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RESUMO 

 

Com a Revolução Industrial e o advento da tecnologia, a indústria têxtil é um dos setores mais 

ricos em problemas de engenharia, o que torna este ramo industrial propício à inovação em 

termos de pesquisa. Neste trabalho, foi considerada a aplicação da Data Envelopment 

Analysis (DEA) para medida da eficiência de processos em uma confecção utilizando um 

conjunto de equipamentos automáticos de costuras transversais e suas devidas unidades de 

trabalho. Para aplicação do DEA foram utilizados dados de produção de dois tipos de 

produtos (toalhas de banho e de rosto) em dezoito unidades produtoras (DMUs). Os dois 

modelos DEA utilizados foram aplicados através do programa Sistema de Informação de 

Apoio a Decisão (SIAD) com retorno constante de escala (DEA-C) e com retorno variável de 

escala (DEA-V) para o conjunto de possibilidades de produção. Das DMUs avaliadas para os 

dois produtos, seis foram consideradas eficientes, estando, então, dentro da fronteira de 

eficiência do modelo DEA-C, e as outras doze foram consideradas ineficientes. Quando se 

aplicou o DEA-V ocorreu um aumento de 50% em termo de DMUs eficientes, passando de 

seis para doze DMUs eficientes. Para um cenário de melhoria, as empresas buscam 

implementar ações para que seus resultados sejam cada vez melhores. Neste sentido, com a 

resposta da aplicação satisfatória dos modelos DEA, foram elaborados um diagrama de causa 

e efeito e um plano de ação como forma de introduzir as DMUs na fronteira de eficiência do 

DEA e na margem de maximização da produtividade e do lucro empresarial. 

 

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho. Eficiência. DEA. Indústria Têxtil.  
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ABSTRACT 

 

With the Industrial Revolution and the advent of technology, the textile industry is one of the 

richest sectors of engineering problems, which makes this branch of industry conducive to 

innovation in research. In this paper, we considered the application of Data Envelopment 

Analysis (DEA) to measure the efficiency of manufacturing processes using a set of automatic 

transverse seams and their respective work units. For application of DEA data were used to 

produce two types of products (bath towels and face towels) in eighteen producing units 

(DMUs). The two DEA models used were those applied  in the program SIAD with constant 

returns to scale (DEA-C) and variable returns to scale (DEA-V) for the set of production 

possibilities. DMUs evaluated for both products, six were considered effective and are, 

therefore, within the border's efficiency DEA-C, and the other twelve have been considered 

inefficient. When applied the DEA-V, an increase of 50% efficient in terms of DMU from six 

to twelve DMU efficient. For a better scenario, companies seek to implement actions that 

their results are getting better. In this sense, the answer to the satisfactory implementation of 

the DEA models were developed a cause and effect diagram and an action plan as a way of 

introducing the DMUs in the DEA efficiency frontier and margin maximization of 

productivity and business profits. 

 

Keywords: Performance Evaluation. Efficiency. DEA. Textile Industry.  
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria nacional e, especificamente, as indústrias do Setor Têxtil e de Confecção 

que operam tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, enfrentam um 

ambiente globalmente competitivo sendo desafiadas de forma constante, tornando a sua 

sobrevivência um verdadeiro e complexo desafio.  

Notoriamente, a globalização da economia, atrelada a fatores internos e externos das 

operações industriais, em geral, são as causas mais comentadas. Além isso, não se pode deixar 

de mencionar o alto custo no Brasil para se produzir qualquer tipo de bens manufaturados. 

Estas causas reduzem a competitividade das indústrias nacionais para concorrerem, 

internamente e externamente, com indústrias de outros países (ABIT, 2011).  

A indústria nacional vive em um ambiente muito dinâmico de negócios, no qual não 

existe perpetuação de carteira de clientes internos e externos. Dentro deste cenário, existem 

diversas plantas industriais no Brasil e no mundo, vivendo em um ambiente de competição 

que demanda o desenvolvimento de estudos que possam ser um diferencial para a indústria 

(DIAS, 2009). 

Os métodos quantitativos para a tomada de decisão em um processo ou planta 

industrial fazem parte da Pesquisa Operacional na Engenharia. Inseridos nestes métodos para 

definição das melhores alternativas para que se opere um sistema, tem a programação linear. 

Sob a ótica da programação linear, as empresas são identificadas como sendo sistemas que 

visam desenvolver um processo obtendo o maior resultado, seja na qualidade dos serviços 

prestados, seja na produtividade nas indústrias de transformação. No entanto, 

independentemente do tipo de indústria, as tomadas de decisão são voltadas para maximizar o 

resultado do processo ou minimizar as perdas e planejar suas atividades significa o primeiro 

passo para que a decisão seja a mais acertada. 

Após o planejamento de suas atividades, atualmente, um dos maiores desafios de 

uma empresa é avaliar sua eficiência produtiva. Na literatura existem vários indicadores e 

instrumentos de medidas, como por exemplo, o indicador da Eficiência Global de 

Equipamentos (Overall Equipment Effectiveness – OEE) consubstanciado na multiplicação 

dos índices de disponibilidade, desempenho e qualidade do produto, conforme comenta 

Castro e Araujo (2010).  

Neste trabalho será utilizada a Análise Envoltória de Dados, Data Envelopment 

Analysis (DEA), desenvolvida originalmente por Charnes, Cooper e Rhodes (1978). Esta 
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técnica, de acordo com Mello ET AL (2005), é uma ferramenta da programação matemática 

para medir a eficiência de unidades ou estações produtivas inserindo não somente o critério 

financeiro, como também aspectos como mão-de-obra e tipos de máquina, inclusive com a 

comparação com benchmarks.  

De acordo com Carvalho ET AL (2010), a DEA é uma análise, aplicada a diversas 

áreas do conhecimento, que usa, basicamente “múltiplos insumos para obter múltiplos 

produtos” com uma flexibilidade que a destaca em relação a outras técnicas.   

Ainda segundo Carvalho ET AL (2010), a flexibilidade da DEA é que não exige a 

predefinição de uma função de produção, como exigido em outras técnicas de avaliação de 

desempenho, permitindo sua aplicação em diversas situações práticas.  

Neste sentido, analisaremos o desempenho de um departamento produtivo de 

confecção industrial utilizando a Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - 

DEA) como proposta para análise da eficiência e da produtividade neste tipo de indústria.  

 

1.1 Relevância do Estudo 

Dentro de um contexto de competitividade mundial, exigências e de requisitos de 

qualidade cada vez mais rígidos e altamente necessários à sobrevivência de qualquer tipo de 

sistema produtivo, está o mercado industrial têxtil. Essas indústrias estão, também, diante da 

necessidade de cada vez mais mensurar, controlar e agir em prol da eficiência de suas 

operações através do gerenciamento do desempenho de suas linhas de produção e estações de 

trabalho.  

Em particular para esse tipo de indústria, o setor de confecção possui um grande 

destaque quanto às áreas da Engenharia de Produção. A razão está no fato de ser um processo 

tipicamente intensivo em mão de obra, combinado com um grande número de operações nas 

suas subfases de corte, costura e acabamento distribuídas em diversas células de trabalho. 

Essa conjuntura gera um ambiente de relevante potencial para realização de estudos que 

visem à melhoria contínua dos seus arranjos físicos, do sistema produtivo e da qualidade de 

seus produtos finais. 

Sendo assim, a presente dissertação faz análise da aplicação da metodologia DEA 

(Data Envelopment Analysis) para medir a eficiência no setor de confecção industrial com 

objetivo de detectar causas prováveis de problemas e também ratificar os acertos de decisões 

para o aumento da produtividade do sistema.   
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1.2 Objetivos  

Baseada da forte importância da análise do setor industrial têxtil do país, o objetivo 

geral desta dissertação é avaliar o desempenho de um sistema de manufatura de costuras 

transversais no departamento produtivo de uma confecção industrial, utilizando a metodologia 

de Análise Envoltória de Dados, visando à avaliação do desempenho das unidades tomadoras 

de decisão (Decision Making Units - DMUs).  Ainda em termos de objetivo geral, o presente 

estudo contribuirá para melhoria da empresa estabelecendo uma alternativa de modelo para 

mensurar o desempenho, a eficiência e a produtividade em um dos departamentos produtivos 

da planta.  

Para o alcance do objetivo geral em se aplicar e apresentar o DEA como método de 

medida de desempenho e eficiência ainda não aplicados na planta industrial em análise, os 

seguintes objetivos específicos foram propostos:  

 

 Descrever o processo industrial têxtil para caracterização das DMUs; 

 

 Avaliar o desempenho das DMUs estratificadas no processo utilizando a DEA; 

 

 Estabelecer benchmarking entre as DMUs; 

 

 Analisar as causas prováveis da ineficiência das DMUs; 

 

 Elaborar Plano de Ação para melhoria da eficiência das DMUs; 

 

 Justificar a utilização do DEA em outras DMUs da planta industrial. 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação possui seis capítulos, estruturados conforme apresenta o Quadro 1.1, 

de forma a constituir, em essência, uma visão e uma fundamentação técnico-científica do 

tema e apresentar, de forma consubstanciada na escolha do método de análise dos dados, os 

resultados do trabalho. 

 

Quadro 1. 1 – Estrutura da dissertação 

Capítulo 1 Breve introdução do tema escolhido: Avaliação de desempenho de um sistema 

de manufatura de costura transversal utilizando a metodologia DEA (Data 

Envelopment Analysis); 

Breve discussão sobre a importância e relevância do estudo proposto; 

Caracterização dos objetivos para desenvolvimento do trabalho. 

Capítulo 2 

 

Embasamento teórico científico relacionado ao tema escolhido, no qual estão 

contidos os principais referenciais teóricos sobre os seguintes assuntos: 

 Sistemas produtivos; 

 Produtividade e Eficiência; 

 Pesquisa operacional; 

 DEA; 

 Aplicações da DEA. 

Capítulo 3 Caracterização da planta industrial de confecção envolvendo as etapas 

produtivas e a estratificação das DMUs. 

Capítulo 4 Metodologia estrutural para aplicação dos modelos DEA. 

Capítulo 5 Aplicação da DEA constituindo um estudo de caso na indústria têxtil; 

Discussão dos resultados obtidos. 

Capítulo 6 Apresentação das conclusões obtidas no desenvolvimento dessa dissertação 

com algumas propostas para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Controle de Processo  

Segundo Corrêa e Corrêa (2005), os recursos disponíveis para realização de um 

processo podem ser agrupados em pelo menos seis grandes categorias: Mão de obra, 

Materiais, Método, Meio Ambiente, Medidas e Máquinas (Seis M). 

O produto a ser gerado terá a qualidade desejada a depender de como esses 

recursos são empregados no sistema produtivo, de forma que os recursos são as causas e o 

produto gerado é o efeito. Para garantir a qualidade (efeito) deve-se ter controle dos 

recursos (causas) em todo o sistema de produção, indicando que o monitoramento e a 

mensuração do processo é questão de sobrevivência para qualquer tipo de empresa. 

A Figura 2.1 mostra que com o controle do processo é possível desenvolver um 

melhor gerenciamento do processo, aplicando as ações necessárias nos recursos para que a 

tomada de decisão seja para melhoria contínua do processo. Em Engenharia de Produção, 

uma relação entre os possíveis itens de controle de processo pode ser mostrada através do 

Diagrama de Ishikawa (CERQUEIRA, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITENS DE CONTROLE DE PROCESSO - CAUSAS 

 

CAUSAS - RECURSOS 

INSUMOS PRODUTO 

ITENS DE CONTROLE 

DE PRODUTO - 

EFEITOS Meio Ambiente 

Mão-de-obra Máquinas Materiais 

Medidas Método 

Requer medidas de eficiência 

Requer medidas de eficácia 

 

Figura 2.1 – Controle de Processo 

Fonte: Adaptada de Cerqueira (2007). 
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Inserida nessa visão de controle de processo, a medida da eficiência do mesmo é o 

grande desafio das organizações. Na literatura têm-se vários conceitos de eficiência, alguns 

até intuitivos, ou seja, depende da relação pessoal do analisador do processo. No entanto, 

esses conceitos vêm se modificando na visão matemática e econômica dos processos, e de 

acordo com Batalha (2008): A eficiência é a medida de como os recursos (insumos) de um 

processo são convertidos em resultados (produtos) de forma mais econômica e estratégica. 

2.2 Produtividade 

A produtividade é um dos temas mais discutidos no meio empresarial quando se 

trata de melhoria de desempenho e monitoramento de processos visando a melhoria 

consistente de rentabilidade dos negócios nas organizações. Este resultado será positivo 

dependendo da forma e do método de gestão em suas diversas operações realizadas em 

chão de fábrica na indústria, no varejo, instituições financeiras, de educação de saúde entre 

outras.  

Segundo Contador et al (2004), a produtividade é medida em quatro níveis: 

Operação; Fábrica; Empresa e Nação. Dessa forma, é importante revisar, mesmo que 

resumidamente, os níveis que seguem:  

a) Produtividade da operação: operações, segundo Moreira (2001a), são transformações 

orientadas que produzem um bem físico ou uma prestação de serviço. Ou seja, operação 

concerne a todo e qualquer processo no qual se percebe a existência pessoas, máquinas 

(equipamentos) e insumos com objetivo de construir ou obter um resultado caracterizado 

por um bem físico ou serviço. 

 

b) Produtividade da fábrica: É a relação entre o resultado da produção e o total de cada 

recurso produtivo aplicado ( Moreira, 2001). A produtividade é medida para cada recurso 

isoladamente, para ser possível avaliar o comportamento e o desempenho de cada uma. O 

recurso mais usual é a quantidade de operários. Como as máquinas são de tipos muito 

diversificados, raramente são utilizadas na medida da produtividade, salvo quando definidas 

as similares e as necessidades de comparação.  

O conceito de produtividade da fábrica agrega também variáveis que estão fora da 

operação, como o aproveitamento dos materiais (medido pelos índices de segunda 

qualidade, de resíduos, de sucata, de retalho, de retrabalho), a administração de estoques (de 
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matéria prima, componentes, material em processamento, produto), a movimentação de 

materiais, etc.  

