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Resumo: 
No trabalho de Angulo-Meza e Lins (2002) foi apresentado um enfoque multiobjectivo para os 
modelos de determinação de alvos. Estes modelos determinam todos os possíveis alvos para as DMUs 
ineficientes, seja considerando dominância ou não. Para complementar o trabalho propõe-se índices de 
eficiência não radiais para cada alvo. Estes índices baseiam-se na média simples e na média 
ponderada, dos fatores de redução ou incremento das variáveis. A ponderação para o segundo índice 
proposto é obtida através do calculo das regiões de indiferença de cada solução não dominada 
(extremo eficiente), neste caso o alvo, do modelo multiobjetivo, isto no enfoque de somas ponderadas 
das funções objetivo para resolver problemas multiobjetivo. Estas regiões de indiferença servem 
também para verificar a robustez da solução analisada. Outros índices de eficiência podem ser 
propostos baseando-se seja na média simples ou com o uso das ponderações, baseados no enfoque de 
soma ponderada das funções objetivo para resolver problemas multiobjetivo. 
Palavras chave: Análise Envoltória de Dados, modelos multiobjetivo, Índices de eficiência não 
radiais. 
 
 
Abstract: 
In the Angulo-Meza e Lins (2002) work a multiobjective approach for determining targets in Data 
Envelopment Analysis was presented. This models present all possible targets for inefficient DMUs 
whether considering dominance or not. To complement this work, it is proposed non radial efficiency 
measures for each target. This measures are based in a mean or a weighted mean of the reduction and 
increment factors. The weights for the second measure is obtained throughout the determination of the 
indifference regions for each non dominated solution (extreme efficient), in this case, each target, in 
the multiobjective model, this can be done in the weighted sum of objective functions approach for 
solving linear multiobjective problems (Kornbluth, 1974). This efficiency regions are also used to 
verify robustness of the analyzed solutions. Other efficiency measures can be proposed using on a 
mean or weighted mean, based on the approach of the weighted sum of objective functions to solve 
multiobjetive problems 
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1 Trabalho aceito na modalidade ST. 


