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Resumo—O objetivo deste trabalho é medir a eficiência dos 

municípios da Região Metropolitana de Campinas quanto a 

alguns parâmetros tendo em vista os fatores econômico, 

ambiental e social. Para esse estudo fez-se uso da ferramenta 

Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – 

DEA). Por intermédio dos modelos CCR e BBC com orientação a 

inputs resultou que as cidades de Paulínia, Holambra, Nova 

Odessa, Jaguariúna e Artur Nogueira apresentaram eficiência de 

100% para ambos os modelos. 
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Abstract—The aim of this study is to measure the efficiency of 

cities within the Metropolitan Region of Campinas as to a few 

parameters in view of the economic, environmental and social 

factors. For this study the envelopment analysis tool (Data 

Envelopment Analysis - DEA) was used. Through the CCR and 

BBC models oriented to inputs resulted the cities of Paulínia, 

Holambra, Nova Odessa, Jaguariúna and Artur Nogueira 

showed 100% efficiency for both models. 
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I. INTRODUÇÃO 

O meio ambiente está sujeito a constantes alterações, 

sejam elas provenientes dos fenômenos naturais ou da ação do 

homem. As diversas transformações que vêm ocorrendo, 

muitas delas provocadas pela ação do ser humano, fazem com 

que os apelos sejam cada vez mais frequentes para que a 

sociedade use os recursos existentes de forma consciente. 

Como destacam [1], todas as formas de vida têm a 

potencialidade de crescimento exponencial, mas encontram 

limitação nas diferentes formas de competição entre espécies 

ou dentro de uma mesma espécie, colocando em xeque a 

capacidade de suporte dos sistemas ecológicos, manejados ou 

não. Nessa linha, [2] afirma que o conceito de sustentabilidade 

significa respeito às limitações de cada bioma e às 

necessidades das gerações presentes e futuras. 

Macedo et. al. [3] argumentam que o tema sustentabilidade 

está em evidência devido à necessidade de encontrar novas 

formas de organização do processo produtivo que priorizem a 

manutenção da capacidade de suporte dos sistemas 

ambientais.  

Com o propósito de auxiliar na análise da sustentabilidade 

das organizações, pode-se fazer uso de modelos matemáticos e 

estatísticos que contribuam para as tomadas de decisão mais 

apropriadas. 

Os modelos matemáticos usam relações matemáticas para 

descrever ou representar um objeto ou problema de decisão e, 

podem em seu processo de criação, favorecer o entendimento 

do problema e como consequência melhorar a análise de 

decisão. Segundo [4], um modelo é a representação 

simplificada de um sistema real, podendo ser um projeto já 

existente ou um projeto futuro. 

A aplicação de modelos matemáticos e estatísticos para 

auxiliar na tomada de decisão quanto à alocação mais 

adequada dos recursos disponíveis vem sendo cada vez mais 

difundida e utilizada, permitindo analisar, prever, 

compreender e interpretar problemas diversos, além de 

proporcionar a aplicação e contextualização de conteúdos 

matemáticos e estatísticos. 

Neste contexto, este trabalho busca aplicar a Análise 

Envoltória dos Dados (DEA – Data Envelopment Analysis) 

com o intuito de verificar o nível de sustentabilidade dos 

municípios da Região Metropolitana de Campinas nas 

perspectivas ambiental, econômica e social. 

II. METODOLOGIA 

A. Caracterização da Localização 

O município de Campinas encontra-se localizado no 

Estado de São Paulo com grande extensão territorial, 796,4 

km² [5]. É a sede da Região Metropolitana de Campinas com a 

composição de 20 municípios (Fig. 1). 

Campinas é classificada pelo IBGE como capital regional, 

ou seja, cidade “Com capacidade de gestão no nível 

imediatamente inferior ao das metrópoles, têm área de 

influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, 

para um conjunto de atividades, por grande número de 

municípios” [6]. Localizada a menos de 100 km da capital do 

Estado de São Paulo, tem população estimada de mais de 1,1 

milhão de pessoas em 2015, com Produto Interno Bruto (PIB) 

de R$ 51.347.711 em 2013 (representando o 13º PIB do 

Brasil). É centro industrial e tecnológico, sede de muitas 

empresas, universidades e centros de pesquisa. 
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Fig. 1: Mapa da Região Metropolitana de Campinas [7]. 

