que a escolha dos pesos não resultará em valores de 

eficiência superiores a unidade. Por outro lado, a restrição 2 assegura a não negatividade 

dos pesos. Todavia, nota-se que os mesmos podem assumir valores iguais a zero. Os 

valores dos pesos preconizam a importância das variáveis e caso o modelo atribua valor 

nulo as mesmas, existe o indício de que a variável não foi significativa na avaliação. 

Quadro 2: Descrição das variáveis do modelo DEA fracionário 

𝒎𝒂𝒙 𝑬𝒇(𝒐) =  
∑ 𝒖𝒓𝒚𝒓𝒐

𝒔
𝒓=𝟏

∑ 𝒗𝒊𝒙𝒊𝒐
𝒎
𝒊=𝟏

 

Sujeito a: 
∑ 𝒖𝒓𝒚𝒓𝒋

𝒔
𝒓=𝟏

∑ 𝒗𝒊𝒙𝒊𝒋
𝒎
𝒊=𝟏

 ≤ 𝟏;                             j = 1, ..., n     (r.1) 

 

𝒖𝒓, 𝒗𝒊  ≥ 𝟎;              r = 1, ..., s;   i = 1, ..., m     (r.2) 

Onde:  

𝑬𝒇 (𝒐) = Eficiência da DMU0; 

𝒖𝒓 = Peso do output r; 

𝒗𝒊 = Peso do input i;  

𝒚𝒓𝒌 = Quantidade do output r da DMU k;  

 𝒙𝒊𝒌 = Quantidade do input i na DMU k; 

𝑥𝑖𝑜 = Quantidade do input i na DMU em análise; 

𝑦𝑟𝑜 = Quantidade do output r na DMU em análise 

j = Quantidade de DMUs;  

r = Quantidade de outputs; 

i = Quantidade de inputs. 

  

Com o emprego de artifícios matemáticos, o programa fracionário pode ser 

convertido em um problema de programação linear. Essa transformação pode resultar em 

modelos orientados as entradas ou orientados aos produtos.  

Nas duas orientações, os valores da função objetiva retornarão resultados iguais, 

isso ocorre devido ao pressuposto de retornos constantes de escala. Essa transformação 

resultará nos modelos primais, também denominados modelo dos multiplicadores. O  

Quadro 3 detalha as modelagens e suas variáveis. 

Quadro 3: Detalhamento do modelo CCR Primal e de suas variáveis 

 Modelo Primal 

 orientado aos inputs 

Modelo Primal 

orientado aos outputs 

Formulação 

Matemática 

𝑚𝑎𝑥 𝐸𝑓 (𝑜) =  ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜

𝑠

𝑟=1
 

Sujeito a: 
∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜

𝑚
𝑖=1 = 1;                                      (r.1) 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1 −  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1  ≤ 0; j=1, ..., n (r.2) 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ≥ 0;         r=1, ..., s;   i=1, ..., m   (r.3) 

𝑚𝑖𝑛 𝐸𝑓 (𝑜) =  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜

𝑚

𝑖=1
 

Sujeito a: 
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜

𝑠
𝑟=1 = 1;                            (r.1) 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1  ≤ 0;j=1, ..., n  (r.2) 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ≥ 0; r=1, ..., s;i=1, ..., m   (r.3) 

Termos das 

Equações 

𝐸𝑓 (𝑜) = Eficiência da DMU0; 

𝑢𝑟 = Peso do output r; 

𝑣𝑖 = Peso do input i; 

𝑦𝑟𝑘 = Quantidade do output r da DMU k; 

𝑥𝑖𝑘 = Quantidade do input i na DMU k; 

𝑦𝑟𝑜 = Quantidade do output r na DMU em análise; 

𝑥𝑖𝑜 = Quantidade do input i na DMU em análise; 

j = Quantidade de DMUs; 

r = Quantidade de outputs; 

i = Quantidade de inputs. 
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 A programação linear apresenta algumas propriedades, dentre elas a dualidade. 

Todo programa primal apresenta seu respectivo dual, o qual fornece informações distintas 

do primal. Nas formulações de DEA, o problema dual recebe também as denominações 

de modelo do envelope ou forma de envelopamento.  

O número de restrições do modelo dual se apresenta inferior ao modelo primal, 

por isso, é normalmente utilizado para solucionar os problemas (COELLI; RAO; 

BATTESE, 2005). Além de maior simplicidade de resolução, o modelo dual fornece as 

metas para as DMU’s sendo uma ferramenta de benchmark. Zhu (2014) afirma que na 

perspectiva dual, acrescenta-se a variável 𝜆𝑘, um escalar não negativo correspondente a 

DMU k. O detalhamento dos modelos duais situa-se no Quadro 4. 

Quadro 4: Detalhamento do modelo CCR Dual e de suas variáveis 

 Modelo Dual 

orientado aos inputs 

Modelo Dual  

orientado aos outputs 

Formulação 

Matemática 

𝑚𝑖𝑛 𝜃 

Sujeito a: 
∑ 𝑥𝑖𝑘𝜆𝑘

𝑛
𝑘=1 ≤  𝜃𝑥𝑖𝑜;          i = 1, ..., m         (r.1) 

∑ 𝑦𝑟𝑘𝜆𝑘
𝑛
𝑘=1 ≥  𝑦𝑟𝑜;            r = 1, ..., s          (r.2)    

𝜆𝑘  ≥ 0;                                ∀𝑗                    (r.3) 

𝑚𝑎𝑥 𝜂 

Sujeito a: 
∑ 𝑥𝑖𝑘𝜆𝑘

𝑛
𝑘=1 ≤ 𝑥𝑖𝑜;                i = 1, ..., m         (r.1) 

∑ 𝑦𝑟𝑘𝜆𝑘
𝑛
𝑘=1 ≥  𝑦𝑟𝑜𝜂;            r = 1, ..., s          (r.2)    

𝜆𝑘  ≥ 0;                                   ∀𝑗                       (r.3) 

Termos das 

Equações 

𝜃 = Eficiência; 

𝜂 = Inverso da eficiência; 

𝜆𝑘 = Participação da DMU k na meta da DMU em análise; 

𝑦𝑟𝑘 = Quantidade do output r da DMU k; 

𝑥𝑖𝑘 = Quantidade do input i na DMU k; 

𝑦𝑟𝑜 = Quantidade do output r na DMU em análise; 

𝑥𝑖𝑜 = Quantidade do input i na DMU em análise; 

n = número de unidades em avaliação; 

m = número de inputs; 

s = número de outputs; 

 

A contribuição de maior relevância do modelo dual consiste no cálculo das metas 

para DMU’s ineficientes. Com o propósito de constatar tais valores, um procedimento de 

quatro etapas pode ser aplicado: (1) calcular a eficiência das DMU’s; (2) determinar valor 

das variáveis lambda para cada DMU em observação; (3) multiplicar cada lamba da etapa 

2 com as entradas e saídas das DMU’s correspondentes; e (4) realizar este procedimento 

para todas as DMU’s da amostra (ALMEIDA, 2010). 

Outro aporte advindo do modelo dual consiste no reconhecimento dos 

benchmarks.  Para realizar tal identificação, observa-se o valor atribuído a 𝜆𝑘. Quando o 

valor de  𝜆𝑘 corresponder a zero, têm-se o indicativo de que a DMUk  não representa um  

benchmark para a DMU em investigação (ALMEIDA, 2010). É preciso ressaltar que mais 

de uma DMU pode ser considerada benchmark, e quanto maior o valor de 𝜆𝑘, maior a 

importância da DMUk  para a unidade ineficiente. 
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 O modelo CCR considera retornos simétricos entre insumos e produtos, possuindo 

um axioma de proporcionalidade. Ou seja, um aumento nas entradas resultará em um 

incremento proporcional nas saídas, sendo o mesmo também válido para reduções nos 

inputs. Todavia, essas considerações não se aplicam em algumas circunstâncias. Por 

intermédio da constatação dessa limitação, Banker, Charnes e Cooper (1984) propõem 

um modelo com o axioma de convexidade, tal modificação viabiliza retornos variáveis 

de escala. 

3.3.2 Modelo de Retornos Variáveis de Escala (BCC) 

O modelo BCC pode ser considerado um aprimoramento do modelo CCR. As 

modelagens se diferenciam pela adição de uma nova variável na configuração mais 

recente. Essa inserção propicia determinar os retornos de escala das operações 

investigadas (BANKER; CHARNES; COOPER, 1984). 

Do ponto de vista da teoria econômica, os retornos de escala apresentam três 

possibilidades: (1) retornos constantes (CRS, do inglês Constant Returns to Scale): um 

aumento dos inputs promove um crescimento proporcional nas saídas; (2) retornos 

crescentes (IRS, do inglês Increasing Returns to Scale): quando o incremento nas 

entradas acarreta em uma expansão mais que proporcional dos outputs; (3) retornos 

decrescentes (DRS, do inglês Decreasing Returns to Scale), representa a situação oposta 

dos retornos crescentes, um aumento nos inputs gera uma modificação proporcionalmente 

inferior nos produtos (LERTWORASIRIKUL; CHARNSETHIKUL; FANG, 2011). 

A incorporação de uma nova variável é o que possibilita a consideração de 

retornos variáveis de escala pelo BCC. No modelo orientado aos inputs, u* representa 

essa variável. Já na orientação aos produtos, v* retrata a variável acrescida. O Quadro 5 

ilustra as duas orientações do BCC. 

O modelo CCR assume uma expansão radial e redução de todas as DMU’s 

observadas, já o modelo BCC apenas aceita as combinações convexas das DMU’s como 

a possibilidade de produção definida. Se uma DMU é totalmente eficiente nas pontuações 

CRR e BCC, ela opera no tamanho da escala mais produtiva. Entretanto, se a pontuação 

no BCC for igual a unidade e a mesma condição não for notada no CCR, então é 

localmente eficiente, mas não globalmente eficiente devido ao seu tamanho de escala 

(SARICA; OR, 2007). 
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 Ainda sob esse prisma de pensamento, é possível definir matematicamente o 

conceito de economia de escala como a relação entre a eficiência obtida pela DMU no 

modelo CCR e a eficiência observada no modelo BCC. Por definição, esse valor não deve 

ser superior a unidade (SARICA; OR, 2007). O Quadro 5 elucida as formulações dos 

modelos primais. Por outro lado, o Quadro 6 explicita o relacionamento entre a variável 

inserida no BCC e os retornos de escala. 

Quadro 5: Detalhamento do modelo BCC Primal e de suas variáveis 

 Modelo Primal  

orientado aos inputs 

Modelo Primal  

orientado aos outputs  

Formulação 

Matemática 

𝑚𝑎𝑥 𝐸𝑓 (𝑜) =  ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜

𝑠

𝑟=1
+ 𝑢∗ 

Sujeito a: 
∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜

𝑚
𝑖=1 = 1;                                                 R.1 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 + 𝑢∗ ≤ 0; j=1,...,n R.2    

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ≥ 0;              r=1, ..., s;   i=1, ..., m    R.3 

𝑚𝑖𝑛 𝐸𝑓 (𝑜) =  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜

𝑚

𝑖=1
+  𝑣∗ 

Sujeito a: 
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑜

𝑠
𝑟=1 = 1;                                                R.1 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 + 𝑣∗ ≤ 0;j=1,...,n R.2 

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖  ≥ 0;                r=1, ..., s;   i=1, ...,m  R.3 

Termos das 

Equações 

Onde: 

𝐸𝑓 (𝑜) = Eficiência da DMU0; 

𝑢𝑟 = Peso do output r; 

𝑣𝑖 = Peso do input i; 

𝑦𝑟𝑘 = Quantidade do output r da DMU k; 

𝑥𝑖𝑘 = Quantidade do input i na DMU k; 

𝑦𝑟𝑜 = Quantidade do output r na DMU em análise; 

𝑥𝑖𝑜 = Quantidade do input i na DMU em análise; 

j = Quantidade de DMUs; 

r = Quantidade de outputs; 

i = Quantidade de inputs; 

𝑢∗ e 𝑣∗ = coeficientes de retorno a escala. 

 

Quadro 6: Retornos de escala no modelo primal 

Tipo de 

Retorno 
Detalhamento 

Orientação 

as entradas 

Orientação 

aos produtos 

Decrescente 

Incremento do número de inputs 

promove acréscimo inferior do que 

proporcional nos outputs 

u>0 v<0 

Constante 

Incremento do número de inputs 

promove acréscimo proporcional 

nos outputs 

u=0 v=0 

Crescente 

Incremento do número de inputs 

promove acréscimo superior do que 

proporcional nos outputs 

u<0 v>0 

 

O valor obtido com o modelo BCC pode ser denominado eficiência técnica pura 

(PTE), retratando a capacidade de utilizar os bens disponíveis. A eficiência técnica global 

(OTE) remete a eficiência do modelo CCR. Por outro lado, eficiência de escala (SE) 

conceitua a possibilidade de beneficiar a operação em ponto no qual a fronteira de 

produção exibe retornos constantes de escala.  
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De forma similar ao CCR, Banker, Charnes e Cooper (1984) propõem o modelo 

dual do BCC. A diferença entre ambos consiste na inserção de uma restrição de 

convexidade: ∑ 𝜆𝑘 = 1𝑛
𝑘=1 . As modelagens duais do BCC estão expostas no Quadro 7. 

Se faz importante denotar duas consequências advindas do relaxamento dos 

retornos de escala.  Diferentemente do CCR, as orientações de input e output do BCC 

fornecem resultados distintos para a função objetivo. Ademais, um maior número de 

DMU’s podem ser consideradas eficientes. 

Quadro 7: Detalhamento do modelo BCC Dual e de suas variáveis 

 
Modelo Dual  

orientado aos inputs 

Modelo Dual  

orientado aos outputs 

Formulação 

Matemática 

𝑚𝑖𝑛 𝜃 

Sujeito a: 
∑ 𝑥𝑖𝑘𝜆𝑘

𝑛
𝑘=1 ≤  𝜃𝑥𝑖𝑜;          i = 1, ..., m         (R.1) 

∑ 𝑦𝑟𝑘𝜆𝑘
𝑛
𝑘=1 ≥  𝑦𝑟𝑜;            r = 1, ..., s          (R.2) 

∑ 𝜆𝑘 = 1; 1
𝑘=1                                                (R.3) 

𝜆𝑘  ≥ 0;                                ∀𝑗                       (R.4) 

𝑚𝑎𝑥 𝜂 

Sujeito a: 
∑ 𝑥𝑖𝑘𝜆𝑘

𝑛
𝑘=1 ≤ 𝑥𝑖𝑜;                i = 1, ..., m         (R.1) 

∑ 𝑦𝑟𝑘𝜆𝑘
𝑛
𝑘=1 ≥  𝑦𝑟𝑜𝜂;            r = 1, ..., s          (R.2) 

∑ 𝜆𝑘 = 1; 1
𝑘=1                                                   (R.3)    

𝜆𝑘  ≥ 0;                                   ∀𝑗                       (R.4) 

Termos das 

Equações 

Onde: 

𝜃 = Eficiência; 

𝜂 = Inverso da eficiência; 

𝜆𝑘 = Participação da DMU k na meta da DMU em análise; 

𝑦𝑟𝑘 = Quantidade do output r da DMU k; 

𝑥𝑖𝑘 = Quantidade do input i na DMU k; 

𝑦𝑟𝑜 = Quantidade do output r na DMU em análise; 

𝑥𝑖𝑜 = Quantidade do input i na DMU em análise; 

n = número de unidades em avaliação; 

m = número de inputs; 

s = número de outputs. 

 

Os modelos clássicos de DEA percebem as DMU’s como uma unidade. Essa 

suposição desconsidera os processos internos. Logo, os decisores possuem informações 

relativas a performance do conjunto, mas estão desprovidos do conhecimento dos 

processos causadores de ineficiências no sistema (KAO; HWANG, 2011). Com o intuito 

de subrepurjar tais limitações, emergem os modelos de redes. Considerações sobre tal 

modelagem são detalhadas na seguinte seção. 

3.4 DEA em redes (NDEA) 

Os modelos clássicos de DEA vislumbram os sistemas como uma unidade, 

desconsiderando, assim, as relações internas (TONE; TSUTSUI, 2009). De modo geral, 

essas modelagens abordam as DMU’s como “caixas pretas”, nas quais um conjunto de 

inputs exógenos (recursos) entram na unidade e emergem como um conjunto de outputs 

finais, sem informação sobre o processo interno (FÄRE; GROSSKOPF; WHITTAKER, 

2014). 
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Os modelos de DEA em rede (do inglês, Network DEA, NDEA) consideram que 

a eficiência global de um sistema consiste em uma composição dos diferentes processos 

(sub-DMU’s ou SDMU’s) conectados por produtos intermediários consumidos 

internamente ao sistema (LOZANO, 2015). Com o auxílio da Figura 8, se faz possível 

assemelhar as diferenças entre a análise das DMU nos modelos clássicos e nos de redes. 

 

Figura 8: Diferença entre a representação da DMU em modelos clássicos e modelos de rede 

A compreensão da necessidade de considerar a estrutura interna da DMU na 

verificação de eficiência não é recente. Os estudos de Charnes et al.(1986) e Wang, Gopal 

e Zionts (1997) dispõem as primeiras considerações acerca do desmembramento de uma 

operação em dois processos. Existem casos ainda mais complexos, nos quais a operação 

completa deve ser segregada em mais de dois estágios (KAO, 2014). 

Estudos mais recentes corroboram as afirmações prévias. Kao e Hwang (2008) e 

Kao e Hwang (2010) atentam para outros aspectos importantes na consideração da 

estrutura interna das DMU’s. O primeiro estudo refere-se à desconsideração da rede 

interna, o que acarreta em resultados enganosos. Análises com modelos clássicos podem 

inferir sistemas eficientes, quando seus processos não o são. Já, Kao e Hwang (2010) 

contemplam a existência de casos em que todos os processos de uma DMU possuem 

performance inferior a outras DMU’s, contudo a eficiência global do sistema indica 

resultados superiores as demais. 

Färe e Grosskopf (2000) se apresentam como um dos pioneiros em apresentar uma 

modelagem matemática para mensurar a eficiência em redes. Os autores buscaram a 

proposição de três modelos distintos. Tais proposições possibilitariam a aplicabilidade 

em situações diversas, aumentando a abrangência das análises. 

As três situações estudadas pelos autores correspondem aos seguintes pontos: (1) 

modelo de rede estático, que possibilita analisar a alocação de produtos intermediários; 

(2) modelo de rede dinâmica: a configuração estrutural possibilita notar se um período 
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possui algum impacto nos demais, além disso considera que os produtos intermediários 

atuam como input para o estágio seguinte; (3) adoção de tecnologia: considera e investiga 

produção em maquinários distintos, com a possibilidade de identificar qual tecnologia 

será escolhida. 

 Kao (2009) adereça outra particularidade dos modelos de redes. Diferentemente 

dos modelos clássicos, o NDEA não possui uma forma padrão, tendo em vista que isso 

depende da estrutura da rede em foco. O autor ressalta a existência de duas tipologias 

básicas de rede: em série e em paralelo.  

Entretanto, em diversas situações reais, as redes não se portam apenas de forma 

em série ou em paralelo. Logo, o autor propõe uma modelagem empregando processos 

do tipo dummy, visando representar as estruturas mistas de maior complexidade. O 

modelo relacional proposto por c possibilita a verificação de eficiência global e mensura 

a eficiência de cada divisão das DMU’s.  

O estudo de  Kao e Hwang (2008) retrata uma situação com apenas dois estágios. 

Apesar de aparentemente simples, tal configuração pode ter sua complexidade 

matemática intensificada ao considerar questões como compartilhamento de inputs (Chen 

et al., 2010); compartilhamento de inputs e outputs (Li et al., 2016) e compartilhamento 

de entradas e medidas intermediárias livres (MA, 2015). 

Essas situações são averiguadas por Cook e Seiford (2009) em suas considerações 

sobre modelos multi-estágios e por Halkos, Tzeremes e Kourtzidis (2014), os quais 

buscam fazer uma classificação unificada de modelos de dois estágios. Esses autores 

sugerem quatro classes para alocar as diversas situações (1) dois estágios independentes; 

(2) dois estágios conectados considerando interação entre ambos; (3) modelos relacionais; 

(4) modelos teóricos de jogos, considerando cooperação e não cooperação. 

Além dos modelos já mencionados, outros são similarmente verificados na 

literatura: o modelo de redes do tipo SBM proposto por Tone e Tsutsui (2009), o modelo 

aditivo de Chen et al. (2009), o modelo de ineficiência SBM de Fukuyama e Weber 

(2010), o SBM modificado para unir aspectos do modelo de Kao (2009) e de Tone e 

Tsutsui (2009) proposto por Lozano (2015).  

A diversidade de estudos apresentadas nesse tópico corrobora com os resultados 

de Liu, Lu e Lu (2016) em relação as frentes de pesquisa de DEA. As descobertas da 

survey indicam que o DEA em redes, SBM e o DEA dinâmico representam destaque no 

conjunto dos temas atuais e relevantes desse ramo literário. 
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3.5 DEA Dinâmico (DDEA) 

 Os modelos dinâmicos de DEA consideram interdependência entre os diferentes 

períodos de observação. Em se tratando de mensuração de eficiência, existe a 

quantificação da conversão de inputs em outputs da unidade em foco. Encontra-se na 

literatura, uma dominância de modelos estáticos, nos quais há o pressuposto de consumo 

e produção no mesmo período de tempo (FALLAH-FINI; TRIANTIS; JOHNSON, 

2014). 

 O termo DEA Dinâmico sinaliza a aplicação de modelos de DEA com a finalidade 

de descrever inter-relações entre períodos individuais e o uso de métodos de solução 

associados para calcular as eficiências relativas para um conjunto de DMU’s multi-

período (KAO, 2013). A Figura 9 exibe graficamente a diferença entre a modelagem 

clássica e dinâmica. 

 

Figura 9: Diferença entre os modelos clássicos e dinâmicos 

A interdependência temporal entre diferentes períodos pode ser atribuída a uma 

ou a uma combinação de cinco fatores associados aos aspectos dinâmicos da produção: 

(1) atrasos na produção; (2) inventários; (3) capital ou fatores quase-fixos; (4) ajustes de 

custos; e, (5) melhorias incrementais e modelos de aprendizagem (FALLAH-FINI; 

TRIANTIS; JOHNSON, 2014). A distinção entre os modelos dinâmicos e os modelos 

clássicos de DEA está na existência de variáveis (carry-over) vinculando dois períodos 
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consecutivos de tempo (TONE; TSUTSUI, 2010). A Figura 9 explicita as diferenças dos 

modelos clássicos e dinâmicos. 

Relativamente a configuração, a estrutura dinâmica assemelha-se ao modelo de 

redes em série, pois os inputs, outputs e produtos intermediários (carry-overs) são os 

mesmos para todos os períodos (KAO, 2014). Os modelos dinâmicos mensuram 

eficiência em uma perspectiva agregada, na qual a variável de link conecta os períodos 

(MARIZ; ALMEIDA; ALOISE, 2018) .O estudo de Färe e Grosskopf (1996) introduz 

aspectos dinâmicos de produção e formaliza as conexões entre atividades por meio de 

intermediários na literatura de DEA.  

As proposições de Färe e Grosskopf (1996), Nemoto e Goto (1999) e Nemoto e 

Goto (2003) podem ser consideradas como estruturais para as demais formulações de 

modelos dinâmicos. No arcabouço conceitual apresentado por de Nemoto e Goto (1999) 

está fundamentado em um sistema de produção multi-período mais simples do que o do 

estudo inicial. A modelagem proposta se aproxima da teoria de investimento com ajuste 

de custos (NEMOTO; GOTO, 1999). 

Nemoto e Goto (2003) implementam o procedimento proposto no estudo de 

Nemoto e Goto (1999), expandindo as considerações de duas formas. Em primeiro lugar, 

os autores apresentam um esquema de medição de eficiências dinâmicas em insumos 

quasi-fixos e seus processos de ajuste. Em segundo lugar, ilustram como o 

comportamento de investimento pode ser modelado com uma técnica DEA 

Após essas proposições outros modelos teóricos foram propostos, como  Sueyoshi 

e Sekitani (2005) e também aplicados em situações distintas, dentre esses pode-se citar: 

Agricultura (Jaenicke, 2000), Educação (Emrouznejad e Thanassoulis, 2005), Criações 

(Silva e Stefanou, 2007), Energia (Tone e Tsutsui, 2010; Von Geymueller, 2009) e 

Florestas (Kao, 2013). 

Em meio ao avultado número de publicações na área, os estudos de Tone e Tsutsui 

(2010) e Kao (2013) recebem destaque. O modelo de Tone e Tsutsui (2010), intitulado 

de SBM dinâmico (DSBM, do inglês Dynamic SBM), consiste em um incremento do 

modelo SBM em redes (Tone e Tsutsui, 2009). A modelagem possui características não 

radiais, o que possibilita tratar entradas e saídas individualmente, permitindo obter 

eficiências de fator de entrada e saída não uniformes (TONE; TSUTSUI, 2010). 

Outra contribuição importante dessa modelagem consiste na categorização dos 

carry-overs. Essas variáveis podem pertencer a uma de quatro classes: (1) desejável 
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(bom), (2) indesejável (ruim), (3) discricionário (livre) e (4) discricionário (fixo). As 

considerações viabilizam a ponderação de características reais das circunstâncias 

analisadas. 

Similarmente ao modelo dinâmico de Tone e Tsutsui (2010), a proposição de  Kao 

(2013) representa um prolongamento do modelo de redes relacional desenvolvido em Kao 

(2009). Devido a essa conjuntura, passa a ser reconhecido na literatura como modelo 

dinâmico relacional, no qual a eficiência do sistema é calculada a partir da relação entre 

os processos de cada período. 

Uma apuração cuidadosa possibilita identificar que o ambiente dinâmico relatado 

por Kao (2013) é uma sobreposição de um sistema em série com um em paralelo. 

Horizontalmente, descreve um sistema em série, no qual cada processo consume produtos 

intermediários oriundos do estágio anterior com o propósito de produzir a mesma saída 

para o consumo na etapa posterior. Verticalmente, corresponde a um sistema em paralelo, 

no qual cada processo absorve os mesmos inputs exógenos, fornecendo os mesmos 

outputs exógenos (KAO, 2014). 

Mediante o exposto, verifica-se que o uso do NDEA se apresenta adequado para 

investigar sub-divisões de uma DMU. Por outro lado, em situações considerando multi-

períodos, faz-se uso do DDEA. Tanto as modelagens de rede, como as dinâmicas possuem 

formulações matemáticas distintas.  

Quadro 8: Modelo dinâmico de Kao (2013) 

• Função Objetivo (eficiência global) 

 

𝐸𝑜 = max ∑ urYro +

s

r=1

∑ 𝑤𝑓

𝑔

𝑓=1

𝑍𝑓𝑜
(0)

 

Sujeito a: 

• Restrição de linearização  

∑ vi xio +

m

i=1

∑ 𝑤𝑓

𝑔

𝑓=1

𝑍𝑓𝑜
(𝑝)

= 1 

• Restrição Global 

∑ vi Xij + ∑ 𝑤𝑓

𝑔

𝑓=1

𝑍𝑓𝑗
(0)

 −

m

i=1

∑ ur𝑌rj

s

r=1

− ∑ 𝑤𝑓

𝑔

𝑓=1

𝑍𝑓𝑗
(𝑝)

 ≥ 0 (j = 1, … , n) 

 

• Restrições das divisões 

∑ vi 𝑋𝑖𝑗
(𝑡)

+ ∑ 𝑤𝑓

𝑔

𝑓=1

𝑍𝑓𝑗
(𝑡−1)

 −

m

i=1

∑ ur𝑌𝑟𝑗
(𝑡)

s

r=1

−  ∑ 𝑤𝑓

𝑔

𝑓=1

𝑍𝑓𝑗
(𝑡)

 ≥ 0 (j = 1, … , n) 

𝑣𝑖 , 𝑢𝑟,𝑤𝑓 ≥ 휀, 𝑖 = 1, … , 𝑚; 𝑟 = 1, … , 𝑠; 𝑓 = 1, … , 𝑔; 𝑡 = 1, … , 𝑇 
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Essas formulações são oriundas das considerações dos autores que propõem a 

modelagem. Nesse contexto, o presente estudo seleciona para a aplicação no método de 

pesquisa a modelagem dinâmica de Kao (2013), a qual se encontra expressa 

matematicamente no Quadro 8, a qual considera retornos constantes de escala e 

orientação para redução dos insumos. 

Atualmente, muitos estudos considerando questões dinâmicas se encontram 

restritos a modelo de caixa preta para cada intervalo de tempo. A expansão dessa 

abordagem para consideração de modelos dinâmicos com estrutura em redes consiste em 

um tópico desafiador a ser explorado (KAO, 2014). 

 

3.6 DEA Dinâmico com estrutura em redes (DNDEA) 

As proposições relativas a modelos de DEA em redes e a modelos dinâmicos estão 

presentes na literatura a um certo período de tempo. Todavia, a consolidação de ambos 

em uma única modelagem consiste em uma inclinação metodológica recente na literatura 

de DEA (AVKIRAN; MCCRYSTAL, 2013) .  

As estruturas organizacionais, em sua maioria, podem ser caracterizadas pela 

existência de processos estruturados em redes e relacionados por meio de múltiplas 

entradas e saídas ao longo do tempo. Mediante tal cenário,  múltiplos estágios dinâmicos 

conectados por links de estrutura de rede em cada análise de período se fazem necessários 

para representar a realidade de forma apropriada (CHAO; YU; WU, 2015). 

A combinação dos modelos de rede e dinâmicos permite não apenas a verificação 

da eficiência global da DMU ao longo do período de observação, mas também, conduzir 

uma análise minuciosa. Ou seja, observar a mudança da eficiência do período e a 

modificação dinâmica da eficiência divisional das DMU’s (TONE; TSUTSUI, 2014). 

Com o propósito de responder a esses questionamentos, o DNDEA apresenta uma 

estrutura que, de acordo com Färe, Grosskopf e Whittaker (2014), consiste da interação 

de um número finito de modelos estáticos. A Figura 10 expõe tal organização. 
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Figura 10: Representação da estrutura da DMU em modelos DNDEA 

 

A proposição das distintas modelagens DNDEA possibilita abrir a caixa preta dos 

modelos tradicionais por considerar os diferentes scores de eficiência das SDMU’s e os 

efeitos de transição entre sub-unidades de um período para outro. Esse arcabouço 

viabiliza ponderações sobre as organizações heterogêneas das DMU’s, nas quais as 

divisões estão mutuamente conectadas por variáveis do tipo link e pela troca interna de 

produtos intermediários (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2014; KHUSHALANI; 

OZCAN, 2017). 

O estudo de Chen (2009) expressa a proposta inicial verificada na literatura para 

a união das considerações dinâmicas e de redes. Esse autor incorpora os efeitos dinâmicos 

na estrutura de redes para calcular inicialmente a eficiência das SDMU’s e em seguida a 

eficiência do sistema. Essa abordagem é intitulada de medida de eficiência ѱ, a qual 

representa o requerimento mínimo de inputs agregados em relação à produção final 

agregada no período (CHEN, 2009). 

Após a proposição da medida de eficiência ѱ de Chen (2009), outras metodologias 

surgem abarcando as questões de estrutura de redes e as considerações relativas ao efeito 

da passagem de tempo foram desenvolvidas. Dentre as distintas proposições verificadas 

na literatura e detalhadas próximo capítulo, o presente estudo se propõe a comparar os 

resultados de duas modelagens DNDEA. A primeira é a proposta por Tone e Tsutsui 

(2014) e a segunda por Omrani e Soltanzadeh (2016), ambas considerando retornos 

constantes de escala e orientação para redução dos inputs 
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A escolha dessas duas modelagens dentre as demais na literatura, advém do 

destaque de modelos baseados em folga (SMB- Tone e Tsutsui (2014)) e dos modelos 

relacionais (Kao (2009) e Kao (2013)). A modelagem de Omrani e Soltanzadeh (2016) 

consiste na combinação das modelagens relacionais previamente mencionadas. Essa 

contraposição visa compreender qual dessas retrata melhor a realidade investigada. A 

modelagem de Tone e Tsutsui (2014) inicia as ponderações referentes ao modelo pela 

definição de notações, as quais podem ser visualizadas no Quadro 9. 

Quadro 9: Notações do modelo DNSBM de Tone e Tsutsui (2014) 

Notação Descrição 

DMUk Unidade de observação 

Divisões Correspondem as estruturas internas das DMU’s 

Períodos Correspondem ao intervalo de análise 

Inputs Recursos consumidos pela DMUk em uma divisão K e no período T 

Output Produtos da DMUk em uma divisão K e no período T 

Link Produto intermediário que conecta as divisões 

Carry-over Característica de transferência da DMUk do período T para T+1 

 

Em seguida, o conjunto de possibilidades de produção é defino e detalhado, como 

explicita o Quadro 10. Com o propósito de refletir adequadamente as relações entre 

divisões e períodos, os autores propõem quatro grupos distintos de classificação. 

