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Resumo

O setor de produção de leite é um dos principais do agronegócio no Brasil e no
estado de Minas Gerais. Recente instabilidade econômica, problemas na precificação
de insumos e medidas de produtividade inferiores quando comparadas a alguns dos
grandes produtores do exterior são fatos que demandam pesquisas que contribuam
na tomada de decisão de importantes agências de desenvolvimento do setor a fim
de auxiliar os produtores. Diante disso, essa pesquisa busca avaliar a eficiência
das empresas desse setor no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba através da Análise
Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA). Entretanto, limitações como
dados incertos ou negativos dificultam o uso do método, demandando o uso conjunto
de outras metodologias como o Fuzzy DEA. Dessa forma, há também o objetivo
tratar números negativos; normalizar os dados; tratar outliers; tratar dados incertos;
e posteriormente realizar uma clusterização k-means. Os dados foram aplicados em
dois modelos clássicos de DEA e também nos modelos Fuzzy DEA de Kao e Liu
assim como em Bhardwaj et al., a primeira aplicação do modelo na literatura, além da
presente em seu próprio artigo. A eficiência das fazendas foi encontrada de diferentes
perspectivas para que a partir desses dados fosse possível traçar estratégias para
melhorar a produtividade das unidades ineficientes. Houve significativa presença de
fazendas de menor área tanto entre as mais eficientes quanto entre as menos eficientes.
Fazendas de maior área, com mais vacas e com maior custo não se apresentaram entre
as mais eficientes, ou seja, não alcançaram saídas que compensassem as entradas da
mesma forma que muitas fazendas de menor área. Parte delas figurou inclusive entre
as menos eficientes em ambos os modelos testados.

Palavras-chave: Fuzzy DEA; Análise Envoltória de Dados; Setor Leiteiro; Pecuária
de Leite; Dados Faltantes e Imprecisos.
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Abstract

The milk production sector is one of the main agribusiness in Brazil and in the state
of Minas Gerais. Recent economic instability, problems in the pricing of inputs and
lower productivity measures when compared to some of the large producers abroad
are facts that demand research that contributes to the decision-making of important
development agencies in the sector in order to help producers. Therefore, this research
seeks to assess the efficiency of companies in this sector in the Triângulo Mineiro and
Alto Paranaíba regions through Data Envelopment Analysis. However, limitations
such as uncertain or negative data make it difficult to use the method, demanding
the joint use of other methodologies such as Fuzzy DEA. In this way, there is also
the objective to treat negative numbers; normalize the data; handle outliers; handle
uncertain data; and later perform a clustering k-means. The data were applied to
two classic DEA models and also to the Fuzzy DEA models by Kao and Liu as well
as in Bhardwaj et al., the first application of the model in the literature, in addition
to the one present in their own article. The efficiency of the farms was found from
different perspectives so that, based on these data, it was possible to design strategies
to improve the productivity of inefficient units. There was a significant presence of
farms with smaller area both among the most efficient and among the least efficient.
Larger area farms, with more cows and with higher cost were not among the most
efficient, that is, they did not reach outputs that compensated the inputs in the same
way as many farms with smaller area. Some of them were even among the least
efficient in both tested models.

Keywords: fuzzy data envelopment analysis, data envelopment analysis, impre-
cise data, dairy industry.
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Capítulo 1

Introdução

O Brasil é considerado o quinto maior produtor de laticínios do mundo - atrás da
Índia, Estados Unidos da América, China e Paquistão (FAO, 2020). Apesar de ser uma
posição de destaque, o setor leiteiro brasileiro, por sua vez, apresenta dificuldades
que ainda decorrem dos últimos anos de turbulência econômica, assim como busca
uma passagem sólida diante do cenário de crise e transformações globais esperadas
para os próximos anos (ROCHA e CARVALHO, 2018; BAPUJI et al., 2020).

Segundo Amin e Palash (2020), a dolarização dos insumos, quando o preço dos in-
sumos acompanha os preços do mercado internacional, leva os pequenos agricultores
a uma situação onerosa. Por um lado, têm que produzir com baixo custo final por litro.
Já os preços dos insumos são elevados, pois acompanham o mercado internacional.
Desse modo, para ter baixo custo final por litro é necessário produzir em larga escala.
Isso tem levado o país a uma tendência à implantação de sistemas de produção mais
intensivos, levando os pequenos agricultores a reduzirem seus lucros ou, no pior dos
casos, fecharem suas propriedades.

Além disso, o Brasil tem uma produção de leite de cerca de 6 kg/vaca/dia. Os Esta-
dos Unidos da América, por exemplo, apresentam uma produção média de leite de 29
kg/vaca/dia (IBGE, 2019), ou seja, os EUA têm quase cinco vezes mais produtividade,
o que mostra o quanto o Brasil ainda está defasado na produção de leite.

Para as agências de desenvolvimento do setor, é importante identificar as unidades
mais eficientes para então orientar e monitorar os produtores a fim de que consigam
se manter no mercado ou alcançar melhores resultados socioeconômicos. Segundo
Kuosmanen (2009), variáveis de insumos e produtos potencialmente importantes em

3



4 Introdução

estudos de eficiência são com grande frequência coletadas de forma insuficiente ou as
empresas não relatam todas as estatísticas necessárias. Ainda segundo Kuosmanen
(2009), o problema de falta de observações é crônico nas aplicações de Data Enve-
lopment Analysis - DEA, afetando tanto a qualidade quanto a quantidade de dados.
Evidentemente, a solução imediata é tentar gastar mais tempo e esforço na coleta de
dados. No entanto, ao contrário das ciências naturais em que os dados são gerados em
experimentos de laboratório ou ensaios de campo, os aplicativos DEA normalmente
contam com dados observacionais não experimentais (KUOSMANEN, 2009). Esse é o
caso do presente trabalho, em que dados fornecidos por uma entidade governamental
não se mostraram completos, sem a possibilidade de nova coleta.

Quais são as fazendas mais eficientes da Região tratada? Ao utilizar o DEA
tradicional, o problema apresenta limitações envolvendo dados vagos assim como
dados negativos, portanto outra questão que se levanta é: como de contornar tais
limitações?

Após a aplicação dos dados nos modelos discutidos e a realização de sua análise, o
presente trabalho apresentou várias contribuições como: responder às questões pro-
postas; apresentar a primeira aplicação do modelo FDEA de Bhardwaj et al. (2018)
além da presente em seu próprio artigo; fornecimento de dados empíricos para es-
tudos futuros; enriquecimento da literatura de DEA aplicada ao setor leiteiro; entre
outras contribuições.

1.1 Justificativa

O leite é um bem de grande valor nutricional conforme estudo de Ojha (2018) e de
grande relevância econômica e social na região em estudo, conforme é explicado na
primeira seção da revisão bibliográfica. A justificativa da busca dessa informação de
eficiência relativa dos produtores de leite da região em estudo diz respeito ao fato
de auxiliar as agências de desenvolvimento e produtores no planejamento de suas
políticas. Ao se identificarem as DMUs que são mais eficientes, é possível obter uma
maior compreensão sobre as melhores práticas para diferentes realidades, utilizar esse
conhecimento para auxiliar as unidades menos eficientes similares a estas, e assim
contribuir para a melhoria e recuperação do setor, assim como aproveitar oportuni-
dades globais futuras. Também é possível aplicar o teste em outras oportunidades
para monitorar políticas que estejam sendo aplicadas.
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A grande variedade de informações e tipos de parâmetros provenientes dos produ-
tores nos dados do presente trabalho também justifica o uso de DEA, que há décadas
é um modelo de análise de eficiência utilizado de forma ampla e recorrente, possibili-
tando estudos que comparam unidades produtivas dos mais variados setores, com os
mais variados tipos de insumos e produtos, não importando sua unidade, permitindo
análises diante de dados com grande complexidade e variedade (EMROUZNEJAD e
YANG, 2018). Uma grande vantagem do DEA é sua capacidade de lidar com múlti-
plos parâmetros de entrada e saída de natureza diversa (financeira, técnicas, sociais,
etc.) e que se expressam em diferentes unidades de medida (COOK e ZHU, 2005).
Emrouznejad e Yang (2018) classificaram em seu artigo mais de 10 mil trabalhos em
DEA ao longo de 40 anos, reforçando a relevância do método.

Segundo Liu et al. (2013), o valor das técnicas de DEA reside em sua capacidade
de avaliar relativamente a eficiência ou o desempenho individual de uma unidade de
tomada de decisão (DMU) dentro de um grupo-alvo de interesse que opera em um
determinado domínio, como o setor bancário, o setor de saúde, indústria, agricultura,
transporte, etc. Todas essas indústrias adotam a DEA por várias razões. Segundo
Golany e Roll (1989) DEA pode ser aplicada a: identificar fontes de ineficiência,
classificar as DMUs, avaliar o gerenciamento, avaliar a eficácia de programas ou
políticas, criar uma base quantitativa para realocar recursos etc. Liu et al. (2013)
identificaram cinco aplicações principais de DEA: bancos, assistência médica, estudos
na área de agricultura e fazendas, transporte e educação.

O uso de técnicas como fuzzy DEA é justificado pela sua ampla utilização na
avaliação de unidades na literatura das últimas décadas, mostrando cada vez mais
serem métodos consistentes e de resultados satisfatórios para dados incompletos e
incertos, conforme relatado em vários artigos como Azar et al. (2016) e Bhardwaj et
al. (2018). O tratamento de problemas específicos de DEA também contribuirá para o
meio científico, pois não existem estudos na cadeia leiteira relacionando os diversos
modelos fuzzy DEA apresentados adiante.

Dessa forma, será possível contribuir com a comunidade de pesquisa em DEA
com assunto de relevância para esse campo, assim como fornecer informações que
futuramente auxiliem na tomada de decisão em busca do aumento da eficiência
produtiva.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos gerais

O objetivo do trabalho é avaliar a eficiência dos produtores de leite das regiões do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, de acordo com as abordagens DEA e fuzzy DEA,
de Kao e Liu (2000), e de Bhardwaj et al. (2018) para auxiliar as agências de desenvol-
vimento na aplicação de suas políticas no setor.

1.2.2 Objetivos específicos

O projeto possui quatro objetivos específicos:

1) Realizar o tratamento de dados: definição dos indicadores a serem tratados
como insumos e como produtos, normalização, redução de outliers, clusterização e
adaptação de números negativos em DEA;

2) Aplicar a metodologia fuzzy DEA em dois dos principais modelos existentes
para dados incertos/incompletos;

3) Comparar os resultados dos diferentes modelos aplicados;

4) Interpretar e organizar os resultados de forma a auxiliar os tomadores de decisão.

1.3 Organização do Texto

Neste capítulo 1, após uma introdução com a problemática do trabalho, são apresen-
tadas as justificativas, seguidas pelos objetivos gerais e específicos. Em seguida, a
presente seção sobre a organização do texto.

A revisão bibliográfica dos modelos DEA será apresentada no capítulo 2, assim
como uma revisão sobre a produção de leite no Brasil e em Minas Gerais. Nesse
capítulo também há uma sessão sobre trabalhos correlatos.

No capítulo 3, a metodologia sobre o tratamento e aplicação dos dados, explicando:
como normalizar os dados; como tratar números negativos; como retirar outliers;
como tratar dados vagos e realizar sua clusterização. No capítulo 4, são discutidos os
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resultados. O capítulo 5, por sua vez, apresenta a conclusão do trabalho.
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Capítulo 2

Revisão de literatura

Neste capítulo 2, primeiramente há uma revisão sobre a produção leiteira. Na seção
seguinte são apresentados o conceito de Análise Envoltória de Dados (Data Enve-
lopment Analysis - DEA), suas características, aplicações e diferentes abordagens da
técnica. Em seguida serão tratados alguns dos principais modelos de fuzzy DEA en-
contrados na literatura, sendo mais detalhados os que foram utilizados no presente
estudo. Por fim, são apontados os principais e mais recentes trabalhos correlatos que
utilizaram DEA para classificar empresas do ramo leiteiro na literatura.

2.1 Produção leiteira

De acordo com Organização das Nações Unidas Para a Alimentação e Agricultura
(Food and Agriculture Organization for United Nations) - FAO (2020), a produção mundial
de leite (81% leite de vaca, 15% leite de búfalo e um total de 4% para cabras, ovelhas
e leite de camelo combinados) atingiu em 2019 um total de 852 milhões de toneladas.
Em FAO (2020) se encontram diversas estatísticas sobre a situação global de leite em
2020 incluindo dados sobre produção, preços, exportações, importações, derivados
do leite, entre outros.

O Brasil é considerado o quinto maior produtor de laticínios do mundo - atrás
da Índia, Estados Unidos da América, China e Paquistão (FAO, 2020). As fazendas
leiteiras desempenham um papel importante na economia do país (SPERS et al., 2013),
especialmente no estado de Minas Gerais que é responsável por 27% da produção total
de leite do Brasil de 34 milhões de toneladas por um rebanho leiteiro de mais de 16

9
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milhões de animais em 2020. Essa forte presença do estado é facilmente visualizada
na figura 2.1. Inclusive, a região de estudo, referente ao Oeste do estado de Minas
Gerais, também é visivelmente uma das mais relevantes do estado e do país.

Figura 2.1: Produção de leite no brasil em 2018 Fonte: IBGE (2018) apud. Centro de
Inteligência do Leite CILEITE (2018)

Okano et al. (2014) destacam a relevância dos pequenos produtores no país e
apontam que em suas propriedades os investimentos são reduzidos, o que prejudica
a adoção de mudanças e avanços, resultando em baixa produtividade. Ainda se-
gundo os autores, as diferenças de tipos de produtores, padrões de tecnologia, baixos
investimentos, perfil das propriedades tradicionais, resistência dos proprietários às
mudanças, barreiras culturais e desconfiança levam ao desequilíbrio da produtividade
da propriedade e à desorganização da cadeia de suprimentos.
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Além da presença de várias empresas de grande porte, são também significantes
as cooperativas. Segundo Oliveira et al. (2018), o cooperativismo é responsável
por um quarto do leite produzido no país, e também são muito importantes nos
principais países produtores de leite. Ainda segundo Oliveira et al. (2018), no Brasil,
as cooperativas estão fortemente ligadas ao desenvolvimento da cadeia produtiva de
leite e derivados.