 

c) Produtividade da empresa: é a relação entre o faturamento e os custos respectivos 

envolvido no processo característico da empresa. Segundo Campos (1999), a definição de 

produtividade como sendo o quociente entre o faturamento e os custos tem a grande 

vantagem de, além de incluir todos os fatores internos da empresa (taxa de consumo de 

materiais, taxa de consumo de energia, taxa de utilização de informação, etc.), inclui, 

também, o cliente como fator decisivo de produtividade. Se o cliente não quiser comprar, 

por maior que seja a eficiência da empresa, a produtividade cairá. A definição de 

produtividade como taxa de valor agregado (essa razão entre o faturamento e os custos 

respectivos do processo) serve para qualquer instituição: empresa manufatureira, empresa 

de serviços, hospitais, hotéis, prefeituras, etc. 

A vantagem de aferir a produtividade dessa forma é obter uma medida global, e 

apenas uma, do desempenho da empresa como um todo. Caso fosse utilizada a tradicional 

relação produção/recursos, haveria uma medida de produtividade para cada recurso. O uso 

de valores financeiros para quantificar a relação produção/recursos permite somar recursos 

díspares como homens de diversas especializações, máquinas diferentes, materiais 

auxiliares, matéria-prima, etc., propiciando assim uma única medida para a produtividade 

global da empresa.  

De acordo Campos (1999), a melhoria da Taxa de Valor Agregado é obtida através 

do gerenciamento da redução de custos e do aumento do faturamento através de maior 

qualidade, enobrecimento do produto, maior produção, novos produtos, etc. Se a 

abordagem da questão da produtividade for feita sob esta ótica, os ganhos de produtividade 

serão de 50 a 100% como têm relatado as empresas bem sucedidas.  

d) Produtividade da nação é definida como sendo a renda per capita da nação. O único 

meio de aumentar a renda per capita de uma nação é aumentar a produtividade da 

população economicamente ativa. Isso porque ambas têm a mesma expressão matemática: 

produção realizada por um homem em uma unidade de tempo.  

De forma que a  e 

 se relacionam 

perfeitamente. 
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Ou seja, a renda per capita aumentará somente se a média da produtividade da 

população crescer. Por esta razão, é dever de todo cidadão trabalhar em favor da 

produtividade do trabalho, obtendo assim o crescimento da renda per capita do país, o que 

reverterá em melhores condições de vida para a população. 

 

2.2.1 Aumento da produtividade  

Inserido do contexto de qualquer definição de produtividade, as organizações tem 

como meta o aumento da produtividade. O alcance dessa meta pode ser conseguido através 

do capital ou através do trabalho. Pela via do capital, o aumento da produtividade ocorre 

graças à aquisição de máquinas e equipamentos mais produtivos, ou seja, é decorrência do 

investimento na parte física do processo. Uma máquina de corte e costura transversal 

automática, por exemplo, pode substituir aproximadamente cinco máquinas de costuras 

manuais e cinco operários com base em experiências práticas e informação do fornecedor 

dos equipamentos automáticos. Pela via do trabalho, o aumento da produtividade é 

alcançado por meio de técnicas de estudo de métodos de trabalho, que conseguem fazer 

com que o operário produza de forma mais eficientemente.  

Segundo Contador (2004), um trabalho pode ser uma simples operação, como pode 

ser a construção de um navio. Vale a pena comentar que um estudo de método de trabalho é 

o ramo do conhecimento humano relacionado com a determinação científica da melhor 

maneira de se trabalhar, tendo por objetivo principal, mas não único, aumentar a 

produtividade.  Tal objetivo do estudo de métodos de trabalho é alcançado, principalmente, 

através: 

 

 Da eliminação de todas as atividades desnecessárias ao trabalho; 

 Do aumento da eficiência do trabalho; 

 Da eliminação da duplicidade de trabalho; 

 Da simplificação ao máximo do trabalho; 

 Da redução das paralisações (tempo de espera) das máquinas e mão-de-obra; 

 Da diminuição dos riscos de acidentes e da fadiga no desempenho do trabalho;  

 Da eliminação dos desperdícios (de energia, de tempo, de material, etc.). 
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2.2.2 Trade off produtividade - custos 

O controle e monitoramento da produtividade e análise de custos em processo 

podem ser a relação mais desafiadora para as organizações. Na visão de Freitas et al (2007) 

“ a relação entre custos e produtividade é intrínseca e indissociável, de modo que todo 

aumento/redução de custos tem um efeito sobre a produtividade da entidade”. 

Dessa forma, como a produtividade pode ser definida como sendo a razão entre a 

produção e os recursos empregados, uma maior produtividade significa que se produz mais, 

com os mesmos recursos, ou que uma mesma produção é feita com menos recursos. Nesta 

visão, o aumento da produtividade significa a diminuição do custo. 

A generalização dessa afirmação permite concluir que a relação entre os custos é 

inversamente proporcional à relação entre as produtividades, ou seja, quando se aumenta a 

produtividade, o custo diminui, e o custo aumenta quando a produtividade cai. Cabe 

ressaltar que esse trade off entre a produtividade e os custos é uma situação motivadora para 

qualquer tipo de empresa. 

 

2.2.3 Produtividade e qualidade 

A relação entre a qualidade e a produtividade existe no mesmo sentido que a 

relação entre a produtividade e os custos, cabendo somente a ressalva que não tem aumento 

de produtividade diminuindo a qualidade dos produtos. 

Coelho (2009) afirma que: 

Hoje produtividade e qualidade andam juntas, seja por força das 

tecnologias empregadas como por exigência do mercado: se sua empresa 

não produz em quantidade suficiente, não consegue preços competitivos; 

por outro lado, se não oferece qualidade aos consumidores, não consegue 

vender seus produtos. Logo, precisa oferecer as duas coisas.  

 

Deming (1950) foi responsável pela introdução do conceito da relação entre a 

qualidade e produtividade no Japão. Nessa época, a ideia vislumbrada foi de aumentar a 

qualidade dos produtos para que fosse possível exportá-los e o Japão pudesse importar 

bens, matérias-primas e até comida.  
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2.2.4 Produtividade e eficiência 

Para Cooper et al (2006), a mensuração de produtividade incorpora efeitos da 

tecnologia e da eficiência (técnica e alocativa). Nesta, os diferenciais de produtividade entre 

setores ou organizações decorrem de diferenças na tecnologia de produção, de diferenças na 

eficiência do processo de produção e de diferenças de ambiente no qual a produção ocorre.  

Ainda, segundo Cooper et al (2007), a eficiência produtiva de um sistema de 

produção pode ser definida como o quociente entre a relação produção-consumo observada 

e a relação produção-consumo ótima. Quando o conjunto de possibilidades de produção 

indica essa condição ótima, a eficiência é denominada de técnica e é mensurada através das 

relações físicas entre produtos e insumos. Dessa forma, a eficiência técnica pode ser 

estabelecida pela habilidade de uma empresa em produzir o máximo de produto para um 

dado conjunto de insumos e tecnologia.  

Cooper et al (2007) ressalta ainda que quando a condição ótima é estabelecida 

tomando como parâmetro as relações de preços entre insumos e entre produtos, define-se a 

eficiência alocativa do sistema de produção. Logo, a eficiência alocativa ou eficiência-preço 

é a medida da habilidade de uma empresa na definição das proporções ótimas de insumos. 

De acordo com Farrell (1957), o produto entre a eficiência técnica e a alocativa 

mede a eficiência econômica ou o desempenho geral da empresa. Do ponto de vista da 

eficiência técnica, o ótimo é um conceito teórico de função de produção na economia e na 

engenharia que define o máximo de produção possível para um conjunto de insumos 

consumidos. 

Do ponto de vista prático, ainda de acordo com Farrell (1957), a eficiência técnica, 

dado um nível de consumo de insumos, é entendida como a relação produção observada- 

produção máxima observada. Assim, uma função de produção pode ser teórica, não 

conhecida, quando especificada pela engenharia, ou empírica, quando baseada nas melhores 

práticas observadas.  
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Nesta análise, o conceito mais importante na análise da eficiência técnica é o de 

função de produção, que estabelece a relação máxima entre produtos e insumos para um 

dado conjunto de possibilidades de produção, conforme argumenta Canto (2002). O grupo 

de possibilidades de produção, definido pela tecnologia, estabelece para cada plano de 

produção as relações de transformação ou combinações viáveis produtos-insumos. Dessa 

forma, uma função de produção ou fronteira de produção define, então, o subconjunto 

eficiente de possibilidades de produção.  

A fronteira empírica de produção corresponde a uma linha envoltória que contém o 

conjunto de possibilidades de produção para um dado nível de utilização de insumos. Um 

plano de produção que se encontra sobre esta fronteira é dito eficiente, enquanto os que se 

encontram no seu interior pertencem ao subconjunto ineficiente. Farrell (1957) estima a 

função de produção a partir de observações de insumos e produtos de um grupo de unidades 

de produção, representando-a por uma isoquanta, na qual cada observação é representada 

por um ponto (combinação produto-insumo observada).  

O conjunto de unidades eficientes define as facetas que compõem o hiperplano 

definidor da isoquanta ou fronteira eficiente. A eficiência das unidades de produção é, 

então, avaliada pela distância de cada ponto em relação à fronteira eficiente construída a 

partir das observações empíricas. O delineamento da fronteira de produção depende da 

tecnologia considerada; portanto, a distância entre a fronteira e cada unidade (eficiência 

relativa) depende das propriedades da tecnologia. A eficiência técnica é definida, assim, em 

relação a um conjunto de unidades de produção, medida de uma forma específica, com 

respeito a um dado conjunto de fatores (insumos e produtos) e qualquer mudança nas 

especificações afeta a medida.  

2.2.5 Medidas de eficiência técnica 

Farrell (1957) estabeleceu uma medida empírica de eficiência relativa com base na 

função distância (Figura 2.2). Nesta figura, x1 e x2 são os insumos necessários para produzir 

y, L(y) é a combinação de insumos viáveis para a produção de y. Isoq L(y) expressa à 

combinação mínima de x1 e x2 necessária para produzir y. O ponto B representa um vetor 

de insumos observado a ser avaliado em relação à Isoq L(y). A função distância D(y, x) é o 

inverso da razão OA/OB: a proporção pela qual os insumos podem ser reduzidos em B para 
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alcançar o ponto eficiente da isoquanta em A. D(y, x)
-1

 é a medida de eficiência relativa 

definida por Farrell em relação à combinação de insumos em B para a produção de y.  

  

Figura 2.2 – A função distância como medida de eficiência (FARREL, 1957) 

Para medir a eficiência, é necessário estimar a isoquanta a partir dos produtos e 

insumos observados e, então, calcular a eficiência relativa em relação à melhor prática 

observada na fronteira. A medida de eficiência técnica de Farrell é similar ao Coeficiente de 

Utilização de Recursos de Debreu (1951 apud FARRELL, 1957).  

2.3 Análise da Eficiência 

Consta, em Lima (2006), que a estimativa da fronteira de produção pode ser 

desenvolvida através de duas abordagens: Abordagem Paramétrica e Abordagem Não 

Paramétrica. Na abordagem paramétrica a fronteira de produção é avaliada a partir de 

parâmetros constantes e consiste, essencialmente, das seguintes etapas: especificar a função 

produção e definir os seus parâmetros através de métodos estatísticos; mensurar o nível de 

eficiência para cada insumo/produto utilizando a função produção; construir o gráfico da 

função que definirá a fronteira de produção. 

Ainda, de acordo com Lima (2006), na abordagem não paramétrica a fronteira da 

produção é determinada através do atendimento de determinadas propriedades pelo 

conjunto produção; e é estimada através da Programação Linear (PL). 

A programação linear é uma das técnicas da Pesquisa Operacional  utilizada quando 

o objetivo é resolver problemas de otimização de processos quando as relações envolvidas 

no modulo são lineares. A otimização usando a PL busca a distribuição eficiente de 

recursos limitados para atender um determinado objetivo de processo que, em geral, voltado 

para maximizar os lucros ou minimizar os custos (SANTOS, 2000).  
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Um método  conhecido da abordagem de programação matemática é a Análise 

Envoltória de dados (DEA - Data Envelopment Analysis) desenvolvido por Charnes, 

Cooper e Rhodes (1978). A DEA generaliza as medidas de Farrell (1957) e busca medir a 

eficiência produtiva de unidades de produção com múltiplos produtos e múltiplos insumos.  

De acordo com D’Ávalos (2002), a DEA tem sua base na Pesquisa Operacional e 

por isso utiliza-se de softwares e modelagem de dados para proposta de melhoria do 

desempenho de um processo. 

Mello et al (2005) apresentaram uma comparação entre a abordagem não 

paramétrica (DEA) e a paramétrica (regressão linear). Essa comparação é mostrada na 

Figura 2.3 e é possível observar que as aproximações do DEA são superiores as da 

regressão linear.  

 

Figura 2.3– Comparação entre o DEA e regressão linear (MELLO et al, 2005) 

A DEA foi concebida para avaliar a desempenho de unidades em que não são 

disponíveis informações de preços de mercado dos insumos e produtos, denominadas, 

genericamente de Unidades de Tomada de Decisão ou DMUs (Decision Making Units). 

Este método calcula uma medida máxima de desempenho para cada DMU relativa a todas 

as demais, com a restrição de que todas as unidades se encontrem sobre a fronteira extrema 

ou abaixo dela. Toda observação que se encontre abaixo da fronteira tem sua eficiência 

medida em relação a uma combinação de DMUs com melhores práticas e que compõem a 

faceta de fronteira mais próxima. A DEA constitui, então, uma ferramenta de tomada de 

decisão multicritério. 
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2.4 Análise Envoltória de Dados (DEA)  

Bal, Örkcü e Çelebioglu (2010 apud SILVA et al, 2011) comentam que dentre as 

modelagens quantitativas para realização de tomada de decisão a que mais vem se 

destacando é Análise Envoltória de Dados (DEA). 

O modelo DEA, desenvolvido primeiramente por Charnes, Cooper e Rhodes 

(1978), pode ser subdividido em orientado aos insumos (input) ou aos produtos (output), 

diferenciando no objetivo de minimizar ou maximizar.  

Coelli et al (1998) comentaram sobre as duas orientações do modelo DEA, 

ressaltando que para minimizar os inputs o modelo avaliar como para uma unidade 

produtiva pode melhorar sua eficiência diminuindo as entradas e manter o mesmo nível de 

saída. Ou seja, diminuir os fatores de influencia na alimentação do processo e manter a 

mesma qualidade da saída. Os autores ressaltaram ainda que quando a orientação é feita 

para os outputs, a questão é como manter os níveis de entradas constantes para que se tenha 

o maior nível de saída. 

Cooper, Seiford e Tone (2006) salientaram que a definição das variáveis de entrada 

e de saída de cada Unidade Tomadora de Decisão (DMU) deve estar relacionada aos 

interesses dos gestores do processo, bem como a relação quantitativa e qualitativa entre as 

mesmas. 