B. Aplicação da ferramenta DEA 

A Análise Envoltória de Dados permite avaliar vários 

fatores: técnico, econômico, social e ambiental, realizando 

uma análise integrada desses fatores. A ferramenta DEA tem 

como objetivo calcular a eficiência de unidades produtivas 

(DMUs), conhecendo-se os níveis de recursos empregados e 

de resultados obtidos, otimizando cada observação individual, 

de modo a estimar uma fronteira eficiente, composta das 

unidades que apresentam as melhores práticas dentro da 

amostra em avaliação. Os insumos devem ser variáveis a 

serem minimizadas e os produtos as variáveis a serem 

maximizadas. 

O objetivo é calcular a eficiência das unidades produtivas, 

conhecendo-se os níveis dos recursos empregados e dos 

resultados obtidos, de modo a estimar uma fronteira eficiente 

(linear por partes), composta das unidades que apresentam as 

melhores práticas dentro da amostra em avaliação. Essas 

unidades servem como referência ou benchmarking para as 

unidades ineficientes [8]. 

A literatura apresenta dois modelos clássicos sobre DEA: 

CRS e BCC. O modelo CRS (Constant Returns to Scale) adota 

como hipótese retornos constantes de escala [9]. O modelo 

BCC [10], também conhecido como VRS (Variable Returns to 

Scale), leva em conta situações da eficiência de produção com 

variação de escala e não admite proporcionalidade entre inputs 

e outputs. 

Na formulação matemática cada DMUk é considerada 

como uma unidade de produção que utiliza n inputs 

ikx ),...,2,1( ni   para gerar m outputs jky ),...,2,1( mj  . O 

modelo CRS (Constant Returns to Scale) maximiza o 

quociente entre a combinação linear dos outputs e a 

combinação linear dos inputs, com a restrição de que para 

qualquer DMU esse quociente não pode ser maior que 1. Este 

problema de programação fracionária, mediante alguns 

artifícios matemáticos, pode ser linearizado e transformado em 

um Problema de Programação Linear mostrado no Modelo 1. 
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A formulação do modelo VRS utiliza para cada DMUk o 

Problema de Programação Linear apresentado no Modelo 2.  
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Modelo 2 

Em que: 

oh  é a eficiência da DMUo em análise; 

ikx
 
é o input i da DMUk; 

jky
 
é o e output j da DMUk; 

iv  é o peso do input i; 

ju  é o peso do output j; 

*u  é o fator de escala, quando positivo indica que a DMU está 

em região de retornos decrescentes de escala, se negativo os 

retornos de escala são crescentes. 

Caso 0h seja igual a 1, a DMUo em análise é considerada 

eficiente. No PPL as variáveis de decisão são iv
 
e ju . No 

modelo VRS uma DMU é eficiente se, na escala em que 

opera, é a que melhor aproveita os inputs de que dispõe. Já no 

modelo CRS uma DMU é eficiente quando apresenta o melhor 

quociente de outputs com relação aos inputs, ou seja, aproveita 

melhor os inputs sem considerar a escala de operação da 

DMU. 

São possíveis duas orientações na busca da fronteira de 

eficiência: orientação a inputs e orientação a outputs [8]. 

Particularmente, nesse trabalho, por questão de espaço, foram 

aplicados apenas os modelos como orientação a inputs. 
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III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste trabalho, as DMUs representam as cidades da 

Região Metropolitana de Campinas, os inputs utilizados 

foram: consumo de energia, resíduo sólido e consumo de água, 

todos os dados são per capita e estão mostrados na Tabela I. 