Vários são os fatores que reforçam a importância de se elevar a produtividade
de leite no Brasil, além dos próprios ganhos imediatos, inerentes à simples melhora
produtiva com impactos socioeconômicos positivos. Bapuji et al. (2020) afirmam
que embora a crise causada pela pandemia de coronavirus após 2019 seja uma crise
de saúde, seu efeito na economia global é outra crise por si só, cuja duração pode
ser longa. BRASIL (2020) afirma que a relação de preços leite/concentrado continua
a piorar para o pecuarista, por possuir grande dependência de importações; Ainda
segundo BRASIL (2020), a desvalorização da moeda brasileira Real diante do Dólar
em função da recente crise eleva o custo de vários insumos, reduzindo as estimativas
de lucros. Nesse sentido, é importante elevar a produtividade para que seja possível
fornecer produtos a preços mais acessíveis assim como possibilitar uma recuperação
econômica mais acelerada do país.

Segundo Zoccal e Rentero (2018), a volatilidade de preços e de custos está entre as
principais preocupações dos produtores. O mercado está cada vez mais competitivo
e devido a isso a maioria das indústrias brasileiras tem como meta comum reduzir
custos para continuar crescendo. Segundo BRASIL (2020) os insumos se tornaram
mais caros diante da crise atual, entretanto pelo lado da demanda, o setor alimentício
foi o menos afetado durante a pandemia, uma vez que os consumidores direcionaram
o orçamento para alimentação prioritariamente.

Segundo IBGE (2018), entre os dez maiores municípios produtores de leite no
estado, seis são referentes à área de estudo, demonstrando novamente a sua relevância.
A tabela 2.1 indica não só a produção em mil litros de leite, em que a região do
Alto Paranaíba foi segundo lugar, como também a produtividade básica através do
indicador Litros/Vaca/Ano, em que a região do Alto Paranaíba apresentou o melhor
valor no estado. Em contrapartida, a região do triângulo apresentou apenas uma
produtividade mediana em relação às outras regiões, indicando grande potencial de
melhora.



12 Revisão de literatura

Tabela 2.1: Distribuição regional da produção de leite - 2018. Fonte: IBGE (2018)

Região
Produção Participação Produtividade 1 Produtividade 2

(Mil Litros) (%) (Litros/Vaca/Ano) (Litros/Vaca/Dia)

Alto Paranaíba 1.535.858 17,2 4243 13,9

Central 1.280.617 14,3 3083 11,6

Centro Oeste de Minas 1.055.506 11,8 3357 11,0

Jequitinhonha/Mucuri 406.498 4,6 1651 5,4

Noroeste de Minas 559.480 6,3 2862 9,4

Norte de Minas 241.083 2,7 1522 5,0

Rio Doce 734.568 8,2 2.032 6,7

Sul de Minas 1.580.017 17,7 3.238 10,6

Triângulo 777.208 8,7 2.618 8,6

Zona da Mata 768.318 8,6 2.482 8,1

Total 8.939.158 100 2.840 9

Avaliar a eficiência dos produtores da região mineira do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba auxiliará as agências de desenvolvimento e os produtores a se planejarem
melhor diante do contexto atual identificando quais são os produtores mais defasados
através de uma metodologia isenta de viés como o DEA (SUZUKI e NIJKAMP, 2017).
Agências de grande relevância nesse sentido na região de estudo são: Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG); Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Identificar as unidades produtivas mais eficiências assim como as unidades de
referência das menos eficientes e insumos ou produtos que estão mais defasadas em
relação a estas são informações que permitirão políticas mais precisas por parte dos
órgãos públicos. Um programa realizado sem tais conhecimentos pode estar direci-
onando investimento a um fator que na prática não precisaria de tanta preocupação,
ou então, sendo difundida entre produtores que não precisam tanto desse auxílio em
especial. O uso de DEA para tratar de uma quantidade grande de tipos de insumos e
produtos de diferentes unidades de medida e dimensões é uma ferramenta renomada
e de pouco viés para auxiliar na tomada de decisão desses gestores.
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2.2 Análise Envoltória de Dados

A Análise de Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA), desenvolvida
por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), é uma ferramenta matemática cujo objetivo é
medir a eficiência relativa de várias unidades produtivas, sendo que cada uma delas
possui seus insumos - também chamados de entradas ou inputs - e produtos - também
denominados de saídas ou outputs. Ainda segundo os autores, após o cálculo do
valor ótimo desse modelo de programação matemática para cada uma das unidades
avaliadas, as mais eficientes terão seu resultado equivalente ao valor 1, enquanto as
unidades de menor eficiência terão valores entre 0 e 1, portanto “envolvidas” pelas
unidades mais produtivas.

Para Lotfi et al. (2020), é importante ressaltar que a eficiência avaliada em DEA
é a relativa, e não a absoluta. Isso significa que mesmo nas unidades consideradas
mais eficientes em DEA ainda haverá potencial de aumento dessa eficiência através
de avanços tecnológicos e melhorias em geral. Entretanto, identificar as unidades
de referência de um setor é um auxilio significativo para compreender a situação
daquelas que não alcançaram esse estágio e o que pode ser feito para aprimorá-las.

A atual dissertação irá tratar dos trabalhos dos autores clássicos relacionados a
esse tema, tais como os relativos ao primeiro modelo DEA – denominado CCR (1978),
seu modelo posterior, chamado de BCC (1984), e também conceitos como o de DMU
(Decision Making Unit), que é o termo que se refere a cada uma das unidades que tem
suas produtividades comparadas umas com as outras. Tais modelos tiveram, como
importante precursor, o modelo de Farrell (1957). Segundo Charnes, Cooper e Rhodes
(1978), inicialmente, o modelo não era linear, o que fornecia resultados infinitos e
impossibilitava a aplicação de pesquisa operacional. Artifícios matemáticos simples
auxiliaram que fosse possível avaliar tal eficiência de forma linear.

Para compreender melhor a aplicação de DEA, é importante conhecer o conceito
de Conjunto de Possibilidades de Produção. A produção de qualquer bem ou serviço
é realizada através de uma tecnologia que transforma um conjunto de insumos em
um conjunto de produtos. As várias formas de efetuar esta transformação compõem
o Conjunto de Possibilidades de Produção (CPP, que em inglês é conhecido como:
PPS - production possibilities set), conforme se visualiza na Figura 2.2, considerando-se
que x unidades de determinado insumo são utilizados na produção de y unidades de
determinado produto.
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Figura 2.2: Conjunto de possibilidades de produção e fronteira de produção. Fonte: adaptado
de Banker, Charnes e Cooper (1984)

Na Figura 2.2, qualquer ponto (x,y) se refere a uma forma de transformar uma
quantidade x dos insumos em uma quantidade y dos produtos. Entretanto, devido
às restrições tecnológicas, o CPP é limitado pela função que define a fronteira de
produção ( y=f(x) ), a qual indica a máxima quantidade de produto que pode ser
obtida a partir de uma determinada quantidade fixa de insumo, o que também pode
ser interpretado como o mínimo volume de insumo necessário para um determinado
nível de produção.

Dessa forma, para determinada tecnologia, a fronteira de produção, do ponto de
vista de deslocamento a partir de um ponto interno A, indica a quantidade mínima
de insumos necessários para produzir quantidades fixas de produtos. Isso indica a
orientação segundo a ótica do insumo, também conhecida como a inputs (BANKER,
CHARNES e COOPER, 1984). Analogamente, a fronteira de produção caracteriza, do
ponto de vista de deslocamento a partir de um ponto interno A, a máxima produção
possível considerando-se uma quantidade fixa de insumos. Isso indica a orientação
segundo a ótica do produto, também conhecida como orientação a outputs (BANKER,
CHARNES e COOPER, 1984).

De acordo com Banker, Charnes e Cooper (1984), as unidades cuja produção está
representada na fronteira de produção não possuem mais como melhorar sua produti-
vidade relativa, pois se pudessem melhorar, não estariam justamente nessa fronteira.
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Ainda de acordo com Banker, Charnes e Cooper (1984), o que se faz em DEA é realizar
uma série de cálculos de otimização matemática aplicados nas unidades avaliadas,
e seja pela ótica do insumo ou seja pela ótica do produto, se busca descobrir nesse
determinado grupo de unidades produtivas, quais delas se encontram na fronteira de
produção, e quais se encontram “envolvidas” pela fronteira, e consequentemente com
potencial de melhora relativa. Observa-se que do ponto de vista da DEA clássica essa
melhora pode ser realizada ampliando-se a produção dessa unidade com a mesma
quantidade de insumos, ou reduzindo-se a quantidade de insumos necessária para a
atual produção.

Essencialmente, DEA avalia a eficiência de uma série de unidades através de oti-
mização matemática, atribuindo valor máximo de 1 às eficientes, e valores entre 0 e
1 para as não eficientes. Suponha-se que uma agência governamental busca avaliar,
por exemplo, uma série de hospitais de características similares, entretanto a comple-
xidade dos dados e diferença de unidades de medida dos fatores envolvidos (área,
dinheiro etc) dificulta uma análise objetiva e livre de um grande grau de subjetivi-
dade. Para tal, utiliza-se DEA, em que relaciona-se o valor de determinados insumos
(exemplo: quantidade de médicos, quantidade de enfermeiros, investimento, número
de leitos) e o valor de determinados produtos (exemplo: número de pacientes cura-
dos, prêmios de qualidade, lucro), encontrando-se ao fim aquelas que são as unidades
relativamente eficientes. Com isso é possível identificar as unidades (DMUs) que são
as de referência e aquelas que estão aquém de seu potencial possuem grande espectro
para melhorias.

A seguir, apresenta-se uma breve explicação sobre os modelos que serão apresen-
tados nas sessões seguintes. O primeiro modelo DEA, CCR, sigla de seus criadores
Charnes, Cooper e Rhodes (1978), também é conhecido como CRS (Constant Returns
to Scale – Retorno constante de escala). Isso significa que para cada variação no va-
lor da entrada (input ou insumo ) em uma unidade avaliada (DMU), haverá uma
variação proporcional nas saídas (outputs ou produto). Há um modelo mais flexível,
denominado BCC, de Banker, Charnes e Cooper (1984), também conhecido como VRS
(Variable Returns to Scale – Retorno variável de escala). A diferença de um modelo
para o outro é sutil.

Os modelos DEA também possuem diferença quanto à orientação do modelo.
Podem estar orientados a insumos (Produtos fixos, objetivo de reduzir insumos), ou
orientados a produtos (Insumos fixos, objetivo de elevar o valor dos produtos). Como
em todo modelo de otimização combinatória, existe uma versão primal do modelo,
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assim como uma versão dual. Existem em DEA dois tipos de modelos, um dual
do outro, sendo um deles denominado de “Modelo dos multiplicadores” e o outro
denominado “Modelo do Envelope” (BOOLORI, AFSHARIAN e POURMAHMOUD,
2016).

Portanto os modelos citados a seguir se referem às variações mais básicas em DEA.
Os primeiros quatro serão detalhados a seguir, e as demais, orientadas a produtos,
estão apenas mencionadas. Mais detalhes podem ser encontrados em Lotfi et al.
(2020). Esses modelos clássicos são os seguintes:

• Orientado a insumos, modelo dos multiplicadores, CCR.

• Orientado a insumos, modelo dos multiplicadores, BCC.

• Orientado a insumos, modelo do envelope, CCR.

• Orientado a insumos, modelo do envelope, BCC.

• Orientado a produtos, modelo dos multiplicadores, CCR.

• Orientado a produtos, modelo dos multiplicadores, BCC.

• Orientado a produtos, modelo do envelope, CCR.

• Orientado a produtos, modelo do envelope, BCC.

2.2.1 DEA orientado a insumos: modelo dos multiplicadores

No momento em que uma DMU transforma x unidades de um tipo de insumo em y
unidades de um tipo de produto, a sua eficiência pode ser avaliada pelo quociente
de produtividade total y/x, uma relação à qual Chatman (1995) denominou como
“definição clássica de produtividade”. A sua generalização, para o caso com múltiplos
insumos e múltiplos produtos, consiste em calcular o quociente da fórmula 2.1:

Eficiência =
u1y1,u2y2, ...,umxm

v1x1, v2x2, ..., vixm
=

U.Y
V.X

=
produto virtual
insumo virtual

(2.1)

Em que os vetores V = (v1, v2, ..., vs) e U = (u1,u2, ...,um) denotam, respectivamente,
os pesos atribuídos às quantidades de insumos e produtos.
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Os pesos ur e vi a se escolher quanto aos s insumos e aos m produtos pode ser
realizada com o auxílio de um especialista, porém tal procedimento implica em con-
siderável subjetividade na determinação da eficiência. Para evitar que isso ocorresse,
Charnes et al. (1978) sugeriram que os vetores de pesos U e V fossem obtidos por
meio do seguinte problema de programação matemática, no qual a função objetivo é
a eficiência da DMU avaliada (DMU p):

Modelo dos multiplicadores - versão não linear:

E fp = Max

∑s
r=1 uryrp∑m
i=1 vixip

s.a∑s
r=1 u jyrj∑m
i=1 vixi j

≤ 1 ∀ j

vi,ur ≥ 0 ∀i, r

(2.2)

Em que:

E fp é a eficiência da DMUp em análise;

vi e ur são os pesos (variáveis de decisão) dos i= 1...m insumos e r= 1...s produtos;

xi j e yrj são os parâmetros x de insumos e y de produtos da DMU j, j = 1...n

As variáveis e parâmetros descritos no modelo 2.2 estão presentes na maioria dos
modelos que se seguem nesse capítulo. Como o modelo 2.2 não é linear, os criadores
dos métodos DEA se utilizaram de artifícios para linearizá-lo. A sua formulação
possibilita interpretar de forma prática a eficiência de uma DMU como a razão entre o
produto virtual e o insumo virtual. Porém, esse problema de programação matemática
é um problema de otimização fracionária e possui infinitas soluções.

Essa situação é contornada adicionando-se uma restrição que iguala o denomina-
dor da função objetivo a 1, linearizando o problema. Para essa linearização, a única
restrição do modelo 2.2 também foi ajustada com manipulação matemática simples.