A DEA é apresentada, então, como um problema de programação descrito pela 

seguinte Equação 2.1.  

  Eq. 2.1 

Esta equação está sujeita às restrições apresentadas nas Equações 2.2 e 2.3. 

  Eq. 2.2 

  Eq. 2.3 
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Nestas equações,  é a eficiência da DMU,  e  são as entradas e saídas,  e 

 são os pesos (coeficientes ponderados) para as entradas e saídas. 

Nessa referência, o método determina quais são as melhores práticas observadas 

para o valor da eficiência seja de 1 ou 100% e essas práticas formam a fronteira eficiente 

com as unidades virtuais ou fictícias que são referências de bom desempenho. A eficiência 

das outras unidades analisadas deve ser mensurada a partir das posições relativas por estas, 

ocupadas em relação à fronteira.  

Caso a eficiência seja menor que 1 a DMU é ineficiente quando comparada com as 

demais. Penã (2008) cita como exemplo, se o coeficiente for de 0,80 indicará que a unidade 

produtiva deverá reduzir igualmente o consumo de insumos em 20% para que seja 

considerada eficiente e neste caso, o DEA é designado orientado aos insumos. 

Penã (2008) comenta, ainda, que a DEA orientado aos produtos ou aos insumos 

deve apresentar os mesmos resultados.  

2.4.1 Principais modelos DEA 

Essencialmente, os vários modelos DEA procuram estabelecer quais subconjuntos 

de n DMUs determinam partes de uma superfície-envoltória, sendo a geometria desta 

superfície prescrita pelo modelo específico empregado. Conforme ressaltado anteriormente, 

as diversas formulações DEA diferem, fundamentalmente, quanto ao tipo de orientação 

(direção da projeção na fronteira, conforme comentado anteriormente) e quanto a 

suposições sobre o retorno de escala exibido pela tecnologia de produção.  

Os modelos orientados se diferenciam, especificamente, em relação ao objetivo da 

medida de eficiência: ou voltado ao espaço dos produtos ou dos insumos. Isto implica que 

as projeções dos pontos observados sobre a fronteira são diferentes na orientação à 

produção comparada às projeções na orientação ao consumo de insumos (Figura 2.4). 

Portanto, os escores de eficiência relativa não necessariamente são os mesmos nos dois 

modelos, corroboram Coelli et al (1998).  
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Figura 2.4 – Modelo de Orientação  

Fonte: Adaptada de Mariano et al (2006) 

 

Os modelos orientados, apresentados a seguir, são voltados à produção. Ou seja, a 

partir do vetor de insumos dado, busca medir a eficiência através da projeção da produção 

na fronteira eficiente. É assumida a existência de n unidades de tomada de decisão (DMUs) 

a serem avaliadas. Cada DMU consome montantes variados de m diferentes insumos para 

produzir s diferentes produtos. Especificamente, DMUj (j = 1,...,n) consome um montante 

Xj = (xij) de insumos (i = 1,...,m) e produz um montante Yj = (yrj) de produtos (r = 1,...,s). 

Assume-se que xij > 0 e yrj > 0. A matriz de produtos s . n é denotada por Y e a matriz de 

insumos m. n é denotada por X.  

 

2.4.1.1  Modelo CCR  

O modelo CCR tratando-se de Charnes, Cooper e Rhodes (1978), foi o modelo 

pioneiro em DEA. Este pressupõe retorno constante de escala e projeta os pontos através de 

uma expansão radial na produção (Figura 2.5). Assume como postulado: todo plano de 

produção não observado, que é uma combinação linear dos planos de produção induzidos 

pelos postulados 1 e 2, também pertence ao conjunto de possibilidades de produção.  
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Figura 2.5 – Superfície-envoltória e Projeção do modelo CCR 

O modelo CCR tem a seguinte formulação:  

CCR – Orientado à produção – Primal (CCRp-O) CCR – Orientado à produção – Dual (CCRd-O) 

 

 

 

2.4.1.2 Modelo BCC  

O modelo BCC, proposto por Banker, Charnes e Cooper (1984), o modelo BCC 

desconsidera a imposição de retornos constantes de escala e admite que o conjunto de 

possibilidades de produção apresente retornos crescentes, constantes e decrescentes de 

escala em diferentes segmentos da superfície envoltória construída (Figura 2.6).  

BCC – Orientado à produção – Primal (BCCp-O) BCC – Orientado à produção – Dual (BCCd-O) 

 
 

 

A restrição de convexidade admite retornos variáveis de escala, já que os 

hiperplanos não estão restritos a passar pela origem como no modelo CCR. Nota-se que os 
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valores ótimos das funções objetivo implicam sempre BCC contendo CCR e, portanto, 

eficiência em CCR eficiência em BCC. 

 

Figura 2. 6 –Superfície Envoltória e projeção do Modelo BCC 

2.4.1.3 Modelo aditivo  

O modelo aditivo, também denominado de modelos não orientado, projeta os 

pontos observados em direção à fronteira de modo não radial (Figura 2.7).  

 

Figura 2. 7  – Superfície envoltória e Projeção do Modelo Aditivo  
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Pressupondo retornos variáveis de escala, o modelo aditivo tem a seguinte 

formulação:  

Aditivo Primal – RVE (ADp-O) Aditivo Dual RVE (ADd-O) 

 

 

Os valores ótimos Z*l (= H*l) produzem uma medida de eficiência que expressa a 

distância da DMUl em relação à fronteira eficiente. Assim, uma DMU é considerada 

eficiente somente se Z*l = H*l = 0. Se qualquer componente das variáveis de folga s* e e* 

for diferente de zero, a unidade é considerada não eficiente e não se encontra sobre a 

superfície de fronteira. As DMUs com Z*l = H*l = 0 determinam a superfície envoltória em 

segmentos lineares por partes.  

2.4.1.4 Modelo FDH  

O modelo DEAFDH (Free Disposal Hull), que relaxa a restrição de convexidade de 

P(x) e L(y) e mantém forte descartabilidade dos insumos e produtos, bem como o suposto 

de retornos variáveis de escala (Lovell, 2003; Tulkens, 1993). É formulado impondo a 

restrição adicional de que l j  {0,1} para todo j = 1,...,n, transformando- num problema de 

programação mista. O modelo DEAFDH usa a noção de dominação em que o conjunto-

referência apresenta dominância em relação às unidades não eficientes. FDH equivale a 

comparar as observações duas a duas (todas contra todas), com o objetivo de achar a 

unidade de melhor referência que domine a UTD que se encontra na função-objetivo.  

Os modelos básicos DEA antes apresentados buscam medir a eficiência relativa de 

um conjunto de unidades de produção a partir de dados empíricos de consumo de insumos e 

de produtos gerados. A escolha do modelo depende das características assumidas na 

tecnologia de produção e do objetivo de orientação escolhido como medida de distância em 

relação à fronteira eficiente. A Tabela 2.1 mostra um resumo dos modelos com suas 

principais características (CHARNES et al, 1978) 
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Tabela 2.1 - Características dos modelos básicos da DEA 

CARACTERÍSTICAS MODELOS DEA 

Aditivo BCC – produto CCR - produto 

Retorno de escala Variável/Constante Variável Constante 

Superfície envoltória Linear por parte Linear por parte Linear por parte 

Projeção Y
*
l = Yl + s 

X
*
l = Xl – e 

Y
*
l = f Yl + s 

X
*
l = Xl – e 

Y
*
l = f Yl + s 

X
*
l = Xl – e 

Envoltória (intervalo métrico) L1 , (Z £ 0) Radial, (f ³ 1) Radial, (f ³ 1) 

Invariante em relação à 

unidade de medida das 

variáveis 

Não Sim Sim 

Envolve e  Não Sim Sim 

Fonte: Adaptada de Charnes et al. (1994).  

Devido à grande flexibilidade e capacidade de adaptação dos modelos a situações 

reais, a abordagem DEA vem despertando grande interesse acadêmico. Entre 1978 e 1992 

foram publicados mais de quatrocentos trabalhos entre artigos, livros e dissertações 

envolvendo o método (CHARNES et al., 1994). Segundo os autores, o interesse teórico e 

gerencial nesta ferramenta de análise se deve às características que enseja seu processo de 

cálculo, como:  

 Permite fixar-se em observações individuais e não em médias de população;  

 Produz uma medida única agregada para cada DMU em termos de eficiência na 

utilização de insumos para produzir um grupo de produtos desejados;  

 Pode simultaneamente tratar de múltiplos produtos e múltiplos insumos em diferentes 

unidades de medida;  

 Obtém valores livres, não requerendo especificação ou conhecimento prévio dos pesos 

ou preços dos insumos e produtos;  

 Não impõe restrições sobre a forma funcional das relações de transformação; 

 Produz estimativas específicas de mudanças desejáveis nos produtos e/ou insumos;  

 Tem objetivo nas melhores práticas de fronteira revelada e não em fronteiras obtidas 

por tendência central.  
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2.5 Campos de Aplicação da Análise Envoltória de Dados 

Santana et al (2006) utilizaram a ferramenta Análise por Envoltória de Dados (DEA) 

para calcular a eficiência de 12 empresas distribuidoras de energia com vista a discussão 

sobre a responsabilidade socioambiental dessas empresas. Neste trabalho, a mão de obra e o 

ativo total das empresas foram considerados os inputs e o investimento em responsabilidade 

socioambiental e o faturamento da empresa foram correlacionados como sendo outputs.  

Al-Delaimi e Al-Ani (2006) usaram a Análise Envoltória de Dados para medir a 

eficiência e analisar o custo relativo de 24 instituições financeiras islâmicas em um período 

de três anos. Nesta análise, a eficiência em termos de custos dessas empresas foi avaliada 

utilizando a DEA com o objetivo de identificar a combinação dos inputs que permitiam 

produzir o custo mínimo como resultado desejado.  

Mariano (2008) desenvolveu uma compilação sobre as principais técnicas de base 

empírica, ou seja, técnicas não paramétricas, para análise de eficiência de processo 

considerando a versatilidade destas técnicas. Neste trabalho, o autor construiu um sistema 

especialista para escolha da melhor técnica de avaliação utilizando um software. 

Barros et al (2010) estudaram o sistema aéreo brasileiro quanto aos atrasos nos voos 

objetivando construir um índice para avaliação gradual do sistema. Esse índice foi proposto 

usando Análise Envoltória de Dados (com restrições aos pesos) tendo como DMUs 62 voos 

e as variáveis de entrada duração e distância percorrida para cada voo e utilizou com 

variável de saída o índice de pontualidade (diferença entre os horários de saída e chegada 

previstos por cada companhia). Segundo os autores, os resultados mostraram que não existe 

diferença significativa entre as duas principais companhias aéreas brasileiras quanto aos 

atrasos. 
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Pires et al (2008) utilizaram o método DEA  para analisar a eficiência de 14 berços 

de portos exportadores de minério de ferro utilizando os métodos CCR e o BCC com três 

inputs, quais sejam calados, comprimento do berço e largura do berço e como output a 

mensuração da movimentação anual de carga. Os autores comentam que os dois métodos 

apresentaram resultados satisfatórios, mesmo que as eficiências obtidas pelo modelo CCR 

tenham sido menores que as eficiências do modelo BCC. 

Silva et al (2011) aplicaram a combinação entre os modelos de Análise por Envoltória 

de Dados e Programação por Metas (Goal Programming - GP), com o objetivo de selecionar 

variedades de cana de açúcar para plantio em uma usina.   

Bins et al (2011) avaliaram a eficiência de 25 empresas brasileiras do setor de varejo 

utilizando a análise envoltória de dados e comparando com a avaliação publicada na 

Revista Exame para as empresas desse mesmo setor. Neste trabalho, os autores utilizam 

como dados entrada capital circulante líquido, endividamento em longo prazo, 

endividamento geral e como dados de saída rentabilidade do patrimônio ajustada - 

rentabilidade do patrimônio legal e Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization (Ebtida). 

Bertoloto e Mello (2011) analisaram a eficiência de portos públicos e terminais de uso 

privativo com características distintas, caracterizando as DMUs como sendo não 

homogêneas, usando o modelo DEA. O trabalho foi desenvolvido analisando os portos e 

terminais nos anos de 2007, 2008 e 2009.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DA PLANTA INDUSTRIAL 

O objeto de estudo trata-se de uma planta industrial de grande porte do setor 

Têxtil e de Confecção. A empresa tem caráter societário anônimo de capital aberto, trata-

se de uma multinacional brasileira com negócios estabelecidos nos continentes Americano 

e Asiático.    Além do conselho de administração, o organograma da empresa é composto 

de um presidente, vice-presidente e diretores em áreas industrial, Marketing/Comercial, 

TI/Controladoria e Finanças.  

A empresa possui unidades industriais no Brasil, Estados Unidos, México e 

Argentina com forte atuação de comercialização nas Américas do Norte e Sul.  O grupo 

têxtil estudado também atua no varejo desde 2008, setor este que está em plena expansão 

com mais de 140 lojas comerciais nos melhores centros de compras do Brasil.  

Este grupo têxtil, atualmente, possui 15 fábricas no Brasil, 05 nos EUA, uma na 

Argentina e uma no México; mais de 15 mil colaboradores, e contando com a satisfação 

dos mais exigentes clientes no mercado brasileiro e internacional. A Figura 3.1 demonstra 

o organograma institucional do grupo. 

 

 

Figura 3.1 - Organograma empresarial do Grupo Têxtil  

Fonte: Esta pesquisa. 
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3.1 Fluxograma do Sistema Produtivo 

Considerando o processo manufatureiro da indústria têxtil, como uma sucessão 

contínua de sistemas produtivos, houve a necessidade de segmentar-se de forma lógica, o 

fluxo operacional percorrido através do layout funcional da planta onde será realizado o 

estudo.  

Dentro do fluxo produtivo existem etapas predeterminadas e tecnicamente 

sequenciadas, com o objetivo de atender a um plano de produção baseado na demanda da 

área comercial tanto do mercado nacional quanto o de exportação. Dependendo das 

especificações de cada cliente, diversos tipos de produtos são identificados, em termos de 

dimensões, gramaturas, coloração, peso, entre outros atributos e característicos do produto. 

O processo absorve um fluxo no qual estão os departamentos produtivos que compõem a 

planta industrial, conforme fluxograma mostrado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 -  Fluxograma do Processo da Indústria Têxtil. 