Os outputs foram: PIB, água tratada, IDH e renda todos os 

dados são per capita e estão mostrados na Tabela II. Por meio 

do solver DEA do Programa Microsoft Excel, foram obtidos 

os resultados com os dois modelos: CRS e VRS com 

orientação a inputs, mostrados na Tabela III. 

O consumo de energia elétrica foi obtido com base no 

consumo de energia elétrica residencial de 2014 [11], dividido 

pelo número de habitantes do referido ano, resultando no 

consumo de energia elétrica per capita em MWh. Para o 

resíduo sólido, utilizando os dados do resíduo sólido em 

toneladas/dia para o ano de 2014 [12], dividiu-se pelo número 

de habitantes do respectivo ano, obtendo essa informação per 

capita em kg/dia. O consumo de água per capita foi obtido 

diretamente de [13] para o ano 2013 em litros/dia. 

Quanto aos dados dos outputs, o PIB per capita – Produto 

Interno Bruto per capita, que representa a soma de todos os 

bens e serviços produzidos nos municípios, foi obtido de [14] 

em reais por habitante. A quantidade de água tratada foi obtida 

de [15] em m3 por dia e dividiu-se pelo número de habitantes 

do respectivo ano. O IDH - Índice de Desenvolvimento 

Humano é um indicador que mede a situação dos municípios 

em três dimensões básicas de desenvolvimento humano: uma 

vida longa e saudável, acesso à educação e condições de vida 

condignas, foi obtido de [16] com base no ano de 2010. A 

renda foi obtida de [11] em reais per capita para cada 

município. 

TABELA I. DADOS DOS INPUTS 

 

Inputs 

 

DMU 
Consumo de 

energia  

Resíduo 

sólido 

Consumo 

de água 

Americana 1,042 0,896 266,7 

Campinas 0,966 1,081 218,3 

Holambra 0,689 0,507 150,9 

Indaiatuba 1,074 0,891 197,4 

Jaguariúna 1,005 0,777 205,6 

Nova Odessa 0,064 0,055 169,7 

Paulínia 1,028 0,799 206,4 

St. Bárbara d'Oeste 0,864 0,893 202 

Valinhos 1,112 0,856 194,2 

Vinhedo 1,273 0,775 235,4 

Itatiba 0,976 0,675 174,400 

Artur Nogueira 0,671 0,724 139 

Cosmópolis 0,742 0,743 301,5 

Engenheiro Coelho 0,569 0,512 153,6 

Hortolândia 0,793 0,9 228,9 

Monte Mor 0,917 0,751 170,1 

Morungaba 0,764 0,598 163,5 

Pedreira 0,844 0,793 154,2 

St. Antônio de Posse 0,663 0,639 202,8 

Sumaré 0,845 0,889 150,2 

 

TABELA II. DADOS DOS OUTPUTS 

 
Outputs 

 

DMU PIB 
Água 

tratada 
IDH Renda  

Americana 44046,6 0,356 0,811 996,71 

Artur Nogueira 16494,41 0,228 0,749 661,52 

Campinas 44850,57 0,264 0,805 1135,29 

Cosmópolis 19083,4 0,238 0,769 703,59 

Engenheiro 
Coelho 

19888,28 0,243 0,732 616,17 

Holambra 47456,78 0,529 0,793 1014,47 

Hortolândia 44002,84 0,226 0,756 552,57 

Indaiatuba 46404,74 0,32 0,788 931,09 

Itatiba 40791,23 0,263 0,778 884 

Jaguariúna 124527,7 0,333 0,784 854,67 

Monte Mor 51934,49 0,202 0,733 548,32 

Morungaba 32157,11 0,203 0,715 667,29 

Nova Odessa 43537,81 0,291 0,791 733,41 

Paulínia 131151,41 0,283 0,795 974,57 

Pedreira 21154,56 0,329 0,769 687,97 

St. Antônio de 

Posse 

31289,18 0,257 0,702 588,32 

St. Bárbara 
d'Oeste 

27241,91 0,236 0,781 730,23 

Sumaré 43810,6 0,245 0,762 668,49 

Valinhos 42736,76 0,245 0,819 1247,87 

Vinhedo 102187,18 0,337 0,817 1308,22 

TABELA III. RESULTADO DA EFICIÊNCIA 

 