O modelo resultante, se apresenta na fórmula 2.3:
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Modelo dos multiplicadores - CCR:

E fp = Max
s∑

r=1

uryrp

s.a :
m∑

i=1

vixip = 1

s∑
r=1

uryrj −

m∑
i=1

vixi j ≤ 0 ∀ j

vi,ur ≥ 0 ∀i = 1...m , r = 1...s

(2.3)

O modelo BCC, também conhecido como Variable Return Scale - VRS, presume
que as DMU’s avaliadas apresentam retornos variáveis de escala. No modelo é
determinada uma fronteira VRS que considera retornos crescentes ou decrescentes
de escala na fronteira eficiente. Ele considera que um acréscimo no insumo poderá
promover um acréscimo no produto, que não será necessariamente proporcional,
havendo assim, flexibilidade nessa análise.

O modelo BCC pode ser visto como uma forma de eficiência resultante da divisão
do modelo CCR em duas componentes: Eficiência Técnica e a Eficiência de Escala. A
medida de eficiência técnica, resultante do modelo BCC, identifica a correta utilização
dos recursos em relação à escala de operação da DMU. A Eficiência de Escala equivale
ao quociente da eficiência BCC (Eficiência Técnica Relativa) com a eficiência CCR
(Eficiência Técnica Pura), e dá uma medida da distância da DMU em análise até uma
DMU fictícia, que opera com o tamanho da escala mais produtivo. Essa simples
relação se encontra na fórmula 2.4:

Eficiência de Escala =
Eficiência Técnica Relativa

Eficiência Técnica Pura
(2.4)

O que difere o modelo dos multiplicadores do BCC e o modelo dos multiplicadores
CCR são as variáveis livres up para orientação a insumos e vp para orientações a
produto. Essas duas variáveis são interpretadas como fatores de escala, e a seguir é
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apresentada a interpretação sobre seus valores:

• Variáveis livres positivas significam retornos decrescentes de escala;

• Variáveis livres negativas, retornos crescentes de escala;

• Variáveis livres nulas, retornos constantes de escala.

Modelo dos multiplicadores - BCC:

E fp =θ = Max
s∑

i=1

uryrp + up

s.a :
m∑

i=1

vixrp = 1

s∑
r=1

uryrj + up −

m∑
i=1

vixi j ≤ 0 ∀ j = 1, ..., p, ...,n

vi,ur ≥ 0 ∀i = 1...m, r = 1...s

(2.5)

No problema de programação linear 2.5, a variável up é irrestrita em sinal e indica
se o rendimento é decrescente (up>0), constante (up=0) ou crescente (up<0) em escala.
Denotando a solução ótima de 2.2 e 2.3 por (θ*, u*,v*), a DMU p é considerada eficiente,
se e somente se, θ*=1. Caso contrário, quando θ*<1, será considerada ineficiente.

2.2.2 DEA orientado a insumos: modelo do envelope

A seguir, apresentam-se os dois modelos na formulação envelope segundo a orienta-
ção ao insumo, em que n é o total de DMUs analisadas e o par (xi j, yrj) representa os
vetores de insumos e produtos da j-ésima DMU, j=1...n.
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Modelo do envelope - CCR

E fp = minθp

s.a

θpxip ≥

n∑
j=1

λ jxi j ∀i = 1...m

yrp ≤

n∑
j=1

λ jyrj ∀r = 1...s

λ j ≥ 0 ∀ j = 1...n

(2.6)

Modelo do envelope - BCC

E fp = min θp

s.a

θpxip ≥

n∑
j=1

λ jxi j ∀i = 1...m

yrp ≤

n∑
j=1

λ jYr j ∀r = 1...s

n∑
j=1

λ j = 1

λ j ≥ 0 ∀ j = 1, . . . , p, . . . ,n

(2.7)

Os modelos 2.4 e 2.5 são duais dos modelos apresentados na sessão anterior.
Denotando a solução ótima dos modelos 2.4 e 2.5 por (λ0,λ1,..., λn), a DMU p é
eficiente, se e somente se, θ*=1. Caso contrário, quando θ*<1 a DMU p é ineficiente.
Se a DMU p é ineficiente, algumas das DMUs analisadas são tecnicamente eficientes
para ela. Estas DMUs estão associadas aos coeficientes λ j >0 para todo j=1,..n e
formam o conjunto de referência (peer set) da DMU p, ou seja, são as unidades de
referência da DMU avaliada. A terceira restrição diferencia os modelos CCR e BCC
da mesma maneira que a variável up causava isso nos modelos dos multiplicadores,
de tal forma que o modelo BCC considera diferentes escalas de produção. Quanto
maior o λ, mais aquela DMU é referência da DMU em análise. Segundo Nacif (2009),
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quando uma DMU em análise já é eficiente, ela será sua própria referência (benchmark)
e, dessa forma, problema de programação linear do envelope retorna 1 para λ quanto
a essa DMU e com valor de zero para todas as outras. A unidade de referência é
aquela que se assemelha à realidade variável ineficiente em análise, e cujos índices
de uso em determinados insumos podem ser considerados como objetivo para essa
unidade ineficiente em questão.

Quanto às restrições, Meza (2005) afirma que o primeiro conjunto de restrições
garante que a redução em cada um dos inputs não ultrapasse a fronteira definida
pelas DMUs eficientes. Lembrando que na presente seção, o modelo descrito é o de
redução de inputs mantendo a mesma produção. Ainda de acordo com Meza (2005),
o segundo grupo de restrições garante que redução nos inputs não altere o nível atual
dos outputs da DMU.

2.3 Fuzzy DEA

Nos modelos clássicos de DEA, presume-se que os dados de todas as entradas e saí-
das são conhecidos (COOPER et al., 1999; COOPER et al., 2001). Da forma que são
apresentados, tais modelos exigem que os dados de entrada e saída sejam nítidos e
precisos, o que não ocorre com muita frequência (KAO e LIU, 2000). Segundo Lotfi
et al.(2020), o uso de fuzzy DEA (FDEA) tem como finalidade encontrar as eficiên-
cias de diferentes DMUs mesmo em situações em que seus dados sejam imprecisos
ou incompletos. Lotfi et al. (2020) afirmam que problemas do mundo real às vezes
contêm dados ausentes, dados de julgamento ou dados preditivos ou dados geral-
mente imprecisos ou vagos. Essa seção irá explicar a origem dos modelos fuzzy DEA
e apresentar as suas formas principais.

Segundo Young, Giachetti e Ress (1996), dados precisos/nítidos são representados
pela lógica de conjuntos clássica e podem ser representados por verdadeiro ou falso
0 e 1. Desenvolvida por Zadeh (1965), a lógica dos conjuntos fuzzy (Fuzzy sets - FS),
considera a imprecisão de quantidade que existe na linguagem natural. Essa lógica é
considerada não monótona, ou seja, uma afirmação pode ser tanto verdadeira quanto
falsa assim como ambas podem não ser nem verdadeiras nem falsas. Várias são as
funções existentes para representar os números fuzzy, mas em DEA utilizam-se as
lineares, cujas principais representantes são a Triangular e a Trapezoidal, conforme
será observado adiante.
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Segundo Zadeh (1975), a teoria dos conjuntos fuzzy foi desenvolvida para tratar o
conceito de verdade parcial de valores, que variam desde o absolutamente verdadeiro
até o absolutamente falso. Essa lógica se tornou uma importante ferramenta para lidar
com dados imprecisos em várias circunstâncias do mundo real.

Os modelos clássicos de DEA com dados fuzzy de insumos e de produtos, podem
ser classificados em cinco grupos gerais, segundo Emrouznejad, Tavana e Hatami-
Marbini (2014):

-A abordagem de nível alfa (alpha-level approach): a principal ideia dessa abordagem
é converter o modelo FDEA em uma determinada quantidade de problemas de pro-
gramação paramétricos usando um corte alfa. Nessa técnica são fornecidos os limites
inferior e superior do intervalo da eficiência para a DMU em análise considerando-se
um determinado nível alfa que pode ser usado para descobrir-se a eficiência fuzzy
correspondente.

-A abordagem de classificação fuzzy (fuzzy ranking approach): O ponto principal
dessa abordagem está na definição de restrições de igualdade e desigualdade fuzzy
no modelo FDEA, classificando métodos que levam a um problema de programação
linear em dois níveis.

-Abordagens Probabilísticas (possibility approach): A principal ideia por trás dessa
abordagem é considerar os coeficientes fuzzy como variáveis fuzzy e as restrições fuzzy
como eventos fuzzy. Com base nessa técnica, as possibilidades de restrições fuzzy são
determinadas usando a teoria das possibilidades.

-A abordagem aritmética (fuzzy arithmetic approach): O ponto principal referente a
essa abordagem se trata de converter a forma fracionária de cada modelo FDEA em
vários modelos DEA fracionários, da perspectiva da aritmética fuzzy.

-A abordagem de programação linear multiobjetivo (MOLP): Nessa abordagem,
converte-se o modelo FDEA em um problema MOLP.

A abordagem MOLP não será tratada no presente trabalho, pelo fato de o foco ser
em modelos que possuem apenas uma função objetivo.

Ao se reescrever as fórmulas clássicas de DEA para o contexto fuzzy, encontram-se
os modelos 2.8 e 2.9 a seguir. Considere que há n DMUs a se avaliar, s insumos e m
produtos.

O modelo fuzzy CCR orientado a insumos na forma do envelope é demonstrado a
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seguir:

Seja N = {1...n}, o conjunto de DMUs;

Seja I = {1...m}, o conjunto de insumos;

Seja R = {1...s}, o conjunto de produtos;

Seja p o indice da DMU em analise;

Sejam x̃i j (com i = 1, 2..s) e ỹrj (com r = 1, 2...m) os dados de insumos fuzzy
e os produtos fuzzy de uma DMU j ( j = 1, 2...n);

Sejam vi e ur os pesos (variaveis de decisao) dos i = 1...m insumos e r = 1...s produtos;

Sejaθp a e f iciencia da DMU p em analise;

Sejaλ j a indicacao das DMUs de re f erencia

minθp

s.a :
n∑

j=1

λ jx̃i j � θpx̃ip, i = 1, 2, . . . ,m,

n∑
j=1

λ j ỹrj � ỹrp r = 1, 2, . . . , s,

λ j ≥ 0 j = 1, 2, . . . ,n

(2.8)

O dual do modelo 2.8, chamado de modelo dos multiplicadores, apresenta-se no
modelo 2.9:
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max
s∑

r=1

ur ỹrp

s.a :
m∑

i=1

vix̃ip = 1,

s∑
r=1

ur ỹrj −

m∑
i=1

vix̃i j ≤ 0, j = 1, 2, . . . ,n

vi ≥ 0, i = 1, 2, . . . ,m

ur ≥ 0, r = 1, 2, . . . , s

(2.9)

Para adaptar tais modelos ao tipo BCC, basta verificar suas características nos
modelos tradicionais de dados nítidos, apresentados anteriormente. Sendo assim,
no modelo do envelope é necessário acrescentar uma restrição em que os somatórios
dos λ j de 1 a n seja equivalente a 1, e no modelo dos multiplicadores acrescenta-se
a variável livre u0 ao modelo. Considerando-se p a DMU em análise, as fórmulas se
apresentam nos modelos 2.10 e 2.11:

Modelo do envelope:

minθp

s.a
n∑

j=1

λ jx̃i j � θpx̃ip, i = 1, 2, ...,m,

n∑
j=1

λ j ỹrj � ỹrp, r = 1, 2, ..., s,

n∑
j=1

λ j = 1,

λ j ≥ 0, j = 1, 2, ...,n.

(2.10)

Modelo dos multiplicadores:
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max
s∑

r=1

ur ỹrp + up

s.a.
m∑

i=1

vix̃ip = 1,

s∑
r=1

ur ỹrj −

m∑
i=1

vix̃i j + up ≤ 0 j = 1, ...,n,

vi ≥ 0, i = 1, 2, ...,m,

ur ≥ 0, r = 1, 2, ..., s.

(2.11)

A seguir, serão apresentados os principais modelos estudados na presente dis-
sertação, baseando-se no trabalho de Lotfi et al. (2020). As fórmulas também são
escritas inspiradas no padrão encontrado em Lotfi et al. (2020), e não dos artigos
separadamente, para facilitar a padronização da notação.

2.3.1 Abordagens do nível alfa

Segundo Lotfi et al. (2020), nessa abordagem o modelo FDEA é convertido em uma
determinada quantidade de problemas de programação paramétricos usando um
corte alfa. Nessa técnica são fornecidos os limites inferior e superior do intervalo
da eficiência para a DMU em análise considerando-se um determinado nível alfa
que pode ser usado para descobrir-se a eficiência fuzzy correspondente. Alguns dos
principais modelos são os de Kao e Liu (2000) e Saati et al. (2002). No presente
trabalho, será aplicado o modelo de Kao e Liu, cuja explicação mais detalhada é
realizada a seguir.

a) Abordagem de Kao e Liu (2000)

Kao e Liu (2000) transformaram o modelo fuzzy 2.11 em um conjunto de modelos
DEA tradicionais os quais são baseados em dados nítidos/exatos, possibilitando-se
facilmente a medição da eficiência de DMUs que possuam itens com valores fuzzy.
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Através do princípio de extensão de Zadeh (1965) e cortes alfa, os autores Kao e Liu
(2000) criaram um modelo que informa as medidas de eficiência utilizando funções de
pertinência Fuzzy. O modelo utilizado pelos autores foi o BCC orientado a insumos
na versão dos multiplicadores.

Em um problema clássico de DEA, um parâmetro de insumo ou produto apresenta
apenas um único valor nítido. Porém, em uma função triangular fuzzy, que é o caso
dessa abordagem, são fornecidos 3 dados para um dado incerto, e não apenas um.
Abaixo, há o seu limite inferior estimado; na posição média, seu valor mais provável;
e por fim, tem-se seu valor máximo estimado. Assim será para cada dado incerto
fornecido. A forma de se estimar tais dados é um ponto muito importante na aplicação
do FDEA e é realizado por especialistas juntamente a dados de comparação e técnicas
estatísticas para auxiliar na busca por tais valores da forma mais precisa possível.
Caso entre esses dados estudados algum deles seja nítido, ele apresentará o mesmo
valor nas três formas.

Para melhor lidar com a incerteza, nesse modelo há um modelo de programação
linear para um cenário pessimista, e outro para um cenário otimista, cujas magnitudes
ainda irão variar de acordo com diferentes níveis alfa a se considerar na análise, sendo
que posteriormente é calculado um valor para eficiência que condensa a análise sobre
os diferentes cenários. É importante reforçar que, por sua natureza fuzzy, cada um
dos parâmetros poderia apresentar três diferentes valores: o mínimo, o central e o
máximo.