Os links podem ser: (1) livres, as atividades de ligação são livremente 

determinadas (discricionárias); (2) fixos, as atividades de ligação permanecem inalteradas 

(não-discricionárias); (3) entradas, as atividades de ligação são vislumbradas como inputs 

para divisão seguinte; (4) saídas, as atividades de ligação são vislumbradas como outputs 

da divisão predecessora. 

Em contrapartida, os carry-overs são categorizados como: (1) desejável (bom), 

como lucro transportado e saldo líquido transitado para o próximo período, os quais são 

tratados como outputs e seus valores são restritos a serem menor do que os valores 

observados; (2) indesejável (mau), como débitos ou estoque morto, os quais são tratados 

como inputs e seus valores são restritos para não serem maiores do que os valores 

observados; (3) discricionário (livre), os quais podem ser manipulados livremente e seus 

valores podem ser maiores ou menores do que o valor observado; e (4) não discricionário 

(fixo), que estão além do controle de uma DMU e seu valor é fixado ao nível observado. 

A verificação de eficiência no modelo considera a eficiência da DMU em todo o 

período, a eficiência divisional e de período (TONE; TSUTSUI, 2014). A formulação 

matemática para o cálculo da eficiência das DMU’s se encontra exposta no Quadro 11 . 
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Quadro 10: Conjunto de Possibilidades de Produção DNSBM 

 
Quadro 11: Programação para cálculo de eficiência global no modelo de Tone e Tsutsui (2014) 

 

• Função Objetivo (eficiência global) 

𝜃𝑜
∗ = 𝑚𝑖𝑛

∑ 𝑊𝑡 [∑ 𝑤𝑘𝐾
𝑘=1 [1 −

1
𝑚𝑘 + 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘 + 𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘

(∑
𝑠𝑖𝑜𝑘

𝑡−

𝑥𝑖𝑜𝑘
𝑡 + ∑

𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑖𝑛
𝑡

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑖𝑛
𝑡

𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘
(𝑘ℎ)𝑙=1

𝑚𝑘
𝑖=1 + ∑

𝑠𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑

(𝑡,𝑡+1)
𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘
𝑘𝑙=1 )]]𝑇

𝑡=1

∑ 𝑊𝑡 [∑ 𝑤𝑘𝐾
𝑘=1 [1 −

1
𝑟𝑘 + 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘 + 𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘

(∑
𝑠𝑟𝑜𝑘

𝑡−

𝑦𝑟𝑜𝑘
𝑡 + ∑

𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑜𝑢𝑡
𝑡

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑜𝑢𝑡
𝑡

𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘
(𝑘ℎ)𝑙=1

𝑟𝑘

𝑟=1 + ∑
𝑠𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑

(𝑡,𝑡+1)

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑

(𝑡,𝑡+1)
𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘

𝑘𝑙=1 )]]𝑇
𝑡=1

 

Sujeito a: 

• Restrições dos inputs e outputs:  

𝑥𝑜𝑘
𝑡 = 𝑋𝑘

𝑡𝜆𝑘
𝑡 + 𝑠𝑘𝑜

𝑡−  (∀𝑘, ∀𝑡);  𝑋𝑘
𝑡 = (𝑥1𝑘

𝑡 , … , 𝑥𝑛𝑘
𝑡 ) ∈  𝑅𝑚𝑘 𝑥 𝑛; 

𝑦𝑜𝑘
𝑡 = 𝑌𝑘

𝑡𝜆𝑘
𝑡 + 𝑠𝑘𝑜

𝑡+  (∀𝑘, ∀𝑡);  𝑌𝑘
𝑡 = (𝑦1𝑘

𝑡 , … , 𝑦𝑛𝑘
𝑡 ) ∈  𝑅𝑟𝑘 𝑥 𝑛; 

𝑒𝜆𝑘
𝑡 = 1  (∀𝑘, ∀𝑡); 

𝜆𝑘
𝑡 ≥ 0,  𝑠𝑘𝑜

𝑡− ≥ 0, 𝑠𝑘𝑜
𝑡+ ≥ 0; 

• Restrições dos links:  

𝑍(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒
𝑡 𝜆ℎ

𝑡 = 𝑍(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒
𝑡 𝜆𝑘

𝑡    (∀(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒, ∀𝑡);   𝑍(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒
𝑡 = (𝑧1(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒

𝑡 , … , 𝑧𝑛(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒
𝑡 ) ∈  𝑅𝐿(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑥 𝑛 ; 

𝑍(𝑘ℎ)𝑓𝑖𝑥
𝑡 𝜆ℎ

𝑡 = 𝑍(𝑘ℎ)𝑓𝑖𝑥
𝑡 𝜆𝑘

𝑡            (∀(𝑘ℎ)𝑓𝑖𝑥, ∀𝑡);   𝑍(𝑘ℎ)𝑓𝑖𝑥
𝑡 = (𝑧1(𝑘ℎ)𝑓𝑖𝑥

𝑡 , … , 𝑧𝑛(𝑘ℎ)𝑓𝑖𝑥
𝑡 ) ∈  𝑅𝐿(𝑘ℎ)𝑓𝑖𝑥 𝑥 𝑛; 

𝑍(𝑘ℎ)𝑖𝑛
𝑡 𝜆ℎ

𝑡 = 𝑍(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡
𝑡 𝜆𝑘

𝑡   (∀(𝑘ℎ)𝑖𝑛, ∀(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡, ∀𝑡);   𝑍(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒
𝑡 = (𝑧1(𝑘ℎ)𝑖𝑛

𝑡 , … , 𝑧𝑛(𝑘ℎ)𝑖𝑛
𝑡 ) ∈  𝑅𝐿(𝑘ℎ)𝑖𝑛 𝑥 𝑛; 

 𝑍(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡
𝑡 = (𝑧1(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡

𝑡 , … , 𝑧𝑛(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡
𝑡 ) ∈  𝑅𝐿(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡 𝑥 𝑛; 

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒
𝑡 = 𝑍(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒

𝑡 𝜆𝑘
𝑡 +  𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒

𝑡 ;    𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒
𝑡 ∈  𝑅𝐿𝑘ℎ; 

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑓𝑖𝑥
𝑡 = 𝑍(𝑘ℎ)𝑓𝑖𝑥

𝑡 𝜆𝑘
𝑡                   (∀(𝑘, ℎ)𝑓𝑖𝑥, ∀𝑡); 

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑓𝑖𝑥
𝑡 = 𝑍(𝑘ℎ)𝑓𝑖𝑥

𝑡 𝜆ℎ
𝑡                   (∀(𝑘, ℎ)𝑓𝑖𝑥, ∀𝑡); 

Conjunto de Possibilidades  de Produção : Pt  = {𝑥𝑘
𝑡 , 𝑦𝑘

𝑡 , 𝑧(𝑘ℎ)
𝑡 , 𝑧𝑖𝑘

(𝑡,𝑡+1)
} (t = 1, ..., T) 

𝑥𝑘
𝑡 ≥ ∑ 𝑥𝑗𝑘

𝑡 𝜆𝑗𝑘
𝑡𝑛

𝑗=1                               (∀𝑘, ∀𝑡);  

𝑦𝑘
𝑡 ≥ ∑ 𝑦𝑗𝑘

𝑡 𝜆𝑗𝑘
𝑡𝑛

𝑗=1                               (∀𝑘, ∀𝑡);  

𝑧(𝑘ℎ)𝑙

𝑡 ≥, =, ≤ ∑ 𝑧𝑗(𝑘ℎ)𝑙

𝑡 𝜆𝑗𝑘
𝑡𝑛

𝑗=1          (∀𝑙, ∀(𝑘ℎ)𝑙 , ∀𝑡); como outputs de k no período t;          (*) 

𝑧(𝑘ℎ)𝑙

𝑡 ≥, =, ≤ ∑ 𝑧𝑗(𝑘ℎ)𝑙

𝑡 𝜆𝑗ℎ
𝑡𝑛

𝑗=1          (∀𝑙, ∀(𝑘ℎ)𝑙 , ∀𝑡); como inputs para h no período t;         (*) 

𝑧𝑘𝑙

(𝑡,𝑡+1)
≥, =, ≤ ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙

(𝑡,𝑡+1)
𝜆𝑗𝑘

𝑡𝑛
𝑗=1     (∀𝑙, ∀𝑘, 𝑡 = 1, … , 𝑇 − 1); como carry-over de t;            (*) 

𝑧𝑘𝑙

(𝑡,𝑡+1)
≥, =, ≤ ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙

(𝑡,𝑡+1)
𝜆𝑗𝑘

𝑡+1𝑛
𝑗=1   (∀𝑙, ∀𝑘, 𝑡 = 1, … , 𝑇 − 1); como carry-over para t+1;    (*) 

∑ 𝜆𝑗𝑘
𝑡𝑛

𝑗=1 = 1 (∀𝑘, ∀𝑡), 𝜆𝑗𝑘
𝑡 ≥ 0     (∀𝑗, ∀𝑘, ∀𝑡); 

𝜆𝑘
𝑡 = {𝜆𝑗𝑘

𝑡 } ∈ 𝑅+
𝑛                             (∀𝑘, ∀𝑡). 

Onde:  

𝑥𝑘
𝑡  = Quantidade de inputs da divisão k no período t; 

𝑦𝑘
𝑡  = Quantidade de outputs da divisão k no período t; 

𝑧(𝑘ℎ)𝑙

𝑡  = Quantidade do link entre a divisão k e a divisão h no período t; 

𝑧𝑘𝑙

(𝑡,𝑡+1)
 = Quantidade do carry-over na divisão k entre o período t e t+1; 

𝑥𝑗𝑘
𝑡  = Quantidade de inputs da divisão k da DMUj no período t; 

𝑦𝑗𝑘
𝑡  = Quantidade de outputs da divisão k da DMUj no período t; 

𝑧𝑗(𝑘ℎ)𝑙

𝑡  = Quantidade do link entre a divisão k e a divisão h da DMUj no período t; 

𝑧𝑗𝑘𝑙

(𝑡,𝑡+1)
 = Quantidade do carry-over na divisão k da DMUj entre o período t e t+1; 

𝜆𝑘
𝑡  = Vetor de intensidade da divisão k no período t;  

𝜆𝑗𝑘
𝑡  = Vetor de intensidade divisão k da DMUj no período t; 

𝜆𝑗ℎ
𝑡  = Vetor de intensidade divisão h da DMUj no período t; 

𝜆𝑗𝑘
𝑡+1 = Vetor de intensidade divisão k da DMUj no período t+1; 
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𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑖𝑛
𝑡 = 𝑍(𝑘ℎ)𝑖𝑛

𝑡 𝜆𝑘
𝑡 +  𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑖𝑛

𝑡 ;   ((𝑘ℎ)𝑖𝑛 = 1, … , 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘);  𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑖𝑛
𝑡 ∈  𝑅𝐿(𝑘ℎ)𝑖𝑛; 

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡
𝑡 = 𝑍(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡

𝑡 𝜆𝑘
𝑡 −  𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡

𝑡 ;   ((𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡 = 1, … , 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘);  𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡
𝑡 ∈  𝑅𝐿(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡; 

• Restrições dos carry-overs: 

∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡 =𝑛

𝑗=1  ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡+1  (∀𝑘, ∀𝑘𝑙;  𝑡 = 1, … , 𝑇 − 1)𝑛

𝑗=1 ;                                                 (R.C) 

∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡 =𝑛

𝑗=1  ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡+1  (∀𝑘, ∀𝑘𝑙;  𝑡 = 1, … , 𝑇 − 1)𝑛

𝑗=1 ;                                                    (R.C)  

∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡 =𝑛

𝑗=1  ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡+1  (∀𝑘, ∀𝑘𝑙;  𝑡 = 1, … , 𝑇 − 1)𝑛

𝑗=1 ;                                                  (R.C) 

∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑓𝑖𝑥
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡 =𝑛

𝑗=1  ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑓𝑖𝑥
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡+1  (∀𝑘, ∀𝑘𝑙;  𝑡 = 1, … , 𝑇 − 1)𝑛

𝑗=1 ;                                                    (R.C) 

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

= ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡 − 𝑠𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑

(𝑡,𝑡+1)
     (𝑘𝑙 = 1, … , 𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘;  ∀𝑘; ∀𝑡)𝑛

𝑗=1 ;  

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

= ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡 + 𝑠𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑

(𝑡,𝑡+1)
     (𝑘𝑙 = 1, … , 𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘;  ∀𝑘; ∀𝑡)𝑛

𝑗=1 ;  

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒
(𝑡,𝑡+1)

= ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡 + 𝑠𝑜𝑘𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒

(𝑡,𝑡+1)
     (𝑘𝑙 = 1, … , 𝑛𝑓𝑟𝑒𝑒𝑘;  ∀𝑘; ∀𝑡)𝑛

𝑗=1 ;  

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑓𝑖𝑥
(𝑡,𝑡+1)

= ∑ 𝑧𝑗𝑘𝑙𝑓𝑖𝑥
(𝑡,𝑡+1)

𝜆𝑗𝑘
𝑡      (𝑘𝑙 = 1, … , 𝑛𝑓𝑖𝑥𝑘;  ∀𝑘; ∀𝑡)𝑛

𝑗=1 ;  

• Restrições dos pesos: 
∑ 𝑊𝑡 = 1𝑇

𝑡=1  (∀𝑡); 

∑ 𝑤𝑘 = 1𝐾
𝑘=1  (∀𝑘); 

𝑊𝑡 ≥ 0 (∀𝑡),  𝑤𝑘 ≥ 0 (∀𝑘) ; 

Onde:  

Wt = Peso do período t 

Wk = Peso da divisão k 

𝑥𝑖𝑗𝑘
𝑡  = Quantidade do input i na DMUj para a divisão k no período t; 

𝑦𝑖𝑟𝑘
𝑡  = Quantidade do output r na DMUj para a divisão k no período t; 

𝑧𝑗(𝑘ℎ)𝑙

𝑡  = Quantidade do link entre a divisão k e a divisão h da DMUj no período t; 

𝑧𝑗𝑘𝑙

(𝑡,𝑡+1)
 = Quantidade do carry-over na divisão k da DMUj entre o período t e t+1; 

𝑋𝑘
𝑡  = Matriz de inputs; 

𝑌𝑘
𝑡 = Matiz de outputs;  

 𝑠𝑘𝑜
𝑡− = Folga de inputs;  

𝑠𝑘𝑜
𝑡+= Folga de outputs; 

 𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑓𝑟𝑒𝑒
𝑡  = Folga de link livre;  

 𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑖𝑛
𝑡  = Folga de link como input;  

 𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑜𝑢𝑡
𝑡  = Folga de link como output; 

 𝑠𝑖𝑜𝑘
𝑡−  = Folga do input i da DMUo para divisão k no período t;  

𝑠𝑟𝑜𝑘
𝑡+ = Folga do output r da DMUo para divisão k no período t; 

 𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒
𝑡  = Folga do link livre (kh)l da DMUo no período t; 

 𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑖𝑛
𝑡  = Folga do link como input (kh)l da DMUo no período t; 

 𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑜𝑢𝑡
𝑡  = Folga do link como output (kh)l da DMUo no período t; 

𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘 = Número de links como inputs;  

𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘 = Número de links como outputs; 

𝑠𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

 = Déficit de carry-over; 

𝑠𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

 = Excesso de carry-over;  

𝑠𝑜𝑘𝑙𝑓𝑟𝑒𝑒
(𝑡,𝑡+1)

 = Desvio de carry-over;  

𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘= Número de carry-over desejáveis (bons) para cada divisão k; 

𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘 = Número de carry-overs indesejáveis (ruins) para cada divisão k;  

𝑛𝑓𝑟𝑒𝑒𝑘 = Número de carry-overs livres para cada divisão k. 

 

 A função objetiva pondera os valores relativos a variáveis do modelo por meio de 

dois pesos, o peso divisional wk, e peso do período Wt. Os dois valores provém de fonte 

exógena ao modelo e devem satisfazer as seguintes condições  ∑ 𝑊𝑡 = 1 𝑇
𝑡=1 , 

∑ 𝑤𝑡 = 1 𝐾
𝑘=1 , 𝑤𝑡 ≥ 0 (∀𝑘) e 𝑊𝑡 ≥ 0 (∀𝑡). 
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Quadro 12: Eficiência divisional, de período e divisional por período de Tone e Tsutsui (2014) 

• Eficiência do período 

𝜏0
𝑡∗ =

∑ 𝑤𝑘𝐾
𝑘=1 [1 −

1
𝑚𝑘 + 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘 + 𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘

(∑
𝑠𝑖𝑜𝑘

𝑡−

𝑥𝑖𝑜𝑘
𝑡 + ∑

𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑖𝑛
𝑡

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑖𝑛
𝑡

𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘
(𝑘ℎ)𝑙=1

𝑚𝑘
𝑖=1 + ∑

𝑠𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘
𝑘𝑙=1 )]

∑ 𝑤𝑘𝐾
𝑘=1 [1 −

1
𝑟𝑘 + 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘 + 𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘

(∑
𝑠𝑟𝑜𝑘

𝑡−

𝑦𝑟𝑜𝑘
𝑡 + ∑

𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑜𝑢𝑡
𝑡

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑜𝑢𝑡
𝑡

𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘
(𝑘ℎ)𝑙=1

𝑟𝑘
𝑟=1 + ∑

𝑠𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘
𝑘𝑙=1 )]

     (∀𝑡) 

 

• Eficiência divisional 

𝛿𝑜𝑘
∗ =  

∑ 𝑊𝑡 [1 −
1

𝑚𝑘 + 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘 + 𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘
(∑

𝑠𝑖𝑜𝑘
𝑡−

𝑥𝑖𝑜𝑘
𝑡 + ∑

𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑖𝑛
𝑡

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑖𝑛
𝑡

𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘
(𝑘ℎ)𝑙=1

𝑚𝑘
𝑖=1 + ∑

𝑠𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘
𝑘𝑙=1 )]𝑇

𝑡=1

∑ 𝑊𝑡 [1 −
1

𝑟𝑘 + 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘 + 𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘
(∑

𝑠𝑟𝑜𝑘
𝑡−

𝑦𝑟𝑜𝑘
𝑡 + ∑

𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑜𝑢𝑡
𝑡

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑜𝑢𝑡
𝑡

𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘
(𝑘ℎ)𝑙=1

𝑟𝑘
𝑟=1 + ∑

𝑠𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘
𝑘𝑙=1 )]𝑇

𝑡=1

     (∀𝑘) 

 

• Eficiência divisional por período 

 

𝜌𝑜𝑘
𝑡∗ =

1 −
1

𝑚𝑘 + 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘 + 𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘
(∑

𝑠𝑖𝑜𝑘
𝑡−

𝑥𝑖𝑜𝑘
𝑡 + ∑

𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑖𝑛
𝑡

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑖𝑛
𝑡

𝑙𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑘
(𝑘ℎ)𝑙=1

𝑚𝑘
𝑖=1 + ∑

𝑠𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑏𝑎𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑛𝑏𝑎𝑑𝑘
𝑘𝑙=1 )

1 −
1

𝑟𝑘 + 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘 + 𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘
(∑

𝑠𝑟𝑜𝑘
𝑡−

𝑦𝑟𝑜𝑘
𝑡 + ∑

𝑠𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑜𝑢𝑡
𝑡

𝑧𝑜(𝑘ℎ)𝑙𝑜𝑢𝑡
𝑡

𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑢𝑡𝑘
(𝑘ℎ)𝑙=1

𝑟𝑘
𝑟=1 + ∑

𝑠𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑧𝑜𝑘𝑙𝑔𝑜𝑜𝑑
(𝑡,𝑡+1)

𝑛𝑔𝑜𝑜𝑑𝑘
𝑘𝑙=1 )

     (∀𝑘, ∀𝑡) 

 
 

A proposição exposta no Quadro 11  traduz o modelo orientado ao input, já o 

modelo orientado ao output pode ser definido ao lidar com o denominador da mesma 

função. O emprego das folgas ótimas obtidas pela resolução do programa exposto no  

Quadro 11 viabiliza o cálculo de todas as eficiências atreladas a modelagem, estando 

essas visíveis no Quadro 12. A programação linear Omrani e Soltanzadeh (2016) se 

encontra disposta no Quadro 13. Já o Quadro 14 , detalha as expressões matemáticas para 

o cálculo das eficiências. 

 

Quadro 13: Modelo de Programação Linear de Omrani e Soltanzadeh (2016) 

• Função Objetivo (eficiência global) 

EO
SYS = max ∑ uryro +

s

r=1

∑ ∑ fdzdo
(T,k)

D

d=1

K

k=1

 

Sujeito a: 

 

• Restrição de linearização  

∑ vi xio +m
i=1 ∑ ∑ fdzdo

(to,k)D
d=1

K
k=1 =1 

• Restrição Global 

∑ uryro +

s

r=1

∑ ∑ fdzdo
(T,k)

D

d=1

K

k=1

− ∑ vi xio −

m

i=1

∑ ∑ fdzdo
(to,k)

D

d=1

K

k=1

≤ 0 (j = 1, … , n) 

 

• Restrições das divisões 

Divisão k=1 
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∑ ur

r∈r1

yrj
(t,1)

+ ∑ wlclj
(t,1)

l∈l1

+ ∑ fdzdj
(t,1)

d∈d1

− ( ∑ vixij
(t,1)

d∈d1

+ ∑ fdzdj
(t−1,1)

d∈d1

) ≤ 0 (j = 1, … , n; t = 1, . . , T) 

Divisão k=2, K-1 

∑ ur

r∈r1

yrj
(t,k)

+ ∑ wlclj
(t,k)

l∈l1

+ ∑ fdzdj
(t,k)

d∈d1

− ( ∑ vixij
(t,k)

d∈d1

+ ∑ wlclj
(t,k−1)

l∈l1

+ ∑ fdzdj
(t−1,k)

d∈d1

) ≤ 0 (j = 1, … , n; t

= 1, . . , T) 

Divisão k= K 

∑ ur

r∈r1

yrj
(t,K)

+ ∑ fdzdj
(t,K)

d∈d1

− ( ∑ vixij
(t,K)

d∈d1

+ ∑ wlclj
(t,K−1)

l∈l1

+ ∑ fdzdj
(t−1,K)

d∈d1

) ≤ 0 (j = 1, … , n; t = 1, . . , T) 

 

• Restrições os pesos 

𝑣𝑖 , 𝑢𝑟,𝑤𝑙 , 𝑓𝑑 ≥ 휀, 𝑖 = 1, … , 𝑚; 𝑟 = 1, … , 𝑠; 𝑙 = 1, … , 𝐿; 𝑑 = 1, … , 𝐷 

 

Quadro 14:Eficiência Global, Eficiência Divisional e por período Omrani e Soltanzadeh(2016) 

 

• Eficiência Global 

EO
SYS = (. ∑ uryro +s

r=1 ∑ ∑ fdzdo
(T,k)D

d=1
K
k=1 | ∑ vi xio + ∑ ∑ fdzdo

(to,k)D
d=1

K
k=1

m
i=1 ) 

 

• Eficiência do sistema para cada t (t=1,...,T) 

EO
(t,SYS)

= (∑ 𝑢𝑟
𝐾
𝑘 yro

(t,k)
+ ∑ ∑ 𝑓𝑑

𝐷
𝑑

𝐾
𝑘 zdo

(t,k)
| ∑ vi 𝑥𝑖𝑜

(𝑡,𝑘)
+ ∑ ∑ fdzdo

(t−1,k)D
d=1

K
k=1

K
k=1 ) 

 

• Eficiência da divisão k (k=1,...,K) no período  t (t=1,...,T) 

EO
(t,1)

= (∑ urr∈r1 yro
(t,1)

+ ∑ wlclo
(t,1)

l∈l1 + ∑ fdzdo
(t,1)

d∈d1 | ∑ vi 𝑥𝑖𝑜
(𝑡,1)

+ ∑ ∑ fdzdo
(t−1,1)D

d=1
K
k=1

K
k=1 ) 

 

EO
(t,k)

= (∑ urr∈r1 yro
(t,k)

+ ∑ wlclo
(t,k)

l∈l1 + ∑ fdzdo
(t,k)

d∈d1 | ∑ vi 𝑥𝑖𝑜
(𝑡,𝑘)

+ ∑ wlclo
(t,k−1)

l∈l1 + ∑ ∑ fdzdo
(t−1,k)D

d=1
K
k=1

K
k=1 ) 

 

EO
(t,K)

= (∑ urr∈r1 yro
(t,K)

+ ∑ fdzdo
(t,K)

d∈d1 | ∑ vi 𝑥𝑖𝑜
(𝑡,𝐾)

+ ∑ wlclo
(t,K−1)

l∈l1 + ∑ ∑ fdzdo
(t−1,K)D

d=1
K
k=1

K
k=1 ) 

 

 

3.7 Análise Envoltória de Dados e Programação Multiobjetivo 

Em se tratando de problemas de otimização, existem casos em que mais de um 

objetivo devem ser alcançados. Normalmente, esses objetivos apresentam conflitos entre 

si, essa condição dificilmente possibilita encontrar uma solução ótima para todos de 

forma simultânea. A Programação Linear Multiobjetivo (PLMO) se apresenta como 

alternativa para adereçar tais situações. 

A conjuntura de multíplices objetivos é retratada por meio de múltiplas funções 

objetivo. Essa proposição possibilita retratar adequadamente os problemas reais, os quais 

possuem diversas óticas de consideração no mérito das soluções admissíveis. Além de 

conflituosas, as soluções são incomensuráveis (expressas em diferentes unidades de 

medida).  
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Para solucionar os problemas multiobjetivo, emprega-se o conceito de solução não 

dominada (ótima de Pareto, eficiente, não inferior). Essa deliberação considera que não 

existe outra solução admissível que melhore simultaneamente todas as funções objetivo, 

ou seja, a melhoria numa função objetivo só pode ser alcançada à custa da degradação do 

valor de pelo menos uma das outras funções objetivo (ANTUNES; ALVES, 2012). 

A abordagem básica da PLMO consiste em definir uma meta numérica específica 

(ou nível de aspiração) para cada função objetivo e, em seguida, buscar uma solução que 

minimize a soma ponderada de desvios não desejados dessas funções objetivas de seus 

objetivos respectivos (RUBEM; SOARES DE MELLO; MEZA, 2017). 

A Análise Envoltória de Dados e a Programação Multiobjetivo possuem 

características em comum, como: o processo de atribuição de pesos a critérios; se 

originam do conceito de eficiência de Pareto e se baseiam em programação linear 

(BELTON; VICKERS, 1993; GONZÁLEZ-ARAYA; LINS; GOMES, 2000; MEZA; 

SOARES DE MELLO; CLIMACO, 2006). Mediante a existência dessas similaridades, 

diversos autores propuseram considerações de DEA integradas com Programação 

Multiobjetivo (ÂNGULO MEZA; SOARES DE MELLO; CLIMACO, 2006). 

Verifica-se na literatura a existência de proposições nas quais DEA e PLMO são 

empregadas de forma independente, com o propósito de alcançar refinamento de 

resultados (TAVANA et al., 2016; ZOGRAFIDOU et al., 2016), algumas discorrem sobre 

a implementação de modelos de PLMO com o objetivo de sobrepujar limitações de DEA 

(GHASEMI; IGNATIUS; EMROUZNEJAD, 2014; RUBEM; SOARES DE MELLO;  

ÂNGULO MEZA, 2017), já outras empregam DEA como parcela do processo decisório 

da PLMO (AHMED; KASIM; MAJID-ZERAFAT-ANGIZ, 2015). 

Verifica-se que a implementação de  PLMO na resolução de modelos de DEA 

auxilia a aumentar a discriminação dos resultados de DEA, bem como evita a atribuição 

de multiplicadores inadequados e baixa dispersas de pesos para as DMU’s. Em situações 

como as referidas, nota-se a combinação de DEA e PLMO com abordagens multi-critério 

como constatado no trabalho de Li e Reeves (1999), o qual propõe o modelo MCDEA e 

nas considerações para aprimoramento do referido modelo verificadas em Ghasemi, 

Ignatius e Emrouznejad (2014) e Rubem, Soares de Mello e Ângulo Meza (2017). 

Ademais, constata-se na literatura outras contribuições da PLMO para o 

aperfeiçoamento dos resultados obtidos em DEA. Em reflexões sobre modelos de 

eficiência cruzada, Liang et al. (2008) e Jahanshahloo et al. (2011) propõem objetivos 
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secundários visando defrontar a existência de soluções múltiplas de pesos para DEA. 

Liang et al. (2008) focam na minimização do desvio absoluto médio, enquanto 

Jahanshahloo et al. (2011) sugerem a técnica de atribuição simétrica de pesos como 

solução para o problema em questão. 

Com abordagens distintas, Jablonsky (2012) e Cosgun e Kaya (2014) preconizam 

metodologias para realizar distinções entre as DMU’s eficientes. Os modelos de DEA 

segregam as DMU’s em dois grupos: eficientes e não eficientes. Os scores de eficiência 

das ineficientes possibilitam a criação de um ranking, todavia o mesmo procedimento não 

se aplica as eficientes, já que todas possuem eficiência igual a unidade (JABLONSKY, 

2012). 

Jablonsky (2012) propõe a combinação da modelagem de super-eficiência de 

Tone (2002) com a programação multiobjetivo e compara os resultados com a proposta 

original e com o método AHP. Já Cosgun e Kaya (2014) desenvolvem uma PLMO para 

gerar o ranking das DMU’s eficientes considerando que certas condições devem ser 

satisfeitas para que uma DMU possua desempenho superior as demais. 

A criação de um ranking das DMU’s eficientes permite identificar realmente qual 

dessas unidades apresentou desempenho superior as demais. No contexto de regulação, 

como verificado no sistema elétrico brasileiro, o reconhecimento desse benchmark 

também se apresenta importante para definir os custos operacionais eficientes. Mediante 

o exposto, integra-se a modelagem DNDEA com a de Cosgun e Kaya (2014) para os três 

segmentos do mercado de energia. 

Assim como a Análise Envoltória de Dados, a PMLO possui numerosas 

aplicações no setor de energia, abordando problemas diversos como produção, consumo, 

emissões de gás, subprodutos gerados e questões relativas ao design das redes de energia 

(ZOGRAFIDOU et al., 2016). 

As proposições de Cosgun e Kaya (2014) também são referentes ao setor elétrico, 

todavia evidenciam o processo de produção na Turquia. A amostra do estudo contempla 

usinas de geração a gás e a carvão. Além dos dois tipos de usinas consideradas, a amostra 

possui em sua composição empresas públicas e privadas. Essa segregação permite 

considerar as diferenças de gestão na eficiência. A modelagem matemática referente a 

programação multiobjetivo se encontra disposta no Quadro 15. 
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Quadro 15: Programação Multiobjetivo proposta por Cosgun e Kaya (2014) 

• Função Objetivo  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑|𝑓𝑘(𝑋) − 𝑔𝑘|

𝑛

𝑘=1

  

Sujeito a X ϵ F, sendo F representando o conjunto de soluções viáveis. 

𝑓𝑘(𝑋) é a função linear do objetivo 𝑘𝑡ℎ 

Reformulando a função linear, a mesma pode ser expressa por: 

𝑓𝑘(𝑋) = 𝑑𝑘
+ −  𝑑𝑘

− + 𝑔𝑘 

 

Logo, a programação pode ser reescrita. 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑(𝑑𝑘
+ −  𝑑𝑘

−)

𝑛

𝑘=1

  

Sujeito a  

𝑓𝑘(𝑋) = 𝑑𝑘
+ −  𝑑𝑘

− + 𝑔𝑘, k =1,2,..., n 

X ϵ F, F consiste em no conjunto de soluções viáveis 

𝑑𝑘
+, 𝑑𝑘

− ≥ 0, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛 

Onde:  

𝑑𝑘
+ = max (0, 𝑓𝑘(𝑋) −  𝑔𝑘), sobre realização do objetivo 𝑘𝑡ℎ 

𝑑𝑘
− = max (0, 𝑔𝑘 − 𝑓𝑘(𝑋)), sub realização do objetivo 𝑘𝑡ℎ 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS E 

O SETOR DE ENERGIA 

O presente capítulo apresenta uma sistematização das aplicações da modelagem DNDEA 

e das aplicações da Análise Envoltória de Dados (DEA) no contexto do setor de energia. 

A primeira divisão identifica as tendências da literatura, bem como as principais 

modelagens e considerações estruturais matemáticas. A anaálise do segmento de energia 

visa compreender questões específicas da representação do setor brasileiro e as principais 

variáveis representativas da área. 

4.1 Aplicações da modelagem DNDEA   

O estudo de Chen (2009) expressa a proposta inicial verificada na literatura para 

a união das considerações dinâmicas e de redes. Esse autor incorpora os efeitos dinâmicos 

na estrutura de redes para calcular inicialmente a eficiência das SDMU’s e em seguida a 

eficiência do sistema. Essa abordagem é intitulada de medida de eficiência ѱ, a qual 

representa o requerimento mínimo de inputs agregados em relação à produção final 

agregada no período (CHEN, 2009). 

