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Avalia~ao de desempenho de lojas de 
retalho utilizando um modele de Data 
Envelopment Analysis multi-nlvel 
Clara Bento Vaz, Ana Santos Camanho, Rui 
Campos Guimaraes 

Este artigo descreve um metoda de avaliat;ao de 
desempenho de lojas de retalho baseado na 
ttknica de Data Envelopment Analysis (DEA). 0 
metoda desenvolvido tem em conta que as lojas 
sao organizat;6es complexas que agregam varias 
sect;6es, com alguma autonomia de gestao. Assim, 
desenvolveu-se um modelo de DEA multi-nivel, 
que considera dais niveis de analise: a loja e as 
sect;6es que a constituem. A analise do 
desempenho de cada sect;ao comercial resulta da 
compara~ao com sec~oes similares localizadas 
noutras lojas da cadeia e permite averiguar se 
existe disparidade no seu desempenho. A avaliat;ao 
ao nivel da loja permite definir objectives de 
melhoria de desempenho, tendo em conta que as 
sect;6es partilham os recursos limitados. Para isso, 
define-se um modelo de "Network DEA" que 
permite determinar os niveis 6ptimos das vendas 
da loja e que podera sugerir a rea loca~ao de area 
entre as sect;5es. 0 metoda desenvolvido e 
aplicado a um caso real de uma cadeia Portuguesa 
de lojas de base alimentar. 

Palavras Chave: 
Data Envelopment Analysis, Retail, Resource allo
cation 
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Canonical Correlation Analysis in vari
able aggregation in DEA 
Armando B. Mendes, Veska Noncheva, 
Emiliana Silva 

In this paper we will document the application of 
canonical correlation analysis to variable aggrega
tion using the correlations of the original variables 
with the canonical variates. A case study, about 
fa rms in Terceira Island, with a small data set is 
presented. In this data set of 30 farms we intend to 
use 17 input variables and 2 output variables to 
measure DEA efficiency. Without any data reduc
tion procedure several problems known as "curse 
of dimensionality" are expected. With the data 
reduction procedures suggested it was possible to 
conclude quite acceptable and domain consistent 
conclusions. 

Palavras Chave: 
DEA, CCA, feature selection and extraction 

Eficiencia das Prisoes Portuguesas 
Andre Fernandes, Pedro Simoes, Rui Cunha 
Marques 

0 elevado fardo (economico) que as pnsoes 
portuguesas representam para o Estado faz crescer 
o interesse e atent;ao neste servit;o particular. A 
avaliat;ao do desempenho, no sentido de procurar 
as melhores praticas e tambem como ferramenta 
de incentive de uma administ rat;ao mais eficiente 
por parte des gestores, e 0 foco deste trabalho. 
Para isto, aplicou-se um conjunto de tecn icas de 
benchmarking. Os resultados ditaram niveis de 
ineficiencia consideraveis, que se reflectem em 
milh6es de euros que poderiam ser sa lvos ao 
Estado e, por conseguinte, aos proprios cidadaos 
portugueses, nomeadamente atraves de impastos. 

Palavras Chave: 
Prisoes, eficiencia, benchmarking 
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Avalia~ao de Desempenho dos Hospita 
Portugueses 
Pedro Figueiredo, Pedro Simoes, Rui Cunha 
Marques 

A procura pelas melhores praticas (best practic 
entre OS Hospitais e alva de grande preocupa1 
nao so pelos seus utilizadores, mas por todos 
stakeholders. 0 presente artigo prop6e-se apli 
tecnicas de benchmarking aos hospil 
portugueses, com o proposito de cumprir 
objective referido. Os resultados refl ectem nh 
de ineficiencia consideraveis, ainda que divirj 
mediante a tecnica utilizada. Embora as tecni 
empregues nao sejam perfeitas, as mesr 
permitem desenvolver rankings entre as va1 
instalat;oes hospitalares e, deste modo, servir 
base de apoio as autoridades, como ferramen 
de apoio a decisao. 

Palavras Chave: 
Hospitais, benchmarking, Eficiencia 
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