Fonte: Esta pesquisa  



Capítulo 3 Operações do Sistema Produtivo  

 

 25 

3.2 Operações do sistema produtivo 

A) Depósito de Matéria-Prima (DMP) 

O depósito de Matéria Prima da indústria têxtil pesquisada é o subsistema 

responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição da matéria-prima principal e 

de produtos secundários utilizados no processo produtivo. Entretanto, o objetivo principal 

desse setor é o acondicionamento apropriado do recurso básico da indústria, que são as 

bobinas de fios de composição primária 100% algodão, conforme mostra a Figura 3.3. 

O armazenamento e distribuição interna para o setor produtivo atende a um 

cronograma de atividades previamente programadas pelo Planejamento e Controle da 

produção (PCP), que em virtude da demanda de vendas, emite ordens de produção ao chão 

de fábrica.  

 

Figura 3.3 – Depósito de Matéria Prima (DMP). 

Fonte: Esta pesquisa. 
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A organização da logística de distribuição interdepartamental, transporte de rolos 

das bobinas de fio cru para os setores solicitantes, preconiza o atendimento da boa gestão da 

administração de materiais, pois opera sobre a lógica quantitativa do FIFO – first in, first 

out. Essa racionalidade repousa na lógica para que o recebimento dos lotes diversos tenha 

uma seqüência de utilização coerente com o gerenciamento dos sistemas avançados de 

produção, a exemplo do Just in time (JIT).  

O ambiente DMP é uma área com características conhecidas pela EP, ou seja, tem 

um layout limpo, arejado, isento de excesso de umidade, e que atende às normas de 

segurança previstas pela também engenharia de segurança. 

 

B) Preparação à Tecelagem (Urdição/Engomagem) 

O processo de preparação à tecelagem é subdividido em duas fases: a urdição e a 

engomagem. Na fase de urdição de fios que se caracteriza literalmente pelo enrolamento de 

bobinas de fio cru de algodão, oriundas e pré-selecionadas do DMP, transformando-os em 

rolos de urdume reunidos de forma a atender à estrutura de fios de felpa do tecido felpudo, 

bem como à estrutura de base do mesmo tecido (Figura 3.4).  

 

 

Figura 3.4 – Fase da urdição 

Fonte: Esta pesquisa 

A matéria-prima do processo de urdição – fio 100% CO – tem como uma das 

principais características a umidade. Esta deve conter em torno de 8,5% - com tolerância 

mais ou menos de 10%. Caso a umidade ultrapasse os limites inferiores e superiores 
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controlados, existe a probabilidade de perda de eficiência durante o processo produtivo. As 

bobinas de fios devem conter a mesma quilometragem, assim evitando paradas não 

programadas para correção, atrasando assim o processo com programação pré-determinada.  

Durante o desenrolamento das bobinas e, consequentemente, o enrolamento dos 

fios no flange de saída do equipamento, tem-se como característica de processo principal a 

tensão longitudinalmente empregada nos fios processados, devendo ser aplicada de forma 

constante e uniforme entre as possíveis seiscentas bobinas utilizadas para alimentar o 

processo de urdição.  

Aplicando-se os controles expostos anteriormente, juntamente com uma 

velocidade constante entre o início, meio e final da operação, entende-se que se terá como 

produto acabado do processo de urdição, rolos de urdume de felpa ou de base dentro das 

especificações aceitáveis e requeridas para o processo posterior, garantindo assim a 

qualidade e eficácia do processo (MANUAL DE OPERAÇÃO, 2011).  

A segunda fase do processo de preparação à tecelagem é a fase de engomagem 

(Figura 3.5), que tem como principal função a aplicação de uma proteção nos fios urdidos, 

pois os mesmos necessitarão da melhor resistência possível no processo posterior. Essa 

resistência é conseguida através da impregnação de um banho de goma nos fios, podendo 

esta ser uma goma natural (amidos de batata, fécula de mandioca) ou goma sintética 

(PVOH, álcool polivinílico), conforme a necessidade do fio em processo, que por sua vez 

dependerá da estrutura construtiva do tecido onde o mesmo será empregado (MANUAL DE 

OPERAÇÃO, 2011). 

 

Figura 3.5 Fase de engomagem 

Fonte: Esta pesquisa 
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Outra função importante do processo de engomagem é a reunião dos possíveis 05 

rolos de urdumes com 600 fios para enrolamento em um flange de possíveis 3.000 fios, 

dependendo da estrutura de densidade e largura dos tecidos felpudos a serem processados 

posteriormente. Para que se obtenha uma boa eficiência quantitativa e qualitativa dentro do 

processo de engomagem, é preciso que se tenha velocidade constante no equipamento, 

controles de refração, viscosidade, temperatura do banho de goma utilizado, não 

esquecendo que as características principais da goma são: Boa fluidez, bom cozimento e 

alta solubilidade para facilitar a sua remoção em processos posteriores no beneficiamento 

químico.  

Nesta fase, também é importante que se tenha uma temperatura constante nos 

cilindros de secagem, bem como uma constante pressão de vapor, conseguindo dessa forma 

uma secagem uniforme. Espera-se como característica dos rolos de fios de felpa ou de base 

engomados, uma uniforme película de goma na superfície do fio, de forma que reduza ao 

máximo possível o coeficiente de atrito fibra a fibra, bem como unidade uniforme, tendo 

como valor padrão utilizado 8,5% - com tolerância mais ou menos de 10% - 

proporcionando assim, ao processo posterior, uma regularidade de eficiência. 

 

C) Tecelagem (Grupos de Teares) 

O departamento de tecelagem tem como função principal a transformação de rolos 

de fios de felpa e de base engomados em tecidos (Figura 3.6). A operação de tecer é a razão 

de ser de qualquer indústria têxtil, pois é nesta que há, de fato, de forma palpável, a 

transformação dos fios crus ou tintos em tecidos, lisos ou com estampas previamente 

estipulados pelo plano mestre de produção e explodidos em planos operacionais de acordo 

com o PCP.  
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Figura 3.6 –Tecelagem  

Fonte: Esta pesquisa 

 

O departamento de Tecelagem tem como equipamento fundamental o tear, para o 

qual se requer vários tipos de ajustes mecânicos, pneumáticos e eletrônicos, tornando-o 

dessa forma, a função dos técnicos de manutenção, de extrema relevância para consecução 

do melhor resultado final do produto, não ficando para trás, a função do tecelão – operador 

responsável por um grupo de máquinas, o qual tem como principal função, alimentar o 

processo com informações estabelecidas e atender o equipamento em momentos de paradas 

não programadas, sendo essas ocasionadas, na maioria das vezes, por rupturas de fios 

(MANUAL DE OPERAÇÃO, 2011).  

Como resultado do processo de Tecelagem tem-se tecidos felpudos e que deverão 

se encontrar dentro da ficha técnica de especificação de cada padrão de produto fabricado, 

considerando, para tal, as seguintes características: dimensões, peso, gramatura linear, 

gramatura quadrada, densidade, desenho e aparência final obtida pertinente ao modelo 

alcançado quando do processo de desenvolvimento de cada produto. 

 

D) Beneficiamento Químico 

O departamento de beneficiamento químico é subdividido nas fases de 

Alvejamento, Secagem, Tingimento, Lavagem e Pré-encolhimento e Secagem Final. 
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A fase de Alvejamento do tecido felpudo cru é caracterizada por um sistema 

contínuo. Inicialmente, o tecido é acumulado no J-Box de entrada. Em seguida, passa pela 

Injecta, que tem por objetivo realizar tratamentos prévios, como: Desengomagem e 

desmineralização. Logo, o tecido atravessa caixas de lavagem. Em seguida, passa na 

Impacta que realiza a impregnação do tecido com o banho de Soda Cáustica e Peróxido de 

Hidrogênio, segue para o vaporizador, no qual o tecido repousa em uma esteira, por um 

tempo determinado. Posteriormente, o tecido passa por quatro caixas de lavagem, sendo que 

na última caixa é realizada a correção do pH. Depois, o tecido é direcionado ao J-Box de 

saída e por último enrolado em cavaletes porta tecidos ou afraldados em barcas de 

armazenamento sendo direcionado para a fase subsequente de Secagem (MANUAL DE 

OPERAÇÃO, 2011). 

O processo de secagem do tecido felpudo é caracterizado por um sistema contínuo. 

Inicialmente, o tecido é acumulado no J-Box de entrada. Em seguida, atravessa quatro 

colunas, com doze cilindros cada um alimentado com vapor a 3 kgf/cm
2
 de pressão e depois 

o tecido é direcionado ao J-Box de saída e por último enrolado em cavaletes e direcionados 

para a próxima fase. 

O processo de tingimento é caracterizado por um sistema de impregnação, com 

posterior repouso a frio que no princípio o tecido introduzido na máquina, é acumulado no 

J-Box de entrada. Posteriormente, entra em contato com o banho de tingimento, controlado 

pela bomba dosadora, na cuba. Em seguida, o tecido sofre uma espremedura para retirar o 

excesso do banho de tingimento. Após retirar o excesso do banho do tingimento, o tecido é 

armazenado em cavaletes e encaminhado para as estações de repouso nas quais acontece a 

reação química de fixação dos corantes aplicados com a fibra de algodão. O tempo de 

repouso varia de acordo com a classe de corante e tipo de álcali utilizado na receita do 

tingimento, realizado este tempo, o tecido é enviado para ser submetido ao processo de 

lavagem (MANUAL DE OPERAÇÃO, 2011). 

O processo de lavagem é realizado na lavadeira e é caracterizado por um sistema 

contínuo. Inicialmente, o tecido felpudo passa pela Injecta, a fim de retirar o excesso de 

goma e outras impurezas. Logo, o tecido atravessa duas caixas de lavagem, que têm por 

função eliminar as impurezas residuais no tecido. Em seguida, penetra na caixa de 

ensaboamento, conhecida como  Under Liquid Store (L.U.), que realiza a impregnação do 

tecido com o banho de detergente, por um tempo determinado. Posteriormente, o tecido 

passa por duas caixas de lavagem e depois, por uma caixa de tratamento. Estas objetivam 
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retirar o excesso de detergente no tecido. Depois, o tecido é direcionado ao J-Box de Saída, 

e por último enrolado em cavaletes e direcionados para a subfase de pré-encolhimento e 

secagem final, também conhecido como processo de amaciamento e secagem de tecido 

(Também caracterizado como sistema contínuo).  

 

 

 

 

Figura 3.7 –Beneficiamento Químico  

Fonte: Esta Pesquisa  

 

No processo de amaciamento, inicialmente, o tecido felpudo é armazenado no J-

Box de entrada, logo passa por uma cuba, responsável pela impregnação do tecido com 

banho de amaciamento. Depois sofre uma espremedura, a fim de uniformizar o pick up do 

tecido. Em seguida, o tecido atravessa a segunda cuba e entra em contato com o banho de 

amaciamento. E após, é prensado, a fim de retirar o excesso de banho e uniformizar o pick 

up. Posteriormente, o tecido é conduzido ao acertador de trama, equipamento responsável 

por retirar arqueamentos e desvios transversais presentes no tecido. Passa pelos cilindros 

batedores, que têm por função levantar a felpa e conferir volume ao tecido. Logo, o tecido 

segue para a Rama, na qual é fixado em agulhas e dirigido a uma estufa para ajustes das 

dimensões e secagem do tecido (MANUAL DE OPERAÇÃO, 2011). 
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E) Confecção 

O processo de confecção tem como subfases principais o corte longitudinal, a 

costura longitudinal, corte e costura transversal seguido da inspeção e dobra.  

O processo tem como início o corte longitudinal (Figura 3.7) que divide o tecido 

felpudo em faixas, já que o produto acabado da tecelagem é um tecido felpudo de 03 faixas, 

divididos por telas de tecidos não felpudos entre o tecido que, após os cortes e costuras 

devidas, se tornarão toalhas acabadas. Assim, o equipamento prepara o tecido para ser 

posteriormente embainhado lateralmente. É importante que se receba um tecido sem 

desvios de tramas, ou seja, tecidos tortos transversalmente. Esse tem que ter toque 

agradável, macio e com linhas de cortes bem visíveis, tornando assim a operação 

satisfatória (MANUAL DE OPERAÇÃO, 2011).  

 

Figura 3.7 – Cor Split  

Fonte: Esta pesquisa 

 

Após o processo de corte, o tecido é armazenado em forma de fraldas, deslocado 

em carros específicos, denominados de barcas, de maneira organizada com as laterais das 

faixas de toalhas sobrepostas, facilitando assim o bom funcionamento do processo 

posterior. Em seguida o tecido é direcionado para a costura longitudinal (Figura 3.8), que 

tem como principal objetivo a execução de costura nas laterais do tecido felpudo, 

produzindo assim, as bainhas que servem como proteção ao não esgarçamento do tecido 
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quando submetido a esforços durante sua utilização final ou processos de manutenção, 

como por exemplo: lavagem. Como característica do produto acabado desse processo, tem-

se a não ocorrência de falhas de ponto na costura, bem como a uniforme continuidade do 

número de pontos por centímetros costurados, onde se obtém a densidade da costura 

(MANUAL DE OPERAÇÃO, 2011).  

 

Figura 3.8 –Costura longitudinal 

Fonte: Esta pesquisa 

Na sequencia do processo de confecção, acontece o corte e costura transversal 

(Figura 3.9), que tem como principal exercício a execução de corte e costura transversais do 

tecido felpudo costurado longitudinalmente na operação anterior. Além disso, nessa etapa, é 

realizada aplicação de códigos comerciais de barras e etiquetas estampadas ou bordadas de 

marca ou identificação de cliente varejista; concluindo então o processo de corte e costura 

na transformação do tecido felpudo semi-acabado em unidades de toalhas felpudas 

acabadas, as mesmas são direcionadas para a fase de inspeção e dobra, finalizando de 

funcionalmente o processo de Confecção (MANUAL DE OPERAÇÃO, 2011). 
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Figura 3.9 – Costura transversal 

Fonte: Esta pesquisa 

 

Todos os produtos costurados e devidamente etiquetados são submetidos a um 

processo de inspeção de qualidade no qual são verificados aspectos e atributos físicos 

através de método manual e visual para verificação de defeitos físicos, como de coloração 

através de comparação com amostra referência de cor e através de equipamentos tipo 

balança de pesagem e réguas para verificação de dimensões específicas. 