Após a proposição da medida de eficiência ѱ de Chen (2009), outras metodologias 

surgem abarcando as questões de estrutura de redes e as considerações relativas ao efeito 

da passagem de tempo foram desenvolvidas. A Figura 11 detalha cronologicamente os 

estudos de DNDEA publicados nos últimos anos.  

Além da cronologia, a Figura 11 tem por objetivo demonstrar as conexões entre 

os estudos e verificar as análises de maior relevância na temática. Para ilustrar o 

relacionamento entre as pesquisas, foi utilizado como critério a existência de citações 

entre os papers. Quanto a relevância, o grau de centralidade configura o parâmetro 

escolhido. 

O grau de centralidade pode ser definido como o número médio de nós com os 

quais cada nó de uma dada rede está conectado. Representa conectividade a nível 

imediato para todos os nós da rede. O estudo de Tone e Tsutsui (2014) destaca-se dos 

demais quanto a maior centralidade, sendo utilizado como sustentáculo para a proposição 

de modelagens e aplicações de DNDEA. Ainda com o auxílio da Figura 11, pode-se 

observar o crescente do número de publicações.  
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Figura 11: Evolução Cronológica das publicações de DNDEA 
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Tal resultado pode representar indícios da proposição de novos modelos, da 

utilidade dos resultados obtidos e da maior discriminação dos valores de eficiência das 

DMU’s investigadas. A Tabela 3 sistematiza as características da amostra de estudos, 

constituída por 31 artigos. Informações como: nomes dos autores, ano de publicação, 

tipologia dos estudos, áreas de aplicação e os modelos base são expostas.  

Para a classificação das pesquisas quanto ao tipo, as considerações de Liu et al. 

(2013) foram aplicadas, segregando os estudos em três grupos: (1) teórico (T); (2) teórico-

prático (T/P) e (3) prático (P). Na Tabela 3, quando as verificações possuem cunho apenas 

teórico, não há informações sobre o país e a área de aplicação. De forma semelhante, 

também não são pontuados os modelos utilizados nos casos em que os próprios autores 

desenvolvem a modelagem aplicada.  

Por intermédio dos resultados expostos na Tabela 3, verifica-se que as primeiras 

proposições são teóricas, propiciando o desenvolvendo de bases conceituais para os 

demais modelos e aplicações. A Figura 11 demonstra  que até 2014, as metodologias eram 

desenvolvidas de forma independente, não utilizando as proposições de outros autores 

como fundamentação teórica.  

Todavia, após a proposição de Tone e Tsutsui (2014), essa realidade passa por 

modificações. A modelagem, os objetivos e as proposições desse estudo são descritos de 

forma simples e detalhada, o que facilita sua compreensão e difusão de conhecimento. O 

artigo possui o maior grau de centralidade na rede de estudos, estando conectado com 

grande parte das pesquisas desenvolvidas posteriormente.   

Quanto as aplicações, a área de Bancos detém o maior número de publicações. Tal 

constatação se encontra em consonância com o desenvolvimento da literatura global de 

DEA, tendo em vista ser essa a área com número superior de artigos aplicados (LIU et 

al., 2013). Ademais, as questões relativas para área de Saúde também se sobressaem. 

Diferentemente dos bancos, cujas considerações abarcam situações relativas a Ásia, as 

diligências de Saúde perpassam por diversas regiões, tais como: Brasil, Austrália, Estados 

Unidos e países membros da OCDE. 

Nota-se também que apenas o estudo de Lobo et al. (2016) contemplou questões 

brasileiras por meio da modelagem DNDEA. Logo, as investigações do setor elétrico 

nacional com o auxílio desse modelo permanecem inéditas. Lobo et al. (2016) perpassam 

suas observações no período de 2010 a 2013 e em três dimensões referentes a hospitais 

universitários: pesquisa, extensão e assistência. 
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Tabela 3: Sistematização de estudos com modelagem DNDEA 

Autores (Ano) Tipo Modelo base 
DMU Números 

País Área Quantidade Períodos Estágios 

Chen (2009) T - - - 6 2 2 

Liu et al.(2011) T - - - 10 4 3 

Chen (2012) T/P - China Agricultura e criações 29 2 2 

Avkiran e McCrystal (2013) T/P - Austrália Sáude 526 2 2 

Fukuyama e Weber (2013) T/P - Japão Bancos 269 8 2 

Tone e Tsutsui (2014) T/P - EUA Energia 21 5 3 

Kawaguchi, Tone e Tsutsui (2014) T/P Tone e Tsutsui (2014) Japão Saúde 112 3 2 

Avkiran e McCrystal (2014) T/P Tone e Tsutsui (2014) Austrália Saúde 526 2 2 

Fukuyama e Weber (2015a) T/P - Japão Bancos 101 3 2 

Avkiran (2015) T/P Tone e Tsutsui (2014) China Bancos 48 4 2 

Fukuyama e Weber (2015b) T/P Fukuyama e Weber (2015a) Japão Bancos 368 2 2 

Chao, Yu e Wu (2015) T/P Tone e Tsutsui (2014) Taiwan Bancos 27 6 3 

Li e Wang (2015) T - - - - - - 

Akabarian et al.(2015) T/P - Irã Petróleo 9 2 4 

Li, Miller e Schmidt (2016) T/P - EUA Energia 23 9 2 

Yu, Chen e Hsiao (2016) T/P - Taiwan Transporte 20 9 3 

Moreno e Lozano (2016) T/P Fukuyama e Weber (2009) Países Europeus Finanças públicas 29 5 2 

Chao et al.(2016) T/P Tone e Tsutsui (2014) Taiwan Bancos 27 7 2 

Fukuyama, Weber e Xia (2016) T/P - EUA Educação 25 16 3 

Chang et al.(2016) T/P Tone e Tsutsui (2014) EUA Aeroportos 41 5 2 

Kou et al.(2016) T/P Kao (2013) Países OECD Praticantes de inovação 30 3 2 

Castro Lobo et al.(2016) P Tone e Tsutsui (2014) Brasil Saúde 31 4 3 

Wu et al.(2016) P Tone e Tsutsui (2014) Malásia Seguradoras 30 7 2 

Omrani e Soltanzadeh (2016) T/P Kao e Hwang (2008)/Kao (2013) Irã Transporte 9 3 2 

Chou et al.(2016) T/P Tone e Tsutsui (2009)/Tone e Tsutsui (2010) Empresas de 4 continentes Transporte 35 3 2 

You e Jie (2016) P Tone e Tsutsui (2014) China Energia 31 4 3 

Ozcan e Khushalani (2017) T/P Tone e Tsutsui (2014) Países OECD Saúde 34 2 2 

Kuo et al.(2017) T/P Tone e Tsutsui (2009)/Tone e Tsutsui (2010) Malásia Seguradoras 16 6 2 

Khushalani e Ozcan (2017) T/P Tone e Tsutsui (2014) Estados Unidos Saúde 1259 4 2 

Fukuyama e Weber (2017) T/P Fukuyama e Weber (2015b) Japão Bancos 100 5 2 

Nourani et al.(2017) P Tone e Tsutsui (2014) Malásia Seguradoras 31 6 3 

Fukuyama et al.(2017) T/P - Japão Prefeituras 47 3 2 
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Com o emprego do modelo de Tone e Tsutsui (2014), os autores verificam 

possibilidades de melhoria em todas as divisões investigadas. Quanto as modelagens 

apresentadas na Tabela 3, nota-se que os modelos desenvolvidos se encontram balizados 

em considerações metodológicas de DEA já estabelecidas na literatura, em sua maioria, 

proposições de Redes ou Dinâmicas. Ademais, ainda não estão estabelecidas na literatura 

relações numéricas entre as variáveis (inputs, outputs, links e carry-overs) de modo a 

garantir discricionariedade a esses modelos. Sendo assim, novas implementações 

possibilitam colaborações nesse propósito ao verificar esses relacionamentos. 

Relativamente as metodologias mais utilizadas, nota-se o destaque para a 

proposição de Tone e Tsutsui (2014). Essa é denominada DEA dinâmico com estrutura 

em redes e com medida baseada em folgas (DNSBM) e corresponde a união dos modelos 

SBM de Tone e Tsutsui (2009)(redes) e Tone e Tsutsui (2010)(dinâmico). O intuito da 

conciliação de ambos é refletir adequadamente o mundo real.  

As considerações de rede propiciam refletir a estrutura interna da DMU com o 

emprego de variáveis de link. Já a continuidade das empresas pode ser verificada com 

modelos dinâmicos, os quais avaliam performance usando carry-overs (TONE; 

TSUTSUI, 2014).   

Relativamente aos estudos referencia para o desenvolvimento de modelos 

DNDEA, observa-se os modelos de rede e dinâmico relacionais propostos por Kao (2009) 

e Kao (2013). O estudo de Omrani e Soltanzadeh (2016) combina essas duas 

considerações para propor um DNDEA relacional. Dois principais fatores diferenciam os 

modelos baseados em folga (SBM) e os modelos relacionais, a primeira corresponde a 

utilização de variáveis de folga para cada uma das variáveis nas modelagens SBM, fato 

esse não verificado nas modelagens relacionais.  

A segunda corresponde as variáveis de link e carry-over. Na modelagem SBM 

cada período de cada divisão existe a atribuição de uma nova variável de link e carry-

over. Já nas considerações relacionais para cada variável de link e carry-over, ocorre a 

atribuição de um peso e esse é utilizado em todos os períodos da análise. 

Apesar das diferenças nas formulações matemáticas, as proposições de DNDEA 

constituem uma nova forma de compreender com maior profundidade a eficiência das 

DMU’s. Por intermédio de tal contribuição, é considerada uma das mais recentes e mais 

promissoras extensões teóricas do DEA (MORENO; LOZANO, 2016). 
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Mediante as considerações expostas sobre os modelos de rede, dinâmicos e 

dinâmicos com estrutura em redes, emerge a primeira hipótese do presente estudo, a 

avaliação unificada influencia no cálculo da eficiência (H1). 

Pressupõe-se que uma avaliação unificada, considerando as inter-relações dos 

segmentos do setor elétrico brasileiro representará de forma mais fidedigna a realidade 

investigada. É preciso considerar que cada um dos elos desse sistema recebe influência 

dos demais, logo, esses impactos devem estar presentes na avaliação das empresas. 

Além das características técnicas citadas previamente acerca dos modelos, os 

resultados do estudo de Nemoto e Goto (2003) corroboram a hipótese proposta. A 

investigação proposta pelos autores revela distintas eficiências para os setores de geração, 

transmissão e distribuição. Ocorreu a identificação de que os setores de geração e de 

transmissão possuíam instalações em excesso, já o setor de distribuição apresentou 

instalações relativamente eficientes. Os autores também destacam que a utilização de 

modelos dinâmicos permite uma avaliação mais acurada por possibilitar a consideração 

de variáveis quase fixas.   

Com a finalidade de realizar a validação da hipótese H1, mensura-se a eficiência 

do setor de forma global, considerando as distinções de cada setor e os efeitos do tempo. 

O emprego do modelo DNDEA possibilita obter a eficiência global das DMUs ao longo 

de todo o período observado, como também realizar análises adicionais, ou seja, observar 

mudanças dinâmicas da eficiência do período e mudança dinâmica da eficiência 

divisional das DMU’s (TONE; TSUTSUI, 2014).  

4.2 Aplicações da Análise Envoltória de Dados no segmento de energia 

Ao longo das últimas duas décadas, indústrias de rede, públicas ou privadas, 

deixaram a condição de monopólios regulados verticalmente, passando por 

reestruturações, privatizações e desregulamentação de alguns seguimentos. Essas 

indústrias incluem telecomunicações, gás natural e energia elétrica (JOSKOW, 2006). 

As modificações envolveram a separação vertical dos segmentos (seja da 

propriedade ou da especialização de função). Para aqueles que permaneceram como 

monopólios naturais, regulamentações de preço e de qualidade de serviços, assim como, 

limitações de acesso à rede persistem. As reformas regulatórias recentes tenderam a 

afastar-se da regra de taxa de retorno tradicional para modelos de regulação baseados em 

incentivos. Essa escolha busca replicar as pressões de um mercado competitivo, 
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aumentando assim as eficiências e possibilitando o repasse desses ganhos ao consumidor 

(JAMASB; POLLITT, 2003; JOSKOW, 2006). 

Naturalmente, as empresas do setor elétrico brasileiro passaram pelas 

modificações supracitadas, dentre elas o processo de desverticalização. Após as 

modificações ocorridas na década de 1990 e no início dos anos 2000, certas empresas 

atuam apenas em um segmento enquanto algumas operam em dois e outras continuam 

operando nos três. 

 Estache, Tovar e Trujillo (2008) realizam questionamento semelhante utilizando 

como amostra, empresas de energia sul africanas. Os resultados apontam que as reformas 

implementadas surtiram pouco impacto no nível de desempenho das empresas, sendo elas 

verticalizadas ou não. Todavia, no cenário brasileiro, já foram assestadas melhorias em 

algumas empresas do setor após as reformas da década de 1990, como observado no 

estudo de Martins et al. (2014).  

Em ambientes regulados, os processos de revisão de preços normalmente 

perpassam por benchmarking relativos a capital, custos e definição de fatores de melhoria 

de eficiência para as empresas. Nesse contexto, os métodos de fronteira mais empregados 

são: Análise Envoltória de Dados, Mínimos Quadrados Ordinários Corrigidos (COLS) e 

Análise de Fronteira Estocástica (SFA) (HANEY; POLLITT, 2009). 

Hanney e Pollitt (2009) verificaram reguladores de energia em quarenta países, 

seus resultados apontam para uma diversidade de métodos implementados 

internacionalmente, todavia grande parcela dos países ainda se encontra longe das 

melhores práticas de regulamentação. 

No contexto nacional, a ANEEL utiliza como ferramenta de benchmarking, a 

Análise Envoltória de Dados. A modelagem de retornos não decrescentes de escala 

(NDRS) auxilia na determinação dos custos operacionais eficientes, os quais compõem o 

cálculo da tarifa desde 2009 para as transmissoras e de 2011 para as distribuidoras. A 

consideração de retornos não decrescentes exclui da análise os retornos decrescentes, ou 

seja, as empresas estarão sempre operando na escala subótima e ótima (retornos 

constantes e retornos crescentes, respectivamente). 

Mediante as transformações ocorridas no setor, tanto a nível nacional como 

global, diversos estudos foram desenvolvidos com o propósito de mensurar a eficiência 

de empresas do setor elétrico. Os trabalhos de Färe, Grosskopf e Logan (1983) e Färe, 
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Grosskopf e Logan (1985) provavelmente correspondem aos estudos seminais nesse 

segmento.  

Färe, Grosskopf e Logan (1983) analisam uma amostra correspondente a 86 usinas 

geradoras em Illinois com o propósito de identificar ineficiências e se a regulação imposta 

às empresas havia acarretado em operações mais eficientes. Na proposição de 1985, os 

autores comparam o desempenho de empresas públicas e privadas em uma amostra de 

153 organizações.  

Os resultados da pesquisa indicam que em termos de eficiência alocativa e técnica, 

os dois tipos de empreendimentos se assemelham. Todavia, em relação a eficiência 

técnica pura, nota-se um desempenho superior das empresas públicas, o que não ocorre 

em se tratando de congestão e eficiência de escala. 

Os estudos adereçando as questões de eficiência das empresas do setor elétrico 

cresceram na década de 1990. Zhou, Ang e Poh (2008) correlacionam esses números com 

as reformas regulatórias ocorridas em muitos países desde o final da década de 1980, nas 

quais reguladores escolheram técnicas apropriadas de benchmark, como DEA, para 

quantificar os avanços de eficiência das empresas. 

Também na década de 1990, Bagdadioglu, Price e Weyman-Jones (1996) 

possuem como objeto de análise o mercado turco de energia. Esse também passou por 

mudanças de regulação e inserção de empresas privadas no nicho mercadológico. Os 

resultados indicam um superior desempenho de empresas privadas quando comparadas 

as públicas.  

 Ainda sob o prisma de comparação de desempenho de empresas públicas e 

privadas, Pérez-Reyes e Tovar (2009) discorrem sobre as modificações realizadas no 

mercado peruano. No Peru, a abertura de capital propiciou o aumento de investimentos, 

sendo essa uma das principais justificativas para a melhor performance de organizações 

privadas. 

 Em um contexto de mudanças de regulamentação semelhante ao nacional, Cosgun 

e Kaya (2014) defrontam o desempenho de empresas públicas e privadas na Turquia por 

meio da combinação de DEA e de uma programação multiobjectivo ponderada. As 

descobertas do estudo são similares as de Bagdadioglu, Price e Weyman-Jones (1996) e 

Pérez-Reyes e Tovar (2009) quanto a superioridade de desempenho das empresas 

privadas quando comparadas com as públicas. 

Tendo em vista que os estudos previamente citados consideram cenários 
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semelhantes ao brasileiro, os resultados verificados corroboram para a proposição da 

segunda hipótese do presente estudo, o tipo de gestão das empresas de energia 

influencia no desempenho (H2). Com o intuito de validar a hipótese, objetiva-se 

contrapor a eficiência das organizações de gestão privada e pública. As empresas de 

gestão pública serão divididas em três grupos: federais, estaduais e municipais. Pretende-

se também apurar se existe a necessidade de separação dos três grupos para propósitos de 

tarifação, visando benchmark mais realista. 

Ainda na década de 1990, Hjalmarsson e Veiderpass (1992) apuram se existem 

diferenças de eficiência entre áreas urbanas e rurais. O estudo indica que a área rural 

apresenta valores inferiores e que os serviços urbanos possuem elevado grau de eficiência 

de escala. 

Em suas considerações, Chen (1999) investiga as regiões nas quais empresas de 

distribuição atuam, de modo que as segregam em dois grupos: rural e urbana. A 

segregação retorna distintos scores de eficiência para os grupos, indicando que os ganhos 

com a urbanização podem ser substanciais.  

As proposições de Mullarkey et al. (2015) verificam resultados similares aos 

estudos anteriores no contexto de distribuição irlandês, indicando superioridade de 

eficiência no perímetro urbano. O recente estudo de Du et al. (2016) averigua as 

desigualdades de eficiência entre regiões de um mesmo país. Diferenças políticas e 

econômicas a nível regional impulsionam mudanças na eficiência produtiva. 

Essas considerações balizam a proposição da terceira hipótese deste estudo, a área 

geográfica influencia no desempenho (H3). Na validade desta hipótese, apura-se a 

existência de um padrão relacionando as áreas geográficas brasileiras e o desempenho 

energético. Sabe-se que o Brasil é um país de dimensões continentais e que existem 

diferenças significativas entre suas macrorregiões, ou seja, ocorre a averiguação se a 

localização da empresa promove um impacto positivo ou negativo na eficiência em 

consequência de fatores externos.  

A Tabela 4 ilustra o panorama nacional de publicações. Foram sistematizados os 

trabalhos verificados no setor de geração, transmissão e distribuição de energia. A 

disposição dos estudos possibilita compreender o desenvolvimento cronológico, as 

abordagens preponderantes, bem como a orientação empregada, o número de DMU’s, de 

inputs e outputs. 
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No setor de geração, Sant’Anna e Lins (1998) efetuam apreciações referentes a 

centrais hidrelétricas com reservatórios de pequeno porte, também denominadas usinas a 

fio d’água. A aplicação do DEA indica que a eficiência das empresas está intimamente 

ligada ao porte das hidrelétricas. Logo, como algumas centrais ainda se encontravam em 

construção no momento da análise, seria plausível realizar aumentos nos projetos de 

modo a aproveitar o potencial local.  

Tabela 4: Panorama nacional de publicações de DEA na área de energia 

Setor 
Autor(Ano) Modelo DEA Outras 

Modelagens 

Orientação Qnt. 

DMU 

Inputs Outputs 

G
er

aç
ão

 Sant'Anna e Lins (1998) CCR - Output 16 4 3 

Sampaio et al.(2005) CCR/BCC - - 71 3 1 

Calabria, Camanho e Zanella (2016) CCR 
Composição de 

índices 

- 81 1 3  

T
ra

n
sm

is
sã

o
 Serrato (2006) - SFA - 19 2 2 

Pessanha et al.(2010) CCR/BCC/NDRS - Input 8 1 5 

Andrade e Sant'Anna (2011) BCC/Malmquist - - 8 1 4 

Sampaio (2011) BCC/Malmquist 
- Input 40 1 4 

D
is

tr
ib

u
iç

ão
 

Resende (2002) BCC - - 24 3 4 

Solero e Lins (2004) CCR 
Restrição aos 

pesos 

Input 22 5 2 

Pessanha et al.(2004) CCR/Cluster 
Análise de 

Cluster 

Input 60 1 4 

Mota et al.(2004) Malmquist SFA - 86 2 6 

Pessanha, Souza e Laurencel (2005) CCR/BCC SOM Output 40 3 2 

Pessanha et al.(2006) CCR/BCC SOM Output 45 3 2 

Cherbele, Lopes e Pessanha (2008) CCR/SOM SOM Output 51 3 2 

Ramos Real et al.(2009) CCR/BCC/Malmquist - Input 136 3 2 

Souza et al.(2010a) CCR/NDRS SOM/SFA - 40 1 3 

Souza et al.(2010b) NDRS SFA Baysiano Input 60 1 3 

Tschaffon e Ângulo Meza (2011) BCC - Input 20 1 6 

Paschoalino et al.(2012) BCC - Output 15 2 2 

Daniel e Gomes (2013) CCR/BCC - - 58 2 4 

Saurin et al.(2013) BCC/Malmquist - Input 31 1 5 

Martins et al.(2014) CCR - Output 18 3 3 

Tschaffon e Ângulo Meza (2014) BCC - Input 20 1 6 

Andrade et al.(2014) NDRS/SOM SOM Input 413 1 3 

Souza et al.(2014) CCR/NDRS/ ACWR - Input 60 1 3 

Alves e Soares de Mello (2015) CCR SOM Input 20 1 2 

Moreno et al.(2015) NDEA - Input 20 1 2 

Xavier et al.(2015) Unit Network/VRS - Input 70 4 2 

Altoé et al.(2017) BCC - Input 66 2 2 
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Sampaio, Ramos e Sampaio (2005) empregam energia produzida, capacidade 

instalada, mão de obra e altura de queda como variáveis para caracterizar as usinas 

hidrelétricas. A eficiência das empresas de gestão pública, estadual e privada são 

confrontadas. Nessa conjuntura, as empresas estaduais obtiveram melhores resultados. 

Por outro lado, Calabria, Camanho e Zanella (2016) investigam 78% da 

capacidade hidrelétrica instalada no Brasil por meio da composição de índices 

representativos de operação, custos de manutenção e qualidade do serviço. 

No setor de transmissão, as contribuições de Serrato (2006) diferem das demais 

por considerar as fronteiras estocásticas (SFA) como instrumento de análise. Ainda sob o 

prisma das concessionárias de transmissão, Pessanha et al. (2010) realizam críticas ao 

modelo da ANEEL. Os autores sugerem substituir a variável de comprimento de rede por 

níveis de tensão, sob o pressuposto de que esses afetam os custos operacionais. 

O setor de distribuição possui o maior número de publicações, assim como maior 

integração com outras técnicas. Nota-se como tendência a utilização de redes neurais do 

tipo Self-Organizing Maps (SOM). Esse tipo de rede é normalmente utilizado com a 

finalidade de clusterização. 

Pessanha, Souza e Laurencel (2005) recorrem a oito atributos referentes ao 

tamanho, concentração e composição do mercado para realizar o agrupamento das 

DMU’s. A similaridade entre as DMU’s satisfaz a condição de homogeneidade necessária 

para a avaliação com o DEA, a qual é realizada em seguida. Uma abordagem distinta 

também empregando DEA e redes do tipo SOM, é proposta por Alves e Soares de Mello 

(2015). No método proposto, realiza-se inicialmente a mensuração de eficiência das 

DMU’s com DEA. Na segunda etapa, a SOM possibilita a criação dos clusters por meio 

da contribuição dos inputs e dos outputs para a eficiência. 

É importante notar que as proposições de Moreno et al. (2015) e Xavier et al. 

(2015) não utilizam modelos clássicos. Moreno et al. (2015) sugerem um modelo de redes 

de dois estágios com compartilhamento de entradas. Outra abordagem apresentada por 

Xavier et al. (2015) procedem com a aplicação de unidades de redes no segmento de 

distribuição para regionalizar a área de concessão e depois analisar as eficiências 

separadamente. 

Moreno et al. (2015) propõem a utilização da extensão da rede como variável 

intermediária para retratar as distribuidoras, já que existem na literatura discussões sobre 

o emprego dessa variável como input e output. O OPEX representa o input distribuído 
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entre os dois estágios, os quais representam a conversão do OPEX em extensão de rede e 

em número de consumidores e consumo total. Ademais, Marques (2016) emprega um 

modelo de redes em três estágios, os quais representam a Geração, Transmissão e 

Distribuição de energia. A interligação dos estágios possibilita identificar a fonte de 

ineficiência no setor elétrico brasileiro.  

Com a observação dos estudos nacionais, verifica-se que poucos empregaram 

modelos de rede no setor elétrico e até o presente momento nenhum estudo realizou 

verificações temporais de eficiência com modelos dinâmicos. Apenas o estudo de 

Marques (2016) contempla todos os elos do setor elétrico brasileiro. Consequentement, a 

proposição de um modelo híbrido de DEA e Programação Multiobjetivo permanece 

inédita. Mediante a escassez de estudos com esses métodos no contexto nacional, a 

sistematização das aplicações internacionais dos modelos de redes e dos modelos 

dinâmicos no setor elétrico podem ser visualizadas nas Tabela 5 e Tabela 6. 

A Tabela 5 ilustra em detalhes os estudos com a modelagem em redes. 

Inicialmente, é possível verificar que as estruturas adotadas possuem entre dois e três 

estágios, assim como empregam em média dois ou três produtos intermediários. Nota-se 

também pelos tipos de DMU utilizadas que as análises estão focadas na eficiência de 

regiões geográficas ou de empresas atuantes no ramo de energia.  

O estudo de Tone e Tsutsui (2009) propõe uma extensão do modelo SBM de Tone 

(2001) para considerar a eficiência divisional e eficiência da estrutura unificada. Os 

resultados da realidade japonesa indicam ser o setor de geração o menos eficiente. 

Quando a variável de ligação é fixa, as empresas transmissoras se apresentam como as 

mais eficientes. Todavia, quando a referida variável é livre, os resultados do setor de 

transmissão e distribuição são similares. 

Kao, Chan e Wu (2014) diferem das demais abordagens do setor por utilizar 

PLMO para solucionar modelos NDEA. Fundamentadas nos modelos CCR e BCC, a 

eficiência global e divisional são definidas como funções objetivo separadas para serem 

otimizadas de forma coesa.  

Wu et al. (2015a) e Wu et al. (2015b) estão direcionados para verificação de 

eficiência energética e de questões ambientais. Wu et al. (2015a) verificaram diferenças 

de eficiência significativas nas regiões estudadas. Quanto aos aspectos ambientais, 

notaram que a redução de emissões e a economia de energia se mantiveram estáveis 

enquanto a eficiência do tratamento da poluição apresentou tendência crescente. 
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Tabela 5: Sistematização dos estudos utilizando NDEA no setor elétrico 

Autores 

(Ano) 

DMU Inputs Outputs Produtos 

Intermediários 

Modelo de 

DEA 

Representação da Estrutura 

País Nº Tipo 

Tone e  

Tsutsui 

(2009) 

EUA 10 Empresas de 

energia elétrica 

Número 

 de empregados 

Energia vendida 

para grandes 

clientes 

Energia elétrica 

gerada 

VRS 

 Energia vendida 

para pequenos 

clientes 

Energia elétrica 

transmitida 

Chen et 

al.(2012) 

China 22 Plantas de 

Incineração 

Mão de Obra  Energia Vendida Resíduo de grelha Fukuyama e 

Weber 

(2009) 
 

Capacidade Incineração 

Custos 

Xie, Fan 

e Qu 

(2012) 

China 30 Regiões 

Administrativas 

Provinciais 

Capital Área de Serviço Energia em rede Fukuyama e 

Weber 

(2010) 
 

Equipamento Número de 

Consumidores 

Mão de Obra PIB 

Combustível Eletricidade 

Consumida 

Kao, 

Chan e 

Wu 

(2014) 

Taiwan 26 Empresas de 

energia solar 

Custos com P&D Patentes citadas Patentes CCR-MOP e 

BCC-MOP 

 

Ativos intangíveis Receita 

CPV Resultado líquido 

Máquinas/Equipamentos EPS Valor de produção 

Vendas 

Hampf 

(2014) 

EUA 23 Geradoras a 

base de carvão 

Teor de calor do carvão Dessulfurização 

de gases de 

combustão 

Geração líquida CRS e VRS 

 
 

Teor de calor do óleo 

Mão de Obra 

Toneladas de SO2 Emissões abatidas 

Teor de calor do gás 

Capital Social 

Moreno 

et 

al.(2015) 

Brasil 20 Distribuidoras 

de Energia 

OPEX Número de 

consumidores 

Extensão da rede CRS e 

Aditivo 
 

 

 
Consumo total 
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Liu e 

Wang 

(2015) 

 

China 

 

30 

Regiões 

Administrativas 

Provinciais 

Mão de Obra Produção Industrial 

Bruta 

Energia para 

consumo final 

 

SBM 

 

Capital 

Energia em 

toneladas de carvão 

Khalili-

Damghani 

e Shahmir 

(2015) 

Irã 14 Províncias Custo de óleo 

combustível 

Produção 

Específica 

Energia vendida a 

distribuidoras 

DEA 

considerando 

incerteza e 

outputs 

indesejados 
 

Custo de gasolina Energia vendida 

para indústria 

Custo de gás 

natural 

 Energia vendida a 

empresas próximas 

Lozano 

(2015) 

Espanha 23 Usinas de 

energia 

Teor de calor do 

carvão 

Eletricidade líquida 

gerada 

SO2 gerado VRS 

 

Teor de calor do 

petróleo 

Teor de calor do 

gás natural 

 Mão de obra Eletricidade 

consumida Capital 

Wu et 

al.(2015a) 

China 30 Regiões Mão de obra PIB SO2 gerado Wang et al 

(2012) 

 

Capital SO2 removido 

Consumo de 

energia 

Desperdício de 

água removido 

Desperdício de água 

Fundos Variação percentual 

do consumo de 

energia 

Wu et al. 

(2015b) 

China 30 Regiões Trabalho Valor bruto da 

produção 

Valor dos produtos 

obtidos a partir de 

desperdício de água, 

desperdício de gás e 

resíduos sólidos  

Baseado em 

Kao and 

Hwang’s 

(2008) 

 

Capital Desperdício de 

água 

Energia Desperdício de gás 

Investimento no 

tratamento de 

desperdícios 

Resíduos sólidos 
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Já Wu et al. (2015b) desenvolvem um modelo aditivo e a decomposição de 

eficiência dos estágios.  A estruturação desenvolvida pelos autores possibilita ter em conta 

produtos intermediários indesejáveis. Os estágios da análise correspondem ao sistema de 

produção e o sistema de descarte.  

A proposição de Lozano (2015) também adereça temas ambientais e verifica que 

apesar de existirem reduções na emissão de gases poluentes, essas não representam a 

totalidade do que poderia ser alcançado caso o foco estive na eficiência ambiental.  A 

incorporação de aspectos ambientais confirma a tendência apurada por Liu et al. (2013) 

e Emrouznejad e Yang (2017) da expansão do número de estudos voltados a área 

ambiental. 

Com o detalhamento fornecido pela Tabela 6 , é possível verificar que os modelos 

dinâmicos no setor utilizaram apenas uma ou duas variáveis de conexão entre os períodos. 

Nota-se também pelos tipos de DMU utilizadas que as análises estão focadas na eficiência 

de regiões geográficas ou de empresas, representando um alinhamento com as pesquisas 

de NDEA no setor elétrico.  