No cenário pessimista, a DMU em estudo tem em sua programação os insumos em
seu valor máximo, e os produtos em seu mínimo. Além disso, na mesma formulação
considera-se as demais DMUs em uma condição otimista, ou seja, com insumos em
seu mínimo e produtos em seu máximo.

Por outro lado, a formulação do cenário otimista considera os valores de insumos
e produtos contrários aos do cenário pessimista, ou seja, máximo se torna mínimo e
mínimo se torna máximo. O valor de α será explicado mais adiante.

A seguir estão, respectivamente, as formulações pessimista e otimista:
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(Ẽp)L
α = max

s∑
r=1

ur(yrp,1 + (yrp,2 − yrp,1)α)

s.a.:
m∑

i=1

vi(xip,3 − (xip,3 − xip,2)α) − uo = 1,

s∑
r=1

ur(yrp,1 + (yrp,2 − yrp,1)α) −
m∑

i=1

vi(xip,3 − (xip,3 − xip,2)α) + uo ≤ 0,

s∑
r=1

ur(yrj,3 − (yrj,3 − yrj,2)α) −
m∑

i=1

vi(xi j,1 + (xi j,2 − xi j,1)α) + uo ≤ 0, j = 1, 2, ...,n, j , p,

vi ≥ 0, i = 1, 2, ...,m,

ur ≥ 0, r = 1, 2, ..., s.

(2.12)

(Ẽp)U
α = max

s∑
r=1

ur(yrp,3 − (yrp,3 − yrp,2)α)

s.a.:
m∑

i=1

vi(xip,1 + (xip,2 − xip,1)α) − uo = 1,

s∑
r=1

ur(yrp,3 + (yrp,3 − yrp,2)α) −
m∑

i=1

vi(xip,1 − (xip,2 − xip,1)α) + uo ≤ 0,

s∑
r=1

ur(yrj,1 + (yrj,2 − yrj,1)α) −
m∑

i=1

vi(xi j,3 − (xi j,3 − xi j,2)α) + uo ≤ 0, j = 1, 2, ...,n, j , p,

vi ≥ 0, i = 1, 2, ...,m,

ur ≥ 0, r = 1, 2, ..., s.

(2.13)

As fórmulas acima consideram insumos representados em números fuzzy-triangulares
x̃i j = (xi j,1, xi j,2, xi j,3) e produtos representados em números fuzzy-triangulares ỹrj =

(yrj,1, yrj,2, yrj,3).
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É comum que os modelos fuzzy utilizem números fuzzy-triangulares para os insu-
mos e produtos como se vê adiante: x̃i j = (xi j,1, xi j,2, xi j,3) e ỹrj = (yrj,1, yrj,2, yrj,3).

A DMU p em análise terá um valor de eficiência pessimista ((Ẽp)L
α) e otimista (Ẽp)U

α )
para cada α considerado. A quantidade de alfas depende da quantidade de cortes
que se deseja realizar. Os valores de α, por sua vez, variam entre 0 e 1, com distância
equivalente entre si. Por exemplo, caso o pesquisador decida utilizar 5 alfas, seus
valores serão: 0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1.

Um parâmetro de entrada, que na formulação clássica era denominado xi, j, em
suas versões otimistas e pessimista terá como referência o ponto central xi j,2 e seus
extremos, com a magnitude da variação dependendo de alfa. Sendo o alfa em 1 uma
variação nula, e o alfa em 0 como uma variação máxima. Abaixo, o cálculo é exposto:

-O xi, j mais baixo, otimista por se tratar de insumo, é representado pelo cálculo
(xi j,1 + (xi j,2 − xi j,1)α.

-O yr, j pessimista é representado pelo cálculo (yrj,1 + (yrj,2 − yrj,1)α.

-O xi, j mais elevado, pessimista por se tratar de insumo, é representado pelo cálculo
(xi j,3 − (xi j,3 − xi j,2)α.

-O yr, j otimista é representado pelo cálculo (yrj,3 − (yrj,3 − yrj,2)α.

Com a simples substituição desses parâmetros fuzzy nos parâmetros nítidos dos
modelos dos multiplicadores clássicos e associando-se à lógica de otimista e pessimista
explicada nessa seção, explica-se facilmente a função de cada restrição do modelo 2.13,
pois estão diretamente ligadas às das restrições dos modelos clássicos.

Utilizando-se dos valores calculados de eficiência pessimista e otimista para os
alfas considerados, a fórmula 2.14 calcula o valor de eficiência I j de cada DMU j:

∑n
i=0((E j)

U
αi
− c)∑n

i=0((E j)
U
αi
− c) −

∑n
i=0((E j)

L
αi
− d)

, n→∞, c = min
i, j
{(E ji)

L
αi
} e d = max

i, j
{(E ji)

U
αi
} (2.14)

Em que (E j)
U
αi

se refere à resposta de cada modelo otimista da DMU "j"em cada
nível alfa "i". Com a letra sobre-escrita "L", apresenta-se o valor da função objetivo
pessimista. Conforme indicado no modelo, "c"se refere ao menor dos valores encon-



Revisão de literatura 29

trados entre os pessimistas, e "d"se refere ao máximo entre os valores de todas as
otimizações otimistas.

Quanto maior o índice de classificação I j, mais eficiente a DMU avaliada. Ainda
segundo Kao e Liu (2000), teoricamente, esse método é válido quando n, o número de
cortes, se aproxima do infinito. Porém na prática, Chen e Klein (1997) apontam que n
= 3 ou 4 é suficiente para discriminar as diferenças entre as DMUs.

2.3.2 Abordagens aritméticas

Segundo Lotfi et al. (2020), o ponto principal referente a essa abordagem se trata
de converter a forma fracionária de cada modelo FDEA em vários modelos DEA
fracionários, da perspectiva da aritmética fuzzy. A forma fracionária do modelo DEA
é a mesma que originou o modelo clássico, conforme é possível verificar no modelo 2.2
apresentado anteriormente nesse capítulo, porém agora os parâmetros são números
fuzzy. Os insumos não são mais representados apenas por xi j. Se forem, por exemplo,
tratados como números triangulares fuzzy teriam seus valores mínimos como xi j,1, os
centrais como xi j,2 e os máximos como xi j,3. Três trabalhos relevantes aritméticos são
os de Wang et al. (2009), Bhardwaj et al. (2018) e Azar et al. (2016). No presente
trabalho, será utilizado o modelo de Bhardwaj et al. (2018), cujo antecessor é o de
Wang et al. (2009).

a) Abordagem Wang et al. (2009)

A abordagem de Wang et al. (2009) tem como base converter a forma fracionária de
cada modelo FDEA em vários modelos DEA fracionários, da perspectiva da aritmética
difusa (fuzzy). A motivação dessa ideia deriva do fato de que um modelo DEA
fracionário fuzzy não pode ser transformado em um modelo linear DEA da maneira
tradicional que é feita para um modelo DEA fracionário nítido, transformação essa,
que já foi explicada anteriormente nessa dissertação.

Após manipulação matemática para tratar desse problema fracionário em números
fuzzy, os autores designaram um número de eficiência fuzzy θp formado por três
números (θp,1;θp,2;θp,3), que pode ser encontrado em seu artigo ou no livro de Lotfi
et al. (2020). Para encontrar seus valores, foram desenvolvidos a partir da forma
fracionária DEA e sua transformação no CCR clássico, os três modelos de programação
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matemática a seguir, um para cada θ descrito anteriormente, conforme se observa:

maxθp,1 =

s∑
r=1

uryrp,1

s.a.
m∑

i=1

vixip,3 = 1

s∑
r=1

uryrj,2 −

m∑
i=1

vixi j,2 ≤ 1, j = 1, 2, . . . ,n,

vi ≥ 0, i = 1, 2, ...,m,

ur ≥ 0, r = 1, 2, ..., s.

(2.15)

maxθp,2 =

s∑
r=1

uryrp,2

s.a.
m∑

i=1

vixip,2 = 1

s∑
r=1

uryrj,2 −

m∑
i=1

vixi j,2 ≤ 1, j = 1, 2, . . . ,n,

vi ≥ 0, i = 1, 2, ...,m,

ur ≥ 0, r = 1, 2, ..., s.

(2.16)

maxθp,3 =

s∑
r=1

uryrp,3

s.a.
m∑

i=1

vixip,1 = 1,

s∑
r=1

uryrj,2 −

m∑
i=1

vixi j,2 ≤ 1, j = 1, 2, . . . ,n,

vi ≥ 0, i = 1, 2, ...,m,

ur ≥ 0, r = 1, 2, ..., s.

(2.17)

A eficiência fuzzy de uma DMUp pode ser encontrada ao se calcular os três mode-
los lineares de números nítidos acima. Pode-se observar a grande similaridade que
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possuem com os modelos clássicos. Lembrando que, conforme explicado anterior-
mente, um cenário otimista é aquele em que os produtos são máximos e os insumos
mínimos. E um cenário pessimista é aquele em que os insumos são máximos e os
produtos, mínimos. Embora essa seja a lógica esperada de se encontrar visível nos
modelos, sendo inclusive considerada em um modelo predecessor do modelo final,
uma simplificação foi realizada no artigo de Wang et al. (2009) de forma que os valores
fuzzy da segunda restrição de todos os grupos acima sejam os valores centrais xi j,2 e
yrj,2.

Segundo os autores Wang et al. (2009), sua abordagem de classificação analítica
baseada no grau de preferência foi desenvolvida para comparar e classificar eficiências
fuzzy de DMUs, que fornecem não apenas uma classificação completa, mas também
as informações sobre em que grau uma eficiência fuzzy é maior que outra.

b) Abordagem Bharjwad et al. (2018)

Bhardwaj et al. (2018) foram os primeiros a apontar as falhas nos métodos propostos
por Wang et al. (2009) e, em seguida, propuseram um novo método para superar essas
falhas. O método de Wang et al. (2009) ainda serve para informar a eficiência fuzzy,
porém há casos em que limitações do modelo impedem que se encontre a resposta.

Citado posteriormente, o método de classificação de Ramik et al. (1985) afirma que,
sejam Ã = (a1, a2, a3) e B̃ = (b1, b2, b3 ) dois números triangulares nebulosos; considera-se
A � B se e somente se a1 ≤ b1, a2 ≤ b2 e a3 ≤ b3.

Bhardwaj et al. (2018) utilizaram o método de classificação fuzzy de Ramik et
al. (1985), método o qual também foi utilizado na construção de outras técnicas
anteriormente descritas nesse capítulo, para realizar manipulações matemáticas e
desenvolver o modelo abaixo, que será resolvido através de outros três modelos,
derivados dele.
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max θ̃p = (θp,1, θp,2, θp,3) ≈
(∑s

r=1 uryrp,1∑m
i=1 vixip,3

,

∑s
r=1 uryrp,2∑m
i=1 vixip,2

,

∑s
r=1 uryrp,3∑m
i=1 vixip,1

)
s.a.

s∑
r=1

uryrj,1 ≤

m∑
i=1

vixi j,1 j = 1, 2, . . . ,n,

s∑
r=1

uryrj,2 ≤

m∑
i=1

vixi j,2 j = 1, 2, . . . ,n,

s∑
r=1

uryrj,3 ≤

m∑
i=1

vixi j,3 j = 1, 2, . . . ,n,

vi ≥ 0, i = 1, 2, ...,m,

ur ≥ 0, r = 1, 2, ..., s.

(2.18)

Eles desenvolveram os três modelos abaixo para solucionar o modelo (2.18):

θ∗p,1 = maxθp,1 =

s∑
r=1

uryrp,1

s.a
m∑

i=1

vixip,3 = 1,

s∑
r=1

uryrp,1 ≤

m∑
i=1

vixip,3, ∀ j

restrições do modelo (2.18)

(2.19)
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θ∗p,2 = maxθp,2 =

s∑
r=1

uryrp,2

s.a
m∑

i=1

vixip,2 = 1,

s∑
r=1

uryrp,1 = θ∗p,1

m∑
i=1

vixip,3,

θ∗p,1

m∑
i=1

vixip,2 ≤

s∑
r=1

uryrp,2 ∀ j

restrições do modelo (2.18)

(2.20)

θ∗p,3 = maxθp,3 =

s∑
r=1

uryrp,3

s.a
m∑

i=1

vixip,1 = 1,

s∑
r=1

uryrp,1 = θ∗p,1

m∑
i=1

vixip,3,

s∑
r=1

uryrp,2 = θ∗p,2

m∑
i=1

vixip,2,

θ∗p,2

m∑
i=1

vixip,1 ≤

s∑
r=1

uryrp,3 ∀ j

s∑
r=1

uryrp,3 ≤

m∑
i=1

vixip,1 ∀ j

restrições do modelo (2.18)

(2.21)

Conforme se observa, o modelo utiliza as mesmas variáveis e parâmetros ante-
riormente descritos, porém agora em uma estrutura mais robusta, por ter utilizado,
entre os modelos clássicos e o modelo final, a classificação de Ramik et al. (1985). É
importante que se executem os modelos na ordem em que se apresentaram, afinal o
resultado do modelo 2.19, denotado por θ∗p,1, é um dos parâmetros do modelo 2.20, e
assim por diante, como pode se verificar acima.
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Para se classificarem (da mais eficiente para a menos eficiente) as DMUs resul-
tantes desse modelo é utilizado um método descrito no artigo de Wang et al. (2009).
Primeiramente, considera-se a fórmula 2.22, que calculará o número resultante da
comparação de dois números fuzzy-triangulares.

P(ã > b̃) =



1, se aL ≥ bU

0, se aU ≤ bL

(aU − bL)2

(aU − bL + bM − aM)(aU − aL + bU − bL)
, se (aU > bL) ∩ (aM ≤ bM)

1 −
(bU − aL)2

(bU − aL + aM − bM)(aU − aL + bU − bL)
, se (aM > bM) ∩ (aL < bU)

(2.22)

A matriz 2.23 combina os resultados de Bhardwaj et al. (2018) nas linhas e nas
colunas, aplicando a fórmula 2.22 em cada comparação realizada.

A =

θ̃1 θ̃2 · · · θ̃n



θ̃1 — p12 · · · p1n

θ̃2 p21 — · · · p2n
...

