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Resumo  Existem duas abordagens para a determinação da eficiência de unidades tomadoras 
de decisão (DMUs): a Análise de Envoltória de Dados (DEA) e a Análise da Fronteira 
Estocástica (SFA).  A abordagem DEA é caracterizada por permitir a análise de cada DMU 
envolvendo múltiplas entradas (inputs) e múltiplas saídas (outputs) que não incorporem 
incertezas aos seus valores.  Por outro lado, a SFA faz uso de apenas um output, em cuja 
medida existe uma incerteza regida por uma determinada distribuição de probabilidade.  Este 
trabalho apresenta um novo paradigma na construção da fronteira DEA, aqui chamada de 
fronteira DEA “nebulosa”.  Esta fronteira surge em situações nas quais uma das variáveis 
(input ou output) apresenta um certo grau de incerteza na medição, sem que se possa presumir 
que os valores obedecem a alguma distribuição de probabilidade.  A fronteira eficiente é 
construída considerando-se os limites de incerteza, isto é, os menores e maiores valores 
possíveis de serem assumidos pela variável que apresenta incerteza de medição.  Constrói-se, 
assim, uma região em relação à qual as DMUs possuem um certo grau de pertinência, o que 
determina a sua maior ou menor eficiência.  É apresentado um exemplo didático que ilustra os 
conceitos que fundamentam a abordagem proposta. 
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Abstract Traditionally two methodologies are used for determination of the efficiency of Decision-
Making Units (DMUs): Data Envelopment analysis (DEA) and Stochastic Frontier Analysis (SFA).  
The DEA approach is characterized by multiple inputs and outputs and by absence of uncertainties as 
for their values.  On the other hand, SFA works with just an output in whose value there exists 
uncertainty and it is governed by a distribution of probability.  This work presents a new paradigm in 
the construction of the “fuzzy” DEA frontier, applied in situations where one of the variables  presents 
a certain degree of uncertainty in its measurement.  We build the efficient frontier taking in account 
the minor and major values of the input (or output).  The efficient frontier is, in that case, a fuzzy set.  
Finally, to illustrate the basic concepts of this new approach, an example is presented. 
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