Tabela 6: Sistematização dos estudos utilizando DDEA no setor elétrico 

Autor 

(Ano)  
Local Tipo Quantidade. Períodos Inputs Outputs Carry-Over 

Nemoto e 

Goto 

(2003) 

Japão 

Empresas do 

segmento 

elétrico 

9 15 

Combustível 

Eletricidade 

para uso 

comercial 

Plantas de 

Geração 

Eletricidade 

para uso 

industrial 

Empresas 

Transmissoras 

Mão de 

Obra 

Eletricidade 

para uso 

residencial 

Empresas 

Distribuidoras 

Von 

Geymueller 

(2009) 

EUA 
Empresas 

transmissoras 
50 7 

Materiais e 

Suprimentos 
Transmissão 

de 

eletricidade 

para 

terceiros 

Comprimento 

da rede 

Salários 

Capacidade 

total de 

transformadores 

instalados 

Tone e 

Tsutsui 

(2010) 

EUA 

e 

Japão 

Empresas do 

segmento 

elétrico 

50 7 

Número de 

Funcionários Energia 

Produzida 

Capacidade de 

Geração Consumo de 

Combustível 

Lin e Yang 

(2014) 
China Províncias 30 6 

Energia 
Geração de 

energia 
Capital Social 

Mão de 

Obra 

Emissões de 

Carbono 

You e Jie 

(2016) 
China 

Empresas de 

fornecimento 

de energia 

elétrica 

31 3 

Energia 
Energia 

Industrial 

Comprimento 

da rede Mão de 

Obra 
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Por fim, nota-se que nessa temática não existem estudos considerando a realidade 

brasileira, o que identifica uma lacuna na literatura. A proposição do DNDEA para 

avaliação do setor possibilita compreender os efeitos do tempo nesse setor, algo que ainda 

não foi realizado com os modelos mais propícios. 

O estudo de Nemoto e Goto (2003) consiste na publicação seminal das aplicações 

de modelos dinâmicos de DEA na área de energia. O modelo dinâmico proposto pelos 

autores elucida considerações sobre inputs quase fixos e sobre o comportamento de 

investimento. Nove concessionárias privadas japonesas recentemente verticalizadas 

compõem a amostra. Os resultados exibem a capacidade do modelo em distinguir entre 

eficiência estática e dinâmica. Verificou-se também a eficiência das empresas japonesas 

em converter seus inputs variáveis e ineficiência no ajuste para níveis ótimos dos inputs 

quase fixos. 

Von Geymueller (2009) emprega o modelo de Nemoto e Goto (2003) na avaliação 

das cinquenta maiores empresas do ramo de transmissão dos Estados Unidos em uma 

conjectura não referente a custos. A fundamentação dessa escolha está baseada na 

dificuldade de encontrar os preços corretos para as entradas e saídas. Logo, o estudo 

contempla apenas eficiências técnicas derivadas do ajuste de um modelo aditivo. As 

elucidações revelam a habilidade dos modelos dinâmicos em tratar inputs quase fixos e a 

proposição de reduções menos severas dos inputs enquanto a modelagem estática sugere 

aumentos significativos. 

O estudo de Tone e Tsutsui (2010) consiste em uma extensão das considerações 

de Tone (2001) e Pastor et al. (2009). As medidas utilizadas são não-radiais, essa 

característica permite obter ganhos não uniformes, tanto em relação as entradas como as 

saídas. O modelo inclui variáveis do tipo carry-overs e os classifica em quatro tipos. 

Todas as modificações propostas fornecem perícia a essa construção teórica no tocante a 

pesar alterações de eficiência a longo prazo. A aplicação ocorreu em concessionárias 

Japonesas e Americanas com período de avaliação de sete anos (1990-1996). 

Lin e Yang (2014) ampliam as considerações de Tone e Tsutsui (2010) ao 

inspecionar por meio de fatores econômicos, ambientais e energéticos, 31 províncias 

chinesas. A consideração ambiental existe por meio da saída indesejada emissão de gás 

carbônico. You e Jie (2016) averiguam 31 empresas chinesas de fornecimento de energia 

em cenários de diferentes políticas. A formulação utilizada foi a de Tone e Tsutsui (2014) 

evidenciando as ligações fixas e livres entre os inputs e output.  
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Os resultados denotam mudanças na eficiência durante o período avaliado. Em 

grande parte, reflexo da crise econômica. As diferenças de eficiência entre ligações livre 

e fixas foram significativas. 

É importante notar os avanços dentro desta distinta área de aplicação, os modelos 

utilizados foram aumentando de complexidade, em parte, devido a tentativa de incorporar 

à modelagem, a estrutura interna do setor de energia. O setor é normalmente divido em 

três partes: geração, transmissão e distribuição. A partir dessa segmentação, ressalta-se a 

importância de subdividir a caixa preta tradicional do DEA e considerar os efeitos das 

partes no todo, como visto em Tone e Tsutsui (2014). 

4.3 Variáveis representativas do segmento de energia no contexto DEA 

Com a finalidade de retratar adequadamente o seguimento brasileiro de energia 

elétrica, uma pesquisa bibliográfica foi realizada considerando estudos nacionais e 

internacionais.  O desenvolvimento dessa survey ocorreu em quatro etapas: (1) buscas em 

bases de dados relevantes; (2) definição da amostra de estudo; (3) leitura sistemática e 

análise dos papers e (4) mapeamento da evolução metodológica de DEA e identificação 

de variáveis representativas do âmbito estudado. 

O processo de delimitação da amostra de estudos selecionados está descrito na  

Figura 12. As pesquisas correspondem ao período de 1983 a 2017, englobando duas 

dissertações de mestrado e 79 artigos. Para as buscas, foram selecionadas as seguintes 

palavras-chaves: “data envelopment analysis”, “dynamic”, “network”, “energy”, “goal 

programming”, “DEA”, “NDEA”, “DDEA”. 

Por intermédio de filtros, sucedeu a delimitação da amostra. Inicialmente, 

restringiu-se o tipo de estudo a artigos. Em seguida, a palavra “energia” e seus sinônimos 

foram acrescidos a todas as buscas com o propósito de restringir as pesquisas ao ramo 

energético. Ademais, excluiu-se da amostra estudos repetidos.  

Após esses procedimentos, os artigos foram submetidos a uma leitura sistemática 

verificando em um primeiro momento o título, o resumo e as palavras-chaves. Os papers 

intrínsecos ao escopo da pesquisa passavam a compor a amostra. O escopo engloba 

estudos na área de energia utilizando DEA como ferramenta de mensuração de eficiência. 

Buscou-se também dentro desse intuito, incorporar investigações da realidade nacional. 
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Após a delimitação final da amostra, efetuou-se a divisão das pesquisas em três 

grupos: (1) geração; (2) transmissão e (3) distribuição. Essa segregação viabiliza a 

identificação das variáveis apropriadas para a representação de cada setor. Logo, por meio 

da evolução cronológica dos estudos, se torna possível a assinalar os inputs, outputs 

referentes a cada elo do setor elétrico, os links representativos das conexões entre esses e 

os carry-overs adequados a representação das questões temporais. 

Por meio da observação do Quadro 16 , pode-se verificar que a variável energia 

gerada e energia transmita representam os vínculos entre os processos do setor de energia.  

 

Figura 12: Processo de delimitação da amostra 
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Quadro 16: Variáveis de link identificadas na literatura de energia 

Autor(Ano) 

Variáveis de modelos em Rede 

Link Geração-Transmissão Link Transmissão-

Distribuição 

Tone e Tsuitsui(2009) Energia gerada Energia transmitida 

Chen et al.(2012) Energia gerada - 

Hampf (2014) Energia gerada - 

Tone e Tsuitsui(2014) Energia gerada Energia transmitida 

Khalili-Damghani e 

Shahmir (2015) 

Energia Líquida Produzida - 

Liu e Wang (2015) - Energia para consumo final 

Wu et al.(2015) Valor bruto de produção - 

You e Jie (2016) - Energia enviada da 

transmissão para distribuição 

Marques (2016) Energia gerada Energia transmitida 

 

Em relação as variáveis de carry-over, detalhadas no Quadro 17, nota-se que a 

capacidade instalada propicia a representação das questões temporais na geração de 

energia. A capacidade define o patamar máximo de produção para organizações nesse 

seguimento. Desse modo, a análise da quantidade de energia produzida em relação a 

capacidade, permite identificar se essa está sendo utilizada de forma plena. Tal condição 

se faz ainda mais importante no panorama atual de crise hídrica, o que acarreta na 

utilização de outras fontes energéticas, como a térmica, aumentando a tarifação para o 

consumidor final. 

Quadro 17: Variáveis de carry-over identificadas na literatura de energia 

Autor (Ano) 
Variáveis dinâmicas 

Geração Transmissão Distribuição 

Nemoto e Goto (2003) 
Capacidade total 

de geração 

Soma ponderada do comprimento  

das linhas de transmissão com 

tensão de ponto médio 

Capacidade total 

de transformação 

Von Geymuller (2009) -  

Comprimento da rede 

- Capacidade total de 

transformadores instalados 

Tone e Tsutsui (2010) 
Capacidade de 

Geração 
- - 

Tone e Tsutsui (2014) 
Capacidade de 

Geração 

Comprimento da rede de 

transmissão 

Número de 

Transformadores 

Moreno et al.(2015) - - Extensão de rede 

You e Jie (2016) - 
Comprimento da rede de 

transmissão 

Capacidade de 

transformação 

 

Já na dimensão dos processos de transmissão, adota-se a proposição de Nemoto e 

Goto (2003). Apesar de alguns estudos considerarem a extensão da rede, Nemoto e Goto 

(2003) sugerem o produto da extensão da rede por seu nível de tensão. Pessanha et al. 

(2010) afirmam que a média e a mediana dos custos têm uma relação direta com o nível 
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de tensão e, portanto, os investimentos requeridos também guardam uma relação direta 

com o nível de tensão da linha de transmissão.  

Como os custos de operação e de manutenção costumam ser uma proporção do 

investimento, pode-se concluir que o nível de tensão se relaciona com os custos 

operacionais. Mediante tal afirmação, essa variável reflete de forma mais precisa a 

situação das transmissoras. A multiplicação desses dois valores será referida como 

capacidade de transmissão deste ponto em diante do texto. 

Tabela 7: Mapeamento das variáveis referentes ao setor de Geração 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

IN
P

U
T

S
 

Mão de Obra ● ● ●   ●   ●   ● ● ● ● ●   ●   ●     12 

Combustível ● ●   ● ●   ●  ●     ●  
   7 

Capacidade Instalada ● ● ●       ●         ●               5 

Capacidade de Geração do combustível fóssil      ●                1 

Altura de queda       ●     ●                         2 

Custo Operacional (OPEX)         ●    ●  
     ● 3 

Perdas na rede               ●                       1 

Consumo de água para produção                ●       1 

Fluxo de escoamento para não-produção                           ●           1 

Custos de investimento              ●    ●    2 

Despesas com manutenção e operação                         ●         ●   2 

% Total de perdas do sistema    ●  
                1 

%Fator de capacidade de geração pública     ●                                 1 

Eletricidade Utilizada pelos equipamentos da empresa           ●   
        1 

Tempo Médio Operacional                   ●                   1 

Custo de Construção     ●                 1 

Volume Máximo       ●                               1 

Média da vazão a longo prazo     ●                 1 

Equipamentos                     ●                 1 

Tratamento de Desperdícios                  ●    1 

O
U

T
P

U
T

S
 

Energia Produzida ●   ● ● ●   ●   ● ●   ● ● ●       ● ● 12 

Disponibilidade operacional   ●                   1 

Desvio de parâmetros operacionais   ●                                   1 

Emissão de gases poluentes   ●   ●        ●        3 

Potência       ●                               1 

Venda para grandes consumidores       ●         ● ●     3 

Utilização da capacidade líquida               ●                       1 

Área de Serviço            ●          1 

Número de Consumidores                     ●                 1 

PIB            ●          1 

Eletricidade Consumida                     ●                 1 

Venda para consumidores próximos                 ●     1 

Venda de outputs indesejados                                 ●     1 

1.Fare et al.(1983); 2. Golany, Roll e Rybac (1984);3. Yunos e Hawdon (1997); 4. Sant'Anna e Lins (1999); 5. Sueyoshi e Goto (2001); 6. 

Nemoto e Goto (2003); 7. Sampaio (2005); 8. Vaninsky (2006); 9. Tone e Tsutsui (2010); 10. Fallahi, Ebrahimi e Ghaderi (2011); 11. Xie, Fan 

e Qu (2012); 12. Chen et al.(2012); 13. Sueyoshi, Goto e Sugiyama (2013); 14. Jiekang, Zhuqngzhi e Fan (2014); 15. Tone e Tsutsui (2014); 

16. Khalili-Damghani e Shahmir (2015); 17. Wu et al. (2015b); 18. Calabria, Camanho e Zanella (2016); 19Marques (2016) 

 

A  organiza cronologicamente estudos aplicados na Geração de energia. Quatro 

variáveis se destacam quanto a utilização como input. A variável mão-de-obra retrata a 
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força de trabalho contratada no setor. A variável combustível representa, normalmente, 

as quantidades de carvão, gás, petróleo e outras substâncias utilizadas para geração de 

energia. Apesar de relevantes, esses dois fatores não serão englobados no presente estudo, 

o primeiro devido a disponibilidade de dados e o segundo por motivo da seleção de apenas 

fontes hídricas no segmento de geração. 

Logo, a variável OPEX foi selecionada como input representativo desse setor. O 

OPEX retrata os custos da empresa em operação. Como saída do setor de geração, a 

energia produzida simboliza o principal produto e como mencionado previamente 

possibilita responder indagações quantitativas a utilização da capacidade. 

No tocante ao setor de transmissão Tabela 7 nomeia as variáveis mais utilizadas. 

Em relação as entradas, o OPEX se apresenta como o maior número de utilizações. 

Relativamente as saídas, a ABRATE indica que o número de transformadores não 

consiste em uma variável explicativa para o cálculo de eficiência, indicando a extensão 

de rede como mais apropriada.  

Tabela 8: Mapeamento das variáveis referentes ao setor de Transmissão 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

In
p

u
ts

 

Número de Empregados ● ●               2 

Materiais e Suprimentos de Transmissão    ●    
  

 1 

Salários     ●             1 

Custo Operacional (OPEX)     ● ● ●   ● 4 

Mão de Obra             ● ●   2 

Capital         ●  1 

O
u

tp
u

ts
 

Venda de energia para uso residencial ●                 1 

Energia vendida para pequenos consumidores   ●        1 

Energia transmitida     ●             1 

Comprimento de rede    
 ● ● ●    3 

Capacidade de Transformação       ● ● ●       3 

Quantidade de Transformadores     ● ●  
   2 

Quantidade de Módulos       ● ●         2 

Níveis de tensão e comprimento de rede     ●     ● 2 

Índice de disponibilidade            ●       1 

Índice de sustentabilidade       ●  
  1 

Energia vendida a grandes consumidores             ●     1 

Energia vendida a indústria         ●  1 

Perdas de rede               ●   1 

Capacidade de Transmissão               ●   1 

1.Nemoto e Goto (2003); 2. Tone e Tsutsui (2009); 3. Von Geymuller (2009); 4. Pessanha et al.(2010); 5. 

Andrade e Sant'Anna (2011); 6. Sampaio (2011);7. Tone e Tsutsui (2014); 8. You e Jie (2016); 9. Marques 

(2016). 

Quanto ao setor de distribuição, um número maior de variáveis foi identificado 

em decorrência do avultado número de publicações no segmento, como disposto na 

Tabela 8 . De forma análoga ao setor de geração, a variável de mão-de-obra dispõe de 
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ampla utilização na literatura, todavia, não será considerada por questões relativas a 

disponibilidade de informações. 

De modo correspondente as outras subdivisões dessa rede de produção, a variável 

OPEX consiste em um input das distribuidoras de energia. Nesse segmento, verifica-se 

uma particularidade. A variável extensão de rede ou comprimento de rede tem sido 

aplicada tanto como entrada como quanto saída nas pesquisas do setor. 

Moreno et al. (2015) justificam sua utilização como entrada pois a extensão de 

rede consiste no principal recurso na distribuição de energia. As demais necessidades 

existentes, como por exemplo subestações, se encontram inclusas no OPEX. Quando 

utilizada como saída, simboliza a dificuldade de operação relacionada a dispersão dos 

consumidores. No presente estudo, essa variável não será empregada nem como input e 

nem como output, mas sim como um carry-over, por representar um ativo gerenciado 

pelas empresas de distribuição ao longo do tempo. 

As perdas constituem uma questão primordial no setor de Distribuição de acordo 

com a ABRADEE. A associação as dividem em dois grupos: perdas técnicas e perdas 

comerciais ou não-técnicas. Diversos motivos acarretam em perdas técnicas, entretanto o 

principal causador é o aquecimento dos fios condutores de energia, denominado “Efeito 

Joule”. Nesse quesito, a extensão das redes e a grandeza territorial de nosso país acarretam 

impacto ao nível de perdas técnicas. 

Já o segundo tipo é decorrente de furto e fraude de energia. O furto representa as 

situações em que um consumidor ilegal desvia energia da rede. Nos casos da fraude, um 

consumidor registrado n a distribuidora realiza manobras para mascarar o consumo total, 

pagando apenas uma parcela desse. No presente estudo, propõe-se a perda global, a qual 

corresponde ao somatório das duas perdas referidas previamente. 

Quanto aos outputs, o número de consumidores e a energia distribuída exprimem 

adequadamente os produtos do setor. Além do número de consumidores e da energia, 

tanto a ANEEL como a ABRADEE acompanham dados referentes a Duração Equivalente 

de Continuidade (DEC) e Frequência Equivalente de Continuidade (FEC) com o 

propósito de supervisionar a qualidade do serviço fornecido. 
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1. Weymann-Jones (1991); 2. Hjalmarsson e Veiderpass (1992);3. Miliotis (1992); 4. Bagdadioglu et al.(1996); 5.Zhang e Barteles (1998);6. Chen (2002); 7. Pawha et al.(2002); 8. Resende (2002); 9. 

Jasmab e Pollitt (2003); 9. Nemoto e Goto (2003); 10. Solero e Lins (2004); 11. Pessanha, Souza e Laurencel (2004); 12. Mota (2004); 13. Pollitt (2005); 14. Pessanha, Souza e Laurencel (2005); 15. 

Agrell, Bogetoft e Tind (2005); 16. Tanure, Tahan e Lima (2006); 17. Pombo e Taborda (2006); 17. Pessanha, Souza e Laurencel (2007); 18. Cherbelle, Lopes e Pessanha (2008); 19. Ramos Real et 

al.(2009); 20. Tone e Tsutsui (2009); 20. Azadeh et al.(2009); 21. Souza, Souza e Pessanha (2010); 22. Souza et al.(2010); 23. Tschaffon e Meza (2011) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

IN
P

U
T

S
 

CAPEX             ●                 ●               2 

OPEX          ●  ● ● ●   ●         5 

TOTEX                 ●       ●                     2 

Mão de Obra ● ● ● ● ●   ●  ● ●   ●    ●   ● ● ● 13 

Participação da classe industrial no mercado da concessionária (%IND)                             ●       ● ●       3 

Consumo por Consumidor (CPC)                ●    ● ●     3 

Carregamento da rede               ●             ●       ●         3 

KVA/ Km rede área primária                ●          1 

Capacidade de Transformação ● ● ● ● ● ● ● ●                 ● ●         ● 11 

Comprimento de rede ● ● ●  ● ● ●          ● ●   ●  ● 10 

Despesas Totais     ● ●   ●                                   3 

Perdas na rede     ●   ●  ●  ●     ●     ●    6 

PIB Regional per capita                                   ●           1 

Capital ●                        1 

Despesa com manutenção e operação                                 ●             1 

O
U

T
P

U
T

S
 

Número de Consumidores   ● ● ● ●   ● ● ●   ● ● ● ●       ●     ●   ● 14 

Número de consumidores de baixa tensão ● ●       ●                                   3 

Número de consumidores de alta tensão ●     ●                   2 

Energia Distribuída     ● ●     ●   ●   ● ● ●         ●         ● 9 

Comprimento de rede          ●   ● ●            3 

Índice ANEEL de satisfação do consumidor                       ●                       1 

Energia distribuída de baixa tensão   ●    ●          ●         3 

Energia distribuída de alta tensão   ●       ●                   ●               3 

Max (DEC)/DEC                ●    ● ●     3 

Max(FEC)/FEC                             ●       ● ●       3 

DEC                  ●        1 

FEC                                 ●             1 

Área de concessão    ● ●    ●      ●    ●       5 

Vendas de energia para setores não industriais               ●                               1 

Vendas de energia para setores industriais         ●                 1 

Demanda máxima       ●   ● ●           ● ●   ●               6 

Receita Total       ●                   1 

Venda de energia para uso residencial                   ●       ●             ●     3 

Venda de energia para uso não residencial               ●           1 

Número de conexões de alta voltagem                               ●               1 

Número de conexões de baixa voltagem                 ●         1 

Venda para pequenos consumidores                                           ●   1 

Densidade de clientes                         ●                     1 



 

 

 

  

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
24. Souza, Souza e Pessanha (2010); 25. Souza et al.(2010); 26. Tschaffon e Meza (2011); 27. Sadjadi, Omrani e Shahanaghi (2011); 28. Tschaffon e Meza (2014); 29. Yuzhi e Zhangna (2012); 30. Daniel e Souza (2013); 31. 

Amado, Santos e Sequeira (2013); 32. Saurin et al.(2013); 33. Martins et al.(2014); 34. Goulart e Sperandio (2014); 35. Andrade et al.(2014); 36. Souza et al.(2014); 37. Tone e Tsutsui (2014); 38. Omrani, Beiragh e Kaleibari 

(2015); 39. Mullarkey et al.(2015);40. Moreno et al.(2015); 41. Xavier et al.(2015);42.  Alves e Soares de Mello (2015); 43. You e Jie (2016);44. Marques (2016); 45. Altoé et al.(2017).  

  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  

IN
P

U
T

S
 

CAPEX             ●                               1 

OPEX ● ● ●  ●  ●  ●  ● ● ●   
 ●  ●  ●   12 

Ativo Total                   ●                         1 

Ativo Imobilizado           ●              1 

Mão de Obra       ●           ●       ● ● ●   ●   ●     7 

Capacidade de Transformação     ●        ●  
 ● ●        4 

Comprimento de rede       ●   ●           ●     ● ●             5 

Perdas na rede        
              ● ● 2 

Capital                                       ●     1 

Custos de manutenção         ●                1 

Energia perdida devido a interrupções               ●                             1 

Número e tempo de interrupções         ●          
 

     1 

Número de postos de transformação afetados pelas interrupções               ●                             1 

Número de Transformadores       ●  
 

               1 

Capacidade de Equipamentos                                   ●         1 

Energia entregue         
 

         ●      1 

TINT                                   ●         1 

Custos operacionais ajustados pela qualidade         
 

         
 

   ● 1 

O
U

T
P

U
T

S
 

Número de Consumidores ● ● ● ●     ●   ●   ● ●       ● ● ● ●       12 

Energia Distribuída ● ●  ●   ●   
  ● ●  ●       ● 8 

Comprimento de rede ● ● ●   ●   ● ●     ●   ●                 ● 9 

Indicador de desempenho global de continuidade        ●    
             1 

Índice ANEEL de satisfação do consumidor(IASC)         ●           ●   ●                ●   3 

EBITDA por cliente           ●    
          1 

Receita Líquida/Resultado do período                   ●                         1 

Consumo de Energia Elétrica    ●  ●  
    ●   

  ● ●  ●     6 

Valor faturado no mercado de alta/média/baixa tensão                 ●                           1 

DEC/FEC    ●  ●  
              ●   3 

Área de concessão                             ● ●             2 

Vendas de energia para setores não industriais                ●     ●    2 

Vendas de energia para setores industriais                                       ●     1 

Receita Total                      ●   1 

Número de conexões de alta voltagem               ●                             1 

Número de conexões de baixa voltagem         ●                1 

Potência instalada               ●                         ●   1 

Número de postos de transformação instalados         ●                1 

Venda para pequenos consumidores                           ●                 1 

Consumo/Número de outros consumidores                ●         1 

Número de pontos de iluminação                             ●     ●         2 

Densidade de clientes    ●             ●  ●      2 

Unidades de consumo                         ●                   1 

Perdas                                       ●     1 
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A ANEEL pode impor sansões em situações de interrupção de fornecimento, 

sanções essas que são revertidas em descontos nas faturas dos consumidores afetados. 

Em face dos efeitos dessas métricas no setor, os valores de FEC e DEC serão incorporados 

ao modelo. 

Quanto aos outputs, o número de consumidores e a energia distribuída exprimem 

adequadamente os produtos do setor. Além do número de consumidores e da energia, 

tanto a ANEEL como a ABRADEE acompanham dados referentes a Duração Equivalente 

de Continuidade (DEC) e Frequência Equivalente de Continuidade (FEC) com o 

propósito de supervisionar a qualidade do serviço fornecido. A ANEEL pode impor 

sansões em situações de interrupção de fornecimento, sanções essas que são revertidas 

em descontos nas faturas dos consumidores afetados. Em face dos efeitos dessas métricas 

no setor, os valores de FEC e DEC serão incorporados ao modelo. 

Adotando as sugestões de Daniel e Gomes (2013) e Goulart e Sperandio (2014), 

as variáveis DEC e FEC não serão analisadas de forma individual, mas sim de modo 

conjunto, por meio da multiplicação dos dois valores com o intuito de retratar a 

quantidade total de interrupções do fornecimento de energia. 
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CAPÍTULO 5 – MÉTODO DE PESQUISA 

O presente capítulo descreve em detalhe o método proposto para a realização da presente 

pesquisa. Visando alcançar tal intuito, sessões são delineadas e sistematizadas com o 

intuito de alcançar os objetivos da pesquisa. Alguns pontos explorados nesse capítulo são: 

as etapas da pesquisa; seleção e definição das DMU’s; descrição das variáveis; 

detalhamento do modelo escolhido  e  coleta dos dados. 

5.1 Etapas da Pesquisa 

Como elucidado pela  Figura 13 , a pesquisa está dividida em sete etapas visando 

atingir os objetivos descritos no Capítulo 1. A revisão da literatura tem como propósito 

sistematizar as pesquisas com interesses atrelados ao presente desenvolvimento. Logo, 

essa sistematização abarca temas distintos, nomeadamente: Análise Envoltória de Dados, 

Geração de Energia Elétrica, Transmissão de Energia Elétrica, Distribuição de Energia 

Elétrica e Programação Multiobjetivo. 

A revisão da literatura propõe identificar o estado atual das pesquisas, englobando 

aplicações de DEA na área de energia, tanto em escala global, como nacional. Essa 

compreensão proporcionou identificar em quais aspectos a presente pesquisa pode 

contribuir para o aperfeiçoamento do processo de tarifação de energia no panorma 

nacional. 

O processo de definição das DMU’s consiste em caracterizar as empresas 

participantes do setor elétrico brasileiro, bem como a seleção e delimitação do grupo 

participante da amostra final. Essa amostra se apresenta como foco do estudo, sendo 

posteriormente avaliada por meio do DEA e Programação Multiobjetivo.  

Posteriormente a definição da amostra, ocorre a seleção de variáveis. A 

fundamentação para tal preferência encontra-se alicerçada na literatura da área. Esse 

processo definirá inputs, outputs, links de processos e carry-overs entre períodos de 

análise.  

A seleção do modelo também desponta como produto da literatura investigada. 

Essa escolha está intrinsecamente atrelada ao objetivo do estudo de contemplar a estrutura 

do setor e do interesse em verificar os efeitos do tempo na mensuração de eficiência. O 

mesmo ocorre com a seleção da orientação, é eleita com o intuito de fornecer feedbacks 
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úteis e aplicáveis tanto a ANEEL, quanto para as empresas participantes da amostra 

delimitada. 

 

 
Figura 13: Etapas da Pesquisa 

Como passo subsequente, procede-se a coleta dos dados nas bases de dados 

selecionadas. A implementação da modelagem matemática utiliza como plataforma o 

software Excel, o qual permite a obtenção os resultados de eficiência. Na última etapa, 

desponta a validação estatística dos resultados com a finalidade de aceitar ou refutar as 

hipóteses de pesquisa.  

5.2 Seleção e Definição das DMU’s 

O corrente desenvolvimento tenciona a proposição de uma modelagem para a 

mensuração de eficiência do setor elétrico brasileiro. A configuração engloba os setores 

de geração, transmissão e distribuição, assim como três períodos de análise. 

Hodiernamente, o mercado brasileiro apresenta a seguinte composição: 219 

empreendimentos em funcionamento para a produção de energia oriunda de fonte hídrica, 

104 concessionárias de transmissão e 64 empresas distribuidoras. 
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Mediante a constatação do panorama de instituições, a amostra da pesquisa 

objetivou englobar uma quantidade representativas de organizações do sistema elétrico 

nacional, visando abarcar a totalidade de instituições inclusas no setor. Devido a limitação 

de dados disponibilizados pelos órgão do setor, o segmento de geração será retratado por 

quatorze geradoras. Em conjunto, as referidas empresas correspondem a 76% da energia 

advinda de fontes hídricas no país. 

Quadro 18: Amostra das empresas geradoras de energia 

Geradoras Siglas Estado 

Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê AES Tietê SP 

Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica CEEE RS 

Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG MG 

Companhia Energética de São Paulo CESP SP 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco CHESF PE 

Companhia Paranaense de Energia COPEL PR 

Duke Energy International Geração Paranapanema Duke Energy SP 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Eletronorte DF 

Eletrosul - Centrais Elétricas S.A. Eletrosul SC 

Empresa Metropolitana de Água e Energia S.A EMAE SP 

Furnas Centrais Elétricas S.A FURNAS RJ 

Light Energia S.A LIGHT RJ 

Santo Antônio Energia Santo Antônio RO 

Tractebel Energia Suez S.A TRACTEBEL SC 

 

Se faz importante mencionar que algumas empresas listadas expandem sua 

atuação para regiões além das áreas elucidadas no Quadro 18. A AES Tietê atua também 

em Minas Gerais; a CEMIG em Goiás e São Paulo; a CESP em Mato Grosso do Sul; a 

CHESF no nordeste brasileiro, contemplando Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Piauí, Sergipe; a Duke Energy, no Paraná: a Eletronorte, apesar de ter a sede no Distrito 

Federal, atua no Acre, Amapá, Pará e Rondônia; a Eletrosul em Mato Grosso do Sul, 

Paraná, e Rio Grande do Sul; a FURNAS em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São 

Paulo; a LIGHT em Minas Gerais e São Paulo; e a TRACTEBEL em Goiás, Mato Grosso 

do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, e Tocantins. 

Quanto as empresas transmissoras, a amostra evidencia companhias filiadas à 

Associação Brasileira de Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica 

(ABRETE), a qual representa os interesses das maiores concessionárias de transmissão. 

Logo, 21 entidades foram selecionadas. O Quadro 19 sistematiza as corporações e a 

respectiva localização. 
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Quadro 19: Amostra das empresas transmissoras de energia 

Transmissoras Siglas Estado 

Afluente Transmissão de Energia Elétrica Afluente T BA 

Brasnorte Transmissora de Energia S.A Brasnorte MT 

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

Celg Geração e Transmissão S.A CELG-GT GO 

Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG-GT MG 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco CHESF PE 

Companhia Paranaense de Energia COPEL-T PR 

Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP SP 

Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A EBTE MT 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A Eletronorte DF 

Eletrosul- Centrais Elétricas S.A Eletrosul SC 

Encruzo Novo Transmissora de Energia LTDA Encruzo MA 

Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A ETAU SC 

Furnas Centrais Elétricas S.A. FURNAS RJ 

Light Energia S.A LIGHT RJ 

Linhas de Transmissão de Montes Claros Ltda. Montes Claros MG 

Porto Primavera Transmissora de Energia Ltda. PPTE SP 

Serra da Mesa Transmissora de Energia Ltda. SMTE GO 

Serra Paracatu Transmissora de Energia Ltda. SPTE MG 

Sistema de Transmissão Catarinense S.A. STC SC 

Companhia Transirapé de Transmissão Transirapé MG 

 

De forma semelhante as geradoras, algumas concessionárias de transmissão 

também funcionam além dos limites elucidados no Quadro 19; a CELG em Minas Gerais; 

a CEMIG no Espírito Santo e São Paulo; a CHESF em Alagoas, Bahia, Sergipe, Ceará, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão; a COPEL em São Paulo; a Eletronorte, 

a qual possui sede no Distrito Federal, e atua no Maranhão, Tocantins, Pará, Piauí, Mato 

Grosso, Rondônia e no Acre; a Eletrosul no Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do 

Sul e São Paulo; a ETAU no Rio Grande do Sul; a FURNAS no Distrito Federal, Goiás, 

Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Tocantins; a LIGHT em 

São Paulo; a PPTE em Mato Grosso do Sul; e a SMTE em Minas Gerais e no Distrito 

Federal.  