 

F) Montagem de Caixas 

A fase do processo de montagem de caixas tem como objetivo o encaixotamento 

dos produtos acabados devidamente embalados em bolsa plástica. Os produtos são 

separados por referências de códigos industriais e comerciais. As caixas são devidamente 

etiquetas com identificação através de código de barras, os quais possuem informações 

gerais sobre a história de manufatura auxiliando inclusive não só o processo subsequente 

bem como o processo de rastreabilidade do produto para casos de necessidades futuras. 
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G) Armazenamento e Expedição 

Na etapa de armazenamento e expedição, as caixas devidamente identificadas, são 

transferidas para o depósito de produtos acabados (DPA) e armazenadas em endereços que 

são controlados via sistema de informação da planta. Assim que houver uma necessidade de 

faturamento de qualquer item o sistema informará a localização do referido SKU, sendo 

então faturado e expedido comumente via modal terrestre os produtos comercializados no 

mercado nacional e via modais terrestres e marítimos os produtos comercializados para o 

mercado externo. 

Dos processos industriais apresentados anteriormente, apesar do nível de 

automação e atualização tecnológica da planta, a confecção ainda detém a maior 

intensidade em mão de obra nas etapas de processos de Corte Longitudinal, Costura 

Longitudinal e por último a Costura Transversal caracterizando em acabamento final do 

produto. Dessa forma, a estação de trabalho de corte e costura transversal , será cerne do 

estudo, por se tratar da principal operação dentro do processo de Confecção de tecidos 

felpudos. Este Setor da Indústria Têxtil foi escolhido devido ao grande número de pessoas 

envolvidas na operação, também reforçada pela existência de um grande número de 

estações de trabalho, tipo de equipamento envolvido no processo e por fim, por se tratar de 

um ponto de restrição a respeito da capacidade produtiva da unidade industrial, 

comparando-se aos processos antecessores.  
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Na Figura 3.11, o fluxograma do processo do setor de confecção automatizado é 

apresentado resumidamente. 

 

 

Figura 3.10- Fluxograma de Processo de Confecção 

 

 

Fonte: Esta pesquisa 
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4 ESTRUTURAÇÃO DO MODELO 

4.1 Metodologia 

A presente dissertação constitui um estudo de caso, tendo em vista ser uma 

abordagem metodológica com base nas características do fenômeno (processo) em estudo e 

tem como base as características associadas aos processos na obtenção de dados e da 

melhor estratégia para análise dos mesmos (MARKONI E LAKATOS, 2004). 

Neste sentido, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito do tema, mas 

categoricamente voltada à aplicação da Análise Envoltória de Dados (DEA) para medir a 

eficiência no setor de confecção industrial como ambiente de estudo. 

Além dessa pesquisa bibliográfica, o ambiente de estudo foi caracterizado para que 

fosse possível estruturar a aplicada da DEA. Essa estruturação consiste na definição das 

seguintes etapas: 

1. Definição das DMUs e das variáveis de entrada e de saída; 

2. Definição do modelo a ser utilizado; 

3. Definição do espaço amostral, ou seja, do período de análise e coleta de 

dados; 

4. Aplicação do modelo DEA com a definição do software a ser utilizado; 

5. Análise e discussão dos resultados. 

 

4.2 Definição das DMUs e dos Inputs e Outputs 

Para definição das DMUs deve-se considerar que todas as unidades do processo 

apresentam desempenhos diferentes e que estão sujeitas a melhoria. Neste caso, foram 

identificadas dezoito DMUs. As dezoito máquinas do setor de confecção em análise 

apresentam eficiências em termos de produção diferentes e por isso ajustes de melhoria 

serão consubstanciados em termos de homens horas (HH), horas máquina de trabalho e 

quantidade de lotes para que ocorra aumento da produção de toalhas. 
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O Quadro 4.1 mostra a identificação dos inputs e outputs para o setor de confecção 

das dezoito máquinas.  

Quadro 4.1 - Identificação dos inputs e outputs 

DMUs Inputs Outputs 

Dezoito Máquinas  Homens Horas 

Horas Máquina 

Quantidade de Lotes 

Produção de Toalhas de Banho  

Produção de Toalhas de Rosto 

Fonte: Esta pesquisa 

Para medir a eficiência das DMUs, a definição dos inputs e outputs deve ser 

criteriosa. Neste sentido: 

a. O número horas máquina foi escolhido por se acreditar que o quanto mais tempo 

disponível para a máquina em funcionamento maior será a produtividade, 

aumentando assim a eficiência do processo.  

b. As HH também influenciam diretamente na produtividade como também na relação 

de custos, já que fator humano é sempre parâmetro que influencia para o aumento ou 

a diminuição da produtividade do processo, mesmo ressaltando que o setor têxtil 

apresenta um elevado número de maquinário, mas apresenta, também, uma 

substancial necessidade de mão-de-obra. 

c. Quantidade de lotes de alimentação das DMUs, pois existem tamanhos e metragens 

diferentes e por consequência um aumento de “Setups”, ajustes e quebra na sequencia 

de produção no equipamento de costura transversal:  

d. Produção diária com referência a produção internacional para os tipos de produtos.  

4.3 Modelos utilizados 

Para mensuração da eficiência foram aplicados os Modelos DEA-C (Retorno 

Constante de Escala) e DEA-V (Retorno Variável de Escala) implementados no SIAD v.3.0 

– Sistema Integrado de Apoio à Decisão v.3.0, disponibilizado para download por Meza et 

al (2005). 

 

4.4 Período de Análise e Coleta de Dados 

O período de análise foi o ano de 2010 e os dados são as planilhas dos Relatórios 

Diários de Produção (RDP - Apêndice A). 
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5 APLICAÇÃO DO MODELO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a aplicação dos Modelos 

DEA-C e DEA-V implementados no SIAD v.3.0 – Sistema Integrado de Apoio à Decisão 

v.3.0, disponibilizado para download por Meza et al (2005).  

5.1 Programa SIAD 

A Figura 5.1 representa o esquema para aplicação dos modelos e a Figura 5.2 mostra 

a tela inicial do programa, na qual foram definidas como DMUs as 18 máquinas, 3 inputs e 

2 outputs. 

 

Figura 5.1- Esquema para aplicabilidade dos Modelos DEA 

Fonte: Esta pesquisa 
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5.2 Implementação dos dados de processos 

A Tabela 5.1 apresenta os dados lançados no programa em conformidade com o 

sistema de confecção para cada máquina, considerando as 18 máquinas em operação 

contínua em três turnos de 8 horas (Apêndice A). 

A Tabela 5.2 mostra os resultados do programa em termos de eficiência padrão. Nesta, 

as máquinas que apresentam eficiências iguais a 1 (100%) foram classificadas como eficientes 

quando comparadas umas com as outras. 

 

Tabela 5.1 – Dados do processo de confecção 

DMUs Homens 

horas  

Horas 

Máquinas 

Quantidade 

de Lotes 

Produção de Toalhas 

de Banho (milhão)  

Produção de Toalhas 

de Rosto (milhão) 

Máquina 01 28763 6201 1600 1,541 1,382 

Máquina 02 26600 5890 1876 2,235 1,007 

Máquina 03 26920 5832 1900 1,765 0,256 

Máquina 04 28754 6225 1550 2,302 1,201 

Máquina 05 26632 5730 1780 1,906 0,765 

Máquina 06 28698 6100 1497 2,404 1,800 

Máquina 07 28744 6277 1629 2,837 0,854 

Máquina 08 27360 6103 1734 2,654 0,765 

Máquina 09 28698 6027 1513 2,934 0,587 

Máquina 10 26632 5901 1900 1,865 0,567 

Máquina 11 28733 6045 1763 2,875 0,94 

Máquina 12 28756 6106 1657 2,876 0,987 

Máquina 13 26171 6380 1840 1,765 1,200 

Máquina 14 26900 5827 1836 1,652 1,204 

Máquina 15 26553 5789 1906 1,309 0,643 

Máquina 16 28720 9093 1576 2,875 1,803 

Máquina 17 26862 6400 1776 1,208 0,456 

Máquina 18 28772 6267 1612 3,004 0,563 

 

Fonte: Esta pesquisa 
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Tabela 5.2 – Resultados de eficiência 

DMUs Eficiência Modelo 

CCR, orientação 

input 

Eficiência Modelo 

BCC, orientação 

input 

Máquina 01 0,7660 0,9797 

Máquina 02 0,8729 1,0000 

Máquina 03 0,6299 0,9881 

Máquina 04 0,8704 0,9889 

Máquina 05 0,7328 1,0000 

Máquina 06 1,0000 1,0000 

Máquina 07 0,9735 0,9894 

Máquina 08 0,9498 1,0000 

Máquina 09 1,0000 1,0000 

Máquina 10 0,6891 0,9960 

Máquina 11 1,0000 1,0000 

Máquina 12 1,0000 1,0000 

Máquina 13 0,7520 1,0000 

Máquina 14 0,7234 1,0000 

Máquina 15 0,5239 1,0000 

Máquina 16 1,0000 1,0000 

Máquina 17 0,4456 0,9945 

Máquina 18 1,0000 1,0000 

Fonte: Esta pesquisa 

 

Os resultados dos escores de eficiência foram organizados nas Tabelas 5.3 e 5.4 para 

que fossem analisadas as faixas de eficiência. Observando a aplicação modelo CCR-DEA C 

é possível verificar que das 18 DMUs apenas seis foram consideradas eficientes, 

representando 33,33% do total de máquinas. 

Cabe ressaltar que a meta de produção de 75% para uma máquina produzindo 3528 

unidades por turno de tolhas de banho, o que equivale a uma comparação internacional; ou 

seja, as melhores confecções do mundo operando em turno de 8 horas produzem 4704 

toalhas (taxa de produção de 14 unidades/min). Para a produção de toalhas de rosto, essa 

mesma referência é de 6048 toalhas (taxa de produção de 18 unidades/min) e uma meta de 

75% destas equivale a 4536 toalhas, dados obtidos no controle de produção da indústria 

pesquisada. 
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 A análise das Tabelas 5.3 e 5.4 fornecem as seguintes ponderações: 

 

 Das 18 DMUs, as DMUs 06, 09, 11, 12, 16 e 18 foram consideradas eficientes, tanto a 

orientação para o produto quanto para os insumos, quando o Modelo DEA-C foi aplicado. 

Essas DMUs representam 33,33% do total de máquinas avaliadas (Tabela 5.3); 

 

 Das 18 DMUs, as DMUs 02, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 foram 

consideradas eficientes quando o Modelo DEA-V foi aplicado. Essas DMUs representam 

66,67% do total das máquinas avaliadas (Tabela 5.4); 

 

 

 As DMUs 06, 09, 11, 12, 16 e 18 foram consideradas eficientes na aplicação dos dois 

Modelos DEA, seja para o Retorno Constante de Escala seja Retorno Variável de Escala, 

significando que aumentar ou diminuir fatores de insumos de produção resultará em 

aumentos ou diminuição da quantidade produzida.  

Tabela 5.3 – Escore de eficiência 

DMUs Eficiência Modelo DEA-C, 

orientação input 

Máquina 06 1,0000 

Máquina 09 1,0000 

Máquina 11 1,0000 

Máquina 12 1,0000 

Máquina 16 1,0000 

Máquina 18 1,0000 

Máquina 07 0,9735 

Máquina 08 0,9498 

Máquina 02 0,8729 

Máquina 04 0,8704 

Máquina 01 0,7660 

Máquina 13 0,7520 

Máquina 05 0,7328 

Máquina 14 0,7234 

Máquina 10 0,6891 

Máquina 03 0,6299 

Máquina 15 0,5239 

Máquina 17 0,4456 

 x Fonte: Esta pesquisa 
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Tabela 5.4 -  Escore de eficiência 

DMUs Eficiência Modelo DEA-V, 

orientação input 

Máquina 02 1,0000 

Máquina 05 1,0000 

Máquina 06 1,0000 

Máquina 08 1,0000 

Máquina 09 1,0000 

Máquina 11 1,0000 

Máquina 12 1,0000 

Máquina 13 1,0000 

Máquina 14 1,0000 

Máquina 15 1,0000 

Máquina 16 1,0000 

Máquina 18 1,0000 

Máquina 10 0,9960 

Máquina 17 0,9945 

Máquina 07 0,9894 

Máquina 04 0,9889 

Máquina 03 0,9881 

Máquina 01 0,9797 

Fonte: Esta pesquisa 

 

É importante ressaltar que os resultados do DEA foram considerados apenas quanto à 

orientação aos insumos, visto que a empresa em análise é da iniciativa privada, ou seja, 

pode-se reduzir a quantidade de insumos a qualquer momento com o objetivo de aumentar a 

eficiência produtiva. Essa orientação é a mais adequada, pois existe a flexibilidade e 

possibilidade de atender a demanda com a menor quantidade de input possível, 

diferentemente de empresas públicas, nas quais não é possível demitir funcionários 

públicos. 
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A Tabela 5.5 mostra os escores de eficiência dos dois modelos por faixa de 

eficiência. Nesta, é possível verificar que quando o modelo DEA-V é aplicado tem-se que 

as eficiências se concentram acima de 90% e quando o modelo DEA-C é aplicado as 

eficiências se distribuem entre 40 e 90%, tendo uma maior concentração na faixa de 70 a 

80% (quatro DMUs).  

 

Tabela 5.5 - Faixa de eficiência 

 

Faixa de 

Eficiência ( ) 

Orientação aos Insumos 

DEA-C . DEA-V 

Quantidade 

de DMUs 

% Quantidade 

de DMUs 

% 

 
0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
1 5,56 0 0 

 
1 5,56 0 0 

 
2 11,11 0 0 

 
4 22,22 0 0 

 
2 11,11   

 
2 11,11 6 33,33 

Eficiência = 1 6 33,33 12 66,67 

Total 18 - 18 - 

Fonte: Esta pesquisa 
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O Gráfico 5.1 mostra uma comparação entre os dois modelos DEA-C e DEA-V com 

orientação aos insumos. Nota-se que o modelo DEA-V apresenta duas vezes mais máquinas 

eficientes do que o DEA-C, ressaltando que as mesmas DMUs que foram consideradas 

eficientes para o DEA-C estão incluídas no rank das DMUs eficientes do DEA-V. Para o 

DEA-V, as DMUs 02, 05, 08, 13, 14, 15 e 17 foram consideradas eficientes enquanto que 

no DEA-C estas foram consideradas ineficientes. 
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Gráfico 5.1 - Eficiências dos modelos DEA-C e DEA-V orientação aos insumos 

Fonte: Esta pesquisa 

 

Os Gráficos 5.2 e 5.3 apresentam uma visão mais geral das faixas de eficiência das 

DMUs. É possível reafirmar que houve um aumento de 50% no número de DMUs 

eficientes para o modelo DEA-V, diminuindo assim a necessidade de implementação de 

melhoria para mais seis DMUs consideradas eficientes.  
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Gráfico 5.2 - Quantidades de DMUs nas faixas de eficiência DEA-C 

Fonte: Esta pesquisa 

 

 

Gráfico 5.3 - Quantidades de DMUs nas faixas de eficiência DEA-V  

Fonte: Esta pesquisa 

 

 Com base nesses resultados, é possível observar um maior número de DMUs 

próximos da eficiência máxima. Dessa forma, a Tabela 5.6 mostra o resumo estatístico 

dos escores de eficiência calculados para os dois modelos aplicados. Observa-se, nesta 

tabela, que os dois modelos apresentam um percentual de eficiência média acima de 80%, 

sendo, de acordo com Lima e Almeida (2006), um fator relevante para a aplicação de 
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melhorias, ou seja, um número relativamente menor de melhorias pode ser aplicado para 

que todas as DMUs tornem-se eficientes. 