Eficiência 

 

 

DMU CRS  VRS 
Variação 

(%) 

Americana 0,589 1 41,10 

Artur Nogueira 0,671 1 32,90 

Campinas 0,783 0,916 13,30 

Cosmópolis 0,742 0,513 -22,90 

Engenheiro Coelho 0,569 0,973 40,40 

Holambra 1 1 -- 

Hortolândia 0,793 0,675 -11,80 

Indaiatuba 0,759 0,762 0,30 

Itatiba 0,976 0,851 -12,50 

Jaguariúna 1 1 -- 

Monte Mor 0,917 0,905 -1,20 

Morungaba 0,764 0,906 14,20 

Nova Odessa 1 1 -- 

Paulínia 1 1 -- 

Pedreira 0,844 0,937 9,30 

St. Antônio de Posse 0,663 0,744 8,10 

St. Bárbara d'Oeste 0,733 0,738 0,50 

Sumaré 0,845 0,995 15,00 

Valinhos 0,956 1 4,40 

Vinhedo 0,981 1 1,90 

 

Os resultados mostrados na Tabela III permitem concluir 

que os municípios de Paulínia, Holambra, Nova Odessa, 

Jaguariúna e Artur Nogueira apresentaram eficiência de 100% 

para ambos os modelos. Observando a Tabela II é possível 

verificar que essas cidades apresentam baixos valores para os 

vários inputs considerados. Embora, outras cidades têm 

valores reduzidos para inputs, como é o caso do município 

Engenheiro Coelho, mas por outro lado, o seu PIB é baixo 

quando comparado por exemplo com a cidade de Paulínia. 

http://www.energia.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/40.pdf
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É possível a partir desses mesmos parâmetros realizar 

outras rodadas, com orientação a output por meio da 

ferramenta SIAD (Sistema Integrado de Apoio à Decisão) 

[17]. Adicionalmente, pode-se usar a Fronteira Invertida ou 

Dupla Envoltória [18]. Além disso, pode-se fazer uso do 

benchmarking que tem o propósito de melhorar as DMUs não 

eficientes por meio da combinação de DMUs eficientes. Vale 

ressaltar que a orientação dos cálculos iniciais de eficiência 

padrão definem os inputs ou outputs em variáveis ou 

constantes para o benchmarking. No caso das rodadas 

orientadas a input, são considerados variáveis todos os inputs 

e outputs constantes, ou seja, são calculados a partir do 

benchmarking os valores de inputs ideais para uma eficiência 

total, mantendo os valores de outputs. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ferramenta DEA pode ser aplicada em diversas áreas, 

como educação, saúde, meio ambiente e engenharia. 

Dependendo do número de unidades a serem estudadas 

(máximo 20) é possível fazer uso da ferramenta DEA Frontier 

da Planilha Microsoft Excel ou do SIAD. Entretanto, a DEA 

Frontier não disponibiliza orientações a outputs nem tampouco 

o cálculo da fronteira invertida, enquanto o SIAD 

disponibiliza essas opções. 

Tendo em vista a vantagem da flexibilidade do manuseio 

com a DEA, é bastante oportuno a sua utilização na 

construção de protótipos, possibilitando definir rapidamente 

quais são as unidades eficientes dentro dos parâmetros 

considerados. Além disso, para as unidades ineficientes, por 

meio do benchmarking, pode-se definir estratégias para 

alcançar metas eficientes. 

Na presente pesquisa, apenas alguns parâmetros foram 

abordados com a finalidade de mostrar um estudo inicial, 

levando em conta algumas características dos municípios da 

Região Metropolitana de Campinas, com o propósito de 

estudar a eficiência dos mesmos referentes a esses parâmetros. 

Vale destacar que a grande dificuldade no desenvolvimento 

desse trabalho está relacionada com a obtenção dos dados dos 

municípios abordados. 
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