De feitio análogo as transmissoras, optou-se por empresas participantes da 

Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). 47 companhias 

foram escolhidas. O Quadro 20 elenca as organizações selecionadas. 
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Quadro 20: Amostra das empresas distribuidoras de energia 

Distribuidoras Siglas Estado Distribuidoras Siglas Estado 

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

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

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

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

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

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

Eletrobrás Distribuição Alagoas CEAL AL Eletrobrás Distribuição Acre Eletroacre AC 

Companhia Energética de Brasília CEB DF Centrais Elétricas de Carazinho S.A. Eletrocar RS 

Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE-D RS Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. Eletropaulo AP 

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

Companhia Energética de Goiás CELG GO Energisa Paraíba Energisa (Paraíba) PB 

Centrais Elétricas do Pará S.A. CELPA PA Energisa Sergipe Energisa (Sergipe) SE 

Companhia Energética de Pernambuco CELPE PE Energisa Minas Gerais Energisa (MG) MG 

Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins CELTINS TO Empresa Energética do Mato Grosso do Sul Enersul MS 

Companhia Energética do Maranhão CEMAR MA Espírito Santo Centrais Elétricas S.A ESCELSA ES 

Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A. CEMAT MT Hidroelétrica Panambi Hidropan RS 

Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG MG Light Serviços de Eletricidade S.A. LIGHT RJ 

Eletrobrás Distribuição Piauí CEPISA PI Companhia Luz e Força de Mococa Mococa SP 

Eletrobrás Distribuição Rondônia  CERON RO Companhia Nacional de Energia Elétrica Nacional SP 

Companhia Jaguari de Energia CJE SP Companhia Piratininga de Força e Luz Piratininga SP 

Companhia Leste Paulista de Energia Elétrica CLPE SP Rio Grande Energia S.A. RGE RS 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA BA Companhia Luz e Força Santa Cruz Santa Cruz SP 

Companhia Energética do Ceará COELCE CE Empresa de Eletricidade Vale do Paranapanema S.A. Vale Paranapanema SP 

Companhia Paranaense de Energia COPEL PR    
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Em face ao exposto, a pesquisa contempla 82 empresas brasileiras. Todavia, 

destaca-se que o foco da análise não está centrado na organização em si, mas sim na 

conexão das instituições, perpassando da geração até a distribuição de energia. Esses 

vínculos entre as empresas formam uma rede representativa do setor elétrico brasileiro.   

Logo, as DMU’s representam essas redes e não as empresas. Por exemplo, a 

primeira DMU considera o caminho da energia gerada pela AES Tietê, transmitida pela 

CTEEP e distribuída pela Bandeirante. A Figura 14 caracteriza a estrutura da DMU e o 

detalhamento das 335 DMU’s pode ser observado no Quadro 21.  

 

Figura 14:  Representação da estrutura das DMU’s 

Com a consideração integrada das empresas, se torna possível responder se as 

ineficiências dos elos dessa rede advêm de uma gestão inapropriada ou se representam 

efeitos de performance insuficiente do estado anterior ou uma combinação de ambos. 

Além de considerar os elos do setor, a modelagem proposta tenciona investigar os efeitos 

do tempo no desempenho das empresas.  

As proposições deste estudo se destinam a contrapor os resultados do modelo 

dinâmico com estrutura em redes (DNDEA) de Tone e Tsutsui (2014) e de Omrani e 

Soltanzadeh (2016). Para a análise das unidades eficientes, identificadas com o DNDEA, 

aplica-se a proposição de programação multiobjetivo de Cosgun e Kaya (2014), com o  

intuito de verificar a mais eficiente dentre as empresas de cada divisão. 

Mediante o exposto, a corrente investigação possui as distintas contribuições: (1) 

no âmbito acadêmico, a literatura de modelos dinâmicos com estrutura em redes se 

apresenta pouco desenvolvida no setor elétrico, contando com apenas três estudos   

(TONE; TSUTSUI, 2014; LI; MILLER; SCHMIDT, 2016; YOU; JIE, 2016) e a 

integração com a PLMO possibilita oferecer um refinamento ainda maior de resultados; 

(2) no âmbito da regulação realizada pela ANEEL, esta modelagem corrobora com uma 

avaliação mais realista, considerando a estrutura do setor, os efeitos do tempo e o 

benchmark mais eficiente; e, (3) nas concessionárias de energia, a identificação das 

ineficiências nos elos da cadeia possibilita melhorar o relacionamento entre as empresas, 

intencionando melhorias na rede como um todo. Além disso, a análise dinâmica 

possibilita um acompanhamento contínuo desses processos.
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Quadro 21: Detalhamento das DMU's da amostra 

DMU Geradora Transmissora Distribuidora DMU Geradora Transmissora Distribuidora DMU Geradora Transmissora Distribuidora 

1 AES Tietê CTEEP Bandeirante 39 CESP CTEEP CJE 77 COPEL COPEL Caiua 

2 AES Tietê CTEEP Bragantina (Energisa) 40 CESP CTEEP COPEL-D 78 COPEL COPEL CJE 

3 AES Tietê CTEEP Caiua 41 CESP CTEEP CLPE 79 COPEL COPEL CLPE 

4 AES Tietê CTEEP CJE 42 CESP CTEEP CPFL-D 80 COPEL COPEL CPFL-D 

5 AES Tietê CTEEP COPEL-D 43 CESP CTEEP CSPE 81 COPEL COPEL CSPE 

6 AES Tietê CTEEP CLPE 44 CESP CTEEP ELEKTRO 82 COPEL COPEL ELEKTRO 

7 AES Tietê CTEEP CPFL-D 45 CESP CTEEP Eletropaulo 83 COPEL COPEL Eletropaulo 

8 AES Tietê CTEEP CSPE 46 CESP CTEEP Enersul 84 COPEL COPEL Nacional 

9 AES Tietê CTEEP ELEKTRO 47 CESP CTEEP Nacional 85 COPEL COPEL Piratininga 

10 AES Tietê CTEEP Eletropaulo 48 CESP CTEEP Piratininga 86 COPEL COPEL Santa Cruz 

11 AES Tietê CTEEP Enersul 49 CESP CTEEP Santa Cruz 87 COPEL COPEL Vale Paranapanema 

12 AES Tietê CTEEP Nacional 50 CESP CTEEP Vale Paranapanema 88 COPEL COPEL Mococa 

13 AES Tietê CTEEP Piratininga 51 CESP CTEEP Mococa 89 COPEL COPEL ENERSUL 

14 AES Tietê CTEEP Santa Cruz 52 CESP PPTE Enersul 90 COPEL Eletrosul AES Sul 

15 AES Tietê CTEEP Vale Paranapanema 53 CHESF Afluente T COELBA 91 COPEL Eletrosul CEEE 

16 AES Tietê CTEEP Mococa 54 CHESF CHESF CEAL 92 COPEL Eletrosul CELESC 

17 CEEE CEEE-T AES Sul 55 CHESF CHESF Energisa (Borborema) 93 COPEL Eletrosul COPEL-D 

18 CEEE CEEE-T CEEE 56 CHESF CHESF CELPE 94 COPEL Eletrosul Enersul 

19 CEEE CEEE-T RGE 57 CHESF CHESF CEMAR 95 COPEL Eletrosul RGE 

20 CEEE CEEE-T Hidropan 58 CHESF CHESF CEPISA 96 COPEL Eletrosul Eletrocar 

21 CEEE CEEE-T DEMEI 59 CHESF CHESF COELBA 97 Duke Energy CTEEP Bandeirante 

22 CEEE Eletrosul AES Sul 60 CHESF CHESF COELCE 98 Duke Energy CTEEP Bragantina (Energisa) 

23 CEEE Eletrosul CEEE 61 CHESF CHESF COSERN 99 Duke Energy CTEEP Caiua 

24 CEEE Eletrosul CELESC 62 CHESF CHESF Energisa (Sergipe) 100 Duke Energy CTEEP CJE 

25 CEEE Eletrosul COPEL-D 63 CHESF CHESF Energisa (Paraíba) 101 Duke Energy CTEEP COPEL-D 

26 CEEE Eletrosul Enersul 64 CHESF Eletronorte CELPA 102 Duke Energy CTEEP CLPE 

27 CEEE Eletrosul RGE 65 CHESF Eletronorte CELTINS-D 103 Duke Energy CTEEP CPFL-D 

28 CEEE Eletrosul Eletrocar 66 CHESF Eletronorte CEMAR 104 Duke Energy CTEEP CSPE 

29 CEMIG Brasnorte CEMAT 67 CHESF Eletronorte CEMAT 105 Duke Energy CTEEP ELEKTRO 

30 CEMIG CEMIG CELG-D 68 CHESF Eletronorte Eletroacre 106 Duke Energy CTEEP Eletropaulo 

31 CEMIG CEMIG CEMIG-D 69 CHESF Eletronorte CELG-D 107 Duke Energy CTEEP Enersul 

32 CEMIG Montes Claros Energisa MG 70 CHESF Eletronorte CEPISA 108 Duke Energy CTEEP Nacional 

33 CEMIG SMTE CEMIG-D 71 CHESF Eletronorte CERON 109 Duke Energy CTEEP Piratininga 

34 CEMIG SPTE CEMIG-D 72 CHESF Eletronorte Amazonas 110 Duke Energy CTEEP Santa Cruz 

35 CEMIG Transirapé CEMIG-D 73 CHESF Encruzo CEMAR 111 Duke Energy CTEEP Vale Paranapanema 

36 CESP CTEEP Bandeirante 74 COPEL COPEL COPEL-D 112 Duke Energy CTEEP Mococa 

37 CESP CTEEP Bragantina (Energisa) 75 COPEL COPEL Bandeirante 113 Eletronorte Eletronorte CELPA 

38 CESP CTEEP Caiua 76 COPEL COPEL Bragantina (Energisa) 114 Eletronorte Eletronorte CELTINS-D 
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DMU Geradora Transmissora Distribuidora DMU Geradora Transmissora Distribuidora DMU Geradora Transmissora Distribuidora 

115 Eletronorte Eletronorte CEMAR 153 EMAE CTEEP CJE 191 FURNAS Eletronorte CEMAT 

116 Eletronorte Eletronorte CEMAT 154 EMAE CTEEP COPEL 192 FURNAS Eletronorte Eletroacre 

117 Eletronorte Eletronorte Eletroacre 155 EMAE CTEEP CLPE 193 FURNAS Eletronorte CELG 

118 Eletronorte Eletronorte CELG 156 EMAE CTEEP CPFL 194 FURNAS Eletronorte CEPISA 

119 Eletronorte Eletronorte CEPISA 157 EMAE CTEEP CSPE 195 FURNAS Eletronorte CERON 

120 Eletronorte Eletronorte CERON 158 EMAE CTEEP ELEKTRO 196 FURNAS Eletronorte Amazonas 

121 Eletronorte Eletronorte Amazonas 159 EMAE CTEEP Eletropaulo 197 FURNAS FURNAS CEB 

122 Eletrosul COPEL COPEL 160 EMAE CTEEP Enersul 198 FURNAS FURNAS CELG 

123 Eletrosul COPEL Bandeirante 161 EMAE CTEEP Nacional 199 FURNAS FURNAS CEMIG 

124 Eletrosul COPEL Bragantina (Energisa) 162 EMAE CTEEP Piratininga 200 FURNAS FURNAS AMPLA 

125 Eletrosul COPEL Caiua 163 EMAE CTEEP Santa Cruz 201 FURNAS FURNAS CLPE 

126 Eletrosul COPEL CJE 164 EMAE CTEEP Vale Paranapanema 202 FURNAS FURNAS CPFL 

127 Eletrosul COPEL CLPE 165 EMAE CTEEP Mococa 203 FURNAS FURNAS DME 

128 Eletrosul COPEL CPFL 166 FURNAS Brasnorte CEMAT 204 FURNAS FURNAS ESCELSA 

129 Eletrosul COPEL CSPE 167 FURNAS CELG CELG 205 FURNAS FURNAS LIGHT 

130 Eletrosul COPEL ELEKTRO 168 FURNAS CELG CEMAT 206 FURNAS FURNAS Bandeirante 

131 Eletrosul COPEL Eletropaulo 169 FURNAS CEMIG CELG 207 FURNAS FURNAS Bragantina (Energisa) 

132 Eletrosul COPEL Nacional 170 FURNAS CEMIG CEMIG 208 FURNAS FURNAS Caiua 

133 Eletrosul COPEL Piratininga 171 FURNAS CTEEP Bandeirante 209 FURNAS FURNAS CEMAT 

134 Eletrosul COPEL Santa Cruz 172 FURNAS CTEEP Bragantina (Energisa) 210 FURNAS FURNAS CJE 

135 Eletrosul COPEL Vale Paranapanema 173 FURNAS CTEEP Caiua 211 FURNAS FURNAS COPEL 

136 Eletrosul COPEL Mococa 174 FURNAS CTEEP CJE 212 FURNAS FURNAS CSPE 

137 Eletrosul COPEL ENERSUL 175 FURNAS CTEEP COPEL 213 FURNAS FURNAS ELEKTRO 

138 Eletrosul Eletrosul AES Sul 176 FURNAS CTEEP CLPE 214 FURNAS FURNAS Eletropaulo 

139 Eletrosul Eletrosul CEEE 177 FURNAS CTEEP CPFL 215 FURNAS FURNAS ENERSUL 

140 Eletrosul Eletrosul CELESC 178 FURNAS CTEEP CSPE 216 FURNAS FURNAS Nacional 

141 Eletrosul Eletrosul COPEL 179 FURNAS CTEEP ELEKTRO 217 FURNAS FURNAS Piratininga 

142 Eletrosul Eletrosul Enersul 180 FURNAS CTEEP Eletropaulo 218 FURNAS FURNAS Santa Cruz 

143 Eletrosul Eletrosul RGE 181 FURNAS CTEEP Enersul 219 FURNAS FURNAS Paranapanema 

144 Eletrosul Eletrosul Eletrocar 182 FURNAS CTEEP Nacional 220 FURNAS FURNAS Mococa 

145 Eletrosul CEEE AES Sul 183 FURNAS CTEEP Piratininga 221 LIGHT CTEEP Bandeirante 

146 Eletrosul CEEE CEEE 184 FURNAS CTEEP Santa Cruz 222 LIGHT CTEEP Bragantina (Energisa) 

147 Eletrosul CEEE RGE 185 FURNAS CTEEP Paranapanema 223 LIGHT CTEEP Caiua 

148 Eletrosul CEEE Hidropan 186 FURNAS CTEEP Mococa 224 LIGHT CTEEP CJE 

149 Eletrosul CEEE DEMEI 187 FURNAS EBTE CEMAT 225 LIGHT CTEEP COPEL 

150 EMAE CTEEP Bandeirante 188 FURNAS Eletronorte CELPA 226 LIGHT CTEEP CLPE 

151 EMAE CTEEP Bragantina (Energisa) 189 FURNAS Eletronorte CELTINS 227 LIGHT CTEEP CPFL 

152 EMAE CTEEP Caiua 190 FURNAS Eletronorte CEMAR 228 LIGHT CTEEP CSPE 
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DMU Geradora Transmissora Distribuidora DMU Geradora Transmissora Distribuidora DMU Geradora Transmissora Distribuidora 

229 LIGHT CTEEP ELEKTRO 265 Santo Antônio Eletronorte CEMAT 301 TRACTEBEL Eletronorte CERON 

230 LIGHT CTEEP Eletropaulo 266 Santo Antônio Eletronorte Eletroacre 302 TRACTEBEL Eletronorte Amazonas 

231 LIGHT CTEEP Enersul 267 Santo Antônio Eletronorte CELG-D 303 TRACTEBEL Eletrosul AES Sul 

232 LIGHT CTEEP Nacional 268 Santo Antônio Eletronorte CEPISA 304 TRACTEBEL Eletrosul CEEE 

233 LIGHT CTEEP Piratininga 269 Santo Antônio Eletronorte CERON 305 TRACTEBEL Eletrosul CELESC 

234 LIGHT CTEEP Santa Cruz 270 Santo Antônio Eletronorte Amazonas 306 TRACTEBEL Eletrosul COPEL-D 

235 LIGHT CTEEP Paranapanema 271 TRACTEBEL CEEE-T AES Sul 307 TRACTEBEL Eletrosul Enersul 

236 LIGHT CTEEP Mococa 272 TRACTEBEL CEEE-T CEEE 308 TRACTEBEL Eletrosul RGE 

237 LIGHT FURNAS CEB 273 TRACTEBEL CEEE-T RGE 309 TRACTEBEL Eletrosul Eletrocar 

238 LIGHT FURNAS CELG 274 TRACTEBEL CEEE-T Hidropan 310 TRACTEBEL ETAU RGE 

239 LIGHT FURNAS CEMIG 275 TRACTEBEL CEEE-T DEMEI 311 TRACTEBEL FURNAS CEB 

240 LIGHT FURNAS AMPLA 276 TRACTEBEL CELG-T CELG-D 312 TRACTEBEL FURNAS CELG-D 

241 LIGHT FURNAS CLPE 277 TRACTEBEL CELG-T CEMAT 313 TRACTEBEL FURNAS CEMIG-D 

242 LIGHT FURNAS CPFL 278 TRACTEBEL COPEL COPEL-D 314 TRACTEBEL FURNAS AMPLA-D 

243 LIGHT FURNAS DME 279 TRACTEBEL COPEL Bandeirante 315 TRACTEBEL FURNAS CLPE 

244 LIGHT FURNAS ESCELSA 280 TRACTEBEL COPEL Bragantina (Energisa) 316 TRACTEBEL FURNAS CPFL-D 

245 LIGHT FURNAS LIGHT 281 TRACTEBEL COPEL Caiua 317 TRACTEBEL FURNAS DME 

246 LIGHT FURNAS Bandeirante 282 TRACTEBEL COPEL CJE 318 TRACTEBEL FURNAS ESCELSA 

247 LIGHT FURNAS Bragantina (Energisa) 283 TRACTEBEL COPEL CSPE 319 TRACTEBEL FURNAS LIGHT-D 

248 LIGHT FURNAS Caiua 284 TRACTEBEL COPEL CPFL-D 320 TRACTEBEL FURNAS Bandeirante 

249 LIGHT FURNAS CEMAT 285 TRACTEBEL COPEL CLPE 321 TRACTEBEL FURNAS Bragantina (Energisa) 

250 LIGHT FURNAS CJE 286 TRACTEBEL COPEL ELEKTRO 322 TRACTEBEL FURNAS Caiua 

251 LIGHT FURNAS COPEL-D 287 TRACTEBEL COPEL Eletropaulo 323 TRACTEBEL FURNAS CJE 

252 LIGHT FURNAS CSPE 288 TRACTEBEL COPEL Nacional 324 TRACTEBEL FURNAS CEMAT 

253 LIGHT FURNAS ELEKTRO 289 TRACTEBEL COPEL Piratininga 325 TRACTEBEL FURNAS COPEL-D 

254 LIGHT FURNAS Eletropaulo 290 TRACTEBEL COPEL Santa Cruz 326 TRACTEBEL FURNAS CSPE 

255 LIGHT FURNAS Enersul 291 TRACTEBEL COPEL Vale Paranapanema 327 TRACTEBEL FURNAS ELEKTRO 

256 LIGHT FURNAS Nacional 292 TRACTEBEL COPEL Mococa 328 TRACTEBEL FURNAS Eletropaulo 

257 LIGHT FURNAS Piratininga 293 TRACTEBEL COPEL Enersul 329 TRACTEBEL FURNAS Enersul 

258 LIGHT FURNAS Santa Cruz 294 TRACTEBEL Eletronorte CELPA 330 TRACTEBEL FURNAS Nacional 

259 LIGHT FURNAS Paranapanema 295 TRACTEBEL Eletronorte CELTINS-D 331 TRACTEBEL FURNAS Piratininga 

260 LIGHT FURNAS Mococa 296 TRACTEBEL Eletronorte CEMAR 332 TRACTEBEL FURNAS Santa Cruz 

261 LIGHT LIGHT LIGHT-D 297 TRACTEBEL Eletronorte CEMAT 333 TRACTEBEL FURNAS Vale Paranapanema 

262 Santo Antônio Eletronorte CELPA 298 TRACTEBEL Eletronorte Eletroacre 334 TRACTEBEL FURNAS Mococa 

263 Santo Antônio Eletronorte CELTINS-D 299 TRACTEBEL Eletronorte CELG-D 335 TRACTEBEL STC CELESC 

264 Santo Antônio Eletronorte CEMAR 300 TRACTEBEL Eletronorte CEPISA         
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5.3 Descrição de Variáveis 

Com a finalidade de retratar adequadamente o seguimento brasileiro de energia 

elétrica, uma pesquisa bibliográfica foi realizada considerando estudos nacionais e 

internacionais.  O desenvolvimento dessa survey ocorreu como explicitado na seção 4.3. 

Essa sistematização possibilita compreender a realidade nacional, bem como selecionar 

as variáveis representativas do setor elétrico brasileiro. Mediante a pesquisa realizada, as 

variáveis de input, output, carry-over e links são definidas e explicitadas no Quadro 22 . 

Quadro 22: Detalhamento das variáveis do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como entradas nos três segmento, foi selecionado o custo operacional tendo em 

vista o foco da regulação do setor. Especificamente no segmento de Distribuição, foi 

considerada outra variável, as perdas totais. Essa variável se encontra como input tendo 

em vista o tratamento dessa variável indesejada. 

Já as variáveis de carry-over são representativas da estrutura física de cada setor. 

Essas são capacidade instalada, capacidade de transmissão e extensão de rede, as quais 

são respectivas da Geração, Transmissão e Distribuição. As variáveis de link representam 

o fluxo de energia ao longo do setor, sendo esse representado pela energia gerada e 

energia transmitida. 

As variáveis de output são utilizadas apenas no segmento de Distribuição, já que 

os demais tem suas saídas consumidas dentro do próprio setor. Para o referido segmento, 

o número de consumidores, o montante de energia vendida e as interrupções constituem 

as saídas. Definidas as variáveis do estudo, as etapas da pesquisa são explicitadas na seção 

seguinte.  

Segmento Tipo Variável Unidade 

Geração 

Input OPEX R$ 

Carry-over 
Capacidade 

Instalada 
kW 

Link Energia Gerada GW 

Transmissão 

Input OPEX R$ 

Carry-over 
Capacidade de 

Transmissão 
kW*Km 

Link Energia Transmitida R$ 

Distribuição 

Input 
OPEX R$ 

Perdas GW 

Carry-over Extensão de Rede Km 

 

Output 

Vendas GW 

DEC*FEC 1/(DEC*FEC) 
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5.4 Proposição da modelagem integrada GP-DNDEA 

O procedimento matemático proposto para o cálculo da eficiência e definição de 

benchmark único por setor se encontra divido em três etapas. A primeira é referente ao 

compartilhamento das variáveis ao longo da rede, sendo esse realizado por meio de um 

modelo adaptado de DEA. Após a definição das proporções para cada caminho, realiza-

se o cálculo da eficiência por meio das modelagens DNDEA.  

Mediante os resultados obtidos com a etapa anterior, é verificada a existência ou 

não de múltiplas DMU`s eficientes. Caso existam, a Programação por Metas será utilizada 

para definir o benchmark dentre as DMU`s consideradas eficientes em cada segmento. 

As três seções que seguem detalham cada uma das etapas previamente mencionadas e se 

encontram ilustradas na Figura 15. 

 

 

 

Figura 15: Fluxograma do Método de Pesquisa 
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5.4.1 Modelagem DEA para compartilhamento de entradas e saídas  

Em se tratando de DEA, os modelos estão baseados no pressuposto implicito, se 

não explícito, de que em um ambiente de múltiplos inputs e outputs múltiplos, todos os 

inputs impactam todos os outputs (LI et al., 2017). Todavia, em ambientes complexos, 

tais como, a manufatura essa suposição nem sempre se apresenta como válida. 

Essa constatação decorre do fato de que em alguns ambientes, a DMU representa 

uma “unidade de negócios” composta por diversas divisões, nas quais as atividades em 

termos de produto e recursos consumidos podem diferir umas das outras, assim como 

podem partilhar recursos de produção (IMANIRAD, COOK & ZHU, 2013). 

No presente estudo, a DMU investigada consiste no caminho percorrido pela 

energia desde a sua produção pelas empresas Geradoras até a entrega ao consumidor 

realizada pelas Distribuidoras. Nesse contexto, percebe-se o compartilhamento da energia 

produzida pelas Geradoras por várias transmissoras. Assim como, as empresas 

transmissoras atendem diversas distribuidoras. 

Verifica-se na literatura a existência de compartilhamento de recursos inserida nas 

modelagens de DEA, tal como a proposição de Moreno et al. (2015). Entretanto, a maioria 

dos estudos propõem modelos segregando seus recursos entre apenas duas divisões, se 

tornando não linear a medida que o número de compartilhamento aumenta. 

Como no presente estudo, os valores exatos de energia partilhados não é sabido, 

se torna necessário um método para compartilhar os recursos entre as DMU`s. Com tal 

propósito, o modelo de Li et al.(2017) foi utilizado como referência. A abordagem 

proposta realiza o compartilhamento de modo prévio a aplicação do modelo DEA. 

Adotando a metodologia de Li et al. (2017) a realidade estudada, considera-se que 

cada DMU atua como uma unidade de negócio constituída por K subunidades 

independentes. No presente caso, as subunidades referem-se  as empresas transmissoras 

e distribuidoras. Cada subunidade k é formada de modo que cada porção do input i (𝜙𝑖𝑘𝑥𝑖) 

impacta todo output r (𝑤𝑟𝑘𝑦𝑟), então a condição de interação completa dos inputs para 

outputs é satisfeita no nível das subunidades, com isso, pode-se aplicar o modelo de DEA, 

tendo em vista que o pressuposto conceitual da técnica é atendido.  

Considera-se a avaliação de  j DMUs detentora de um conjunto de i inputs e r 

outputs, subunidades  (𝜙𝑖𝑘𝑥𝑖 , 𝑤𝑟𝑘𝑦𝑟). Considere 𝑎𝑖
𝑞
  como o peso particionado do input i 

relacionado ao sub-tipo q do output r, sendo i = r. Também, considere como o peso 

particionado do sub tipo q do output r relacionado à subunidade k. Por fim, considere 𝑤𝑟𝑘
𝑞
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como o peso particionado do input i relacionado ao subtipo q do output r e a subunidade 

k, sendo i = r.  

A utilização do modelo tem a finalidade de detalhar os valores estimados das 

proporções β dos outputs e γ dos inputs, já que os valores exatos não são disponíveis. Para 

isso é necessário saber um intervalo que essas proporções estejam inseridas (𝑎𝑖𝑘 ≤ 𝛽𝑖𝑘≤ 

𝑏𝑖𝑘 e 𝑎𝑖𝑘 ≤ 𝛾𝑖𝑘≤ 𝑏𝑖𝑘).  

Recourreu-se a literatura e a bases de dados da ANEEL informações para utilizar 

como limitante. Os valores de encargos do uso do sistema foram selecionados. Por 

exemplo, a quantidade de energia transmitida de uma empresa transmissora para uma 

distribuidora apresenta relação direta com a quantidade de encargos pago pela empresa 

distribuidora para a transmissora por usar o seu sistema de transmissão. Logo o problema 

de programação linear é expresso por:  

min 𝐸𝑓𝑓(𝑜) =  ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗𝑜

𝑚

𝑖=1

 

sujeito a (1)  ∑ 𝑢𝑟
𝑞

𝑦𝑟𝑗𝑜
𝑞

𝑠

𝑟=1

= 1 

(2)  ∑ 𝑢𝑟
𝑞

𝑦𝑟𝑗𝑜
𝑞

𝑠

𝑟=1

−  ∑ 𝑎𝑖
𝑞

𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 0 𝑞 = 1, 𝑖 = 𝑟, ∀𝑗 

(3)  ∑ 𝑤𝑟
𝑞

𝑦𝑟𝑗
𝑞

𝑠

𝑟=1

−  ∑ 𝜙𝑖𝑘
𝑞

𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 0 𝑞 = 2, 𝑖 = 𝑟, ∀𝑗, ∀𝑘 

(4)  ∑ 𝑤𝑟
𝑞

= 𝑢𝑟
𝑞

𝐾

𝑘

 𝑞 = 2, ∀𝑟 

(5)  ∑ 𝜙𝑖𝑘
𝑞

+  𝑎𝑖
𝑞

= 𝑣𝑖

𝐾

𝑘

 ∀𝑖 

(6)  𝑣𝑖𝑎𝑖𝑘 ≤  𝜙𝑖𝑘
𝑞

≤  𝑣𝑖𝑏𝑖𝑘  𝑞 = 2, ∀𝑘 

(7)  𝑢𝑟𝑎𝑟𝑘
𝑞

≤  𝑤𝑟𝑘
𝑞

≤  𝑢𝑟𝑏𝑟𝑘
𝑞

 𝑞 = 2, ∀𝑘 

𝑢𝑟
𝑞

, 𝑣𝑖 , 𝑤𝑟𝑘
𝑞

, 𝑎𝑖
𝑞

, 𝜙𝑖𝑘
𝑞

≥ 0, ∀𝑟, 𝑖, 𝑘, 𝑞 

 

Mediante a resolução do conjunto de equações anteriores, se torna possível 

calcular as proporções utilizando as equações a seguir. 

𝛽𝑟𝑘 = 𝑤𝑟𝑘
𝑞 /𝑢𝑟

𝑞
; 𝛾𝑖𝑘 = 𝜙𝑖𝑘

𝑞 /𝑣𝑖  

 O conjunto de equações de (1) a (7) foi utilizado duas vezes para atender as 

necessidades de dados para a posterior utilização dos modelos de DEA. Na primeira 

aplicação, considerou-se a relação entre as empresas geradoras e transmissoras, enquanto 

que a segunda considera o relacionamento entre transmissoras e distribuidoras. 
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Em ambos os casos existe uma variável de input (OPEX) e duas variáveis de 

output (Capacidade instalada ou de transmissão e a Energia produzida ou transmitida), 

logo considera-se no modelo i = r como sendo as empresas geradoras ou transmissoras 

relacionadas, respectivamente, às suas subunidades k como sendo as empresas 

transmissoras e distribuidoras. Os sub-tipos q dos outputs variam de 1 à 2 e representam, 

respectivamente, a Capacidade instalada ou de transmissão e a Energia produzida ou 

transmitida. 

5.4.2 Modelagem DNDEA 

No segundo estágio do procedimento, realiza-se a mensuração de eficiência das 

DMU’s com o auxílio do modelo DNDEA. O modelo DNDEA contém em sua estrutura 

três estágios, cada um correspondendo a um elo do setor elétrico (Geração, Transmissão 

e Distribuição). A configuração de redes possibilita considerar o pressuposto de que como 

estão interligados, cada setor impacta na eficiência dos elos subsequentes. Além disso, a 

verificação dinâmica, a qual incorpora um período de três anos (2014 a 2016), viabiliza 

investigar a sustentabilidade das empresas em manter ou melhorar os níveis de eficiência 

e consequentemente assegurar os retornos financeiros.  

A combinação das proposições dinâmicas e de rede viabilizam identificar os 

seguintes tipos de eficiência: global (a eficiência da rede nos três anos de análise); 

divisional (a eficiência de cada elo ao longo dos três anos) e a divisional por período (a 

eficiência de cada elo em cada ano de análise). A  Figura 16 ilustra a estrutura e variáveis 

adotadas para a modelagem DNDEA. 

Figura 16: Estrutura do modelo dinâmico com estrutura em redes proposto no presente estudo 
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O presente estudo contrapõe os resultados de duas modelagens DNDEA. A 

primeira é proposta por Tone e Tsutsui (2014) e a segunda por Omrani e Soltanzadeh 

(2016), ambas considerando retornos constantes de escala e orientação para redução dos 

inputs.  

A escolha dessas duas modelagens dentre as demais na literatura, advém do 

destaque de modelos baseados em folga (SMB- Tone e Tsutsui (2014)) e dos modelos 

relacionais (Kao (2009) e Kao (2013)). A modelagem de Omrani e Soltanzadeh (2016) 

consiste na combinação das modelagens relacionais previamente mencionadas. Essa 

contraposição visa compreender qual dessas se adequa melhor a realidade investigada.  

A verificação de eficiência no modelo considera a eficiência da DMU em todo o 

período, a eficiência divisional e de período (TONE; TSUTSUI, 2014). A formulação 

matemática para o cálculo da eficiência das DMU’s se encontra exposta nos Quadro 11 e 

Quadro 12. 

 Além dos modelos dinâmicos com estrutura em redes, será utilizado o modelo 

dinâmico de Kao (2013), o qual considera retornos constantes de escala e também possui 

orientação para redução dos insumos. O intuito da utilização do modelo dinâmico 

corresponde a realizar uma comparação com os resultados obtidos com o DNDEA. Essa 

comparação permitirá observar o impacto da consideração da estrutura organizacional do 

setor na mensuração de eficiência. 

Em um segundo momento, a programação multiobjetivo desempenha a função de 

gerar um ranking das DMU’s consideradas eficientes no estágio anterior. Essa 

combinação oportuniza recomendar um novo procedimento para a revisão tarifária das 

empresas do setor de energia elétrica realizada pela ANEEL.  