 

Tabela 5.6 - Resumo dos escores 

Estatística DEA-C (%) DEA-V (%) 

Máxima 100 100 

Média 82,94 99,64 

Mínima 44,56 53,34 

Fonte: Esta pesquisa 

 

A tabela 5.7 e 5.8  mostram a relação das DMUs e seus Benchmarks tanto no 

modelo DEA-C quanto no modelo DEA-V, ou seja, outras DMUs que serviram como 

referência de eficiência, bem como os fatores que aplicados linearmente nos seus 

respectivos inputs, estas DMUs ineficientes, abaixo da fronteira de produção,  passariam 

a ser eficientes.         

 

Tabela 5.7 – Benchmarks com base no DEA-C 

DMUs Máquina 

06 

Máquina 

09 

Máquina 

11 

Máquina 

12 

Máquina 

16  

Máquina 

18 

Máquina 01 0,7454 0,0000 0,0000 0,0000 0,0223 0,0000 

Máquina 02 0,1875 0,0000 0,0000 0,5504 0,0701 0,0000 

Máquina 03 0,0000 0,0889 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 04 0,4505 0,1390 0,0000 0,2452 0,0369 0,0000 

Máquina 05 0,0985 0,0000 0,0000 0,5622 0,0181 0,0000 

Máquina 06 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 07 0,0000 0,0784 0,0000 0,5878 0,0443 0,0000 

Máquina 08 0,0000 0,0000 0,0000 0,3992 0,0702 0,0000 

Máquina 09 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,3604 0,0443 0,0000 

Máquina 11 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 12 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 13 0,4373 0,0000 0,0000 0,0425 0,2057 0,0000 

Máquina 14 0,6312 0,0000 0,0000 0,0203 0,0265 0,0000 

Máquina 15 0,1770 0,0000 0,0000 0,2812 0,0260 0,0000 

Máquina 16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

Máquina 17 0,0000 0,0000 0,0000 0,2327 0,0991 0,0000 

Máquina 18 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Fonte: Esta pesquisa 

 

 

Observa-se na tabela 5.7 acima que a DMU 16 foi a mais utilizada como benchmark, 

pois serviu como referência para 12 DMUs ineficientes, seguida da DMU 12 que 

serviu como referência para 11 DMUs enquanto que a terceira DMU mais utilizada 

como Benchmark foi a DMU 6 servindo de referência para outras 08 DMUs 

ineficientes. Confirmando que o conjunto de inputs e outputs combinados linearmente 

nas três DMUs eficientes mencionadas correspondem a 86,1 % das DMUs que 

representam Benchmarks, dividido em : DMU 16 = 33,33%, DMU 12 = 30,55% e 

DMU 6 = 22,22% . Estes números mostram que é importante verificar qual a 

combinação dos fatores que levam estas DMUs a eficiências de referência com o 

objetivo de transferir as boas práticas para DMUs ineficientes almejando a melhoria 

do processo.            

 

 

No caso da tabela 5.8 abaixo, os resultados de Benchmarks apresentados observou-se  

que foram utilizados um total de 12 DMUs como referência de eficiência, 

corroborando os resultados de DMUs classificadas como eficientes quando foi 

utilizado o modelo DEA-V considerando o retorno variável de escala. De forma que 

as DMUS mais utilizadas como Benchmark foram as DMUS 13 servindo como 

referência para 6 outras DMUs, que foi a mais utilizada representando 22,22% do 

total das referências, a DMU 6, pois serviu como referência para 5 DMUs ineficientes 

ficando com 18,52 % das referências, seguida da DMU 5 que serviu como referência 

para 4 DMUs ineficientes com 18,81 % das referências. Portanto as DMUs 13,06 e 05 

perfazem um total de 59,55 % do Benchmark eficiências. Da mesma forma que os 

números do DEA-C, se torna importante a verificação das boas práticas nas DMUs 

eficientes com objetivo de melhoria na combinação dos inputs e outputs mitigando a 

ineficiência das DMUs pertinentes.            
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Tabela 5.8 – Benchmarks com base no DEA-V 

DMUs Máquina 

 02 

Máquina 

 05 

Máquina 

 06 

Máquina 

 08 

Máquina 

 09 

Máquina 

 11 

Máquina 

 12 

Máquina 

 13 

Máquina 

 14 

Máquina 

 15 

Máquina 

 16 

Máquina 

 18 

Máquina 01 0,0000 0,1368 0,7703 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0930 , 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 02 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 03 0,0000 0,7412 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0296 0,0000 0,2292 0,0000 0,0000 

Máquina 04 0,0000 0,0000 0,8957 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1043 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 05 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 06 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 07 0,0000 0,0000 0,0294 0,2091 0,3681 0,0000 0,3484 0,0000 0,0000 0,0000 0,0450 0,0000 

Máquina 08 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 09 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 10 0,0000 0,7589 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2258 0,0000 0,0153 0,0000 0,0000 

Máquina 11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

Máquina 17 0,0000 0,0000 0,2150 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7850 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máquina 18 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Fonte: Esta pesquisa 
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5.3 Diagrama de Ishikawa  

 

Com o objetivo de corroborar os resultados do DEA ou mesmo identificar as 

ações necessárias para melhorar os resultados desejados, como por exemplo, o aumento da 

produtividade das máquinas ou diminuir a diferença entre os níveis de eficiências das 

DMUs, foi constituído um diagrama de causa e efeito e, posteriormente, elaborado um 

plano de ação Cinco W e dois H, contendo as respectivas sugestões de melhorias. 

Na Figura 5.5 é mostrado o diagrama de Ishikawa. Neste, são exibidas as causas 

prováveis para que a eficiência entre as DMUs apresente resultados significativamente 

diferentes.  

 

Figura 5.2 – Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Esta pesquisa 
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No Quadro 5.1 é apresentado o plano de ação proposto para inserir todas as 

DMUs na fronteira de eficiência deseja. É importante ressaltar que todas as observações e 

propostas neste plano foram para o setor em análise, mas que a dependência entre os setores 

de processo o torna viável para toda a empresa. 

Essas duas ferramentas da qualidade, diagrama de Ishikawa e 5W1H foram 

fundamentadas em brainstorming empírico, ou seja, do conhecimento do processo e das 

pessoas envolvidas neste. 

Quadro 5.1 - Plano de ação 

5W1H 

O QUE (AÇÃO) QUEM ONDE QUANDO  PORQUE  COMO 

Realizar treinamentos 

em relação ao tempo 

de trabalho dos 

funcionários que 

operam a máquina. 

Supervisor de 

Produção de 

cada turno 

Setor de 

confecção 

No intervalo 

médio de 

contratação 

de 

funcionário 

Evitar que haja 

diferença entre a 

habilidade dos 

operadores da 

máquina 

Através de 

workshop na 

empresa 

Ajustar a capacidade 

do sistema de acordo 

com a capacidade de 

projeto das máquinas 

Supervisor de 

Manutenção  e 

Produção 

conjuntamente 

Setor de 

confecção 

De acordo 

com o 

Planejamento 

e Controle da 

Manutenção 

(PCM) 

Para evitar 

paradas nos 

equipamentos e 

otimizar os 

tempos de 

operação 

Procedimentos 

de manutenção 

Implementar planos de 

manutenção preditivas 

Engenheiro 

Responsável 

pela 

Manutenção  

Setor de 

confecção 

De acordo 

com o 

Planejamento 

e Controle da 

Manutenção 

(PCM) 

Para evitar 

paradas nos 

equipamentos e 

otimizar os 

tempos de 

operação 

Procedimentos 

de manutenção 

Avaliar o layout do 

processo 

Engenheiro 

Responsável 

Setor de 

confecção 

Atual É um parâmetro 

de processo muito 

importante e não 

foi inserido como 

fator de influencia 

na eficiência do 

processo 

Análise do 

layout atual e 

proposta de 

melhoria 

Estudo de tempos e 

movimentos no layout 

de processo 

Engenheiro 

Responsável 

Setor de 

confecção 

Atual É um parâmetro 

de processo muito 

importante e não 

foi inserido como 

fator de influencia 

na eficiência do 

processo 

Aplicação de 

modelos de 

mensuração 

dos tempos 

das etapas de 

execução do 

processo. 

 

Fonte: Esta pesquisa 
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6 CONCLUSÕES 

 

6.1 Considerações finais 

O objetivo desta dissertação foi a aplicação de uma metodologia não paramétrica 

para analisar a eficiência das unidades operacionais (DMUs) em uma confecção, em 

particular para produção de dois tipos de produtos (toalhas de banho e rosto). 

Dessa forma, demonstrou-se, através dos resultados, que é possível analisar o 

desempenho do processo de fabricação não somente pela mensuração de quanto é 

produzido, mas, também, através de uma metodologia matemática mostrando a correlação 

entre as variáveis de processo. 

A metodologia aplicada foi a DEA, modelo não paramétrico, combinando as 

entradas e saídas do processo de fabricação de toalhas de banho e rosto. Essa metodologia 

foi aplicada para dezoito DMUs, sendo essas as máquinas do setor de confecção que 

apresentam homogeneidade de produção, mas eficiências diferentes por conta da diferença 

entre as variáveis de insumos (homens horas, horas máquina e quantidade de lotes). 

Este trabalho promoveu uma contribuição importante para a empresa pesquisada, 

portanto, ao ambiente profissional industrial têxtil,  como também para o meio acadêmico 

cientifico através do produto da pesquisa que foi a elaboração de um “Plano de Ação” 

visando a  melhoria do desempenho das DMUs ineficientes estudadas.  

Este Plano de Ação foi resultado de um trabalho onde participaram todas as pessoas 

envolvidas direta ou indiretamente no processo industrial de fabricação de toalhas de banho 

e de rosto que onde ocorreu uma importante contribuição com informações importantes 

sobre o processo operacional, de manutenção, controle de qualidade e planejamento da 

produção realizada nas máquinas de costuras transversais base do trabalho desta pesquisa.  

Para elaboração do Plano de Ação comentado, utilizou-se da técnica do 

“Brainstorm”, também conhecido como “tempestade de idéias”, dessa forma descobrindo 

causas e fatores prováveis que levaram as DMUs a resultados  ineficientes , onde 

operadores, eletricistas, mecânicos, programadores de produção como também a supervisão 

do processo, como resultado, as pessoas expuseram informações que tratadas em ordem de 

prioridades serviram de base para a lista de ações prioritárias dentro do processo de 

implantação do plano.  
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Todas as ações baseadas no envolvimento de pessoas do processo atuam 

positivamente na motivação das equipes de ação aos problemas de baixa eficiência. Dessa 

forma, após realização da pesquisa, foram alcançados todos os objetivos almejados que 

seriam: Descrever o processo industrial têxtil para caracterização das DMUs; Avaliar o 

desempenho das DMUs estratificadas no processo utilizando a DEA; Estabelecer 

benchmarking entre as DMUs; Analisar as causas prováveis da ineficiência das DMUs; 

Elaborar Plano de Ação para melhoria da eficiência das DMUs e justificar a utilização da 

DEA em outras DMUs da planta industrial. Todos esses objetivos comentados geraram 

valor dentro do processo de gestão de desempenho operacional no processo industrial 

estudado, contribuindo de forma teórica e prática para a melhoria da eficiência dos 

equipamentos estudados.    
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6.2 Limitações do Trabalho e Sugestão de Trabalhos Futuros 

Neste estudo, é importante ressaltar que o número de DMUs foi representativo para 

o departamento industrial de Confecção da empresa, pois, atingiu 100% dos equipamentos 

de corte e costura transversal, no entanto, o número de máquinas do setor de confecção 

quando comparado com o número total de máquinas da unidade industrial, torna-se 

relativamente pequeno. Como conseqüência, tem-se a necessidade de se desenvolver 

trabalhos futuros no sentindo de se aplicar a técnica de Análise Envoltória de Dados para 

outros setores da planta fabril e até extrapolar a utilização da ferramenta de medição de 

eficiência em outras unidades de negócio do grupo têxtil. 