...
...

...
...

θ̃n pn1 pn2 · · · —

(2.23)

Em que pi j = p(θ̃i > θ̃ j) (i, j = 1, · · · ,n) são determinados pela equação 2.22. Após
essa análise, a linha e coluna em que todos os valores forem superiores a 0,5 será
considerada a mais eficiente de todas. Em seguida, essa coluna e linha são excluídas
da matriz para buscar a próxima linha ou coluna em que todos elementos estejam
superiores a 0,5, repetindo o processo até completar o ranking.

2.4 Trabalhos correlatos

Vários trabalhos recentes na literatura avaliam a eficiência de unidades produtoras de
leite, conforme tabela 2.2. Essa seção irá discutir os principais estudos sobre o tema
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encontrados na literatura nos últimos anos. Entre os trabalhos que se utilizaram de
DEA e avaliação de eficiência técnica, destaca-se o de Mareth et al. (2019), realizado
no Brasil, que revisa com propriedade estudos recentes relativos ao tema e estuda
diferentes possibilidades de escolha de insumos (inputs) e produtos (outputs) em
Eficiência Técnica em geral e DEA no setor leiteiro, além de um estudo empírico
realizado na região sul do Brasil.

Segundo Mareth et al. (2019) há pouca divergência em termos de especificação de
insumos e produtos na literatura da Eficiência Técnica, na qual significativa parte se
trata de DEA, sobre fazendas leiteiras. Em geral, os produtos consistem na produção
de leite (quantidade ou valor), e os insumos incluem o número de vacas, terras, mão
de obra, alimentos para animais, fertilizantes e capital.

Ilyas et al. (2020) avaliaram o consumo de energia em DMUs que possuíam
gado em pasto em contraponto aos que possuíam gado em celeiro, concluindo que
o primeiro grupo apresentou maior eficiência quanto a esse consumo. Nesse estudo,
uma abordagem DEA orientada a insumos foi adotada para a medição da eficiência de
fazendas leiteiras. Essa orientação é considerada mais adequada para a agricultura,
pois os agricultores têm mais controle sobre o uso de insumos em comparação com
o produto, que geralmente é influenciado por fatores exógenos (chuva, estrutura do
solo, clima etc.).

Mareth et al. (2019) analisam os determinantes da Eficiência Técnica (TE) em
fazendas leiteiras localizadas no sul do Brasil, visando uma melhor compreensão do
tópico para acadêmicos, produtores de leite e formuladores de políticas, a fim de
melhorar a produtividade e a competitividade das fazendas leiteiras. Os resultados
sugerem que os produtores de leite da amostra podem aumentar a produção de leite
em 50,1% (nível de ineficiência), em média, se melhorarem a sua Eficiência Técnica.
O lucro também poderia aumentar em torno de 5%.

Schulte et al. (2018) incluíram também o bem estar animal com um produto em
sua análise DEA, junto a entradas e saídas tradicionais. Eles concluíram que acesso
a pastagens pode auxiliar, porém não garante maiores níveis de bem estar animal.
Utilizando BCC-DEA Krisztián e Ratnesh (2017) compararam as eficiências do setor
leiteiro com o setor de produção de carne bovina na hungria, concluindo que o setor
leiteiro apresentou melhores resultados.
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Tabela 2.2: Trabalhos correlatos

Trabalho DMUs localidade Insumos Produtos Modelo(s)
DEA

Ilyas et al.
(2020)

50 Nova Ze-
lândia

Energia por área as-
sociada a: Die-
sel, Petróleo, Ele-
tricidade, Trabalha-
dores, Fertilizantes,
Alimentos, Suple-
mentos, Máquinas.

Produção
de Leite.

CCR e
BCC

Mareth et
al. (2019)

253 Região Sul
do Brasil

Número de Vacas,
Gasto financeiro
com Alimentos,
Gastos Trabalhistas,
área.

Produção
de Leite,
Lucro

CCR e
BCC, ori-
entados a
insumos e
produtos.

Mahida et
al. (2018)

180 Índia Alimentos ver-
des, Alimentos
secos, Concentrado,
Dias de trabalho
humano, custos
veterinários, custos
variados

Produção
de Leite.

CCR.

Schulte et
al. (2018)

45 Alemanha Custos de trabalho
e Custos de alimen-
tos. Obs: A seleção
de variáveis descar-
tou a relevância dos
inputs: Custos ve-
terinários, Custos de
capital e Área.

Lucro da
produção
leiteira e
Bem estar
animal.

BCC.
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Krisztián
e Ratnesh
(2017)

93 Hungria Total de ativos
fixos(inclui terras
e construções),
Total de ativos
circulantes (esto-
ques, equipamentos
rotativos,animais
reprodutores etc),
Horas trabalhadas,
Principais itens
de custo (energia,
gastos veterinários,
de armazenamento,
entre outros), Vacas
Leiteiras.

Renda
bruta da
pecuária
leiteira.

CCR.

Ervilha
e Gomes
(2017)

659 Minas Ge-
rais, Brasil

Gasto com concen-
trado, Gastos tra-
balhistas fixos, Ou-
tros gastos, Estoque
de capital (EC) em
terra, EC em ani-
mais, EC em máqui-
nas, melhorias e for-
ragens.

Renda
bruta da
pecuária
leiteira.

BCC ori-
entado ao
produto.

Soltanali
et al.
(2016)

44 Irã Ração animal,
Combustíveis fós-
seis, Eletricidade,
Maquinaria e mão-
de-obra.

Produção
de leite.

CCR e
BCC

Aldeseit
(2013)

120 Jordânia Capital, Quantidade
de Vacas, Custo de
Energia, Custo de
trabalho incluindo
família e contrata-
dos, Custo de Forra-
gem, Custos Veteri-
nários.

Produção
de leite

CCR e
BCC

Mugera
(2013)

29 Estados
Unidos

Área, Trabalho,
Quantidade de
Vacas.

Produção
de leite,
produ-
ção de
manteiga.

fuzzy DEA
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Ervilha e Gomes (2017) avaliaram a eficiência de 659 produtores de leite no Brasil
e clusterizaram suas DMUs em três grupos baseados no volume produzido de leite.
Segundo os autores, seus resultados demonstram a importância de rotinas de trabalho
eficientes, independentemente do tamanho da propriedade e de práticas eficientes a
serem disseminadas no setor de produção de leite, a fim de garantir a permanência
de produtores no mercado e atendendo à crescente demanda por leite e produtos
laticínios. Ainda assim, de posse dessas observações, pode-se selecionar a difusão de
agentes considerados eficientes, visando os programas de extensão rural, assistência
e disseminação de tecnologia, criando um ambiente com círculo virtuoso não apenas
para o produtor, mas para toda a cadeia de suprimento de leite.

Mareth et al. (2016) realizou uma revisão sistemática envolvendo mais de 400
resumos e 85 artigos completos relativos à Análise de Eficiência Técnica em produtores
leiteiros. Os resultados dessa análise sugerem que, dado o estado da tecnologia
prevalecente em cada país no momento em que os estudos sobre Eficiência Técnica
foram conduzidos, os produtores de leite da amostra poderiam aumentar a produção
de leite em 20,9% (nível de ineficiência), em média, se produzissem em suas fronteiras.
Aproximadamente 42% dessas análises utilizaram DEA, o que reforça a relevância do
método.

Soltanali et al. (2016) avaliaram a eficiência do consumo de energia em 44 unidades
industriais de produção de leite no Irã, utilizando a DEA e análise de sensibilidade.
Os resultados mostraram que a maior parte do consumo de energia pertencia à ali-
mentação animal, seguida pelos combustíveis fósseis. O resultado da abordagem
da DEA com base no modelo BCC indicou que cerca de 47,74% do total de energia
consumida poderia ser economizada sem reduzir a produção de leite.

Berre et al. (2014) avaliaram um trade-off entre a produção de leite e impactos
ambientais relativos ao efeito estufa através de DEA. Mo et al. (2014) avaliaram a
eficiência não de fazendas produtoras de leite, mas sim estados americanos inteiros,
sendo 23 no total. Compararam a eficiência dos estados como um todo usando DEA
CCR. Os autores também apontam que produtores com rebanhos maiores possuem
custos menores com insumos de alimentos.

Aldeseit (2013) avaliou 120 produtores de leite na Jordânia em 2013. Seus resulta-
dos indicaram potencial em muitos produtores para que utilizassem menos insumos
produzindo a mesma quantidade de produtos. Mugera (2013) aplicou o fuzzy DEA
de nível alfa (utilizou seis níveis alfa) para avaliar 29 produtores de leite dos Estados
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Unidos. Para estimar os parâmetros fuzzy os autores citaram uso de funções que criam
números aleatórios em associação à opinião de especialistas assim como comparação
a outras publicações com estudos de caso relativos ao tema em questão.

A maioria dos dados utilizados em casos correlatos de estudos de eficiência de
unidades na cadeia leiteira dos últimos anos utilizou uma seleção simples quanto a
entradas e saídas dos modelos, com quantidades geralmente menores que 10, sendo
várias delas comuns entre um trabalho e outro. Foram poucos também os estudos
envolvendo dados faltantes e negativos, muito menos com a profundidade que se
propõe a atual dissertação quanto ao fuzzy DEA. Também se observa que apesar de
bastante relevante para a viabilidade dos negócios, muitos trabalhos correlatos não
utilizaram o lucro como indicador em seus estudos.

Em um trabalho correlato que não utilizou DEA, Marangon Júnior (2018) abordou
a correlação entre indicadores na produção de leite em Minas Gerais, sendo muitos
desses comuns aos da atual dissertação. O autor afirma que as unidades produtivas
analisadas precisavam minimizar os custos de produção, por meio do conhecimento
dos custos e da adequação à realidade deles. Como sugestão para melhorar a com-
petitividade, o autor sugeriu aumento da escala de produção, para reduzir os custos
fixos com depreciação e assim elevar a remuneração do capital investido.
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Capítulo 3

Metodologia

Foram analisados 88 indicadores de 148 produtoras de leite das mesorregiões mineiras
do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba nos anos de 2015, 2016 e 2017 com o objetivo
de encontrar as unidades mais eficientes. Esses parâmetros representam as entradas
e saídas das análises da reconhecida técnica de programação matemática - DEA - a
se realizar. Entre esses produtores, 74 possuem dados faltantes em um ou dois anos,
justificando a utilização de modelos DEA que contemplem essa limitação como o
fuzzy DEA.

Seguindo a classificação de Turrioni e Mello (2012), esse estudo de caso é uma
pesquisa aplicada e quantitativa, possui fins descritivos, e se utiliza da modelagem
para buscar seus objetivos. Maiores detalhes da metodologia, quanto a modelos DEA
utilizados, já foram apresentados ao longo da revisão bibliográfica no capítulo 2 com
a descrição das fórmulas, técnicas e dos parâmetros a se utilizar. Os dados, cedidos
pelo SEBRAE, foram comparados com dados da literatura e submetidos a análises
estatísticas no software Excel, validando a qualidade dos dados. Para aplicar os dados
nos modelos DEA, é preciso que anteriormente sejam tratados para lidar com algumas
limitações.

Os modelos aplicados na dissertação foram os clássicos BCC e CCR orientados a
insumos na versão dos multiplicadores e os modelos fuzzy DEA descritos no capítulo
2: Kao e Liu (2000) e Bharjwad et al. (2018). Esses modelos foram programados
na linguagem AMPL tendo como base os modelos descritos no livro de Lotfi et
al. (2020) em consonância com os artigos de origem. Os dados de entrada foram
previamente tratados no Excel para interpretação preliminar assim como identificar
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possíveis inconsistências. O tratamento no software Excel também foi importante
para construir uma tabela de correlação entre indicadores, sistematizar e encontrar
quais dados estavam faltando, medidas estatísticas como média, mínimo, máximo,
assim como gráficos do tipo histograma, pareto e box plot que auxiliassem a visualizar
melhor a situação real das variáveis mais importantes.

3.1 Seleção das variáveis

De acordo com Sarkis (2007), a escolha e o número de entradas, saídas e as DMUs
determinam quão boa é a discriminação entre unidades eficientes e ineficientes. Para
Golany e Roll (1989) e Haas e Murphy (2003), há duas considerações conflitantes ao
se avaliar o tamanho do conjunto de dados. Uma consideração é incluir o máximo
possível de DMUs pois, com uma população maior, há uma maior probabilidade
de capturar unidades de alto desempenho que determinariam a fronteira eficiente
e melhorariam o poder discriminatório. A outra consideração conflitante com um
grande conjunto de dados é o fato de que a homogeneidade do conjunto de dados
poderá diminuir, o que significa que alguns impactos exógenos de interesse do analista
ou fora do controle do gerente podem afetar os resultados.

Cook e Zhu (2014) tratam de diversos pontos quanto à seleção de variáveis em DEA,
e um desses pontos é o tamanho do conjunto de dados, tema também abordado por
Sarkis (2007). Gollany e Roll (1989) sugerem uma “regra de ouro” em que o número de
DMUs seja pelo menos o dobro do número de entradas e saídas combinadas. Banker et
al. (1984) e Cooper et al (2000), por outro lado, afirmam que o número de DMUs deve
ser pelo menos três vezes o número de entradas e saídas combinadas. Sarkis (2007)
afirma que, no entanto, essa regra não é imperativa, ainda que bastante utilizada em
estudos de DEA. Segundo Cook e Zhu (2014), em caso de a presença de muitos dados
de entrada e saída reduzir o poder discriminatório do modelo, é possível aumentar
tal poder adicionando-se pesos nas fórmulas, o que não foi necessário no presente
estudo.

Marangon Júnior (2018) afirma que indicadores são informações importantes para
o gerenciamento, por meio dos quais são tomadas decisões para a melhoria dos
aspectos econômicos e ajustes zootécnicos, buscando tornar o sistema de produção
de leite mais atrativo em relação a outras atividades do agronegócio.
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Muitos dos indicadores dos dados disponibilizados para essa dissertação são co-
muns às pesquisas correlatas de DEA no ramo leiteiro apresentadas no capítulo 2
como: área, produção de leite, número de vacas, gasto com determinados insumos,
indicadores de doenças, gastos com mão de obra, indicadores relacionados a receita
total, preços, custos e lucro. Entretanto nenhum desses estudos em DEA apresentou
tantas variáveis quanto disponíveis inicialmente no atual trabalho. Outras fontes que
também apresentaram uma vasta gama de variáveis na produção de leite incluem as
referências de Nascif (2008), Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão
Rural (2017) e Marangon Júnior (2018), também muito importantes na análise dessa
sessão. Pereira et al. (2016) abordaram indicadores do setor leiteiro além de estuda-
rem produtores de leite da mesma região do presente estudo: Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba.