5.4.3 Programação por Metas 

DEA segrega as DMU’s em dois grupos: eficientes e não eficientes. Todas as 

DMU’s ditas eficientes possuem score de eficiência igual a unidade. Todavia, quando se 

deseja realizar benchmark, objetiva-se comparar cada DMU com a mais eficiente entre 

os pares. O último estágio do método possibilita, por meio da implementação de uma 

programação multi-objetivo, criar um ranking entre as DMU’s mais eficientes, 

identificando a melhor desse agrupamento. 
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Após a utilização das duas modelagem DNDEA, as DMU’s consideradas 

eficientes são avaliadas por meio de uma PLMO. A abordagem de programação 

multiobjetivo aplicada no estudo se encontra fundamentada nas considerações de Cosgun 

e Kaya (2014). Cada segmento será avaliado de forma independente para cada segmento.  

O Quadro 23 retrata os critérios utilizados na PLMO. Os Quadro 24 , Quadro 25 

e Quadro 26 expõem a programação para cada um dos setores com o respectivo 

detalhamento das variáveis, sendo as estruturas das programações similares. 

Quadro 23: Critérios para a programação multiobjetivo de cada setor 

Setor Nome do Critério Setor Nome do Critério Setor Nome do Critério 

Geração (c1) Custo de 

Operação 

Transmissão (c1) Custo de 

Operação 

Distribuição (c1) Custo de 

Operação 

(c2) Energia 

Produzida 

(c2) Energia 

Vendida 
(c2) DEC 

(c3) Capacidade 

Utilizada 

(c3) Custo de 

Expansão de Rede 
(c3)FEC 

(c4) Custo de 

Construção 

(c4) % de Rede 

Expandido 
(c4) IASC 

 

A função objetivo visa minimizar os desvios das restrições de meta, a restrição (1) 

satisfaz as metas, a restrição (4) é referente a eficiência de DEA que fornece a 

classificação das usinas eficientes, refletindo o objetivo deste modelo. As restrições (2) e 

(3) diferem em cada um dos modelos, pois caracterizam aspectos específicos de cada elo. 

Quanto as geradoras, essas se referem aos custos e capacidade utilizada, respectivamente.  

Quadro 24: Modelo matemático da programação multibjetivo para o segmento de Geração 

• Função Objetivo  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟  ∑(𝑑𝑘
+ − 𝑑𝑘

−)

𝑛

𝑚ϵ𝐾

 

Sujeito a  
∑ (𝑎𝑖𝑘𝑥𝑖 +  𝑏𝑖𝑘𝑦𝑖 + 𝑐𝑖𝑘𝑤𝑖  )𝑛

𝑘=1 + 𝑑𝑘
+ − 𝑑𝑘

− = 𝑔𝑘  ∀𝑘  (1) 

∑ (𝑎𝑖𝑘𝑥𝑖 +  𝑏𝑖𝑘𝑦𝑖 + 𝑐𝑖𝑘𝑤𝑖  )𝑛
𝑘=1 ≤ 𝑐1                                (2) 

∑ (𝑎𝑖𝑘𝑥𝑖 +  𝑏𝑖𝑘𝑦𝑖 + 𝑐𝑖𝑘𝑤𝑖  )𝑛
𝑘=1 ≤ 𝑐4                                (3)                          

∑ (𝑥𝑖 +  𝑦𝑖 +  𝑤𝑖  )𝑛
𝑖ϵE = 1                                                    (4) 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑤𝑖 ϵ (0,1), ∀𝑖                                                               (5)                                                        
𝑑𝑘

+, 𝑑𝑘
−  ≥ 0, ∀𝑘                                                                     (6) 

Onde: 𝑖 −   índice referente a geradora 𝑖; 
𝑗 −   índice referente ao critério 𝑗 ; 

𝑘 −  critério o qual a meta está em 𝑘 ϵ 𝐾; 

𝐸 −  conjunto de DMU’s eficientes obtido com DEA; 

𝑎𝑖𝑗 −  valor da empresa geradora privada i; 

𝑏𝑖𝑗 −  valor da empresa geradora pública federal i; 

𝑐𝑖𝑗 −  valor da empresa geradora pública estadual i; 

𝑥𝑖 −  variável binária que retorna 1 se a empresa geradora privada for selecionada e 0 caso contrário; 

𝑦𝑖 −  variável binária que retorna 1 se a empresa geradora pública federal for selecionada e 0 caso contrário; 

𝑤𝑖 −  variável binária que retorna 1 se a empresa geradora pública estadual for selecionada e 0 caso contrário; 

𝑑𝑘
− − sub realização do objetivo 𝑘; 

𝑑𝑘
+ − sobre realização do objetivo 𝑘; 

𝑔𝑘 − nível de aspiração para a restrição relativa ao objetivo 𝑘; 

𝑐𝑘 − valor do lado direito para a restrição funcional relacionada com o critério 𝑗; 
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Já no contexto das transmissoras, especificam os custos, os quais devem ser 

investigados devido a regulação do setor, e a expansão da rede, retratando o aumento da 

dispersão das atividades das empresas. No que tange as distribuidoras, os custos 

operacionais, devido a existência de regulação por parte da ANEEL, e as variáveis de 

qualidade são selecionados, pela possibilidade de sanções financeiras, foram escolhidos. 

Quadro 25: Modelo matemático da programação multibjetivo para o segmento de Transmissão 

• Função Objetivo  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟  ∑(𝑑𝑘
+ − 𝑑𝑘

−)

𝑛

𝑚ϵ𝐾

 

Sujeito a  
∑ (𝑎𝑖𝑘𝑥𝑖 +  𝑏𝑖𝑘𝑦𝑖 + 𝑐𝑖𝑘𝑤𝑖  )𝑛

𝑘=1 + 𝑑𝑘
+ − 𝑑𝑘

− = 𝑔𝑘  ∀𝑘  (1) 

∑ (𝑎𝑖𝑘𝑥𝑖 +  𝑏𝑖𝑘𝑦𝑖 + 𝑐𝑖𝑘𝑤𝑖  )𝑛
𝑘=1 ≤ 𝑐2                                (2) 

∑ (𝑎𝑖𝑘𝑥𝑖 +  𝑏𝑖𝑘𝑦𝑖 + 𝑐𝑖𝑘𝑤𝑖  )𝑛
𝑘=1 ≥ 𝑐3                                (3)                          

∑ (𝑥𝑖 +  𝑦𝑖 +  𝑤𝑖  )𝑛
𝑖ϵE = 1                                                    (4) 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑤𝑖 ϵ (0,1), ∀𝑖                                                               (5)                                                        
𝑑𝑘

+, 𝑑𝑘
−  ≥ 0, ∀𝑘                                                                     (6) 

Onde: 𝑖 −   índice referente a transmissora 𝑖; 
𝑗 −   índice referente ao critério 𝑗 ; 

𝑘 −  critério o qual a meta está em 𝑘 ϵ 𝐾; 

𝐸 −  conjunto de DMU’s eficientes obtido com DEA; 

𝑎𝑖𝑗 −  valor da empresa transmissora privada i; 

𝑏𝑖𝑗 −  valor da empresa transmissora pública federal i; 

𝑐𝑖𝑗 −  valor da empresa transmissora pública estadual i; 

𝑥𝑖 −  variável binária que retorna 1 se a empresa transmissora privada for selecionada e 0 caso contrário; 

𝑦𝑖 −  variável binária que retorna 1 se a empresa transmissora pública federal for selecionada e 0 caso contrário; 

𝑤𝑖 −  variável binária que retorna 1 se a empresa transmissora pública estadual for selecionada e 0 caso contrário; 

𝑑𝑘
− − sub realização do objetivo 𝑘; 

𝑑𝑘
+ − sobre realização do objetivo 𝑘; 

𝑔𝑘 − nível de aspiração para a restrição relativa ao objetivo 𝑘; 

𝑐𝑘 − valor do lado direito para a restrição funcional relacionada com o critério 𝑗; 

 

Quadro 26: Modelo matemático da programação multibjetivo para o segmento de Distribuição de energia 

• Função Objetivo  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟  ∑(𝑑𝑘
+ − 𝑑𝑘

−)

𝑛

𝑚ϵ𝐾

 

Sujeito a  
∑ (𝑎𝑖𝑘𝑥𝑖 +  𝑏𝑖𝑘𝑦𝑖 + 𝑐𝑖𝑘𝑤𝑖  )𝑛

𝑘=1 + 𝑑𝑘
+ − 𝑑𝑘

− = 𝑔𝑘  ∀𝑘  (1) 

∑ (𝑎𝑖𝑘𝑥𝑖 +  𝑏𝑖𝑘𝑦𝑖 + 𝑐𝑖𝑘𝑤𝑖  )𝑛
𝑘=1 ≤ 𝑐1                                (2) 

∑ (𝑎𝑖𝑘𝑥𝑖 +  𝑏𝑖𝑘𝑦𝑖 + 𝑐𝑖𝑘𝑤𝑖  )𝑛
𝑘=1 ≤ 𝑐4                                (3)                          

∑ (𝑥𝑖 +  𝑦𝑖 +  𝑤𝑖  )𝑛
𝑖ϵE = 1                                                    (4) 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑤𝑖 ϵ (0,1), ∀𝑖                                                               (5)                                                        
𝑑𝑘

+, 𝑑𝑘
−  ≥ 0, ∀𝑘                                                                     (6) 

Onde: 𝑖 −   índice referente a distribuidora 𝑖; 
𝑗 −   índice referente ao critério 𝑗 ; 

𝑘 −  critério o qual a meta está em 𝑘 ϵ 𝐾; 

𝐸 −  conjunto de DMU’s eficientes obtido com DEA; 

𝑎𝑖𝑗 −  valor da empresa distribuidora privada i; 

𝑏𝑖𝑗 −  valor da empresa distribuidora pública federal i; 

𝑐𝑖𝑗 −  valor da empresa distribuidora pública estadual i; 

𝑥𝑖 −  variável binária que retorna 1 se a empresa distribuidora privada for selecionada e 0 caso contrário; 

𝑦𝑖 −  variável binária que retorna 1 se a empresa distribuidora pública federal for selecionada e 0 caso contrário; 

𝑤𝑖 −  variável binária que retorna 1 se a empresa distribuidora pública estadual for selecionada e 0 caso contrário; 
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𝑑𝑘
− − sub realização do objetivo 𝑘; 

𝑑𝑘
+ − sobre realização do objetivo 𝑘; 

𝑔𝑘 − nível de aspiração para a restrição relativa ao objetivo 𝑘; 

𝑐𝑘 − valor do lado direito para a restrição funcional relacionada com o critério 𝑗; 

5.5 Coleta de dados 

Com o propósito de obter as informações necessárias para a implementação da 

modelagem integrada proposta na seção 5.4, documentos, relatórios e bancos de dados 

relativos ao sistema elétrico brasileiro foram utilizados. A aplicação de triangulação de 

dados se faz indispensável mediante a ausência de um banco de dados unificado. 

As instituições com maior contribuição nesse contexto são: ANEEL, Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Bovespa, ABRADEE, ABRATE. A coleta total dos 

dados requeriu aproximadamente três meses e meio devido a inexistência de um banco 

de dados unificado. Apesar de muitos dados estarem disponíveis no mesmo sítio, as 

informações se encontram dispersas em diversos relatórios individuais. Relata-se também 

que a coleta de dados se torna ainda mais complexa já que nem sempre os dados de todos 

os anos se encontram disponíveis de forma direta nas bases de dados.  

Por exemplo, para a coleta da variável OPEX, parte dos dados foram coletados 

em Relatórios de Sustentabilidade Ambiental (RSA) e Demonstrações de Resultados de 

Exercício (DRE) na Central de Informações Econômico-Financeiras do Setor Elétrico 

(CIEFSE) na ANEEL ou em relatórios financeiros na Bovespa ou ainda em relatórios 

anuais disponibilizados pelas próprias empresas em seus sites. O resumo das variáveis, 

suas unidades, a fonte das informações e seus respectivos segmentos se encontram 

detalhados na Quadro 27. 

Quadro 27: Bases de dados e unidades das variáveis do estudo 

 

Segmento Tipo Variável Unidade Fonte 

Geração 

Input OPEX R$ ANEEL/BOVESPA/Empresas 

Carry-over 
Capacidade 

Instalada 
kW ANEEL 

Link Energia Gerada GW ANEEL 

Transmissão 

Input OPEX R$ ANEEL/BOVESPA/Empresas 

Carry-over 
Capacidade de 

Transmissão 
kW*Km ONS 

Link Energia Transmitida R$ ANEEL 

Distribuição 

Input 
OPEX R$ ANEEL/BOVESPA/Empresas 

Perdas GW ANEEL 

Carry-over Extensão de Rede Km ANEEL 

 

Output 

Vendas GW ANEEL 

DEC*FEC 1/(DEC*FEC) ANEEL/ABRADEE 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS   

O corrente capítulo está destinado a analisar e examinar os dados coletados referentes as 

variáveis definidas no capítulo anterior. Além disso, serão apresentados os resultados de 

eficiências obtidos por meio da utilização de modelos de DEA. Após as considerações 

dos resultados obtidos com DEA, utiliza-se de um modelo de programação multi-objetivo 

para realizar o ranqueamento das DMU’s classificadas como eficientes na etapa anterior. 

Conclui-se o capítulo com a validação das hipóteses da pesquisa.  

6.1 Estatística Descritiva das Variáveis 

Com o intuito de propiciar uma compreensão simplificada da relação entre os 

dados coletados e as variáveis do estudo, utilizou-se o pacote de ferramentas estatísticas 

do software Excel com o propósito de calcular a média aritmética, desvio padrão e os 

valores de máximo e de mínimo da amostra.  

A Tabela 9 apresenta a estatística descritiva dos dados coletados, os quais são 

representativos das variáveis selecionadas para presente análise. Inicialmente, é 

importante verificar que ao longo do horizonte de pesquisa (2014-2016), existe, em 

média, um incremento nos custos operacionais das empresas do setor elétrico. Todavia, a 

energia produzida, transmitida e as vendas do segmento de transmissão não apresentaram 

o mesmo padrão. 

Infere-se que apesar do aumento nos custos operacionais, os níveis baixos nos 

reservatórios, a menor incidência de chuvas e o consequente aumento nas tarifas de 

energia ocasionada por um maior uso das usinas termoelétricas para compensar a menor 

produção das hidrelétricas, influenciaram para a redução do consumo. Observa-se os 

menores resultados para o ano de 2015, com leve recuperação no ano seguinte. Todavia, 

em média, os valores não retornaram ao patamar do ano inicial da pesquisa. 

Por outro lado, nota-se que as variáveis relacionadas com a qualidade do serviço 

no setor de distribuição obtiveram reduções ao longo do intervalo analisado. Tal 

constatação relata indícios da melhoria do serviço, já que quanto menores os valores, o 

desempenho das empresas é considerado superior. 
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Tabela 9: Estatística Descritiva dos Dados 

Código  Variável Estatística 2014 2015 2016 

G1 

OPEX 

Geração    

(em reais) 

Média 843.986.050,00 835.150.428,57 885.135.286,29 

Desvio Padrão 1.094.858.275,25 1.011.042.270,97 1.090.248.642,79 

Valor Máximo 42.300.000,00 43.465.000,00 44.686.000,00 

Valor Mínimo 42.300.000,00 43.465.000,00 44.686.000,00 

T1 

OPEX 

Transmissão 

(em reais) 

Média 320.506.523,81 349.684.915,76 365.550.981,71 

Desvio Padrão 497.136.670,38 546.968.388,89 586.338.680,93 

Valor Máximo 1.856.629.000,00 2.024.192.000,00 2.038.324.000,00 

Valor Mínimo 1.918.000,00 2.437.000,00 2.762.000,00 

D1 

OPEX 

Distribuição    

(em reais) 

Média 510.481.562,50 559.872.541,67 614.995.375,00 

Desvio Padrão 1.231.457.407,43 1.369.463.673,31 1.489.505.605,29 

Valor Máximo 8.485.373.000,00 9.495.417.000,00 10.363.211.000,00 

Valor Mínimo 7.014.000,00 7.278.000,00 7.811.000,00 

D2 

Perdas 

Distribuição 

(GWh) 

Média 1.404.342,89 1.388.418,49 1.434.972,29 

Desvio Padrão 1.788.182,86 1.750.998,33 1.754.668,80 

Valor Máximo 9.054.706,31 8.767.316,94 8.454.755,17 

Valor Mínimo 5.544,50 6.075,05 5.657,58 

G2 

Energia 

Gerada      

(em GW) 

Média 18.263.033,24 16.249.900,69 16.345.153,38 

Desvio Padrão 13.919.424,32 12.129.653,48 10.908.896,08 

Valor Máximo 41.791.170,21 38.367.438,51 36.560.027,30 

Valor Mínimo 1.134.207,81 575.988,40 1.246.615,18 

T2 

Energia 

Transmitida 

(em milhares 

de reais) 

Média 1.500.573,95 1.548.086,67 1.437.418,52 

Desvio Padrão 2.562.207,31 2.580.322,21 2.233.655,82 

Valor Máximo 8.534.277,00 8.620.945,00 6.808.975,00 

Valor Mínimo 10.050,00 11.981,00 24.119,00 

G3 

Capacidade 

Instalada 

(KW) 

Média 4.656.419,64 4.623.781,43 4.362.176,39 

Desvio Padrão 3.614.356,51 3.563.450,79 3.543.158,15 

Valor Máximo 10.615.131,00 10.615.131,00 10.615.131,00 

Valor Mínimo 661.208,00 661.208,00 661.208,00 

T3 

Capacidade 

de 

Transmissão 

(KV*KM) 

Média 1.184.316,45 1.160.472,06 1.282.370,40 

Desvio Padrão 1.776.372,96 1.673.567,17 1.887.877,12 

Valor Máximo 6.289.917,50 5.246.895,00 5.303.731,10 

Valor Mínimo 14.030,00 14.030,00 14.030,00 

D3 
Extensão de 

Rede (Km) 

Média 69.001,15 70.737,52 72.383,71 

Desvio Padrão 90.889,20 92.682,20 93.495,15 

Valor Máximo 505.008,00 510.683,00 515.069,00 

Valor Mínimo 41,20 43,00 43,00 

D4 
Número de 

Consumidores 

Média 1.586.496,54 1.631.289,94 1.662.689,17 

Desvio Padrão 1.820.837,07 1.853.752,78 1.892.150,69 

Valor Máximo 7.936.965,00 8.102.147,00 8.251.509,00 

Valor Mínimo 17.070,00 17.573,00 17.930,00 

D5 

Vendas de 

Energia  

(GWh) 

Média 7.605,40 7.531,23 7.261,55 

Desvio Padrão 8.980,15 8.774,43 8.440,27 

Valor Máximo 37.865,00 36.216,00 34.501,00 

Valor Mínimo 94,91 105,98 102,37 

D6 

DEC                    

(em horas por 

ano) 

Média 17,95 17,57 15,67 

Desvio Padrão 13,43 12,01 11,06 

Valor Máximo 63,68 56,38 58,93 

Valor Mínimo 2,11 1,20 2,99 

D7 

FEC                  

(em número 

de 

interrupções 

por ano) 

Média 11,69 11,04 9,93 

Desvio Padrão 8,98 8,08 7,48 

Valor Máximo 40,84 40,70 43,53 

Valor Mínimo 2,63 1,05 2,53 
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Os altos desvios, em alguns casos próximos ou superiores as médias, destacam a 

heterogeneidade na amostra. Por ser um país de dimensões continentais e com grandes 

disparidades regionais, a heterogeneidade era tendo em vista que o estudo por completo 

o território nacional. 

Verifica-se também que existe uma grande amplitude entre os valores mínimos e 

máximos das variáveis.  Essas disparidades podem estar relacionadas com o porte das 

empresas, assim como a área de concessão de cada uma delas. As variáveis de capacidade 

instalada, capacidade de transmissão e extensão de rede retratam bem as diferenças 

mencionadas. 

Percebe-se também que as menores amplitudes e desvio-padrão estão relacionadas 

as variáveis DEC e FEC.  Uma conclusão para isso é o acompanhamento contínuo por 

parte da ANEEL em relação a esses indicadores, bem como a existencia de multas e outras 

medidas punitivas as empresas em caso de descumprimento dos limites impostos pelo 

órgão regulador. 

Após a análise da estatística descritiva dos dados, foi realizada uma análise de 

correlação entre as variáveis apresentadas na Tabela 9. Essa análise permite verificar o 

grau de relação entre as variáveis e consequente um possível impacto na eficiência das 

empresas estudadas. 

6.2 Análise Quantitativa das Variáveis 

Com o intuito de verificar o grau de relacionamento entre as variáveis, utilizou-se 

o coeficiente de correlação de Pearson. Este coeficiente se encontra ausente de medidas 

e possui valores entre -1 e +1. Para viabilizar os cálculos, o pacote de análise de dados do 

Excel foi selecionado como ferramenta.  

Os resultados expostos na Tabela 10 indicam correlações positivas entre as 

variáveis do setor. Bem como valores elevados dentro do mesmo segmento, indicando 

grandezas diretamente proporcionais. O maior coeficiente de correlação encontrado foi 

do 0,96, indicando uma forte relação positiva entre as variáveis de DEC (D6)  e FEC (D7) 

no setor de Distribuição. 

Apesar da alta correlação entre as variáveis, ambas foram mantidas no modelo por 

expressarem situações diferentes, podendo também impactar de modo distinto quando se 

considera o ambiente urbano ou rural. Além disso, é importante notar que a qualidade do 

serviço representa um aspecto importante no desempenho das empresas e 
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consequentemente deve ser considerada para a verificação de eficiência, principalmente 

no setor de distribuição, o qual impacta diretamente o consumidor final da energia. 

Tabela 10: Correlação entre as variáveis do setor elétrico brasileiro 

  G1 T1 D1 D2 G2 T2 D3 G3 T3 D4 D5 D6 D7 

G1 1,00                         

T1 0,27 1,00                       

D1 0,09 0,20 1,00                     

D2 0,45 0,58 0,23 1,00                   

G2 0,66 0,60 0,16 0,46 1,00                 

T2 0,36 0,84 0,22 0,59 0,70 1,00               

D3 0,32 0,70 0,25 0,64 0,61 0,80 1,00             

G3 0,68 0,50 0,14 0,37 0,93 0,62 0,49 1,00           

T3 0,28 0,65 0,20 0,50 0,51 0,68 0,73 0,41 1,00         

D4 0,39 0,69 0,26 0,83 0,57 0,77 0,88 0,46 0,62 1,00       

D5 0,44 0,65 0,25 0,90 0,53 0,69 0,75 0,47 0,55 0,94 1,00     

D6 0,14 0,46 0,34 0,49 0,39 0,47 0,55 0,30 0,24 0,54 0,48 1,00   

D7 0,11 0,39 0,39 0,40 0,33 0,39 0,43 0,25 0,20 0,41 0,37 0,96 1,00 

Nível de Confiança: 95% 

A segunda maior correlação (0,94) é verificada entre as variáveis Número de 

Consumidores (D4) e Energia Vendida (D5). Já era esperada uma alta correlação entre 

ambas, tendo em vista que quanto maior o número de consumidores maior a quantidade 

de energia vendida. Todavia, ambas foram mantidas no modelo já que a variável também 

pode ser utilizada como um proxy de dispersão do serviço das distribuidoras. 

 No segmento de Distribuição também se nota alta correlação entre Perdas (D2) e 

Energia Vendida (D5). Ou seja, quanto maior a quantidade de energia vendida pelas 

empresas maior a probabilidade de perdas. Essas perdas requerem atenção direta por parte 

das empresas tendo em vista que representam um custo para fornecer que não é 

recompensado. 

Verifica-se também um padrão nos três segmentos, de altas correlações entre a 

Energia Gerada (G2) e a Capacidade Instalada (G3) (0,93), Energia Transmitida (T2) e 

Capacidade de Transmissão (T3) (0,68) e Extensão de Rede (D3) e Vendas (D5) (0,75). 

Esses valores indicam que a estrutura física das empresas influencia diretamente no 

produto gerado, transmitido e distribuido e consequentemente na receita das mesmas. 

Mediante essas considerações, se torna possível compreender melhor a relação 

entre as empresas e compreender como esses fatores podem impactar positivamente ou 

negativamente na eficiência das empresas e por fim no valor do produto final vendido.  
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6.3 Análise de Eficiência 

Após a análise dos dados e do compartilhamento dos mesmos com o modelo 

exposto no tópico 4.2, prossegue-se para a avaliação de eficiência das empresas com 

diferentes modelos de DEA. A Figura 17 ilustra as diferentes análises realizadas no 

estudo. É importante notar que os modelos estão orientados para a redução dos custos 

operacionais, visando estar em consonância com os objetivos da regulação do setor. 

6.3.1 Avaliação Dinâmica de cada setor 

 

Figura 17: Estrutura de análise do método proposto 

 

O primeiro nível de análise realizada caracterizou-se como uma análise dinâmica. 

Os modelos dinâmicos da Análise Envoltória de Dados permitem considerar as inter-

relações entre períodos individuais por meio de um fluxo entre eles, verificando assim a 

performance da DMU ao longo do tempo. Estruturalmente, a modelagem dinâmica diz 

respeito à repetição da estrutura de um único período em um  prazo desejado de análise 

(OMRANI; SOLTANZADEH, 2016). 

A análise dinâmica permite acompanhar a eficiência das empresas de forma 

contínua, fornecendo informações relevantes para que as empresas atuem de modo a 

mitigar as ineficiências de modo contínuo. O período de análise corresponde a três anos, 

tendo em vista ser esse um intervalo frequente utilizado pelo órgão regulamentador do 

setor para a realização de revisões tarifárias. 

Para todos os setores foi utilizado do modelo dinâmico relacional de Kao (2013). 

Essa modelagem considera retornos constantes de escala, e a orientação escolhida 

tenciona a redução dos custos operacionais, tendo em vista que a utilização de DEA no 
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processo de regulamentação por parte da ANEEL visa definir custos operacionais 

eficientes.  

Além da avaliação dinâmica previamente esclarecida, realizou-se comparativo de 

seus resultados com o do modelo clássico de DEA, também considerando retornos 

constantes de escala (CCR). O intuito de tal comparação é verificar o impacto da inclusão 

do fator temporal na modelagem matemática, investigando como as questões temporais 

impactam na eficiência e consequentemente auxiliando os gestores nas decisões relativas 

de planejamento de curto e longo prazo.  

6.3.1.1 Setor de Geração 

A estrutura do modelo dinâmico e estático para o segmento de Geração se encontra 

representada na Figura 18. Na modelagem dinâmica, o input corresponde a OPEX e a 

Energia Gerada representa as saídas. A capacidade instalada foi considerada como 

variável carry-over, no intuito de representar a principal estrutura das empresas 

diretamente relacionada a produção de energia e que pode ou não variar ao longo do 

período analisado. Já na modelagem estática, a capacidade instalada é vislumbrada como 

saída do sistema. 

 

Figura 18: Estrutura do modelo dinâmico e estático para o segmento de Geração 

Os modelos foram implementados e executados no software Excel e 

automatizados por meio de programações em VBA. Foram analisadas as 14 empresas, 

detalhadas no Quadro 18 da seção 4.2. O ranking das DMU’s e os resultados de eficiência 

global e em cada ano de análise para a modelagem dinâmica e estática se encontram 

dispostos na Tabela 11. 
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Tabela 11:Resultado dos modelos estático e dinâmico para o setor de Geração 

DMU 
Ranking 

Dinâmico   

2014-

2016 
2014 2015 2016 

Ranking 

Estático 

2014-

2016 
2014 2015 2016 

AES Tietê 3 42,22% 41,35% 38,54% 49,40% 1 100,00% 39,65% 100,00% 100,00% 

CEEE 9 8,16% 11,56% 9,35% 7,05% 12 12,35% 10,02% 20,59% 12,35% 

CEMIG 14 2,51% 3,91% 2,25% 2,04% 14 5,39% 3,71% 5,63% 5,39% 

CESP 2 42,47% 59,45% 34,75% 36,52% 2 76,05% 59,45% 91,35% 76,05% 

CHESF 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6 30,60% 100,00% 29,43% 30,60% 

COPEL 6 27,59% 31,18% 29,28% 29,20% 5 54,33% 27,54% 65,68% 54,33% 

Duke Energy 7 12,28% 13,96% 11,77% 14,66% 7 25,45% 12,05% 25,45% 27,03% 

Eletronorte 8 10,80% 16,44% 11,85% 7,03% 9 19,97% 15,77% 29,23% 19,97% 

Eletrosul 12 3,05% 3,15% 3,61% 3,49% 13 6,18% 2,57% 7,80% 6,18% 

EMAE 11 3,77% 5,93% 4,25% 6,33% 8 20,21% 7,41% 20,21% 23,61% 

FURNAS 10 5,33% 6,89% 4,42% 5,71% 11 15,04% 6,40% 15,04% 16,82% 

LIGHT 5 30,80% 37,75% 26,90% 30,60% 4 68,54% 36,49% 68,54% 69,33% 

Santo Antônio 13 2,78% 0,78% 7,80% 11,13% 10 19,11% 0,78% 19,11% 27,20% 

TRACTEBEL 4 39,78% 45,87% 40,30% 36,61% 3 74,08% 44,70% 100,00% 74,08% 

Inicialmente, verifica-se que na maioria dos casos os scores de eficiência obtidos 

com o modelo dinâmico são inferiores aos do estático, indicando maior discrimição por 

parte do primeiro modelo. Em se tratando do modelo dinâmico, a eficiência média das 

empresas ao longo do período analisado corresponde a 23,68%. As eficiências médias 

anuais correspondem a 27,02%, 23,22% e 24,27% respectivamente aos anos de 2014, 

2015 e 2016.  

Já para a modelagem clássica, a eficiência global do período foi considerada como 

a mediana dos anos em observação, retornando o valor de 37,66%. Os resultados anuais 

são 26,18% 42,72% e 38,78% para 2014, 2015 e 2016, respectivamente. Apesar das 

diferenças dos valores, ambos os resultados indicam que existe um grande potencial para 

redução dos custos operacionais dessas empresas. 

Os valores globais obtidos indicam uma maior necessidade por parte do órgão 

regulamentador em promover maior competitividade no segmento de Geração, forçando 

por meio das questões mercadológicas, uma maior busca por redução nos custos. 

Além de resultados inferiores de eficiência, nota-se a existência de um maior 

número de DMU’s consideradas com eficientes no modelo clássico em detrimento ao 

dinâmico. Apesar das diferenças de valores obtidos com os modelos, verifica-se um 

alinhamento parcial dos rankings, constando poucas diferenças de posição entre ambos. 

A maior disparidade verificada corresponde a CHESF, sendo considerada a empresa com 

melhor desempenho na modelagem dinâmica e a sexta pelos modelos clássicos. 

A referida empresa apresenta a maior capacidade instalada da amostra, apesar de 

não ter ocorrido variação da mesma ao longo dos anos de 2014 a 2016. Na modelagem 

dinâmica, a variável carry-over atua simultaneamente como input e output em períodos 
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distintos. Sendo assim, a modelagem clássica desconsidera tal relação, justificando assim 

a diferença obtida. O resultado também suscita a necessidade de observar se uma maior 

capacidade instalada possibilita melhores resultados de eficiência. 

Sendo assim, observou-se outras empresas de grande capacidade instalada tais 

como FURNAS e ELETRONORTE. Ambas obtiveram baixo desempenho. Indicando 

que apenas uma alta capacidade não necessariamente será sinônimo de alto desempenho. 

É importante notar que quase todas as DMU’s apresentaram redução de eficiência 

no ano de 2015. Esse resultado era esperado em detrimento da crise hídrica a qual afetou 

o país como um todo. Baixa precipitação, redução drástica do volume útil e reservatórios 

em volume morto, influenciaram para o baixo desempenho no setor. 

Apenas a ELETROSUL e Santo Antônio possuíram eficiência superior ao do ano 

anterior. No caso da ELETROSUL, a empresa registrou um ligeiro aumento na produção 

indo de encontro as demais analisadas.  

Esse aumento pode estar relacionado ao fato que a maioria das hidrelétricas da 

empresa estão localizadas no Sul do país, especificamente no Rio Grande do Sul, estado 

esse que ao contrário de outras regiões registrou chuvas intensas, chegando a causar 

grandes danos sociais devido a cheia de rios. Já no caso da Santo Antônio, o resultado do 

aumento da eficiência combina o incremento na produção com a redução de capacidade 

instalada. 

O resultado do modelo clássico não segue o mesmo padrão de redução atestado 

pelo dinâmico, isso se deve ao modelo não considerar as variáveis do período anterior na 

verificação de eficiência global. Verifica-se, assim, que quando existe a necessidade de 

acompanhar o desempenho das empresas ao longo do tempo, os modelos clássicos 

desconsideram aspectos importantes, produzindo resultados enviesados. 

A Figura 19 detalha a composição das variáveis do segmento de Geração. 