 

Neste sentido, os seguintes trabalhos são sugestões consubstanciadas nos resultados 

desta dissertação e na análise do sistema de produção têxtil:  

1. Utilizar variantes dos modelos DEA de modo a aumentar o poder discricionário 

do método, reduzindo o número de DMUs eficientes; 

2. Ampliar a análise para outras DMUs e departamentos da unidade fabril; 

3. Estruturar uma relação de interdependência dos setores de Planejamento e 

Controle da Produção (PCP) e do Planejamento e Controle da Manutenção para 

incorporar essa informação na análise de eficiência. 
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RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 

Turno Nº da Máquina Unidades produzidas Tipo de Produto 

A 2           767  TOALHAS DE BANHO 

A 2           933  TOALHAS DE BANHO 

A 2        1.269  TOALHAS DE ROSTO 

A 2             37  TOALHAS DE ROSTO 

A 3           427  TOALHAS DE ROSTO 

A 3        1.673  TOALHAS DE ROSTO 

A 3           750  TOALHAS DE BANHO 

A 5           669  TOALHAS DE BANHO 

A 5        1.369  TOALHAS DE BANHO 

A 5        1.053  TOALHAS DE BANHO 

A 5           363  TOALHAS DE BANHO 

A 6        2.600  TOALHAS DE ROSTO 

A 6        1.600  TOALHAS DE ROSTO 

A 8           196  TOALHAS DE BANHO 

A 8        1.336  TOALHAS DE BANHO 

A 8           670  TOALHAS DE BANHO 

A 9           290  TOALHAS DE ROSTO 

A 9        1.264  TOALHAS DE ROSTO 

A 9        3.105  TOALHAS DE ROSTO 

A 10           361  TOALHAS DE BANHO 

A 10        1.145  TOALHAS DE BANHO 

A 10        1.031  TOALHAS DE BANHO 

A 11           675  TOALHAS DE BANHO 

A 11        1.387  TOALHAS DE BANHO 

A 11        1.346  TOALHAS DE BANHO 

A 12        3.800  TOALHAS DE ROSTO 

A 12        1.930  TOALHAS DE ROSTO 

A 13           127  TOALHAS DE BANHO 

A 13           987  TOALHAS DE BANHO 

A 13        1.027  TOALHAS DE BANHO 

A 13             42  TOALHAS DE BANHO 

A 14           748  TOALHAS DE BANHO 

A 14        1.478  TOALHAS DE BANHO 

A 14           454  TOALHAS DE BANHO 

A 15        1.071  TOALHAS DE BANHO 

A 15           540  TOALHAS DE BANHO 

A 16           571  TOALHAS DE BANHO 

A 16           597  TOALHAS DE BANHO 

A 16           586  TOALHAS DE BANHO 

A 16           573  TOALHAS DE BANHO 

A 16           606  TOALHAS DE BANHO 

A 16           724  TOALHAS DE BANHO 

A 16           343  TOALHAS DE BANHO 
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A 17           579  TOALHAS DE BANHO 

A 17           574  TOALHAS DE BANHO 

A 17           548  TOALHAS DE BANHO 

A 17           546  TOALHAS DE BANHO 

A 17           580  TOALHAS DE BANHO 

A 17           806  TOALHAS DE BANHO 

A 18           198  TOALHAS DE BANHO 

B 1        1.060  TOALHAS DE ROSTO 

B 1        1.240  TOALHAS DE ROSTO 

B 1             38  TOALHAS DE BANHO 

B 2           170  TOALHAS DE BANHO 

B 2        1.386  TOALHAS DE BANHO 

B 2        1.428  TOALHAS DE BANHO 

B 2           228  TOALHAS DE BANHO 

B 3           374  TOALHAS DE BANHO 

B 3        1.110  TOALHAS DE BANHO 

B 3        1.146  TOALHAS DE BANHO 

B 3           300  TOALHAS DE BANHO 

B 4           517  TOALHAS DE BANHO 

B 4        3.933  TOALHAS DE ROSTO 

B 5        1.103  TOALHAS DE BANHO 

B 5        1.419  TOALHAS DE BANHO 

B 5        1.328  TOALHAS DE BANHO 

B 6           517  TOALHAS DE ROSTO 

B 6        3.283  TOALHAS DE ROSTO 

B 8           480  TOALHAS DE BANHO 

B 8           814  TOALHAS DE BANHO 

B 8        1.242  TOALHAS DE BANHO 

B 9        1.914  TOALHAS DE ROSTO 

B 9        4.086  TOALHAS DE ROSTO 

B 10           902  TOALHAS DE BANHO 

B 10           338  TOALHAS DE BANHO 

B 10           576  TOALHAS DE BANHO 

B 10           115  TOALHAS DE BANHO 

B 11        1.047  TOALHAS DE BANHO 

B 11             27  TOALHAS DE BANHO 

B 11             57  TOALHAS DE BANHO 

B 12        1.312  TOALHAS DE ROSTO 

B 12        3.627  TOALHAS DE ROSTO 

B 12        1.361  TOALHAS DE ROSTO 

B 13           833  TOALHAS DE BANHO 

B 13        1.129  TOALHAS DE BANHO 

B 13           838  TOALHAS DE BANHO 

B 14           643  TOALHAS DE BANHO 

B 14        1.309  TOALHAS DE BANHO 

B 14           618  TOALHAS DE BANHO 

B 15           813  TOALHAS DE BANHO 

B 15        1.350  TOALHAS DE BANHO 
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B 15        1.330  TOALHAS DE BANHO 

B 15                7  TOALHAS DE BANHO 

B 16           331  TOALHAS DE BANHO 

B 16           534  TOALHAS DE BANHO 

B 16           567  TOALHAS DE BANHO 

B 16           556  TOALHAS DE BANHO 

B 16           586  TOALHAS DE BANHO 

B 16           661  TOALHAS DE BANHO 

B 16           365  TOALHAS DE BANHO 

B 17           183  TOALHAS DE BANHO 

B 17           552  TOALHAS DE BANHO 

B 17        1.072  TOALHAS DE BANHO 

B 17           557  TOALHAS DE BANHO 

B 17           571  TOALHAS DE BANHO 

B 17           549  TOALHAS DE BANHO 

B 18           730  TOALHAS DE BANHO 

B 18           651  TOALHAS DE BANHO 

B 18           614  TOALHAS DE BANHO 

B 18           505  TOALHAS DE BANHO 

C 1           640  TOALHAS DE BANHO 

C 1           413  TOALHAS DE ROSTO 

C 2        1.109  TOALHAS DE BANHO 

C 2        1.433  TOALHAS DE BANHO 

C 2        1.158  TOALHAS DE BANHO 

C 3           911  TOALHAS DE BANHO 

C 3        1.168  TOALHAS DE BANHO 

C 3        1.232  TOALHAS DE ROSTO 

C 3           968  TOALHAS DE ROSTO 

C 4        1.000  TOALHAS DE ROSTO 

C 4        3.026  TOALHAS DE ROSTO 

C 4           974  TOALHAS DE ROSTO 

C 5           120  TOALHAS DE BANHO 

C 5        1.436  TOALHAS DE BANHO 

C 5        1.042  TOALHAS DE ROSTO 

C 6        1.700  TOALHAS DE ROSTO 

C 6        1.700  TOALHAS DE ROSTO 

C 7           300  TOALHAS DE BANHO 

C 7           629  TOALHAS DE ROSTO 

C 8        1.143  TOALHAS DE BANHO 

C 8        1.143  TOALHAS DE BANHO 

C 8        1.144  TOALHAS DE ROSTO 

C 9        1.200  TOALHAS DE ROSTO 

C 9        3.460  TOALHAS DE ROSTO 

C 9        1.990  TOALHAS DE ROSTO 

C 10        1.013  TOALHAS DE BANHO 

C 10           455  TOALHAS DE ROSTO 

C 11        1.404  TOALHAS DE BANHO 

C 11        1.924  TOALHAS DE BANHO 
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C 11           940  TOALHAS DE ROSTO 

C 12        2.485  TOALHAS DE ROSTO 

C 12        2.264  TOALHAS DE ROSTO 

C 12        2.051  TOALHAS DE ROSTO 

C 13           640  TOALHAS DE BANHO 

C 13        1.100  TOALHAS DE ROSTO 

C 13           100  TOALHAS DE ROSTO 

C 14           799  TOALHAS DE BANHO 

C 14           682  TOALHAS DE BANHO 

C 14           724  TOALHAS DE ROSTO 

C 14           200  TOALHAS DE ROSTO 

C 15        1.329  TOALHAS DE BANHO 

C 15        1.541  TOALHAS DE ROSTO 

C 16           203  TOALHAS DE BANHO 

C 16           556  TOALHAS DE BANHO 

C 16           529  TOALHAS DE BANHO 

C 16           554  TOALHAS DE BANHO 

C 16           557  TOALHAS DE ROSTO 

C 16           600  TOALHAS DE ROSTO 

C 17           555  TOALHAS DE BANHO 

C 17           578  TOALHAS DE BANHO 

C 17           485  TOALHAS DE BANHO 

C 17           449  TOALHAS DE BANHO 

C 17           556  TOALHAS DE ROSTO 

C 17           400  TOALHAS DE ROSTO 

C 17           554  TOALHAS DE ROSTO 

C 17           555  TOALHAS DE ROSTO 

C 18           145  TOALHAS DE BANHO 

C 18           717  TOALHAS DE BANHO 

C 18           529  TOALHAS DE BANHO 

C 18           513  TOALHAS DE BANHO 

C 18           557  TOALHAS DE ROSTO 

C 18           340  TOALHAS DE ROSTO 
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SAÍDAS DO PROGRAMA 

1. Resultados utilizando o modelo CCR, orientação input  

Dados originais do arquivo: 

producao 2.txt             

              

Resultados utilizando o modelo 

CCR, orientação input             

              

Eficiências             

----------------             

DMU Padrão Invertida Composta Composta*     

DMU_1 0,766023 0,839383 0,46332 0,60624     

DMU_2 0,87289 0,570925 0,650982 0,85179     

DMU_3 0,629942 1 0,314971 0,41213     

DMU_4 0,870391 0,561722 0,654335 0,856177     

DMU_5 0,73281 0,635215 0,548797 0,718085     

DMU_6 1 0,536841 0,731579 0,957249     

DMU_7 0,973523 0,508137 0,732693 0,958707     

DMU_8 0,949775 0,527173 0,711301 0,930716     

DMU_9 1 0,578577 0,710712 0,929944     

DMU_10 0,689068 0,757015 0,466026 0,609781     

DMU_11 1 0,482376 0,758812 0,992882     

DMU_12 1 0,471496 0,764252 1     

DMU_13 0,751997 0,709083 0,521457 0,68231     

DMU_14 0,723399 0,755939 0,48373 0,632946     

DMU_15 0,523949 0,990392 0,266778 0,349071     
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DMU_16 1 0,596975 0,701512 0,917907     

DMU_17 0,445576 1 0,222788 0,291511     

DMU_18 1 0,579585 0,710207 0,929285     

              

        

*Eficiência 

normalizada     

              

Pesos das Variáveis              

------------------------------             

DMU 

Peso 

Input_1 

Peso 

Input_2 

Peso 

Input_3 

Peso 

Output_1 

Peso 

Output_2   

DMU_1 3,47E-05 3E-07 0 0 0,554286   

DMU_2 2,68E-05 4,88E-05 0 0,310387 0,177929   

DMU_3 1,56E-05 9,93E-05 0 0,356907 0   

DMU_4 1,37E-05 4,27E-05 0,00022 0,308052 0,134267   

DMU_5 2,7E-05 4,92E-05 0 0,312561 0,179175   

DMU_6 1,39E-05 4,35E-05 0,000224 0,313623 0,136695   

DMU_7 2,21E-05 2,92E-05 0,000112 0,314563 0,094973   

DMU_8 3,1E-05 2,48E-05 0 0,332021 0,089661   

DMU_9 1,49E-05 9,48E-05 0 0,340832 0   

DMU_10 3,19E-05 2,55E-05 0 0,341441 0,092205   

DMU_11 1,71E-05 8,43E-05 0 0,327946 0,060804   

DMU_12 1,78E-05 7,63E-05 1,39E-05 0,323824 0,069587   

DMU_13 2,65E-05 4,82E-05 0 0,306575 0,175744   

DMU_14 2,67E-05 4,86E-05 0 0,308856 0,177051   

DMU_15 2,7E-05 4,91E-05 0 0,31232 0,179037   

DMU_16 2,33E-05 0 0,00021 0,330684 0,027334   

DMU_17 3,13E-05 2,5E-05 0 0,334732 0,090393   

DMU_18 3,48E-05 0 0 0,332889 0   
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Alvos              

--------             

              

DMU_1   (eficiência:0,766023  )             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 28.763,00 22.033,11 0 22.033,11     

Input_2 6.201,00 4.750,11 0 4.750,11     

Input_3 1.600,00 1.225,64 74,56313 1.151,07     

Output_1 1,541 1,541 0,315174 1,856174     

Output_2 1,382 1,382 0 1,382     

              

DMU_2   (eficiência:0,872890  )             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 26.600,00 23.218,87 0 23.218,87     

Input_2 5.890,00 5.141,32 0 5.141,32     

Input_3 1.876,00 1.637,54 334,5043 1.303,04     

Output_1 2,235 2,235 0 2,235     

Output_2 1,007 1,007 0 1,007     

              

DMU_3   (eficiência:0,629942  )             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 26.920,00 16.958,03 0 16.958,03     

Input_2 5.832,00 3.673,82 0 3.673,82     

Input_3 1.900,00 1.196,89 255,222 941,67     

Output_1 1,765 1,765 0 1,765     
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Output_2 0,256 0,256 0,078092 0,334092     

              

DMU_4   (eficiência:0,870391  )             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 28.754,00 25.027,23 0 25.027,23     

Input_2 6.225,00 5.418,19 0 5.418,19     

Input_3 1.550,00 1.349,11 0 1.349,11     

Output_1 2,302 2,302 0 2,302     

Output_2 1,201 1,201 0 1,201     

              

DMU_5   (eficiência:0,732810  )             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 26.632,00 19.516,21 0 19.516,21     

Input_2 5.730,00 4.199,00 0 4.199,00     

Input_3 1.780,00 1.304,40 196,6943 1.107,71     

Output_1 1,906 1,906 0 1,906     

Output_2 0,765 0,765 0 0,765     

              

DMU_6   (eficiência:1,000000  )             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 28.698,00 28.698,00 0 28.698,00     

Input_2 6.100,00 6.100,00 0 6.100,00     

Input_3 1.497,00 1.497,00 0 1.497,00     

Output_1 2,404 2,404 0 2,404     

Output_2 1,8 1,8 0 1,8     
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DMU_7   (eficiência:0,973523  )             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 28.744,00 27.982,96 0 27.982,96     

Input_2 6.277,00 6.110,81 0 6.110,81     

Input_3 1.629,00 1.585,87 0 1.585,87     

Output_1 2,837 2,837 0 2,837     

Output_2 0,854 0,854 0 0,854     

              

DMU_8   (eficiência:0,949775  )             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 27.360,00 25.985,84 0 25.985,84     

Input_2 6.103,00 5.796,48 0 5.796,48     

Input_3 1.734,00 1.646,91 175,0109 1.471,90     

Output_1 2,654 2,654 0 2,654     

Output_2 0,765 0,765 0 0,765     

              

DMU_9   (eficiência:1,000000  )             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 28.698,00 28.698,00 0 28.698,00     

Input_2 6.027,00 6.027,00 0 6.027,00     

Input_3 1.513,00 1.513,00 0 1.513,00     

Output_1 2,934 2,934 0 2,934     

Output_2 0,587 0,587 0 0,587     

              

DMU_10   (eficiência:0,689068  

)             
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Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 26.632,00 18.351,26 0 18.351,26     