Alguns dos mais importantes fatores para o crescimento da produção de leite,
segundo Rocha e Carvalho (2018) incluem: consumo interno de lácteos; preços do
leite e seus derivados no atacado e no varejo; preços do leite ao produtor e seu custo
de produção; preços internacionais de produtos lácteos, exportação e importação de
leite e derivados. Nem todos esses valores foram obtidos ou disponibilizados pelo
SEBRAE.

Foram selecionados como entradas os seguintes indicadores: Área usada para
pecuária (ha), Total de vacas (Cabeças/mês), Custo total da atividade leiteira (R$/Ano).
Foram selecionados como saídas os seguintes indicadores: Produção anual de leite
(Litros/Ano) e Lucro total (R$/Ano).

Alguns trabalhos relacionados, mesmo de grande qualidade como o de Mugera
(2013), consideraram apenas o volume de leite e manteiga produzido como produtos,
o que no contexto do presente trabalho consideramos uma análise incompleta da
eficiência de um DMU. Sem valorizar o retorno econômico dos produtores, a atividade
pode se tornar inviável no médio prazo, ainda que produza grandes volumes de leite
e derivados. Para avaliar a importância desse resultado, também faremos uma análise
separada comparando os modelos com e sem o indicador de lucro.

Embora tenham sido selecionados alguns dos indicadores mais comuns nos tra-
balhos correlatos de DEA nesse ramo, estudos futuros podem ser realizados levando
em consideração também outros indicadores.
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3.2 Números negativos em DEA

Quanto à presença de números negativos, comum em indicadores que represen-
tam, por exemplo, ganhos ou perdas, existem várias abordagens para lidar com eles,
conforme afirma Lin e Chen (2017). Esse tratamento é necessário, uma vez que os
modelos clássicos não admitem valores negativos assim como também não é reco-
mendável que possuam zeros. De acordo com Sarkis (2007), um dos métodos mais
comuns para eliminar os problemas de valores não positivos na DEA é a adição de um
positivo suficientemente grande constante aos valores da entrada ou saída que possui
o número não positivo. De acordo com Lin e Chen (2017), em modelos orientados a
insumos, tal translação é permitida apenas nas saídas. Felizmente, no caso aplicado
deste artigo, esses pré-requisitos estão presentes.

A única variável com valores negativos no presente estudo foi o Lucro. A trans-
lação dos dados teve valor ligeiramente superior ao prejuízo mais negativo em todos
os 3 anos, e aplicada nos valores dos 3 anos, de forma que a proporção de um para
outro não fosse alterada. Se fosse aplicada separadamente por grupo de dados de
cada ano, distorções poderiam ocorrer. A translação não teve valor equivalente ao
prejuízo porque se assim fosse feito, seu valor resultante seria zero, um valor indese-
jado em análises de DEA, conforme afirmado em Sarkis (2007). Por isso o valor foi
ligeiramente superior ao do prejuízo.

3.3 Normalização dos dados

Uma das melhores maneiras de garantir que não haja muito desequilíbrio nos con-
juntos de dados é tê-los com a mesma magnitude ou magnitude similar. Sarkis
(2007) afirma que uma maneira de atingir esse objetivo em um conjuntos de dados é
normalizá-los. Segundo o autor, o processo para normalização é realizado em duas
etapas simples. O primeiro passo é encontrar a média do conjunto de dados para
cada entrada e cada saída.

Vi =

∑N
n=1 Vni

N
(3.1)
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Em que Vi é a média dos n valores de um parâmetro i, e N é a quantidade de
DMUs.

Após o cálculo da fórmula 3.1, o segundo passo é dividir cada entrada ou saída pela
média desse fator específico. Com isso a magnitude de uma variável com números
na magnitude dos milhões, como "receita bruta", poderá ser trabalhada junto a uma
variável com valores de magnitude de centenas, como por exemplo, a "quantidade de
vacas". A seguir, a fórmula 3.2 para normalização:

VNormni =
Vni

Vi
(3.2)

Na fórmula 3.2, VNormni é o novo valor normalizado de cada parâmetro i de uma
DMU n. Isso irá prevenir distorções nos modelos DEA.

3.4 Fuzzyficação

Segundo Kuosmanen (2009), o problema de falta de observações é significativo nas
aplicações de DEA, afetando tanto a qualidade quanto a quantidade de dados, e
embora a solução imediata seja tentar gastar mais tempo e esforço na coleta de dados,
nem sempre isso é possível, demandando diferentes técnicas, como por exemplo o
fuzzy DEA.

Segundo Atici et al. (2018), a remoção de unidades, fatores ou anos com dados
ausentes, como é comumente praticado no DEA, causaria perda de informações,
prejudicando a qualidade das conclusões. Os autores apresentaram a ideia de usar
a variação das médias de indicadores ao longo dos anos para estimar alguns dados
faltantes e auxiliar na construção do fuzzy DEA.

Baseados no livro de Bucley et al. (2005), Azadeh et al. (2010) apontam que
para "fuzzyficar"os dados, cada número faltante é adequado ao seguinte formato:
(µ − σ, µ, µ + σ), em que µ é o valor médio e σ é o desvio padrão. Berry et al. (2005)
também usaram os conceitos de média e desvio padrão para fazer estimativas de
indicadores de laticínios na Irlanda. Os autores ainda afirmam que dependendo do
contexto de cada estudo, um especialista pode auxiliar na estimativa de tais números
fuzzy, havendo margem também para alguma subjetividade.
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A criação dos números fuzzy-triangulares de unidades faltantes no presente estudo
foi possível a partir dos dados reais dessas unidades em anos anteriores (2015 e 2016).
Primeiramente foi calculado o valor X médio ou Y médio de 2017 de cada número
faltante de cada indicador, com base em dados de anos anteriores ou posteriores.
Após isso, foram calculados os dois extremos (máximo e mínimo) de cada um desses
números.

Para aplicação no presente estudo, os dados que já estavam nítidos têm valores
fuzzy-triangulares iguais, ou seja, valor mínimo, médio, e máximo de mesmo valor
entre si. No que se refere aos demais, para estimar os dados faltantes dos números
fuzzy centrais em 2017, foi registrada a variação média de cada indicador a cada ano.
A partir dessa variação média, estimou-se o valor central da DMU faltante, restando
então estimar os valores máximo e mínimo.

A variação entre o valor fuzzy médio e esses seus dois extremos neste estudo
foi baseada no desvio padrão do indicador no ano em questão. Ressalta-se que em
cada estudo o analista pode avaliar de diferentes maneiras o melhor método que irá
utilizar para estimar esses números. A aplicação foi realizada em programas criados
na linguagem AMPL, e também validados.

3.5 Outliers em DEA

Para aumentar a qualidade da análise, é interessante que a homogeneidade entre os
dados seja alta. Segundo Emrouznejad et al. (2012), a presença de outliers pode alterar
os escores de eficiência de muitas DMUs, sendo desejável aumentar a homogeneidade
das unidades avaliadas.

De acordo com Zhao et al. (2019), uma das ferramentas não paramétricas mais
utilizadas para detectar outliers para um conjunto de dados univariado é baseada no
conceito de Boxplot. O método, sugerido por Tukey et al. (1977) , passou a ser de
uso comum e foi estudado extensivamente. Uma observação é considerada como
um dado anormal "potencial"quando seu valor não pertence ao intervalo: (q1 − k ∗
IQR, q3 + k ∗ IQR), em que q1 e q3 são o primeiro e o terceiro quartis, respectivamente ,
e IQR é o intervalo interquartil, ou seja, IQR = q3 – q1. Segundo Smirilis et al. (2012),
se k receber o valor de 1,5, estará delimitando os outliers suaves, e se receber o valor
de 3, irá delimitar somente os outliers extremos.
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Stoica et al. (2016) apontaram o método interquartil como prático para encontrar
outliers em DEA e afirmam que o analista pode decidir se vale a pena excluir essas
DMUs de seu modelo. Os autores Smirlis et al. (2012) e Mariano et al. (2021) também
usaram os conceitos de seleção de outliers de Tukey para lidar com outliers em DEA.
Também é observado em Abri et al. (2017) e Khezrimotlagh et al. (2015) uma grande
variedade de técnicas para lidar com outliers em DEA.

A presença de outliers estava gerando uma variabilidade muito elevada entre as
DMUs no presente estudo, o que não é desejável para uma análise DEA. Das 148
fazendas em análise, 10 outliers extremas foram retiradas do estudo. Uma delas, uma
unidade fuzzy, restando assim 8 delas nas 138 remanescentes.

3.6 Clusterização

Para determinar ainda mais a homogeneidade e heterogeneidade dos conjuntos de
dados, o uso de análise de cluster pode ser apropriado (SARKIS, 2007). Essa aná-
lise se refere a uma divisão dos dados em grupos, nos quais se espera haver grande
homogeneidade interna. Uma técnica bastante utilizada é conhecida como clusteri-
zação k-means, em que os elementos em questão são divididos em k grupos de grande
homogeneidade interna, sendo "k"um valor arbitrário e informado pelo analista do
problema. Segundo Zhu et al. (2010) apud Gong, Shao e Zhu (2017), o algoritmo
de agrupamento k-means é um algoritmo de particionamento iterativo que realiza a
propriedade de compactação na classe e a propriedade de independência entre as
classes, ao determinar um conjunto de k pontos, que são considerados os centros
dos agrupamentos (clusters) resultantes. O agrupamento k-means divide as amostras
de dados em diferentes clusters por meio de um processo de iteração, até que pouca
ou nenhuma alteração reste no processo, atingindo assim o resultado ideal. Maiores
detalhes sobre o algoritmo de agrupamento/clusterização k-means podem ser encon-
trados em Jain (2010). Autores como Gong, Shao e Zhu (2017), Cinaroglu (2019) e
Razi (2019) utilizaram clusterização k-means antes de aplicarem DEA em seus artigos.

Uma presença significativa de outliers no presente estudo se deve à grande variabi-
lidade entre as fazendas estudas. Uma boa estratégia para reduzir essa variabilidade
é dividir o grupo principal em grupos menores, e uma técnica muito reconhecida para
esse propósito é a clusterização (CINAROGLU, 2019).
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Segundo Cinaroglu (2019), a clusterização permite dividir os dados em grupos de
maior coerência interna, possibilitando conclusões mais direcionadas à realidade da
DMU em questão. Antes de realizar a aplicação dessa maneira, todos os dados foram
testados juntos no grupo de 138 dmus sem outliers, para comparar posteriormente.
Utilizou-se o tradicional método k-means e optou-se por buscar 3 grupos. Os 3 clus-
ters foram identificados com as seguintes tendências, embora cada elemento possa
eventualmente ser levemente diferente das definições:

1 - Fazendas com área abaixo da média, porém outros indicadores acima da média;

2 - Fazendas com todos indicadores abaixo da média;

3 - Fazendas com todos indicadores acima da média.

Algumas tabelas com estatísticas sobre essa aplicação serão apresentados no capí-
tulo de análise dos resultados.



Capítulo 4

Resultados e Discussão

4.1 Análise dos dados

A seguir é apresentada uma breve explicação sobre os indicadores selecionados, seus
valores mínimos, máximos e médios nos dados de 2017, assim como explicação gráfica.
Há dados de 139 das unidades estudadas, com apenas 9 unidades faltantes em 2017.

4.1.1 Área usada para pecuária (ha)

Área destinada à pecuária pelo produtor em hectares. Com valores entre 6 e 360, sua
média nos dados de 2017 foi de 60,05 hectares.

Figura 4.1: Histograma: Área para pecuária (ha)

O histograma da figura 4.1 tem na abcissa faixas de tamanho em hectares, e na
ordenada apresenta a quantidade de produtores naquela faixa. O histograma de-
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monstra que a grande maioria dos produtores avaliados possuem propriedades que
variam de 6 a 114 hectares.

4.1.2 Total de vacas (cabeças/mês)

Devido ao intervalo entre partos (IEP), período em que a vaca deixa de gerar leite,
nem todas as vacas do rebanho geram leite em determinado momento, pois parte
delas estará nesse período de recuperação. Saber gerenciar esse prazo nos animais de
forma eficiente e bem organizada é um dos fatores que pode auxiliar no aumento da
produtividade. Na variável descrita nessa seção, é considerada a contagem de todas
as vacas, inclusive as que se encontram em descanso no período avaliado. Os valores
no estudo variam entre 19,5 e 416,08, com média em 84,26 cabeças/mês.

Marangon Júnior (2018) afirma que o aumento do intervalo de partos (IEP) tem
como resultado o aumento de animais no período em que não se produz, conhecido
como período seco. Quando o IEP é maior que o devido, os animais não ficam apenas
2 meses sem produzir, como é esperado, mas sim 3, 4 ou mais meses, deixando de
gerar renda para o produtor. Um valor menor no total de vacas em relação a valores
equivalentes de produção indica uso mais ou menos eficiente do intervalo de partos,
além de fatores como genética, alimentação e saúde dos animais.

4.1.3 Custo total da atividade leiteira (R$/ano)

De acordo com Da Silva e Da Silva (2013), o Custo total da atividade leiteira (CT) se
refere à soma do Custo operacional total (COT) mais juros sobre o capital investido
na atividade, com valor de aproximadamente 6% ao ano; Nos dados da dissertação,
esse valor varia entre 117,1 mil e 1,78 milhão de reais/ano, com média de 573,1 mil
R$/ano. Aqui estão presentes diversos custos do produtor, desde custo com matéria
prima para alimentação e saúde dos animais, até custos com mão de obra.

4.1.4 Produção anual de leite (L/ano)

Uma das variáveis mais avaliadas em modelos DEA, a produção anual de leite (L/ano)
em 2017 apresentou valores em torno de 82 mil até 1,8 milhões, com média de 438 mil
L/ano.
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Figura 4.2: Histograma: Produção anual de leite - L/ano

O histograma 4.2 tem na abcissa faixas de produção anual de leite em litros por
ano, e na ordenada apresenta a quantidade de produtores naquela faixa.