Podemos observar que as empresas com maior eficiência possuem o menor percentual de 

OPEX em sua composição, tais como CHESF, AES Tietê, CESP e TRACTEBEL. Os 

resultados obtidos estão parcialmente alinhados com os obtidos Sampaio et al. (2005). 

Desconsiderando a CHESF, as empresas com melhor resultado possuem potencia 

instalada intermediária. 

Todavia, variáveis externas, tais como a  baixa precipitação, podem ter impactado 

negativamente o desempenho de empresas com grande capacidade, tais como FURNAS 

e ELETRONORTE. A capacidade pode não ter sido aproveitada em sua totalidade por 

baixos níveis nos reservatórios. 
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É importante também discutir que os resultados do modelo dinâmico possuem 

maior grau de discriminação, tendo em vista que as restrições do modelo clássico são 

menos rigorosas (KAO, 2013). Essa constatação se apresenta importante mediante aos 

resultados obtidos por Marques (2016).  

As descobertas do estudo afirmam que não existem distorções nos resultados do 

modelo clássico CCR em relação ao modelo NDRS da ANEEL em detrimento a 

interferência de porte das pequenas empresas na verificação de eficiência. Mediante tal 

afirmação, como os  resultados do modelo dinâmico possuem maior grau de 

discriminação do que os do CCR e os valores obtidos com o CCR são iguais aos do 

NDRS, se torna plausível extender as considerações também ao segundo modelo. 

 

Figura 19: Distribuição das variáveis das Geradoras 
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6.3.1.2 Setor de Transmissão 

A estrutura do modelo dinâmico e estático para o segmento de Transmissão se 

encontra representada na Figura 20. Na modelagem dinâmica, o input corresponde ao 

OPEX e a Energia Transmitida representa as saídas. A capacidade de transmissão foi 

considerada como variável carry-over, no intuito de representar a principal estrutura das 

empresas diretamente relacionada ao serviço fornecido pelas empresas, o transporte de 

energia, e que pode ou não variar ao longo do período analisado. Já na modelagem 

estática, a capacidade de transmissão é vislumbrada como saída do sistema. 

Foram analisadas 21 empresas, detalhadas no Quadro 19 da seção 4.2. O ranking 

das DMU’s e os resultados de eficiência global e em cada ano da análise se encontram 

dispostos na Tabela 12. 

 
Figura 20: Estrutura do modelo dinâmico e estático para o segmento de Transmissão 

De modo similar ao segmento anterior, verifica-se que na maioria dos casos os 

scores de eficiência obtidos com o modelo dinâmico são inferiores aos do estático. Em se 

tratando do modelo dinâmico, a eficiência média das empresas ao longo do período 

analisado corresponde a 29,62%. As eficiências médias anuais correspondem a 32,21%, 

30,62% e 32,47% respectivamente aos anos de 2014, 2015 e 2016.  

Já para a modelagem clássica, a eficiência global do período foi considerada como 

a mediana dos anos em observação, retornando o valor 42,26%. Os resultados anuais são 

36,55% 39,98% e 50,04% para 2014, 2015 e 2016, respectivamente. Também de modo 

similar ao segmento de Geração, verifica-se que em que pese as diferenças nos scores de 

eficiência entre os modelos clássico e dinâmico, ambos apontam para a possibilidade de 

redução significativa nos custos operacionais das organizações analisadas. 
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Tabela 12: Resultado dos modelos estático e dinâmico para o setor de Transmissão 

DMU  
Ranking 

Dinâmico 

2014-

2016 
2014 2015 2016 

Ranking 

Estatíco 

2014-

2016 
2014 2015 2016 

Afluente T 11 19,18% 20,63% 19,69% 18,83% 13 25,83% 20,14% 25,83% 26,21% 

Brasnorte 12 18,49% 23,99% 19,88% 17,83% 9 48,14% 56,13% 48,14% 44,82% 

CEEE-GT 19 8,36% 7,92% 9,50% 8,33% 20 11,25% 7,72% 11,25% 11,80% 

CELG-GT 10 25,37% 9,65% 10,14% 50,00% 19 13,21% 9,20% 13,21% 72,94% 

CEMIG-GT 1 85,51% 92,08% 100,00% 67,29% 3 98,42% 92,91% 100,00% 98,42% 

CHESF 16 12,97% 13,07% 14,23% 12,37% 17 16,33% 12,82% 16,33% 17,59% 

COPEL-T 9 30,09% 33,44% 30,65% 26,97% 11 33,35% 33,35% 30,27% 39,05% 

CTEEP 18 9,12% 6,82% 11,55% 11,54% 16 17,53% 8,28% 17,53% 22,46% 

EBTE 7 36,38% 30,76% 43,19% 43,93% 1 100,00% 69,38% 100,00% 100,00% 

Eletronorte 14 18,04% 23,84% 17,93% 14,35% 14 20,60% 23,66% 18,32% 20,60% 

Eletrosul 17 12,95% 11,02% 14,77% 14,02% 15 18,04% 10,63% 18,04% 19,82% 

Encruzo 13 18,46% 18,06% 22,48% 18,45% 12 27,72% 27,72% 39,34% 25,94% 

ETAU 21 0,27% 0,16% 0,22% 0,43% 21 0,30% 0,21% 0,30% 0,60% 

FURNAS 15 14,29% 15,20% 14,64% 13,60% 18 15,60% 14,92% 15,60% 19,43% 

LIGHT 3 57,91% 58,52% 55,69% 59,54% 6 59,05% 59,05% 55,66% 87,21% 

Montes Claros 20 1,08% 53,70% 0,40% 40,87% 7 52,84% 52,84% 0,50% 58,33% 

PPTE 4 57,36% 55,21% 62,70% 55,35% 4 68,38% 55,21% 68,38% 80,38% 

SMTE 2 76,22% 99,12% 69,85% 69,61% 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

SPTE 8 33,55% 27,36% 35,48% 42,50% 8 50,80% 38,60% 50,80% 66,63% 

STC 5 45,41% 40,60% 47,50% 51,07% 5 65,36% 39,60% 65,36% 72,86% 

Transirapé 6 40,98% 35,27% 42,53% 45,08% 10 44,71% 35,21% 44,71% 65,65% 

 

Ressalta-se observar que nenhuma DMU foi considerada globalmente eficiente 

considerando o período de 2014 a 2016 em se tratando do modelo dinâmico. Apenas a 

empresa CEMIG no ano de 2015 obteve score de eficiência igual a um. Os resultados 

positivos da CEMIG nos anos de 2014 e 2015 estão atrelados ao fato de que apesar de 

não possuir a maior capacidade instalada, foi a empresa com maior volume de energia 

transmitido, tendo ainda reduzido seus custos operacionais, padrão esse não verificado 

em 2016, com consequente queda de eficiência por parte da empresa. 

Já na modelagem clássica, constata-se que o número de DMU’s eficientes é 

superior ao dinâmico. Apenas uma DMU obteve score igual a um em todo o período 

analisado com o modelo dinâmico, ao passo que seis foram consideradas eficientes com 

a modelagem clássica. Essa constatação corrobora a adequabilidade do modelo dinâmico 

ao processo de regulação do setor de energia, já que a ANEEL deseja identificar a 

empresa com custo operacional eficiente e como o DEA não possibilita discriminação 

entre DMU’s eficientes, o maior poder de discriminação do modelo dinâmico o torna 

adequado a análise dessas organizações. 

A empresa SMTE obtem classificação próxima nos rankings dinâmicos e clássico. 

Sendo a segunda no modelo dinâmico e a primeira no clássico. Os bons resultados obtidos 

pela empresa estão atrelados a um baixo custo operacional para uma capacidade instalada 
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de médio porte. Sendo a SMTE considerada mais eficiente do que a CEMIG em 2014 e 

2016. Todavia, a eficiência global da CEMIG se torna superior em detrimento a 

propriedade do modelo que penaliza quedas bruscas de eficiência, como obtido pela 

SMTE em 2015. Tal resultado se justifica por um incremento superior nos custos 

operacionais não refletido em produto utilizando a mesma estrutura física. 

Deve-se observar também que as empresas Montes Claros e ETAU obtiveram 

resultados extremamente baixos, sendo esses verificados tanto no modelo estático e 

dinâmico. No caso da ETAU, os valores obtidos podem ser compreendidos pelo fato de 

que a empresa possui uma das menores capacidades instaladas do conjunto investigado, 

todavia seus custos operacionais se encontram próximos das empresas com capacidade 

instalada intermediária e alta. 

Já em relação a empresa Montes Claros, sua classificação na parte inferior do 

ranking dinâmico está atrelada a queda verificada em 2015. No respectivo ano, se deve 

pressupor a ocorrência de uma grave falha na gestão, tendo em vista que os custos 

operacionais foram incrementados em mais de 150% em relação a 2014, acompanhando 

apenas 25% de incremento de energia transmitida. 

6.3.1.3 Setor de Distribuição 

A estrutura do modelo dinâmico e estático para o segmento de Distribuição se 

encontra representada na Figura 21. Na modelagem dinâmica, os inputs correspondem ao 

OPEX e as Perdas Globais. A energia vendida, a quantidade de consumidores e as 

interrupções (multiplicação das variáveis DEC e FEC) representam as saídas.  

Figura 21: Estrutura do modelo dinâmico e estático para o segmento de Distribuição 
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A extensão de rede foi considerada como variável carry-over tendo em vista ser 

um recurso extremamente importante para as empresas do segmento, podendo até ser 

considerado o principal (Moreno et al. 2015).  

Na modelagem clássica, a extensão de rede é considerada como entrada, sendo as 

saídas as mesmas da estrutura dinâmica. Foram analisadas as 48 organizações detalhadas 

no Quadro 20 da seção 4.2. O ranking das DMU’s e os resultados de eficiência global e 

em cada ano da análise se encontram dispostos na Tabela 13. 

A eficiência dinâmica média da amostra no horizonte investigado corresponde a 

55,03%. Já em cada ano, equivale a, respectivamente, 63,72%, 60,33% e 55,55%. Já para 

a modelagem clássica, a eficiência global do período foi considerada como a mediana dos 

anos em observação, retornando o valor 73,95%. Os resultados anuais são 73,95%, 

57,77% e 72,86% para 2014, 2015 e 2016, respectivamente. 

De forma semelhante aos dois segmentos previamente analisados, os valores da 

formulação dinâmica se apresentam inferiores a modelagem clássica, corroborando para 

a afirmação de maior discriminação de resultados por meio da consideração das questões 

temporais na mensuração de eficiência, como atestado por Kao (2013). 

Além da consideração prévia, nota-se um desempenho médio superior no 

segmento de Distribuição em detrimento aos demais. A regulação de incentivos realizada 

pela ANEEL e o impacto direto no consumidor do produto final podem ser alguns dos 

fatores para tal resultado. Apesar do resultado superior em detrimento aos demais 

segmentos, o desempenho médio das empresas continua apresentando grande margem 

para melhoria de desempenho.  

Considerando os resultados dinâmicos, nota-se o menor desempenho no ano de 

2016. Esse resultado pode ser explicado por uma tendência de crescimento nos custos 

operacionais, bem como na extensão da rede de distribuição com uma crescente redução 

do consumo e com um aumento nas perdas globais em relação ao ano anterior, tendência 

essa não capturada na modelagem clássica explicada pela ausência de contemplação dos 

fatores temporais. 

Verifica-se também uma diferença na quantidade de DMU’s consideradas 

eficientes nas duas modelagens. Na modelagem dinâmica, são três DMU’S eficientes em 

2014, duas em 2015 e uma em 2016. Já na modelagem estática, são nove em 2014, sete 

em 2015 e oito em 2016. Considerando o período como um todo, nenhuma DMU é 
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considerada eficiente no modelo dinâmico enquanto no clássico, seis DMU’s são 

consideradas eficientes. 

Tabela 13: Resultado dos modelos estático e dinâmico para o setor de Distribuição 

DMU 
Ranking 

Dinâmico 

2014-

2016 
2014 2015 2016 

Ranking 

Estático 

2014-

2016 
2014 2015 2016 

AES Sul 16 59,67% 66,98% 63,15% 60,54% 24 72,62% 79,17% 57,47% 72,62% 

Amazonas 48 17,83% 21,07% 19,78% 20,92% 48 27,48% 16,77% 29,03% 27,48% 

AMPLA 18 59,01% 81,76% 65,66% 58,77% 25 72,19% 73,71% 54,72% 72,19% 

Bandeirante 20 58,12% 63,12% 60,19% 58,01% 28 65,38% 65,38% 61,99% 87,26% 

Bragantina 22 56,19% 58,56% 60,62% 56,31% 17 79,40% 87,30% 59,21% 79,40% 

Caiuá 23 55,48% 55,79% 58,05% 59,98% 23 74,90% 87,11% 56,83% 74,90% 

CEAL 35 42,39% 66,60% 40,42% 39,66% 27 70,64% 71,65% 37,32% 70,64% 

CEB 38 41,01% 46,04% 42,09% 39,71% 34 59,54% 67,34% 51,26% 59,54% 

CEEE-D 45 28,43% 33,62% 34,95% 27,05% 44 38,74% 45,33% 30,73% 38,74% 

CELESC 33 46,35% 51,78% 55,33% 45,56% 37 54,78% 63,23% 49,51% 54,78% 

CELG 30 48,78% 61,51% 56,23% 55,01% 31 64,76% 64,76% 45,10% 66,56% 

CELPA 43 35,40% 47,58% 49,66% 34,19% 43 40,04% 39,70% 40,04% 44,19% 

CELPE 29 49,57% 57,52% 56,57% 52,10% 30 64,91% 64,91% 50,30% 76,89% 

CELTINS 41 37,31% 46,36% 49,38% 49,26% 40 47,48% 57,40% 30,97% 47,48% 

CEMAR 25 52,05% 78,52% 46,63% 43,32% 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

CEMAT 39 38,58% 48,54% 48,84% 49,61% 41 47,08% 47,08% 33,12% 47,09% 

CEMIG 37 41,71% 46,06% 47,73% 57,60% 35 57,84% 57,84% 36,52% 73,77% 

CEPISA 42 36,15% 48,97% 46,33% 41,67% 42 41,88% 41,88% 32,60% 50,52% 

CERON 47 27,15% 37,22% 33,92% 35,86% 46 31,16% 31,16% 22,47% 34,13% 

CJE 3 94,10% 100,00% 94,16% 88,77% 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

CLPE 44 30,14% 31,89% 31,40% 35,86% 47 30,69% 30,69% 27,97% 39,02% 

COELBA 28 51,40% 63,17% 59,90% 52,84% 21 75,50% 80,21% 51,49% 75,50% 

COELCE 12 65,21% 73,92% 69,74% 68,48% 9 96,58% 96,58% 64,32% 100,00% 

COPEL 31 48,29% 55,69% 52,95% 48,15% 33 59,75% 74,56% 49,82% 59,75% 

COSERN 21 56,77% 67,64% 63,24% 57,11% 11 86,20% 93,67% 57,77% 86,20% 

CPFL 7 71,95% 80,86% 75,04% 66,85% 12 85,08% 85,42% 78,59% 85,08% 

CSPE 11 68,38% 80,28% 71,19% 66,89% 16 79,66% 79,66% 73,56% 83,36% 

DEMEI 6 82,60% 78,94% 100,00% 67,14% 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

DME 5 84,23% 95,04% 100,00% 66,07% 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

ELEKTRO 14 61,84% 72,20% 66,48% 60,05% 14 82,07% 93,26% 61,04% 82,07% 

Eletroacre 46 27,74% 34,85% 35,90% 35,50% 45 37,84% 38,59% 24,58% 37,84% 

Eletrocar 27 51,77% 58,11% 52,28% 52,76% 36 54,85% 68,00% 50,98% 54,85% 

Eletropaulo 9 71,41% 96,11% 82,88% 51,98% 1 100,00% 100,00% 100,00% 93,25% 

Energisa (Borborema) 8 71,87% 72,64% 77,91% 70,61% 1 100,00% 100,00% 77,47% 100,00% 

Energisa (MG) 36 42,23% 47,95% 47,02% 47,37% 32 62,13% 91,80% 40,29% 62,13% 

Energisa (Paraíba) 17 59,16% 97,46% 58,64% 56,09% 13 83,31% 100,00% 48,66% 83,31% 

Energisa (Sergipe) 34 46,09% 47,94% 51,12% 48,92% 15 81,93% 83,86% 46,94% 81,93% 

Enersul 40 37,75% 46,16% 45,08% 44,98% 39 49,25% 49,25% 32,89% 49,91% 

ESCELSA 24 55,33% 57,72% 66,72% 61,61% 38 51,34% 51,34% 49,09% 75,62% 

Hidropan 1 98,08% 100,00% 94,74% 100,00% 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

LIGHT 13 64,21% 71,25% 66,36% 61,65% 26 71,80% 71,80% 70,85% 90,42% 

Mococa 4 85,32% 90,22% 82,73% 89,18% 10 94,30% 94,30% 87,45% 100,00% 

Nacional 26 51,82% 53,04% 55,80% 54,86% 19 76,92% 83,43% 53,91% 76,92% 

Piratininga 2 95,28% 100,00% 100,00% 87,14% 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

RGE 10 70,93% 80,99% 76,49% 70,05% 18 77,23% 77,23% 76,37% 85,80% 

Santa Cruz 19 58,47% 66,61% 63,40% 57,75% 22 74,99% 86,01% 58,16% 74,99% 

Santa Maria 32 48,09% 56,03% 54,74% 53,27% 29 65,10% 65,10% 48,11% 65,17% 

Vale Paranapanema 15 59,95% 64,30% 64,43% 59,20% 20 76,19% 93,03% 63,25% 76,19% 
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 Em 2014, as empresas CJE, Hidropan e Piratininga foram consideras eficientes. 

As empresas CJE e Hidropan estão entre as cinco empresas de menor extensão de rede, 

indicando que a extensão de rede não é o único fator determinante para eficiência. Sendo 

a empresa Hidropan a com maior eficiência ao longo do período de observação. O 

desempenho da empresa está atrelado a redução de perdas e aumentodas vendas e de 

consumidores, com ligeira redução das interrupções. O resultado inferior do ano de 2015 

está atrelado a um incremento nos custos operacionais não  proporcional as saídas. 

 O resultado da Piratininga também pode ser justificado por motivos similares. Em 

2014 e 2015, a empresa foi capaz de reduzir perdas e aumentar o número de clientes com 

pequeno incremento no OPEX. Todavia, queda na energia vendida e um ligeiro aumento 

nas perdas e no OPEX não classificaram a empresa como eficiente em 2016. 

 Apesar da classificação de algumas DMU`s variar no modelo clássico em 

detrimento ao dinâmico, existe o alinhamento entre eles que as empresas Amazonas e 

CERON estão entre as três empresas com menor desempenho global no intervalo 

analisado. A empresa Amazonas possuiu uma significativa redução na extensão de rede  

em 2015, todavia essa redução não foi acompanhada de reduções no OPEX e nem nas 

perdas globais. Além disso, a empresa é a vigésima em extensão de rede na amostra, 

entretando seus custos se encontra entre os dez maiores. 

 Já a empresa CERON apresentou um crescimento superior de 30% nas perdas ao 

longo do período analisado enquanto sua extensão de rede cresceu apenas 3%. Além disso 

apesar de ser a vigésima maior empresa em número de clientes, representa a trigésima em 

montante de energia vendida. Esse resultado reitera a necessidade de utilizar essas duas 

variáveis para representar o segmento de distribuição já que a extensão de rede e o número 

de consumidores pode não estar sendo convertido em faturamento, representado aqui pela 

quantidade de energia vendida. 

 Ademais, verifica-se que os resultados com maior discriminação obtidos com os 

modelos dinâmicos estão alinhados com o proposto pela metodologia utilizada, como 

atesta Kao (2013), o qual afirma que a desconsideração das questões temporais tendem a 

produzir resultados superestimados de eficiência. As descobertas também estão em 

consonância com os resultados obtidos por Tone e Tsutsui (2010) no setor de energia. Os 

autores indicam que o DDEA permite avaliar as atividades da DMU considerando o 

horizonte de longo prazo, considerando a ligação entre termos por meio dos links. Logo, 

essa modelagem fornece apoio para o planejamento de longo prazo aos gestores. 
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 Por intermédio dos resultados obtidos com o modelo dinâmico, é possível afirmar 

que ao utilizar modelos clássicos na avaliação, a ANEEL está desconsiderando aspectos 

importantes e em quase todos os casos superestimando a eficiência das empresas. Por 

outro lado, a analise dinâmica ainda desconsidera outro ponto extremamente importante 

no setor elétrico, a estrutura organizacional e as relações entre os segmentos. 

Buscando solucionar a problemática mencionada, a seção seguinte emprega 

modelos dinâmicos com estrutura em redes para a avaliação do setor elétrico de forma 

integrada e com a consideração dos aspectos temporais. Possibilitando assim acompanhar 

o desempenho de cada setor e fornecer informações detalhadas aos gestores, auxiliando 

no processo de tomada de decisão. 

6.3.2 Avaliação Dinâmica com estrutura em redes – Avaliação Integrada 

A estrutura do modelo dinâmico com estrutura em redes se encontra representada 

na Figura 22. É importante verificar que a modelagem dinâmica com estrutura em redes 

conecta os segmentos ao longo dos períodos analisados por meio de variáveis carry-over 

representativas da estrutura física das empresas(capacidade instalada da geradoras, 

capacidade de transmissão das transmissoras e extensão de rede das distribuidoras). Para 

conectar os segmentos são utilizadas variáveis do tipo link visando representar a estrutura 

conectada do setor por meio da energia gerada do segmento de Geração e da energia 

transmitida pelo setor de Transmissão.  

 

Figura 22: Estrutura do modelo dinâmico com estrutura em redes (DNDEA) para o setor elétrico brasileiro 

 

É importante relembrar que nessa modelagem as DMU’s correspondem ao 

caminho percorrido pela energia internamente ao setor. A combinação das 14 geradoras, 
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21 transmissoras e 48 distribuidoras resultam em 335 DMU’s elencadas no Quadro 21 da 

seção 4.2. Esses caminhos foram avaliados nos anos de 2014, 2015 e 2016. 

Foram implementadas duas modelagens DNDEA na avaliação do setor elétrico 

brasileiro, o modelo baseado em folgas de Tone e Tsutsui (2014) e o modelo relacional 

de Omrani e Soltanzadeh (2016). A modelagem de Tone e Tsutsui (2014) considera as 

folgas de todas as variáveis do modelo e permite a consideração de aspectos específicos 

das variáveis link e carry-over. Para o presente caso, os carry-overs foram considerados 

fixos, tendo em vista que a escolha de ampliação não depende exclusivamente das 

empresas, necessita também do aval da ANEEL. 

 Todavia, os links (energia vendida e transmitida) foram considerados livres, ou 

seja, as empresas podem aumentar ou diminuir as quantidades repassadas a cada empresa 

do próximo seguimento. Por outro lado, a modelagem de Omrani e Soltanzadeh (2016) 

considera o mesmo peso para todas as variáveis ao longo do período analisado, esse 

aspecto simplifica matematicamente a modelagem, aspecto esse relevante para o processo 

de tarificação tendo em vista que o mesmo deve ser simples e compreendido por todos os 

envolvidos no processo.  

Para fins de simplificação, denomina-se a partir de agora o modelo de Tone e 

Tsutsui (2014) como TT e o de Omrani e Soltanzadeh (2016) como OS. A modelagem 

DNDEA fornece níveis distintos de informação, inicialmente fornece a eficiência do setor 

considerando todo o horizonte de análise. A Tabela 14 detalha a estatística descritiva dos 

resultados obtidos com as duas modelagens. 

Tabela 14: Resultados de eficiência global (2014-2016) 
 Resultados TT Resultados OS 
 2014-2016 2014 2015 2016 2014-2016 2014 2015 2016 

Mediana 57,24% 44,83% 56,69% 66,07% 53,26% 66,40% 66,00% 63,54% 

Média 57,96% 51,03% 59,71% 63,15% 51,00% 64,20% 62,42% 60,41% 

Máximo 100% 100% 100% 100% 98,91% 100% 100% 100% 

Mínimo 16,00% 15,43% 17,08% 15,50% 3,43% 3,74% 3,91% 3,47% 

Desvio Padrão 19,71% 21,49% 23,58% 22,71% 16,86% 15,48% 15,47% 15,11% 

 

 Os valores indicam que, em média, ainda existe um grande potencial para 

melhoria dos três setores avaliados. Os resultados das médias e medianas dos dois 

modelos são próximos, todavia o modelo de OS possui menor valor mínimo e nele 

nenhuma DMU foi considerada globalmente eficiente, tais fatos permitem supor,em um 

momento inicial, que essa modelagem possui maior discriminação dos resultados, aspecto 

esse de extrema importância para o processo de regulação do setor elétrico. 
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 Essas descobertas diferem das identificadas por Marques (2016). A proposição do 

modelo em redes para o ano de 2014 identifica uma grande quantidade de DMU’s 

eficientes e uma concentração significativa de DMU’s com média de 80%. Tais 

verificações indicam que a combinação da estrutura de redes com as considerações 

dinâmicas fornecem maior discriminação para os resultados. Todavia, nas considerações 

de Marques (2016) nenhum caminho foi considerado globalmente eficiente, fato esse 

também verificado com o DNDEA. 

 A Tabela 15 detalha os scores para cada segmento analisado. Os valores obtidos 

nas divisões corroboram a suposição apresentada com os resultados globais, o modelo de 

OS fornece um maior grau de discriminação dos resultados. Essa afirmação é validada 

quando comparamos as médias e medianas em cada setor.  

Tabela 15: Resultados por setor em cada ano de análise 
  TT OS 
  2014-2016 2014 2015 2016 2014-2016 2014 2015 2016 

GERAÇÃO 

Mediana 42,43% 34,50% 31,62% 35,18% 31,87% 41,51% 29,67% 31,87% 

Média 45,50% 40,86% 51,39% 44,25% 29,68% 33,31% 28,73% 27,02% 

Máximo 100% 100% 100% 100% 100% 83,84% 98,73% 100% 

Mínimo 2,18% 2,28% 2,53% 1,10% 0,97% 1,46% 0,97% 1,48% 

Desvio Padrão 32,18% 32,52% 38,92% 37,35% 19,80% 21,05% 19,51% 18,27% 

TRANSMISSÃO 

Mediana 41,68% 11,92% 22,53% 97,78% 23,54% 25,09% 23,54% 22,53% 

Média 46,15% 32,35% 45,87% 60,24% 25,45% 24,73% 25,23% 26,40% 

Máximo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 

Mínimo 0,33% 0,33% 0,29% 0,37% 0,66% 0,66% 1,10% 0,93% 

Desvio Padrão 32,58% 37,82% 39,30% 43,17% 13,39% 13,02% 12,87% 14,23% 

DISTRIBUIÇÃO 

Mediana 86,51% 84,68% 87,65% 94,87% 70,40% 70,98% 70,09% 70,53% 

Média 82,23% 79,87% 81,86% 84,94% 68,80% 70,57% 69,00% 66,82% 

Máximo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Mínimo 30,31% 16,70% 19,88% 31,40% 2,18% 2,40% 2,60% 2,18% 

Desvio Padrão 19,42% 21,63% 21,25% 19,48% 14,57% 14,87% 14,58% 14,06% 

 

Apesar das diferenças de valores obtidas com as modelagensde TT e OS, verifica-

se uma convergência global dos resultados no sentido de clarificar que a Distribuição 

representa o setor com melhor desempenho. Nemoto e Goto (2003) apresentam como 

resultados semelhantes em seu trabalho. Os autores constataram que os setores de geração 

e transmissão mantem instalações em excesso, enquanto o setor de distribuição contempla 

empresas relativamente eficientes 

Além disso, verificam-se valores próximos de eficiência para o segmento de 

Geração e Transmissão. Essa verificação indica que a Geração pode estar limitando de 

modo mais intenso o desempenho da Transmissão.  

O estudo de Li, Miller e Schmidt (2016) corrobora essas descobertas. Os autores 

apuram que o setor de distribuição americano possui o maior desempenho quanto a a 
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eficiência do uso de seus inputs entre os três setores. O trabalho obtem pequena diferença 

entre scores de eficiência da Geração e Transmissão, ratificando os resultados obtidos 

com o método implementado. 

Todavia, os valores de eficiência confirmados pelos autores para Distribuição se 

encontram próximos a 100% e para os outros dois, giram em torno de 80%. A diferença 

significativa dos valores pode ser justificada pelas desigualdades geográficas e regulação 

distintas nos dois países.  

Essa constatação ressalta a importância da consideração da estrutura interna do 

setor para obtenção de resultados acurados. Nemoto e Goto (2003) discutem que o modelo 

estático atribui incorretamente a causa da ineficiência global para uma ineficiência 

alocativa, ou seja, de um único segmento, ignorando as relações da rede e o impacto dos 

outputs intermediários, os links. 

A Tabela 16 detalha as faixas nas quais as eficiências de cada segmento se 

encontram. Com a distribuição de eficiência,  pode-se confirmar que para a representação 

do setor elétrico brasileiro, a modelagem de Omrani e Soltahzandeh (2016) fornece maior 

grau de discriminação entre as DMU’s. Isso pode ser constatado ao observar o número de 

DMU’s eficientes em cada segmento.  

Em todos os setores, os resultados de TT retornam uma quantidade alta de DMU’s 

eficientes, tal retorno indica que não existe como diferenciar essas DMU’s por meio dos 

resultados de DEA. Em se tratando de regulação, se torna inviável definir custos 

operacionais eficientes utilizando muitas empresas como benchmarket.  

Ponderando sobre a eficiência dos segmentos de Transmissão e Distribuição na 

China, You e Jie (2016) obtiveram alto percentual de DMU’s consideradas eficientes com 

a modelagem TT tanto na consideração de links livres e na de variáveis (30% a 50% da 

amostra). No corrente desenvolvimento, os percentuais variam entre 16% a 42%. Esses 

valores indicam que a modelagem não possui alta discriminação mesmo em 

configurações distintas, como links e carry-overs livres ou fixos. 

Relativamente ao setor de Geração, apesar das diferenças entre os resultados dos 

dois modelos, verifica-se que a maioria das eficiências das DMU’s se encontram nas 

faixas de menor eficiência (0,00001-0,4). Esse resultado é preocupante tendo em vista a 

existência de empresas operando com performance extremamente baixa 

(aproximadamente 30% das DMU’s possuem score na faixa de 0,0001-0,099) em um 

setor com impacto social e econômico muito alto.  
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Tabela 16: Distribuição dos scores de eficiência de cada setor por ano de análise 

SETOR FREQUÊNCIA 
TT OS 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

GERAÇÃO 

1 63 119 89 0 0 1 

0,90-0,999 1 1 2 0 2 1 

0,8-0,8999 1 4 6 2 0 0 

0,7-0,7999 0 1 3 1 1 1 

0,6-0,6999 2 2 0 1 0 0 

0,5-0,5999 22 2 0 109 46 23 

0,4-0,4999 51 31 25 72 66 88 

0,3-0,3999 60 40 51 16 44 55 

0,2-0,2999 29 47 38 7 47 35 

0,1-0,1999 50 37 31 33 28 33 

0,0001-0,0999 56 51 90 94 101 98 

TRANSMISSÃO 

1 55 119 89 2 2 0 

0,90-0,999 23 1 2 0 0 0 

0,8-0,8999 0 4 6 1 2 2 

0,7-0,7999 1 1 3 1 2 3 

0,6-0,6999 2 2 0 4 1 7 

0,5-0,5999 1 2 0 2 3 7 

0,4-0,4999 3 31 25 1 6 34 

0,3-0,3999 2 40 51 74 83 43 

0,2-0,2999 22 47 38 139 145 151 

0,1-0,1999 96 37 31 75 61 56 

0,0001-0,0999 130 51 90 36 30 32 

DISTRIBUIÇÃO 

1 126 135 142 17 11 1 

0,90-0,999 14 18 45 13 13 14 

0,8-0,8999 51 63 44 40 27 9 

0,7-0,7999 43 44 36 113 118 148 

0,6-0,6999 38 11 21 93 97 83 

0,5-0,5999 25 26 12 29 36 36 

0,4-0,4999 16 24 20 20 16 22 

0,3-0,3999 13 5 15 6 13 17 

0,2-0,2999 4 4 0 2 2 4 

0,1-0,1999 5 5 0 1 1 0 

0,0001-0,0999 0 0 0 1 1 1 

 

Além disso, observa-se que nos resultados de OS nenhuma DMU foi eficiente nos 

anos de 2014 e 2015. Fato esse, indicador de que nenhuma empresa conseguiu manter 

alto nível de eficiência nos três anos investigados. Mediante o exposto, se mostra 

indispensável que a ANEEL passe a acompanhar de modo mais próximo o desempenho 

do setor de Geração.Esse nicho possui o papel importante, já que reduções nos custos de 

geração serão repassadas pela cadeia produtiva, acarretando resultados positivos para as 

empresas e para os consumidores finais. 

