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Resumo 
Neste artigo mostra-se que o modelo DEA-BCC tem a possibilidade de gerar 

eficiências negativas em determinadas situações. Apresenta-se a origem dessa falha e é 
proposta uma restrição adicional que corrige o problema. Esta restrição é interpretada 
geométrica e algebricamente e é exemplificada numericamente. 
Palavras-chave: DEA, Eficiências negativas, Modelo BCC. 
 
 

Abstract 
In this paper it’s shown that the DEA-BCC model allows, under certain conditions, the 

existence of negative efficiencies. We present how this failure appears and we propose an 
additional constraint in order to solve that problem. We build a geometrical and algebrical 
interpretation of such constraint and we also present a numerical example. 
Keywords: DEA, Negative efficiencies, BCC Model. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Como é amplamente conhecido, os modelos DEA, tais como o CCR (Charnes et al, 
1978) e o BCC ( Banker et al, 1984), permitem duas formulações duais (Estellita Lins e 
Angulo-Meza, 2000) e, portanto, equivalentes. A formulação dos multiplicadores do modelo 
CCR estabelece que os pesos ou multiplicadores das variáveis devem ser calculados de forma 
a maximizar a eficiência de cada DMU. É imposta a restrição de que esses pesos quando 
aplicados às outras DMUs não podem gerar eficiências maiores do que 1 (considerando a 
orientação a input). Como existe a restrição padrão de que os multiplicadores são todos não 
negativos, e como os valores dos inputs e outputs são também não negativos, os pesos de uma 
DMU aplicados a qualquer outra fornecem um índice de eficiência contido no intervalo [0,1]. 
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No caso do modelo BCC, o modelo dos multiplicadores é obtido através do dual do modelo 
do envelope. Como este modelo tem uma restrição de igualdade, existe uma variável livre no 
modelo dos multiplicadores e, portanto, não se pode garantir a não negatividade dos índices 
de eficiência quando os pesos de uma DMU são utilizados para outra, em situações tipo 
Avaliação Cruzada (Soares de Mello, 2002; Soares de Mello et al., 2002, 2004) ou em alguns 
índices de eficiência não radial (Angulo-Meza, 2002; Angulo-Meza et al., 2003). A seguir é 
demonstrado numericamente este problema e como contorna-lo. 
 
2. EFICIÊNCIAS NEGATIVAS NO MODELO BCC 

O modelo DEA-BBC dos multiplicadores orientado a inputs é apresentado em (I) 
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Onde os µr são os multiplicadores não negativos dos outputs, os vi são os 

multiplicadores não negativos dos inputs, yrj é o ouput r da DMU j, xij é o input i da DMU j. O 
termo µ0 representa o coeficiente linear do hiperplano suporte e pode assumir qualquer valor 
real. 

Nas restrições, que aplicam os pesos da DMU em análise às outras DMUs, o primeiro 
termo tem o sinal determinado pelo numerador. Caso o µ0 seja suficientemente negativo, este 
termo poderá ser negativo.  

Para caso de apenas um output, Soares de Mello (2002) mostra que os pesos de uma 
DMU o1 aplicados à DMU o2 geram eficiência negativa se o output  da DMU o2 for menor 
que -µ0/µ da o1. 
 

A Tabela 1 apresenta os dados, os multiplicadores e as eficiências que ilustram a 
situação anteriormente descrita. 
 

Tabela 1. Dados do exemplo numérico. 
 

 
 

Pesos DMU I1 O1 v1 u1 u0 Eff 

A 4 10 0,250 0,375 -2,75 1,000 
B 1 5 1,000 0,000 1,000 1,000 
C 2 7 0,500 0,000 0,500 0,500 
D 1 8 1,000 0,125 0,000 1,000 
E 6 6 0,167 0,000 0,16667 0,167 
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É importante ressaltar que, como para as DMUs eficientes existem múltiplos pesos 

ótimos, foram apresentados os primeiros pesos encontrados pelo solver utilizado, o SIAD 
(Angulo-Meza et al., 2003, 2004). Como pode ser observado, o µ0 da DMU A é negativo. 
Como seu µ1 é 0,375 quando seus multiplicadores forem aplicados às outras DMUs, geraram 
eficiências negativas para DMUs que tenham output inferior a 7,333, ou seja as DMUs B, C e 
E.  

A Tabela 2 apresenta as eficiências das DMUs quando calculadas como os pesos das 
outras DMUs, uma situação semelhante à Avaliação Cruzada. 
 

Tabela 2. Matriz tipo Avaliação Cruzada para o exemplo numérico. 
 

 
 A B C D E 

A 1,000 -3,500 -0,250 1,000 -0,333 

B 0,250 1,000 0,500 1,000 0,167 

C 0,250 1,000 0,500 1,000 0,167 

D 0,313 0,625 0,438 1,000 0,125 

E 0,250 1,000 0,500 1,000 0,167 
 

Nesta tabela, a coluna indica a DMU avaliada utilizando os pesos da DMU da linha 
correspondente. Assim, a DMU B avaliada com os pesos da DMU A tem uma eficiência –3,5. 
Este é um resultado que não tem interpretação na teoria clássica de eficiência (Coelli et al., 
1998).  
 