Input_2 5.901,00 4.066,19 0 4.066,19     

Input_3 1.900,00 1.309,23 265,9961 1.043,23     

Output_1 1,865 1,865 0 1,865     

Output_2 0,567 0,567 0 0,567     

              

DMU_11   (eficiência:1,000000  

)             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 28.733,00 28.733,00 0 28.733,00     

Input_2 6.045,00 6.045,00 0 6.045,00     

Input_3 1.763,00 1.763,00 0 1.763,00     

Output_1 2,875 2,875 0 2,875     

Output_2 0,94 0,94 0 0,94     

              

DMU_12   (eficiência:1,000000  

)             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 28.756,00 28.756,00 0 28.756,00     

Input_2 6.106,00 6.106,00 0 6.106,00     

Input_3 1.657,00 1.657,00 0 1.657,00     

Output_1 2,876 2,876 0 2,876     

Output_2 0,987 0,987 0 0,987     

              

DMU_13   (eficiência:0,751997              
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) 

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 26.171,00 19.680,51 0 19.680,51     

Input_2 6.380,00 4.797,74 0 4.797,74     

Input_3 1.840,00 1.383,67 334,369 1.049,31     

Output_1 1,765 1,765 0 1,765     

Output_2 1,2 1,2 0 1,2     

              

DMU_14   (eficiência:0,723399  

)             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 26.900,00 19.459,44 0 19.459,44     

Input_2 5.827,00 4.215,25 0 4.215,25     

Input_3 1.836,00 1.328,16 307,8324 1.020,33     

Output_1 1,652 1,652 0 1,652     

Output_2 1,204 1,204 0 1,204     

              

DMU_15   (eficiência:0,523949  

)             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 26.553,00 13.912,41 0 13.912,41     

Input_2 5.789,00 3.033,14 0 3.033,14     

Input_3 1.906,00 998,65 226,7507 771,90     

Output_1 1,309 1,309 0 1,309     

Output_2 0,643 0,643 0 0,643     
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DMU_16   (eficiência:1,000000  

)             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 28.720,00 28.720,00 0 28.720,00     

Input_2 9.093,00 9.093,00 0 9.093,00     

Input_3 1.576,00 1.576,00 0 1.576,00     

Output_1 2,875 2,875 0 2,875     

Output_2 1,803 1,803 0 1,803     

              

DMU_17   (eficiência:0,445576  

)             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 26.862,00 11.969,06 0 11.969,06     

Input_2 6.400,00 2.851,68 0 2.851,68     

Input_3 1.776,00 791,34 113,3538 677,99     

Output_1 1,208 1,208 0 1,208     

Output_2 0,456 0,456 0 0,456     

              

DMU_18   (eficiência:1,000000  

)             

              

Variável Atual Radial Folga Alvo     

Input_1 28.772,00 28.772,00 0 28.772,00     

Input_2 6.267,00 6.267,00 0 6.267,00     

Input_3 1.612,00 1.612,00 0 1.612,00     

Output_1 3,004 3,004 0 3,004     

Output_2 0,563 0,563 0 0,563     
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Benchmarks              

------------------             

              

DMU DMU_6 DMU_9 DMU_11 DMU_12 DMU_16 DMU_18 

DMU_1 0,745392 0 0 0 0,022349 0 

DMU_2 0,187457 0 0 0,550367 0,070086 0 

DMU_3 0 0,088928 0 0 0 0 

DMU_4 0,450521 0,138955 0 0,245235 0,036855 0 

DMU_5 0,098541 0 0 0,562217 0,018147 0 

DMU_6 1 0 0 0 0 0 

DMU_7 0 0,078377 0 0,587815 0,044341 0 

DMU_8 0 0 0 0,399186 0,070215 0 

DMU_9 0 1 0 0 0 0 

DMU_10 0 0 0 0,360359 0,044322 0 

DMU_11 0 0 1 0 0 0 

DMU_12 0 0 0 1 0 0 

DMU_13 0,437281 0 0 0,042537 0,205718 0 

DMU_14 0,631239 0 0 0,020303 0,026473 0 

DMU_15 0,176967 0 0 0,281224 0,026008 0 

DMU_16 0 0 0 0 1 0 

DMU_17 0 0 0 0,232749 0,099141 0 

DMU_18 0 0 0 0 0 0 
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2. Resultados utilizando o modelo BCC, orientação input 

Dados originais do arquivo: producao 2.txt             

                    

      Resultados utilizando o modelo BCC, 

orientação input             

                    

      Eficiências             

      ----------------             

      DMU Padrão Invertida Composta Composta*     

      DMU_1 0,979748 1 0,489874 0,950471     

      DMU_2 1 0,99139 0,504305 0,97847     

      DMU_3 0,988123 1 0,494061 0,958596     

      DMU_4 0,988886 0,999524 0,494681 0,959798     

      DMU_5 1 0,969197 0,515401 1     

      DMU_6 1 0,997556 0,501222 0,972489     

      DMU_7 0,989406 0,999271 0,495068 0,960548     

      DMU_8 1 0,972962 0,513519 0,996348     

      DMU_9 1 0,998343 0,500829 0,971726     

      DMU_10 0,996046 1 0,498023 0,966282     

      DMU_11 1 1 0,5 0,970118     

      DMU_12 1 0,999875 0,500062 0,970239     

      DMU_13 1 0,99651 0,501745 0,973504     

      DMU_14 1 0,990327 0,504837 0,979502     

      DMU_15 1 1 0,5 0,970118     

      DMU_16 1 1 0,5 0,970118     

      DMU_17 0,994505 1 0,497253 0,964787     

      DMU_18 1 1 0,5 0,970118     
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*Eficiência 

normalizada     

                    

      Pesos das Variáveis              

      ------------------------------             

      

DMU Peso Input_1 

Peso 

Input_2 

Peso 

Input_3 

Peso 

Output_1 

Peso 

Output_2  u0   

      DMU_1 2,46E-05 7,7E-07 0,00018 0 0 0,979748 

      DMU_2 3,38E-05 1,72E-05 0 0,110658 0,070345 0,681843 

      DMU_3 3,23E-05 2,25E-05 0 0,002053 0 0,984499 

      DMU_4 2,49E-05 0 0,000183 0 0 0,988886 

      DMU_5 2,68E-05 6,72E-06 0,00014 0,020824 0,007662 0,954449 

      DMU_6 1,39E-05 4,35E-05 0,000224 0,313623 0,136695 0 

      DMU_7 2,78E-05 1,47E-05 6,65E-05 0,105756 0,046217 0,649907 

      DMU_8 3,38E-05 1,25E-05 0 0,167795 0,04462 0,520538 

      DMU_9 1,49E-05 9,48E-05 0 0,340832 0 0 

      DMU_10 3,25E-05 2,26E-05 0 0,002069 0 0,992187 

      DMU_11 1,71E-05 8,43E-05 0 0,327946 0,060804 0 

      DMU_12 1,78E-05 7,63E-05 1,39E-05 0,323824 0,069587 0 

      DMU_13 3,82E-05 0 0 0 0,160929 0,806885 

      DMU_14 2,48E-05 3,36E-05 7,47E-05 0,008501 0,037009 0,941397 

      DMU_15 2,92E-05 3,9E-05 0 0 0 1 

      DMU_16 2,33E-05 0 0,00021 0,330684 0,027334 0 

      DMU_17 2,5E-05 0 0,000184 0 0 0,994505 

      DMU_18 3,48E-05 0 0 0,332889 0 0 

                    

      Alvos              

      --------             
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      DMU_1   (eficiência:0,979748  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 28.763,00 28.180,49 0 28.180,49     

      Input_2 6.201,00 6.075,42 0 6.075,42     

      Input_3 1.600,00 1.567,60 0 1.567,60     

      Output_1 1,541 1,541 0,735478 2,276478     

      Output_2 1,382 1,382 0,220647 1,602647     

                    

      DMU_2   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 26.600,00 26.600,00 0 26.600,00     

      Input_2 5.890,00 5.890,00 0 5.890,00     

      Input_3 1.876,00 1.876,00 0 1.876,00     

      Output_1 2,235 2,235 0 2,235     

      Output_2 1,007 1,007 0 1,007     

                    

      DMU_3   (eficiência:0,988123  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 26.920,00 26.600,27 0 26.600,27     

      Input_2 5.832,00 5.762,73 0 5.762,73     

      Input_3 1.900,00 1.877,43 66,781 1.810,65     

      Output_1 1,765 1,765 0 1,765     

      Output_2 0,256 0,256 0,493893 0,749893     

                    

      DMU_4   (eficiência:0,988886  )             
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      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 28.754,00 28.434,44 0 28.434,44     

      Input_2 6.225,00 6.155,82 26,61483 6.129,20     

      Input_3 1.550,00 1.532,77 0 1.532,77     

      Output_1 2,302 2,302 0,035354 2,337354     

      Output_2 1,201 1,201 0,536422 1,737422     

                    

      DMU_5   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 26.632,00 26.632,00 0 26.632,00     

      Input_2 5.730,00 5.730,00 0 5.730,00     

      Input_3 1.780,00 1.780,00 0 1.780,00     

      Output_1 1,906 1,906 0 1,906     

      Output_2 0,765 0,765 0 0,765     

                    

      DMU_6   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 28.698,00 28.698,00 0 28.698,00     

      Input_2 6.100,00 6.100,00 0 6.100,00     

      Input_3 1.497,00 1.497,00 0 1.497,00     

      Output_1 2,404 2,404 0 2,404     

      Output_2 1,8 1,8 0 1,8     

                    

      DMU_7   (eficiência:0,989406  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     
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Input_1 28.744,00 28.439,48 0 28.439,48     

      Input_2 6.277,00 6.210,50 0 6.210,50     

      Input_3 1.629,00 1.611,74 0 1.611,74     

      Output_1 2,837 2,837 0 2,837     

      Output_2 0,854 0,854 0 0,854     

                    

      DMU_8   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 27.360,00 27.360,00 0 27.360,00     

      Input_2 6.103,00 6.103,00 0 6.103,00     

      Input_3 1.734,00 1.734,00 0 1.734,00     

      Output_1 2,654 2,654 0 2,654     

      Output_2 0,765 0,765 0 0,765     

                    

      DMU_9   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 28.698,00 28.698,00 0 28.698,00     

      Input_2 6.027,00 6.027,00 0 6.027,00     

      Input_3 1.513,00 1.513,00 0 1.513,00     

      Output_1 2,934 2,934 0 2,934     

      Output_2 0,587 0,587 0 0,587     

                    

      DMU_10   (eficiência:0,996046  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 26.632,00 26.526,70 0 26.526,70     

      Input_2 5.901,00 5.877,67 0 5.877,67     
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Input_3 1.900,00 1.892,49 97,00617 1.795,48     

      Output_1 1,865 1,865 0 1,865     

      Output_2 0,567 0,567 0,294345 0,861345     

                    

      DMU_11   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 28.733,00 28.733,00 0 28.733,00     

      Input_2 6.045,00 6.045,00 0 6.045,00     

      Input_3 1.763,00 1.763,00 0 1.763,00     

      Output_1 2,875 2,875 0 2,875     

      Output_2 0,94 0,94 0 0,94     

                    

      DMU_12   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 28.756,00 28.756,00 0 28.756,00     

      Input_2 6.106,00 6.106,00 0 6.106,00     

      Input_3 1.657,00 1.657,00 0 1.657,00     

      Output_1 2,876 2,876 0 2,876     

      Output_2 0,987 0,987 0 0,987     

                    

      DMU_13   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 26.171,00 26.171,00 0 26.171,00     

      Input_2 6.380,00 6.380,00 0 6.380,00     

      Input_3 1.840,00 1.840,00 0 1.840,00     

      Output_1 1,765 1,765 0 1,765     
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Output_2 1,2 1,2 0 1,2     

                    

      DMU_14   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 26.900,00 26.900,00 0 26.900,00     

      Input_2 5.827,00 5.827,00 0 5.827,00     

      Input_3 1.836,00 1.836,00 0 1.836,00     

      Output_1 1,652 1,652 0 1,652     

      Output_2 1,204 1,204 0 1,204     

                    

      DMU_15   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 26.553,00 26.553,00 0 26.553,00     

      Input_2 5.789,00 5.789,00 0 5.789,00     

      Input_3 1.906,00 1.906,00 0 1.906,00     

      Output_1 1,309 1,309 0 1,309     

      Output_2 0,643 0,643 0 0,643     

                    

      DMU_16   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 28.720,00 28.720,00 0 28.720,00     

      Input_2 9.093,00 9.093,00 0 9.093,00     

      Input_3 1.576,00 1.576,00 0 1.576,00     

      Output_1 2,875 2,875 0 2,875     

      Output_2 1,803 1,803 0 1,803     
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DMU_17   (eficiência:0,994505  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 26.862,00 26.714,40 0 26.714,40     

      Input_2 6.400,00 6.364,83 45,04547 6.319,79     

      Input_3 1.776,00 1.766,24 0 1.766,24     

      Output_1 1,208 1,208 0,69441 1,90241     

      Output_2 0,456 0,456 0,873023 1,329023     

                    

      DMU_18   (eficiência:1,000000  )             

                    

      Variável Atual Radial Folga Alvo     

      Input_1 28.772,00 28.772,00 0 28.772,00     

      Input_2 6.267,00 6.267,00 0 6.267,00     

      Input_3 1.612,00 1.612,00 0 1.612,00     

      Output_1 3,004 3,004 0 3,004     

      Output_2 0,563 0,563 0 0,563     

                    

      Benchmarks              

      ------------------             

                    

      DMU DMU_2 DMU_5 DMU_6 DMU_8 DMU_9 DMU_11 DMU_12 DMU_13 DMU_14 DMU_15 DMU_16 DMU_18 

DMU_1 0 0,13679 0,770251 0 0 0 0 0,092958 0 0 0 0 

DMU_2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DMU_3 0 0,741245 0 0 0 0 0 0,029554 0 0,229201 0 0 

DMU_4 0 0 0,895703 0 0 0 0 0,104297 0 0 0 0 

DMU_5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DMU_6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DMU_7 0 0 0,029432 0,209059 0,368071 0 0,348449 0 0 0 0,044989 0 
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DMU_8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

DMU_9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

DMU_10 0 0,758862 0 0 0 0 0 0,225788 0 0,01535 0 0 

DMU_11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

DMU_12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

DMU_13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

DMU_14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

DMU_15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

DMU_16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

DMU_17 0 0 0,215039 0 0 0 0 0,784961 0 0 0 0 

DMU_18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 