Os resultados para o segmento de Transmissão se encontram muito próximo ao 

das empresas Geradoras. Todavia, para a modelagem de OS duas DMU’S foram 

consideradas eficientes em 2014 e em 2015. Verifica-se também que de modo similar a 

Geração, uma parcela significativa das empresas opera em faixas baixas de eficiência. No 

caso das transmissoras, essas correspondem a 0,0001 a 0,3999. Apesar das faixas de 
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eficiências serem similares, verifica-se uma maior predominância na faixa 0,2-0,2999, 

enquanto que na Geração localiza-se entre 0,0001-0,099. Tais valores indicam um 

desempenho ligeiramente superior da Transmissão em detrimento a Geração. 

No setor de Distribuição, inicialmente, verifica-se um número de DMU’s 

eficientes superior aos demais. Além disso, aproximadamente 65% das DMU’s possuem 

score de eficiência entre 60% e 79,99%. A combinação desses resultados corrobora a 

afirmação de que o segmento de Distribuição possui o melhor desempenho no SEB. 

 Os resultados nesse segmento podem ser justificados pela intensa ação da ANEEL 

em questões distintas dentro do segmento. As novas regras de qualidade nos contratos de 

concessão, a adoção de planos de resultados para as distribuidoras que apresentavam pior 

desempenho, a compensação financeira ao consumidor e a premiação das empresas com 

melhores valores nos quesitos de qualidade mostram a atividade do órgão regulador.  

 Além desses fatores, o caráter punitivo em caso de desrespeito aos indicadores de 

qualidade, a compensação financeira obrigatória em curto prazo e o acompanhamento de 

indicadores anuais, apesar das revisões ocorrerem entre três e quatro anos, obrigam as 

empresas a acompanhar de modo constante seu desempenho. 

 Mediante os resultados, nota-se que a modelagem de Omrani e Soltanzadeh (2016) 

fornece resultados mais adequados a realidade estudada. Por intermédio dessa contatação, 

as demais avaliações realizadas desse ponto em diante utilizaram como critério de 

verificação as eficiências obtidas com esse modelo. 

6.3.3 Avaliação Dinâmica com estrutura em redes versus avaliação dinâmica 

 A investigação do setor elétrico brasileiro até o presente momento foi realizada 

com o modelo dinâmico com estrutura em redes. A corrente seção se destina a confrontar 

os resultados da modelagem dinâmica com a previamente utilizada com o propósito de 

selecionar a melhor forma de representar e calcular a eficiência do setor. 

 A modelagem dinâmica considera os efeitos temporais na mensuração de 

eficiência, todavia desconsidera a estrutura interna da DMU. A Figura 23 detalha a 

estrutura utilizada. Nessa representação, o OPEX das três divisões e as perdas globais 

representam as entradas, enquanto o número de consumidores, as interrupções e a energia 

representam as saídas. A capacidade instalada, de transmissão e extensão de rede 

constituem as variáveis do tipo carry-over.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Figura 23: : Estrutura do modelo dinâmico (DDEA) para o setor elétrico brasileiro 

 

 A modelagem foi, de modo semelhante as demais, implementada no Excel e 

automatizada por meio da utilizaçãoo de Macros e da linguagem de programaçãoo VBA. 

A Figura 24 realiza o contrapõe os resultados encontrados para a eficiência global (2014-

2016) das DMU`s investigadas.  

Nota-se que na grande maioria dos casos, os scores de eficiência da modelagem 

DDEA são superiores aos obtidos com o DNDEA. Percebe-se também que existem 

também DMU`s consideradas eficientes pelo DDEA e não possuem o mesmo resultado 

no DNDEA.  

Esta diferença é justificada por meio das características dos modelos aplicados: 

estrutura de rede em DNDEA e agregada no DDEA.  Apesar de não serem diretamente 

comparáveis devido aos diferentes esquemas problemáticos nos modelos DNDEA e 

DDEA, é plausível afirmar que a modelagem considerando o arranjo interno das unidades 

verificadas pode revelar o status de eficiência com mais precisão (TONE;TSUTSUI, 

2014). 

Essa apuração reforça a importância da consideração dos setor e das representação 

de suas interrelações, sendo essas representadas pelos produtos intermediários (Energia 

Gerada e Energia Transmitida) existentes na estrutura de rede. A decomposição da 

performance das empresas em processos e em um intervalo de tempo produz resultados 

com maior significância e fornece informações relevantes negligenciadas pelos demais 

(OMRANI;SOLTANZADEH, 2016). 

De posse de tais resultados, infere-se que a desconsideração da estrutura interna 

do setor, assim como dos fatores temporais, superestimam o valor da eficiência. Logo, os 

resultados expostos nessa seção validam o uso do modelo DNDEA para mensuração de 

eficiência do setor elétrico brasileiro. Isso permite inferir que o atual modelo utilizado 

pela ANEEL necessita de modificações, tendo em vista que não toma em conta nenhum 

dos fatores previamente mencionados. 
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Figura 24:Comparativo dos resultados dos modelos DDEA e DNDEA 

 

Outra escolha realizada no presente estudo fornece considerações indispensáveis 

aos gestores do setor. A consideração dos estágios como empresas dos diferentes 

segmentos, assim como a inclusão de todas as relações de cada organização, possibilita 

identificar com quais empresas de cada segmento se faz necessário melhorar o 

relacionamento com o intuito de galgar melhores resultados.  

Além disso, na modelagem proposta para que uma empresa seja considerada 

eficiente, ela necessita obter desempenho máximo em todos os caminhos dos quais 

participa. Essa proposição se encontra fundamentada na concepção de que o setor de 

energia consiste em uma cadeia produtiva e que não o objetivo final das empresas deve 

ser maximizar a sua eficiência para obter resultados globais ótimos. 

Como mencionado previamente, os modelos de DEA não permitem realizar 

diferenciações entre DMU`s eficientes. No contexto de regulação por incentivo, como o 
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caso do setor elétrico brasileiro, se faz necessária a identificação de benchmarks em cada 

setor para a definição de custos operacionais eficientes. Sob esse prisma de averiguação, 

a modelagem aqui sugerida complementa os resultados do DNDEA com uma 

programação multi-objetivo por metas (GP) para propor um novo ranking para as DMU`s 

eficientes. 

6.3.4 GP-DNDEA: Integração do DNDEA  e Programação Multi-Objetivo 

Os scores de eficiência calculados com a modelagem DNDEA salientaram a 

possibilidade de melhorias no setor elétrico brasileiro tendo em vista que nenhuma DMU 

analisada foi considerada globalmente eficiente. Todavia, a modelagem indicou a 

existência de caminhos parcialmente eficientes, ou seja, DMU`s que possuem pelo menos 

um segmento (Geração, Transmissão ou Distribuição) eficiente. 

A Tabela 17 ilustra o número de DMU`s eficientes em cada segmento a cada ano. 

Ilustra também a empresa eficiente no respectivo segmento, bem como o percentual de 

caminhos em que essa empresa obteve resultado ótimo. Essa última informaçãoo é 

relevante, já que uma empresa atuante em seu respectivo segmento só pode ser dita 

eficiente, caso obtenha resultado máximo em todas as relações das quais faz parte. 

Tabela 17:Detalhamento de DMU's eficientes por segmento 
 2014 2015 2016 

 Número 

DMU`s 
Empresa % Rede 

Número 

DMU`s 
Empresa % Rede 

Número 

DMU`s 
Empresa % Rede 

Geração - - - - - - 1 CHESF 14,29% 

Transmissão 2 CEMIG 50% 2 CEMIG 50% - - - 

Distribuição 17 

CEMAT 7,69% 

11 

CEMAT 7,69% 

2 Bandeirante 8,33% 

CJE 91,67% CJE 8,33% 

DME 66,67% DEMEI 100% 

Eletropaulo 16,67% DME 100% 

Paranapanema 12,50% Paranapanema 37,50% 

 

Apesar das condições expostas previamente, não é possível diferenciar as DMU`s 

eficientes em cada ano, mediante essa limitação se faz indispensável o uso da GP. 

Observa-se que no segmento de Geração e Transmissão apenas uma empresa possuiu 

eficiência igual a um e esse resultado não foi obtido em todos os caminhos. 

No caso da Geração, a empresa CHESF foi a única nos três anos observados a 

alcançar esse resultado. É interessante observar que na análise por segmento da seção  

6.3.1.1, essa mesma empresa foi a única a obter resultado global ótimo. Tal verificaçãoo 

denota um alinhamento parcial entre as modelagens DDEA e DNDEA. Ao passo que no 

DDEA, a empresa foi eficiente nos três anos, no DNDEA apenas em 2016 esse resultado 
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foi obtido. Essa descorta corrobora com a discussão da seção 5.3.3 no sentido da maior 

adequação e discriminação dos resultados do DNDEA no corrente objeto de estudo. 

Relativamente ao segmento de Transmissão, a empresa CEMIG obteve eficiência 

máxima. De modo similar ao segmento prévio, essa empresa foi considerada a de melhor 

desempenho na análise dinâmica exposta no tópico 5.3.1.2. Logo pela existência de 

apenas uma empresa considerada eficiente nos segmentos de Geração e Transmissão não 

se faz necessária a aplicação da modelagem GP para o referido período de inquirição. 

Quanto ao segmento de Distribuição a situação observada se apresenta distinta 

dos demais exigindo a utilização da GP descrita no Quadro 26, a qual utiliza os critérios 

expostos no Quadro 23. No ano de 2014, 17 DMU`s obtiveram resultados ótimos em 2014 

e 11 em 2015.  

Para aplicação da modelagem, são definidas metas para cada um dos critérios. 

Para as variáveis DEC, FEC e IASC, os valores correspondem a meta anual estabelecida 

pela ANEEL. Além da definição dessa meta, a imposição de que esse valor seja maior do 

que a meta. Para a variável OPEX, foi definida como meta, tendo em vista que não existe 

nenhum valor definido pela ANEEL e para propor um valor que esteja em consonância 

com as organizações. 

Tabela 18: Metas para os critérios de avaliação 
 2014 2015 

OPEX (mil R$) 253.829,4 110.742,8 

DEC 18,06 18,59 

FEC 10,09 9,86 

IASC 67,74 57,03 

Fonte: ANEEL (2018) 

Apesar da quantidade distinta de DMU`s, essas correspondem a cinco 

distribuidoras nos respectivos anos. Em 2016, apenas a empresa Bandeirante obteve a 

classificação eficiente. A modelagem GP analisou os anos de 2014 e 2015 para o 

segmento de Distribuição. O modelo GP, de forma similar aos demais, foi implementado 

no Excel e seus resultados se encontram detalhados na Tabela 19. 

Tabela 19: Ranking GP para Distribuidoras 

2014 2015 

Ranking Distribuidora 
Tipo de 

Gestão 
Ranking Distribuidora 

Tipo de 

Gestão 

1 DME Municipal 1 DME Municipal 

2 Vale do Paranapanema Privada 2 Vale do Paranapanema Privada 

3 CJE Privada 3 CJE Privada 

4 Eletropaulo Privada 4 DEMEI Municipal 

5 CEMAT Privada 5 CEMAT Privada 
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 Mediante as informações dispostas na Tabela 19, verifica-se que a maioria das 

empresas consideradas eficientes no ano de 2014, obtiveram resultado similar em 2015. 

A excessão consiste nas empresas Eletropaulo e DEMEI. Nos dois anos, a modelagem 

indica ser a DME a empresa foi eficiente. 

 No caso da DME,  a empresa possui os menores valores de DEC e FEC dentre as 

empresas, assim como aos dois se encontram muito abaixo da média. É importante notar 

que a DME é uma das duas empresas que conseguiu resultado máximo em todos os 

caminhos em análise. Feito esse obtido também pela DEMEI, todavia a empresa não foi 

considerada eficiente em 2014 e possui o segundo pior resultado nas dimesnões DEC e 

FEC em 2015. 

 A Vale Paranapanema possui o segundo menor OPEX da amostra, assim como o 

melhor desempenho no quesito IASC. Os resultados em todos os quesitos da empresa 

CJE são semelhantes a Vale, todavia seu desempenho no IASC foi inferior, cabendo assim 

a terceira posição. 

 A CEMAT possui o pior desempenho em todos os quesitos quando comparada as 

demais empresas da amostra nos dois anos em foco, justificando assim a sua última 

colocação. A empresa DEMEI possui o menor OPEX da amostra em 2015, todavia os 

resultados de DEC e FEC são extremamante insatisfatorios, sendo melhor apenas do que 

a CEMAT. 

 É importante verificar que os critérios sugeridos estão relacionados a qualidade, 

com exceção do OPEX. O setor de distribuição possui contato direto com o consumidor, 

falhas nesse segmento afetam uma grande quantidade de pessoas e podem causar danos 

significativos a população. Desse modo, como vários quesitos operacionais foram 

avaliados com o DEA, optou-se pelo foco na qualidade. O OPEX também foi incluso 

como critério tendo em vista ser um dos principais fatores para o processo de regulação. 

 A modelagem proposta apresenta caráter flexível e é de fácil compreensão. Essas 

características se mostram indispensáveis para o processo regulatório. Jamasb e Pollitt 

(2003) ressaltam a importancia de um processo regulatório de fácil compreensão para que 

as organizações possam compreender como são avaliadas e como desdobrar as metas para 

o dia a dia organizacional. 

 O aspecto flexível da modelagem possibilita a inserção de novos critérios, ou até 

mesmo sua substituição em caso de modificação na avaliação por parte do órgão 

regulamentador.É interessante também notar que a combinação de DEA com GP 
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possibilita mitigar as limitações de DEA, forncendo assim uma análise mais robusta e um 

resultado claro e aplicável, tanto para as instituições avaliadas como para a ANEEL. 

6.4 Validação das Hipóteses 

Após a análise dos resultados das modelagens implementadas com o propósito de 

avaliar o setor elétrico brasileiro, realiza-se o último nível de análise, a verificação das 

hipóteses do estudo. Hipóteses essas que emergem da sistematização da literatura com o 

propósito de auxiliar a responder o problema de pesquisa “De qual forma o sistema 

elétrico brasileiro pode ser avaliado de modo a retratar fielmente a sua realidade, 

repassando aos seus clientes um valor justo pelo produto ofertado pelas companhias 

agregando valor a toda cadeia de produção?”. 

A primeira hipótese emerge da discussão acerca das modelagens de rede, dinâmica 

e dinâmica com estrutura em redes. Esse questionamento fundamenta a escolha de incluir 

no processo de tarifação tanto a estrutura, como as interrelações dos setores. Seguindo 

esse prisma de pensamento, verificou-se a diferença entre os scores de eficiência da 

modelagem dinâmica com estrutura em redes e da modelagem dinâmica, a qual 

desconsidera os segmentos do setor.  

Para validação, foi utilizado a teste estatístico não paramétrico Wilcoxon, a fim 

de verificar se as medianas das modelagens são diferentes. Para a efetivação do teste, foi 

utilizado o software Minitab. Os resultados obtidos se encontram dispostos na Tabela 20. 

Ao analisar os resultados do teste estatístico comparativo das eficiências DDEA e 

DNDEA para todas as DMU’s, sendo essas representitativas dos  caminhos no setor 

elétrico, obteve-se que valor p (0,000) é menor que o nível de significância de 0,05. Logo, 

refuta-se a hipótese nula.  

Tabela 20:Resultado do teste de hipóteses para Hipótese (H1) 

Hipótese (H1) 
Avaliação unificada influencia no cálculo da 

eficiência 
Resultado 

H0 

A mediana da eficiência global considerando a estrutura 

do setor é igual a eficiência global desconsiderando a 

estrutura do setor 

Refutada 

H1 

A mediana da eficiência global considerando a estrutura 

do setor é diferente da eficiência global desconsiderando 

a estrutura do setor 

Confirmada 

Mediana 

Teste 

Wilcoxon 

Amostra Mediana Valor p 

N=335 0,114105 0,0000 
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Sendo assim,conclui-se que há diferença entre as eficiências das DMU’s quando 

existe a consideração de sua estrutura interna, no presente caso essa estrutura reflete os 

segmentos do setor. Desse modo, propõe-se a inserção das questões estruturais no 

processo regulatório da ANEEL. 

A Tabela 21 esquematiza os resultados do teste de hipótese para a hipótese dois 

do estudo a qual verifica a influência dos efeitos do tipo gestão na eficiência das empresas. 

Os testes foram elaborados para cada setor de modo independente. 

Tabela 21:Resultado do teste de hipóteses para Hipótese (H2) 

Hipótese (H2) 
Tipo de gestão das empresas de energia influencia no 

desempenho (GERAÇÃO) 
Resultado 

H0 
A mediana das empresas de geração privada é igual a 

mediana das empresas de geração pública 
Confirmada 

H1 
A mediana das empresas de geração privada é diferente 

da mediana das empresas de geração pública 
Refutada 

Mediana 

Teste 

Wilcoxon 

Amostra W Valor p 

Privada   Pública 

N=6        N=8 
41 0,651 

Hipótese (H2) 
Tipo de gestão das empresas de energia influencia no 

desempenho (TRANSMISSÃO) 
Resultado 

H0 
A mediana das empresas de transmissão privada é igual a 

mediana das empresas de transmissão pública 
Refutada 

H1 

A mediana das empresas de transmissão privada é 

diferente da mediana das empresas de transmissão 

pública 

Confirmada 

Mediana 

Teste 

Wilcoxon 

Amostra W Valor p 

Privada   Pública 

N=13       N=8 
177 0,015 

Hipótese (H2) 
Tipo de gestão das empresas de energia influencia no 

desempenho (DISTRIBUIÇÃO) 
Resultado 

H0 
A mediana das empresas de distribuição privada é igual a 

mediana das empresas de distribuição pública 
Refutada 

H1 

A mediana das empresas de distribuição privada é 

diferente da mediana das empresas de distribuição 

pública 

Confirmada 

Mediana 

Teste 

Wilcoxon 

Amostra W Valor p 

Privada   Pública 

N=32       N=15 
858 0,041 

   

No caso do segmento de Geração, a hipótese nula é refutada indicando que o tipo 

de gestão não interfere no desempenho das empresas. Todavia, esse resultado não é 

verificado nos outros dois segmentos. Tanto na Transmissão, como na Distribuição, o 

valor p confirma a diferença de eficiência entre empresas públicas e privadas. 

É importante notar que todos os segmentos investigados percebem interferência 

de fatores exógenos, todavia para a Geração, e principalmente para as empresas da 
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amostra, as quais produzem energia por meio de usinas hidrelétricas a precipitação de 

chuvas interfere de modo significativo no desempenho dessas organizações. 

O período analisado no corrente estudo contempla anos de precipitações bem 

abaixo da média, influenciando de forma negativa em aspectos sob os quais as empresas 

não possuem como controlar, bem como não existem ações disponíveis para mitigar tais 

efeitos. 

A Tabela 22 contempla o conjunto de testes relativos a terceira hipótese do estudo 

(H3) a qual investiga o efeito da localização geográfica na performance das companhias. 

O impacto das questões geográficas são recorrentes na literatura, e em um país de 

dimensões continentais como o Brasil se torna importante verificar o impacto de tal 

aspecto. 

Os resultados obtidos apresentam convergência para os três segmentos afirmando 

não existir diferença entre a mediana das eficiências nas macro-regiões brasileiras. Apesar 

da hipótese nula ter sido rejeitada, dois fatores podem explicar tal constatação. 

Inicialmente, deve-se observar que as macro-regiões brasileiras ainda representam 

grandes extensões territoriais, sendo maior do que vários países ao redor do globo. 

Provavelmente se análise dividisse o questionamento em área rural e urbana, outras 

conclusões poderiam ser obtidas. 

O segundo aspecto a ser observado é a consideração da estrutura em rede das 

DMU’s que em alguns casos consideram empresas de diferentes regiões, o cálculo global 

de eficiência já pode estar englobando as questões regionais na mensuração de eficiência. 

Mediante esse prisma de análise, é interessante perceber que a modelagem proposta 

possibilita incorporar mais um aspecto intrínseco a realidade investigada na proposição 

matemática. 

Mediante as considerações propostas, a discussão das hipóteses do estudo 

concluem os níveis da análise propostos para a investigação do setor elétrico brasileiro. 

Com as modelagens matemáticas foi possível quantificar a eficiência dessas empresas 

baseado em um conjunto de entradas e saídas sob o controle das organizações. 

As hipóteses do estudo objetivavam ampliar essa inquirição e verificar se outras 

variáveis, até mesmo variáveis exógenas como a região geográfica, interferem de modo 

positivo ou negativo as empresas em observação. 
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Tabela 22: Resultado do teste de hipóteses para Hipótese (H3) 

Hipótese 

(H3) 

Localização das empresas de energia influencia no desempenho 

(GERAÇÃO) 
Resultado 

H0 
A mediana da eficiência é igual entre as empresas de Geração 

localizadas nas cinco regiões do país. 
Confirmada 

H1 
A mediana da eficiência é diferente entre as empresas de Geração 

localizadas nas cinco regiões do país. 
Refutada 

Mediana 

Teste 

Kruskal 

Wallis 

Região                    N           Mediana        Posto Médio   

Valorz 
h Valor p 

CENTRO 1 0,532752 13 1,36 

NORDESTE 1 0,548351 14 1,61 

NORTE 1 0,169747 5 -0,62 

SUDESTE 7 0,182765 6,3 -1,09 

SUL 4 0,229162 7,3 -0,14 
 

5,1 0,277 

Hipótese 

(H3) 

Localização das empresas de energia influencia no desempenho 

(TRANSMISSÃO) 
Resultado 

H0 
A mediana da eficiência é igual entre as empresas de Transmissão 

localizadas nas quatro regiões do país. 
Confirmada 

H1 
A mediana da eficiência é diferente entre as empresas de 

Transmissão localizadas nas quatro regiões do país. 
Refutada 

Mediana 

Teste 

Kruskal 

Wallis 

Região                 N           Mediana        Posto Médio   Valorz h Valor p 

CENTRO 5 0,536885 13,2 0,91 

NORDESTE 3 0,394605 10,7 -0,1 

SUDESTE 8 0,46413 12,3 0,72 

SUL 5 0,222191 7 -1,65 
 

3,04 0,386 

Hipótese 

(H3) 

Localização das empresas de energia influencia no desempenho 

(DISTRIBUIÇÃO) 
Resultado 

H0 
A mediana da eficiência é igual entre as empresas de Distribuição 

localizadas nas cinco regiões do país. 
Confirmada 

H1 
A mediana da eficiência é diferente entre as empresas de Distribuição 

localizadas nas cinco regiões do país. 
Refutada 

Mediana 

Teste 

Kruskal 

Wallis 

Região                 N           Mediana        Posto Médio   Valorz h Valor p 

CENTRO 4 0,687386 18,5 -0,84 

NORDESTE 11 0,726764 25,9 0,53 

NORTE 6 0,574763 14,8 -1,75 

SUDESTE 17 0,714123 26,5 0,95 

SUL 9 0,695794 25,4 0,35 
 

4,27 0,377 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES 

 O segmento de energia elétrica se apresenta com importância sob diferentes 

aspectos, tais como: economico, ambiental e social. É importante também para o 

desenvolvimento do país, assim como impacta nas atividades do cotidiano da população. 

Sendo um produto tão importante, o presente estudo introduziu a proposição de um novo 

método de avaliação dos custos operacionais eficientes com o intuito de  auxiliar no 

processo de regulação dessas empresas, o qual impacta diretamente na tarifa paga pelo 

produto final. 

Considerando esse panorama, o correntre estudo emerge na literatura como um 

estudo inovador no contexto nacional, bem como internacional ao aplicar modelos 

dinâmicos com estrutura em rede integrados a programação multi-objetivo. A 

consideração da estrutura interna e dos aspectos temporais inseridos na modelagem 

DNDEA possibilita verificar a eficiencia energética de modo holístico, representando de 

modo mais adequado a realidade do setor, considerando também novas variáveis. 

O desenvolvimento proposto possui caráter inovador no contexto nacional, já que 

apenas o estudo de Castro Lobo et al. (2016) utiliza modelos DNDEA no panorama 

brasileiro. Essa análise investiga a conjuntura do ensino superior na área de saúde. 

Relativamente ao setor energético brasileiro, esse estudo representa uma extensão das 

considerações de Marques (2016). Essa pesquisa considera os três segmentos, entretando 

desconsidera em suas proposições as questões temporais. Logo, a modelagem proposta 

além de inovar quanto ao modelo de DEA implementado, representa também um avanço 

metodológico nas considerações relativas ao setor energético brasileiro. 

Quanto a modelagem DNDEA, a corrente análise complementa as proposições de 

Tone e Tsutsui (2014), You e Jie (2016) e Li, Miller e Schmidt (2016). Todas essas 

verificações utilizam exclusivamente como ferramenta de avaliação a modelagem 

DNDEA. Nesse sentido, a proposição de um método híbrido consiste em um avanço 

metodológico, garantindo um maior refinamento dos resultados por intermédio do 

fornecimento de um benchmark único para cada segmento em cada ano. 

A considerações de Tone e Tsutsui (2014) e You e Jie (2016) possuem 

semelhanças com o presente desenvolvimento. O primeiro estudo considera todas as 

divisões de forma análoga ao que foi realizado. Todavia não insere em sua análise, a 

totalidade dos custos operacionais e as variáveis relativas a qualidade, fatores esses de 

extrema relevância no contexto do setor de energia. Já You e Jie (2016) consideram 



123  

  

apenas o setor de transmissão e distribuição, também desconsiderando os mesmos fatores 

do estudo anterior. 

As considerações de Li, Miller e Schmidt (2016) relativas ao setor se distingue 

das demais por seus objetivos. Os autores propõem como foco de investigação custos 

referentes a inventários nos três setores. Pode-se inferir que tal o propósito de tal 

investigação é mais limitado, visando responder a um questionamento extremamente 

específico.  

Mediante essas verificações, é plausível afirmar que a inserção das três dimensões 

de análise (custo, estrutura e qualidade) possibilitam ao modelo desenvolvido retratar 

mais precisamente o setor, exigindo uma performance superior das empresas em áreas 

distintas. Tais afirmações corroboram para a afirmação do caráter inovador do estudo, 

sendo o primeiro a utilizar a abordagem DNDEA na avaliação do setor elétrico brasileiro. 

A método híbrido proposto fornece um panorama global tanto do setor elétrico, 

como de cada segmento, em cada ano de investigação. Ao considerar a estrutura do setor, 

foi constatada a existência de parcerias entre as empresas dos segmentos distintos, sendo 

suas saídas (energia) partilhadas entre várias instituições do segmento seguinte. A 

ausência dessa informação nas bases de dados do setor exige a utilização de ferramentas 

para compartilhar esses recursos. Foi verificada uma lacuna na literatura quanto a 

modelagens adequadas para representar adequadamente a situação relatada.  

Com o propósito de galgar os objetivos estabelecidos no capítulo inicial desse 

estudo,  procedeu-se uma caracterização de cada segmentos analisados, mapeando as 

variáveis adequadas para a representação com o intuito de definição dos custos 

operacionais eficientes. 

Desenvolveu-se também uma análise do método atual utilizado pelo órgão 

regulamentador para a avaliação das empresas. Constatou-se que o processo utilizado 

possui alta complexidade, não é de fácil compreensão,realiza adaptações para utilização 

dos resultados do DEA, se encontra distribuido ao longo de diversos documentos e não 

possui nenhuma representação gráfica, visando auxiliar o entedimento da metodologia. 

 Além da dificuldade para a compreensão do método, é importante ressaltar a 

ausência de um banco de dados unificado para o setor. As informações disponibilizadas 

pela ANEEL e NOS se encontram dispersas e principalmente na ANEEL, dispostas em 

formatação não editável e sem padrão definido para todas as empresas. Além disso, 

existem discrepâncias entre as mesma informações entre os dados fornecidos pela 

ANEEL e ONS. Tendo em vista essa problemáticas, nenhuma das variáveis coletadas 
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utilizou dados das duas bases, todos os dados de cada variável foram coletadas em apenas 

uma. Todavia, ambas foram utilizadas tendo em vista as limitações previamente citadas. 

Notou-se que principalmente no segmento de Transmissão, as informações são 

mais escassas e de difícil acesso. Mediante tais constatações, propõe-se uma colaboração 

entre os órgãos do setor com o intuito de unificar suas bases de dados, tornando-as mais 

acessíveis para população e para a academia. 

Após a coleta dos dados, todas as variáveis foram validadas, tanto por verificações 

estatísticas, como por respaldo na literatura. As empresas analisadas foram inicialmente 

segregadas por setor e em seguida por meio de pesquisa, foram compostas as redes 

considerando os três segmentos. 

Visando responder ao problema de pesquisa, “De qual forma o sistema elétrico 

brasileiro pode ser avaliado de modo a retratar fielmente a sua realidade, repassando aos 

seus clientes um valor justo pelo produto ofertado pelas companhias agregando valor a 

toda cadeia de produção?”, ocorreu a comparação de duas modelagens distintas de 

modelos dinâmicos com estrutura em redes com o propósito de investigar quais delas 

representava de modo mais adequado a realidade estudada. 

A programção matemática proposta por Omrani e Soltanzadeh (2016) retornou os 

resultados com maior discriminação entre as DMU’s. Por meio dessa conclusão, sugere-

se que ela seja utilizada no procedimento da ANEEL. Além da modelagem DNDEA, 

avaliações com modelos dinâmicos e clássicos também foram realizadas. Os scores 

obtidos com o DNDEA foram comparados com os demais, validando a utilização do 

primeiro tendo em vista a consideração de fatores estruturais e temporais. 

Constatou-se a possibilidade de melhoria de cada segmento, bem como do setor 

elétrico brasileiro de forma global, já que nenhum dos caminhos foi considerado 

globalmente eficiente. Apenas uma empresa de geração obteve resultados máximos, uma 

de transmissão e sete de distribuição. Apesar do número maior no segmento de 

Distribuição, nenhuma empresa alcançou resultado máximo nos três anos e em todos os 

respectivos caminhos. 

A integração do DNDEA com o modelo de programação multi-objetivo possibilita 

mitigar as deficiências do DEA por meio da criação de um ranking distinguindo as 

DMU’s consideradas eficientes no estágio anterior. Esse ranking possibilita fornecer um 

benchmarket adequado para cada segmento em cada ano. O método também possui 

caráter flexível, já que possibilita a consideração de múltiplos critérios e esses podem ser 

modificados caso novas exigências sejam incorporadas ao processo regulatório.  
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A metodologia sugerida além de retornar resultados discriminados, possui outro 

caráter importante em um processo importante como o estudo. A mesma é clara, de fácil 

compreensão e de simples replicação. Fatores esses de grande importância em um 

processo avaliatório com imapctos de grandes proporções. 

As hipóteses do estudo possibilitaram ratificar a necessidade de modificação na 

modelagem da ANEEL, bem como verificar a influência de outros fatores na eficiência 

das empresas. A primeira hipótese afirma que a consideração da estrutura impacta no 

resultado da eficiência das empresas.  

A segunda confirma que o tipo de gestão também influência o desempenho das 

empresas e a terceira afirma que não há diferença entre a mediana das empresas de 

localizações geográficas distintas. Essas descobertas indicam a necessidade por parte da 

ANEEL de considerar outros aspectos com o propósito de obter uma avaliação acurada e 

justa das empresas. 

É importante ressaltar que apesar da amostra utilizada representar um percentual 

significativo da totalidade do setor, não contermplou todas as empresas devido a limitação 

na disponibilidade de dados. Logo, assim que disponível, todas as organizações devem 

ser investigadas. 

Por fim, sugerem-se alguns desdobramentos como forma de expandir o método 

desenvolvido. Inicialmente, existe a proposição para definição de uma medida de porte 

que contemple as características dos três segmentos com o propósito de verificar a 

inflência do porte na eficiência das DMU’s. Essa questão é importante para que as 

empresas possam ser avaliadas de modo correto, já que a utilização da técnica análise 

envoltória de dados pressupõe homogeneidade entre as unidades tomadoras de decisão. 

Quanto a modelagem de DEA em si, recomenda-se a verificação das questões 

relativas a decomposição de eficiência, bem como a realização de um confrontamento de 

resultados com outras considerações dinâmicas como índice Malmquist e Meta Fronteira. 

Quanto a fonte energética, sugere-se a verificação da eficiência dos caminhos com a 

energia produzida por meio de fonte eólica. Essa sugestão ocorre pela expansão dos 

parques e no montande de energia gerada. 

Ademais, deve existir uma discussão com maior profundidade em relação aos 

critérios selecionados para a programção multi-objetivo. Como a mesma não foi utilizada 

no contexto atual, mediante a ausência de mais de uma DMU eficiente, recomenda-se 

uma colaboração com a ANEEL para sua validação. 
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