O histograma da figura 4.2 indica uma distribuição mais heterogênea que os in-
dicadores de área e quantidade de vacas, sugerindo que há significativa diferença de
produtividade em parte dos produtores. Muitos deles, com quantidades similares de
vacas e área, conseguiram produzir mais leite.

4.1.5 Lucro total (R$/ano)

Segundo as autoras Da Silva e Da Silva (2013), o lucro total é a renda bruta da atividade
menos o CT (custo total da atividade). O lucro total dos dados da dissertação em 2017
variou entre aproximadamente -150 mil e 910 mil, com média em 79 mil reais por
ano. Se dividirmos pelos 12 meses do ano, essa média indica um valor mensal de
aproximadamente 6,6 mil reais, equivalente a aproximadamente a 7 vezes o salário
mínimo do período. Considerando-se o elevado valor investido de boa parte dos
produtores, grande exigência de trabalho, e riscos econômicos, é um valor que pode
ser substancialmente melhorado após as políticas de aumento de eficiência auxiliarem
que se alcancem menores custos e maiores ganhos.
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Figura 4.3: Histograma: Lucro total (R$)

O histograma 4.3 tem na abcissa faixas de lucro total em reais, e na ordenada
apresenta a quantidade de produtores naquela faixa.

O histograma do lucro total da figura 4.3 mostra uma quantidade significativa das
unidades apresentando valores de prejuízo, um indicativo seguramente preocupante
quanto ao estado dos produtores da região estudada e que justifica ainda mais a
necessidade de aumento da eficiência.

4.2 Análise da aplicação dos dados em DEA

Os dois modelos usados foram o tradicional de Kao e Liu (2000) e o modelo recente
de Bhardwaj et al. (2018), que é uma evolução do modelo tradicional de Wang et al.
(2009). Ambos foram apontados por Lotfi et al. (2020) como alguns dos principais
modelos fuzzy DEA.

O modelo de Kao e Liu (2000) é baseado no DEA BCC dos multiplicadores, en-
quanto o referente a Bhardwaj et al. (2018) é baseado no DEA CCR dos multiplica-
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Tabela 4.1: Estatísticas gerais sobre os dados

Indicadores X1 X2 X3 Y1 Y2

Média 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Desvio Padrão 0,86 0,73 0,73 0,74 0,25

Min. 0,10 0,23 0,20 0,19 0,61
Max. 5,96 4,89 5,01 4,12 2,40

dores. Bhardwaj et al. (2018) consideram retornos constantes de escala para todas as
DMUs enquanto Kao e Liu (2000) consideram a possibilidade de retornos diferentes
de escala, sendo mais “benevolentes” e flexíveis para considerar uma DMU como
eficiente.

Os indicadores estão identificados da seguinte forma: X1 - Área usada para pecuá-
ria (ha); X2 - Total de vacas (Cab,/mês); X3 - Custo total da atividade leiteira (R$/Ano);
Y1 - Produção anual de leite (L/Ano); Y2 - Lucro total (R$/Ano). Tais indicadores fo-
ram normalizados de forma que cada elemento foi dividido pela média do respectivo
indicador, conforme explicado no capítulo 3. Uma tabela com todos os dados norma-
lizados se encontra no capítulo de apêndices (tabela A.1). Nas tabelas apresentadas
a seguir, as fazendas com dados fuzzy estão destacadas na cor vermelha, e os índices
que indicam que a fazenda em questão está entre as mais eficientes, ou seja, valor 1,
são destacadas na cor verde. Esses números fuzzy são triangulares, ou seja, possuem,
um valor mínimo, médio e máximo. O valor que está nas tabelas do presente trabalho
para esse tipo de número, é referente ao médio.

A tabela 4.1 reúne algumas das principais características das 148 DMUs após a
normalização.

Antes de aplicar os dados nos modelos fuzzy, eles foram tratados, com seus nú-
meros transladados para evitar números negativos no modelo, depois sendo norma-
lizados, e então com números fuzzy estimados e ainda outliers retirados, conforme
indicado no capítulo de metodologia. As unidades excluidas pela análise de outliers
apresentam-se na tabela 4.2.

Analisando-se a tabela 4.2, as duas variáveis com mais valores discrepantes foram
x1 (área) e y2 (lucro).
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Tabela 4.2: Unidades excluídas por apresentar outliers

DMUs excluídas Indicador com outlier
1 y2
5 x1
10 x1
15 x1,y2
60 x2,x3,y1,y2
66 x1,x2,y1,y2
72 x2
98 y2

109 y2
141 x1, x2

Tabela 4.3: Estatísticas sobre a clusterização

Média/Centroide x1 x2 x3 y1 y2

Cluster 1 0,788 1,113 1,231 1,243 1,068
Cluster 2 0,532 0,454 0,413 0,382 0,851
Cluster 3 2,262 1,654 1,456 1,479 1,095
Média 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Membros Quantidade %

Cluster 1 68 46%
Cluster 2 50 34%
Cluster 3 30 20%
TOTAL 148 100%

A tabela 4.3 apresenta dados gerais sobre a clusterização realizada. Como se
observa, o maior grupo foi o primeiro, seguido pelo segundo, e então, com apenas
20% das fazendas, o terceiro.

Após a divisão em grupos (clusters), investigou-se em cada um deles se ainda
haviam outliers extremos. O Cluster 1 apresentou 3 DMUs nesse sentido, o Cluster 2
apresentou grande homogeneidade e nenhum outlier, enquanto o Cluster 3 também
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Tabela 4.4: Unidades excluídas por apresentar outliers após a clusterização

DMUs excluídas Indicador com outlier
1 (Cluster 3) y2
15 (Cluster 3) x1
60 (Cluster 1) x2,x3,y1
66 (Cluster 3) y2
98 (Cluster 1) x2, y2

109 (Cluster 1) y2

apresentou três outliers. A quantidade total de unidades discrepantes excluídas foi
reduzida significativamente após a divisão em 3 grupos, afinal 4 DMUs deixaram
de ser excluídas. Anteriormente 10 foram excluídas, e após a clusterização, apenas
6 ao todo. Entre as unidades que voltaram para a análise, se encontram principal-
mente representantes do terceiro cluster, relativo a unidades com valores acima da
média em todos os indicadores. Algumas fazendas muito grandes, antes excluídas
por serem muito discrepantes em relação à população, agora foram aceitas em seu
próprio grupo. A análise mais focada em cada grupo também possibilita conclusões
mais direcionadas, enquanto sem essa divisão o pesquisador poderia se direcionar a
conclusões genéricas e que não se aplicassem a parte das DMUs.

Na tabela 4.4 percebe-se que as 6 unidades que persistem sendo outliers possuem
principalmente indicadores relacionados a lucro (y2) e a quantidade de vacas (x2) com
valores discrepantes em relação às demais, e podem ser estudadas separadamente das
DMUs remanescentes.

A seguir, é analisada a aplicação do modelo de Kao e Liu em todos as 138 fazen-
das assim como em cada um dos clusters definidos. Também realizou-se o mesmo
procedimento com o modelo de Bhardwaj et al.

4.2.1 Aplicação no modelo fuzzy de Kao e Liu

A aplicação de Kao e Liu gera uma tabela de valores pessimista, e também uma
tabela de valores otimistas, em diferentes níveis de certeza "alfa". Respeitando os
pré requisitos do modelo conforme Kao e Liu (2000) e Lotfi et al.(2020), no presente
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estudo atribuiu-se a alfa os seguintes valores: 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1. Após a aplicação
dos modelos pessimista e otimista, a fórmula 2.14 de Chen e Klein (1997) unifica esses
valores em um único índice para cada DMU. Esses índices unificados é que serão
exibidos nas tabelas dessa seção.

No apêndice, os resultados desses testes em fuzzy DEA para todas as 138 fazendas
em análise está disponível nas tabelas A.3 e A.4. Para não perder informações relativas
às fazendas diante dos diferentes cenários, esses modelos consideram contextos menos
favoráveis assim como a situação oposta, para fornecer um espectro em que a eficiência
daquela DMU esteja presente. Os limites que ajudam a definir esse limite em um
primeiro momento são responsabilidade do próprio analista, ao estimar os valores
triangulares da fazenda. No capítulo 3, de metodologia, são apresentadas algumas
técnicas para definir esses valores. É importante recordar que todos números do
modelo passam a ser fuzzy-triangulares, sendo que aqueles números bem definidos
terão o mesmo valor para seus parâmetros tanto no mínimo, como no central, como
no máximo.

A tabela A.5, presente no apêndice, indica o ranking de todas as DMUs do trabalho,
segundo o índice unificado de Chen e Klein (1997), com n = 4. Esse índice resume
em um único número a eficiência das DMUs considerando todas as variações de alfas
nos modelos otimista e pessimista, de forma a facilitar a interpretação do analista.

A seguir, a tabela 4.5 apresenta as vinte DMUs mais eficientes da aplicação em
Kao e Liu. Como o modelo de Kao e Liu é derivado do clássico modelo DEA BCC
na versão dos multiplicadores, também se comparou na tabela o valor BCC de cada
DMU. No caso de uma DMU fuzzy, levou-se em consideração seu valor médio ao
aplicar nesse modelo BCC dos multiplicadores.

Na tabela 4.5, temos primeiramente a Fazenda (DMU) e o cluster a qual ela foi
direcionada informado entre parênteses. Essa presente análise ainda não considera
os clusters, mas é interessante observar os representantes de quais deles figuram entre
as mais eficientes de forma geral, É interessante observar que entre as 20 unidades,
apenas uma pertence ao cluster das fazendas maiores, o Cluster 3, de forma que pode-
se observar que essas fazendas estão com a produção bem abaixo de seu potencial
verdadeiro, quando comparadas com as demais.

Como principais observações da tabela 4.5, ao se analisar o indicador área (x1), as
melhores DMUs foram predominantemente de propriedades menores, sendo que o
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Tabela 4.5: 20 melhores DMUs em Kao e Liu com 138 fazendas

DMU (clust.) Índice BCC X1 X2 X3 Y1 Y2

19 (1) 1,000 1,000 1,215 2,076 2,184 2,405 1,479
28(1) 1,000 1,000 0,397 1,132 1,575 1,819 1,475
64(1) 1,000 1,000 1,325 2,344 2,511 2,594 1,517
96 (2) 1,000 1,000 0,568 0,367 0,202 0,211 0,868

128 (1) 1,000 1,000 0,469 1,341 2,297 1,987 0,865
147(2) 1,000 1,000 0,304 0,372 0,205 0,201 0,847
107(3) 0,996 1,000 2,608 2,650 2,056 2,332 1,434
69(1) 0,974 0,984 1,010 1,480 1,880 2,028 1,290
23(1) 0,950 1,000 0,858 1,680 0,824 1,278 1,272
50(1) 0,938 0,994 0,618 1,038 1,632 1,650 1,328
61(3) 0,913 0,970 1,548 1,889 1,426 1,740 1,257
104(2) 0,902 1,000 0,452 0,257 0,236 0,245 0,850
129(2) 0,896 1,000 0,099 0,345 0,409 0,469 0,928
7(2) 0,895 1,000 0,242 0,229 0,266 0,219 0,829

26(1) 0,877 1,000 0,701 0,784 0,735 0,995 1,189
132(2) 0,872 0,967 0,743 0,401 0,209 0,189 0,846
126(2) 0,865 0,998 0,238 0,242 0,271 0,237 0,836
99(1) 0,853 0,961 0,351 0,702 0,687 0,775 1,166
71(1) 0,849 0,802 0,899 1,982 2,431 2,098 0,827
46(1) 0,848 1,000 0,189 0,484 0,562 0,638 1,125

Abaixo da média: 15 10 11 10 9
Acima da média: 5 10 9 10 11
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total de vacas (x2), custo total(x3), produção de leite(y1) e lucro(y2) foi mais diverso
nesse sentido (DMUs abaixo e acima da média). É válido ressaltar que em DEA
não há nada que impeça propriedades acima ou abaixo da média, em determinado
quesito, de serem selecionadas como as mais eficientes, desde que a relação com
outras variáveis indique eficiência no processo.

Na variável lucro (y2), devido à translação de valores, qualquer DMU que apre-
sente valor inferior a 0,860 é uma DMU que obteve prejuízo na prática. Entre as
20 melhores apontadas pelo método, 6 apresentaram algum prejuízo, o que leva ao
questionamento: Elas são de fato eficientes? O que chama a atenção nessas fazen-
das diante dos dados apresentados, é que, comparativamente a outras fazendas, as
entradas delas teriam apresentado uma produção menor e um prejuízo muito maior
se sua produtividade não fosse a que possuem. Dessa forma, tais fazendas podem
avaliar se conseguem ampliar seu investimento para faturar com mais volume e obter
lucros, uma vez que a produtividade relativa não está ruim. Ao mesmo tempo, isso
evidencia que se essas fazendas com problemas financeiros estão entre as melhores, é
mais um sinal de que as DMUs intermediárias não estão bem.

Quanto às 20 piores DMUs da aplicação em Kao e Liu, uma grande predominância
de fazendas abaixo da média em todos os indicadores, sejam de entrada, ou seja de
saída, evidenciando que as fazendas menores e com menos recursos são de fato as
menos eficientes na atual amostra. Entretanto, 5 dessas piores DMUs apresentavam
área acima da média e são representantes do Cluster 3, indicando que também há
grande ineficiência entre algumas das fazendas grandes.

Em seguida, realizou-se um teste adicional em Kao e Liu para verificar o impacto
da variável Lucro. No teste principal citado anteriormente, o indicador foi incluído,
e no outro teste em questão, foi excluído. A presença do indicador implicou uma
diferença no índice de eficiência em aproximadamente 90% das DMUs. Dessa forma,
a atual pesquisa sugere que deixar tal indicador de fora da análise pode modificar
significativamente o ranking de melhores DMUs, e também a tomada de decisão, de
forma que a sua ausência não é recomendada.