3. MODELO PROPOSTO 

Como já foi indicado na introdução, as eficiências negativas surgem pelo fato de a 
restrição do modelo DEA-BCC orientado a input apenas impõe que os pesos de uma DMU 
aplicados a outras gerem eficiências não superiores a 1. Como uma das variáveis é livre e 
números negativos são evidentemente inferiores a 1, não há impedimento para surgirem 
eficiências negativas.  

Este problema é facilmente resolvido com restrições adicionais que os pesos de uma 
DMU aplicadas a outra gerem eficiências maiores ou iguais a zero. Este modelo chamado 
DEA-BCC orientado à input corrigido é apresentado em (2). 
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Aplicando este modelo ao exemplo numérico apresentado na Tabela 1, são obtidos os 
resultados apresentados na Tabela 3. 
 

Tabela 3. Exemplo numérico para o modelo DEA-BCC corrigido. 
 

 
Pesos DMU I1 O1 v1 u1 u0 Eff 

A 4 10 0,250 0,083 -0,417 0,417 

B 1 5 1,000 0,000 1,000 1,000 

C 2 7 0,500 0,000 0,500 0,500 

D 1 8 1,000 0,000 1,000 1,000 

E 6 6 0,167 0,000 0,167 0,167 
 
 

Observa-se que o modelo corrigido apenas alterou a eficiência da DMU A, por ser a 
única que gerava eficiências negativas, quando seus pesos eram aplicados às outras. De fato, o 
termo -µ0/µ1 da DMU A é igual a 5 que o menor dos outputs das outras DMUs. A matriz tipo 
Avaliação Cruzada para o modelo DEA-BCC corrigido é apresentada na tabela 4. 

 
Tabela 4. Matriz tipo Avaliação Cruzada para o modelo DEA-BCC corrigido. 

 A B C D E 

A 0,417 0,000 0,333 1,000 0,056 

B 0,250 1,000 0,500 1,000 0,167 

C 0,250 1,000 0,500 1,000 0,167 

D 0,250 1,000 0,500 1,000 0,167 

E 0,250 1,000 0,500 1,000 0,167 
 
 
Observa-se que todas as avaliações feitas por todas as DMUs, e, em especial, as da 

DMU A, geram eficiências entre 0 e 1. É interessante observar que a DMU B avaliada pela 
DMU A tem eficiência 0, o que significa que a restrição de não negatividade referente à DMU 
B foi a restrição ativa no modelo DEA-BCC orientado a input corrigido da DMU A. 
 
4. INTERPRETAÇÃO DA RESTRIÇÃO ADICIONAL 

Como as restrições de não negatividade são, na verdade, restrições aos pesos, elas 
podem ser substituídas por uma ou mais DMUs artificiais (Gonçalves, 2003). Como a DMU 
A foi a única que teve a eficiência alterada, a fronteira correspondente ao modelo corrigido é 
obtida com a introdução de uma DMU com o mesmo output da DMU A e input igual ao 
quociente entre o input da DMU A e a sua eficiência no modelo corrigido segundo Gonçalves 
et al (2001). Efetuando-se o cálculo, a DMU artificial tem output 10 e input 1,667. 

Na Figura 1, apresentam-se as duas fronteiras, o traço em preto representa a parte da 
fronteira comum aos dois modelos, o traço continuo é o referente ao modelo original e o traço 
interrompido representa a fronteira do modelo corrigido. 
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Figura 1. Fronteiras do modelo original e do modelo corrigido. 

 
Observa-se que foi mantida a convexidade da fronteira. Como será visto adiante, isso 

nem sempre acontece. Para justificar esta afirmação é necessária uma interpretação algébrica 
da restrição adicional, o que é feito através do dual do modelo corrigido apresentado em (3) 
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Observa-se que as restrições adicionais, uma para cada DMU, geram igual número de 
variáveis de decisão adicionais λ’. Ressalta-se que quando o somatório de todos os λ’ não for 
igual a 0, o somatório dos λ não será unitário e, portanto, não haverá garantia de convexidade 
no modelo corrigido.  

Pelo teorema das folgas complementares, o produto de λ’ pela folga da restrição que 
lhe deu origem deve ser 0. Em conseqüência, λ’ só podem ser diferente de zero se a folga na 
restrição adicional for 0, ou seja se a restrição estiver ativa. 

No exemplo numérico apresentado, só a DMU tinha a eficiência alterada e era a 
restrição relativa à DMU B que provocava essa alteração. Assim, com exceção do λ’B para a 
DMU A, todos os outros λ’ são nulos. 
 
5. CONCLUSÕES 

Neste artigo mostrou-se que o modelo DEA-BCC orientado a input pode gerar 
situações paradoxais, devido à existência de eficiências negativas. Mostrou-se ainda que uma 
pequena alteração intuitiva no modelo dos multiplicadores corrige essa situação. No entanto, 
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esta pequena alteração no modelo dos multiplicadores gera uma profunda alteração no modelo 
dual, o modelo do envelope. Esta alteração provoca alterações da fronteira e, em casos 
extremos, pode chegar a provocar perda de convexidade.  

Finalmente, deve se observar que as situações aqui apresentadas não se aplicam ao 
modelo CCR nem ao modelo BCC orientado a outputs. 
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