A seguir, os testes são realizados separadamente para cada cluster. A tabela 4.6 em
suas primeiras colunas se refere aos 20 melhores do Cluster 1, depois aos 20 melhores
do Cluster 2, e por fim, aos 20 melhores do Cluster 3. Nas colunas "Ind. C1/C2/C3" e
na denominada como "Ind. geral" há um comparativo entre o índice de Chen e Klein
(1997) da DMU no próprio cluster com o seu desempenho no grupo geral (com as 138
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Tabela 4.6: Ranking - 20 melhores de cada um dos 3 clusters

R. Faz. Ind. C1 Ind. Geral Faz. Ind. C2 Ind. Geral Faz. Ind. C3 Ind. Geral

1 28 1,000 1,000 43 0,953 0,238 72 1,000 -

2 64 1,000 1,000 129 0,909 0,896 107 1,000 0,996

3 128 1,000 1,000 134 0,894 0,345 61 0,935 0,913

4 19 0,998 1,000 96 0,886 1,000 116 0,931 0,775

5 69 0,980 0,974 147 0,878 1,000 10 0,869 -

6 50 0,924 0,938 67 0,843 0,536 90 0,821 0,839

7 23 0,894 0,950 76 0,837 0,829 113 0,804 0,683

8 46 0,858 0,848 27 0,833 0,503 81 0,738 0,563

9 71 0,836 0,849 146 0,820 0,673 24 0,705 0,664

10 14 0,835 0,844 54 0,801 0,745 57 0,700 0,649

11 26 0,809 0,877 79 0,797 0,839 63 0,692 0,627

12 88 0,796 0,843 104 0,790 0,902 36 0,673 0,534

13 99 0,784 0,853 42 0,789 0,505 5 0,668 -

14 29 0,777 0,833 3 0,785 0,617 33 0,667 0,523

15 97 0,758 0,795 100 0,784 0,754 77 0,664 0,618

16 48 0,756 0,790 56 0,779 0,520 39 0,663 0,550

17 108 0,744 0,818 144 0,773 0,821 35 0,639 0,500

18 124 0,742 0,802 7 0,771 0,895 141 0,619 -

19 114 0,740 0,800 126 0,766 0,865 38 0,613 0,522

20 70 0,739 0,750 132 0,747 0,872 30 0,602 0,486

DMUs).

O Cluster 1, cujas DMUs possuem um padrão que tende a possuir área abaixo da
média e valores acima da média em outros indicadores, foi o que apresentou mais re-
presentantes entre os mais eficientes de forma geral, e era esperado que o desempenho
nesse cluster não fosse tão diferente quanto comparado à aplicação principal, como
se observa na tabela 4.6, afinal o cluster já apresentava a maioria das DMUs eficientes
mesmo no teste principal. Nesse contexto, uma unidade fuzzy se apresentou entre
as mais eficientes, evidenciando a importância de se aplicar os métodos fuzzy, afinal
sem eles, essas fazendas não estariam presentes na análise, e informações impor-
tantes poderiam ser perdidas para as agências de desenvolvimento e pesquisadores
envolvidos.
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O Cluster 2, referente às fazendas que em geral apresentaram valores abaixo da mé-
dia em todos os indicadores, apresentou grande homogeneidade e embora no ranking
geral apresente 2 das fazendas eficientes, em seu ranking específico não apresentou
fazendas eficientes, indicando que não houve uma DMU que dominasse tanto o ce-
nário pessimista como o cenário otimista, pois se isso ocorresse, seria indicada como
eficiente no cálculo unificado. Ainda assim, com o ranking das DMUs desse cluster,
essas fazendas podem servir de referência para suas similares, possibilitando uma
análise mais precisa por parte das agências de desenvolvimento. Quando se afirma
"referência" no contexto desse trabalho, está no sentido de "exemplar", fazendas com
bons resultados a serem estudadas como um bom exemplo para as demais. Um
conceito ainda mais específico de "referência" pode ser encontrado na literatura de
DEA ao se tratar das respostas do modelo na versão do envelope, em que cada DMU
ineficiente possui uma outra mais eficiente e específica de referência para si (LOTFI
et al. (2020). Tal abordagem pode ser realizada em estudos futuros.

Na tabela 4.6, o que se observa nas 20 mais eficientes do Cluster 3, é a presença de
várias fazendas que haviam sido excluídas por serem outliers na análise anterior. Com
isso, a divisão em grupos permitiu que tais fazendas não só participassem da análise
como também fosse mostrado que elas estão entre as melhores quando comparadas
com fazendas de características similares. Esse grupo teve pouca representatividade
entre as mais eficientes do grupo geral, e ter fazendas exemplares que podem servir
para estudos direcionados ao próprio grupo pode ser mais efetivo que comparar
com unidades que são eficientes na análise principal, porém cuja natureza é muito
diferente da delas.

4.2.2 Aplicação no modelo fuzzy de Bhardwaj et al.

Na tabela 4.7, são apresentadas as vinte DMUs mais eficientes da aplicação no mo-
delo de Bhardwaj et al. O modelo fuzzy de Bhardwaj et al. foi inspirado no clássico
DEA CCR, e por esse motivo seus resultados são comparados na tabela, e no caso
de unidades fuzzy, considerou-se o valor central apenas, uma vez que esse modelo
clássico não leva em consideração números fuzzy (que além do valor central, tam-
bém possuem mínimo e máximo). O rankeamento das unidades de Bhardwaj et al.
apresentado na tabela é resultado da aplicação dos dados na denominada matriz de
preferência de Wang et al. (2009), em um método de rankeamento de números fuzzy
apontado no artigo de Bhardwaj et al. (2018) como método ideal para classificar suas
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DMUs. A aplicação no modelo de Bhardwaj et al. aponta um valor pessimista, um
valor central, e um valor otimista para cada DMU. No caso de DMUs de valores
nítidos, tais valores são equivalentes. Por exemplo, a resposta sobre a eficiência da
DMU nítida 23 apresenta os seguintes valores após a aplicação do modelo: (1,000;
1,000; 1,000); a DMU nítida 76 apresenta valores de (0,983; 0,983; 0,983), e assim por
diante. Entretanto, a DMU fuzzy 68, possui resultados variados como (0,334; 0,594;
1,000). Como não houve nenhum número fuzzy entre as 20 mais eficientes, optou-se
por apresentar apenas a média dos resultados mínimo, central e máximo do modelo
na tabela 4.7. Nos apêndices, em A.7, se encontra o ranking completo do modelo de
Bhardwaj et al. com 138 DMUs, também com o valor central.

Quanto às vinte melhores DMUs da aplicação em Bhardwaj et al., houve nove em
comum com as de Kao e Liu (DMUs: 23, 26, 28, 50, 96, 104, 129, 132, 147 - 4 do Cluster 1,
e 5 do Cluster 2). Houve grande presença de DMUs com valores abaixo da média entre
as entradas. Da mesma forma que em Kao e Liu, as DMUs do Cluster 3 tiveram pouca
representatividade entre as melhores, e no caso, nenhuma representante. Quatro
das melhores DMUs apresentaram algum prejuízo real, enquanto em Kao e Liu, seis
apresentaram prejuízo real. O fato de empresas com prejuízo figurarem entre as mais
eficientes se deve à translação dos dados, em que o modelo não distingue DMUs que
estejam com saldo positivo ou negativo. Na prática, uma DMU simultaneamente
com prejuízo e eficiente, é uma DMU que, com base nas entradas que possui, teria
um prejuízo maior ou muito maior se sua produtividade fosse como a daquelas com
índice pior, e da mesma forma, se está com produtividade elevada, faltam poucos
ajustes para que supere seu problema.

Quanto às vinte piores DMUs do modelo de Bhardwaj et al., há significativa
presença das fazendas do Cluster 2 (fazendas pequenas em todos os indicadores) e
fazendas do Cluster 3 (fazendas grandes em todos indicadores). Entre as piores, há
12 em comum com as apontadas pelo modelo de Kao e Liu. Pode-se questionar: As
DMUs apontadas como eficientes e não eficientes pelos dois métodos não deveriam
apresentar maior quantidade de DMUs em comum? A resposta é que não necessa-
riamente, pois um dos modelos, mais flexível, ligados de alguma forma ao modelo
clássico BCC, como Kao e Liu, consideram retornos variados à escala, enquanto mode-
los ligados ao CCR, como o de Bhardwaj et al. consideram apenas retornos constantes
à escala. Características de cada um desses retornos são descritas na literatura sobre
DEA, como por exemplo em Lotfi et al. (2020). Optou-se por aplicar modelos das
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Tabela 4.7: 20 melhores DMUs em Bhardwaj et al. com 138 fazendas

Faz. (clust.) Índice CCR X1 X2 X3 Y1 Y2

23(1) 1,000 1,000 0,858 1,680 0,824 1,278 1,272

26(1) 1,000 1,000 0,701 0,784 0,735 0,995 1,189

28(1) 1,000 1,000 0,397 1,132 1,575 1,819 1,475

80(1) 1,000 1,000 0,646 0,519 0,696 0,785 0,969

96(2) 1,000 1,000 0,568 0,367 0,202 0,211 0,868

108(1) 1,000 1,000 0,629 0,605 0,679 0,894 1,109

129(2) 1,000 1,000 0,099 0,345 0,409 0,469 0,928

147(2) 1,000 1,000 0,304 0,372 0,205 0,201 0,847

50(1) 0,989 0,989 0,618 1,038 1,632 1,650 1,328

54(2) 0,989 1,000 0,695 0,328 0,372 0,434 0,932

76(2) 0,983 1,000 0,174 0,337 0,302 0,370 0,917

29(1) 0,974 0,974 0,464 0,822 1,391 1,279 1,084

104(2) 0,947 1,000 0,452 0,257 0,236 0,245 0,850

132(2) 0,942 0,942 0,743 0,401 0,209 0,189 0,846

114(1) 0,940 0,940 0,400 0,855 1,396 1,291 1,040

88(1) 0,934 0,934 0,828 0,965 1,087 1,304 1,211

74(1) 0,933 0,933 0,475 0,631 0,982 0,924 0,900

100(2) 0,930 0,948 0,415 0,361 0,319 0,371 0,916

124(1) 0,926 0,926 0,513 0,962 0,847 1,016 1,167

84(2) 0,924 0,931 0,278 0,313 0,479 0,396 0,785

Abaixo: 20 17 15 13 11

Acima: 0 3 5 7 9
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2 naturezas no presente trabalho para que o gestor possa verificar, baseado em cada
uma das duas possibilidades, aquelas que serão as fazendas eficientes.

Tabela 4.8: 20 mais eficientes em cada cluster no modelo de Bhardwaj et al.

R. Faz. Índ. C1 Ind. Geral Faz. Índ. C2 Índ. Geral Faz. Índ. C3 Índ. Geral
1 23 1,000 1,000 54 1,000 0,989 10 1,000 -
2 26 1,000 1,000 76 1,000 0,983 61 1,000 0,868
3 28 1,000 1,000 96 1,000 1,000 72 1,000 -
4 108 1,000 1,000 129 1,000 1,000 90 1,000 0,886
5 50 0,989 0,989 67 0,984 0,902 116 1,000 0,818
6 80 0,972 1,000 147 0,960 1,000 38 0,956 0,802
7 29 0,971 0,974 27 0,951 0,855 107 0,938 0,811
8 114 0,940 0,940 104 0,951 0,947 113 0,931 0,762
9 88 0,934 0,934 100 0,949 0,930 5 0,926 -

10 124 0,926 0,926 84 0,931 0,924 63 0,884 0,699
11 128 0,923 0,924 3 0,930 0,898 35 0,875 0,739
12 74 0,921 0,933 79 0,913 0,901 81 0,874 0,662
13 99 0,904 0,905 45 0,911 0,906 142 0,861 0,714
14 89 0,899 0,899 62 0,905 0,833 36 0,860 0,726
15 133 0,898 0,900 132 0,899 0,942 57 0,858 0,702
16 65 0,895 0,895 42 0,895 0,838 130 0,854 0,715
17 69 0,885 0,885 78 0,879 0,857 18 0,839 0,692
18 22 0,880 0,880 140 0,866 0,840 33 0,837 0,607
19 70 0,878 0,878 144 0,860 0,872 135 0,800 0,676
20 19 0,876 0,876 126 0,836 0,864 39 0,756 0,623

Uma análise da eficiência nos três clusters em Bhardwaj et al. também foi realizada,
conforme tabela 4.8. Assim como no modelo de Kao e Liu, houve destaque para o
Cluster 1 entre as mais eficientes. O Cluster 3, apesar de possuírem um valor elevado em
todos os indicadores (inclusive volume de produção e lucro), apresentou um resultado
médio menos eficiente que os demais clusters no teste principal com 138 fazendas, o
que demonstra que nos dados presentes, aumentar a capacidade da empresa ou ser
grande não é garantia de ser produtivo. Também devido à clusterização, algumas
fazendas que anteriormente não eram analisadas por serem outliers, agora puderam
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ter a sua eficiência encontrada no Cluster 3, figurando inclusive entre as melhores de
seu grupo. Ao contrário da análise em Kao e Liu, houve unidades eficientes dentro
do Cluster 2. Conforme se observa na tabela, não necessariamente será equivalente o
ranking entre as DMUs da aplicação em um único cluster em comparação a às mesmas
DMUs na aplicação geral nas 138 fazendas.



Capítulo 5

Conclusões

O Brasil é um dos maiores produtores globais de leite, e diante de desafios econômicos
e baixa produtividade em relação a outras nações, foi proposto avaliar a eficiência de
fazendas produtoras de leite em duas das regiões mais relevantes do setor no país:
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Para buscar essa resposta, utilizou-se a clássica
técnica de avaliação de eficiência conhecida como Análise Envoltória de Dados - DEA
assim como modelos mais avançados como Fuzzy DEA.

O objetivo principal de encontrar as fazendas mais eficientes da região em estudo
foi alcançado. Esses dados são importantes para que as agências de desenvolvimento
envolvidas investiguem e acompanhem mais facilmente a realidade das diversas fa-
zendas pesquisadas e direcionem suas políticas com maior precisão, podendo inclu-
sive investigar quais práticas levaram as mais eficientes a essa condição de destaque
no contexto de seu tipo de fazenda, assim como as menos eficientes.

Quanto aos objetivos específicos, o primeiro deles visava realizar o tratamento
de dados, incluindo: a definição dos indicadores, normalização, redução de outliers,
clusterização e adaptação de números negativos em DEA. Essa busca foi alcançada,
de forma que sua explicação no capítulo de metodologia pode auxiliar outros pesqui-
sadores em estudos futuros, com destaque para a explicação de como transladar os
dados negativos em diferentes anos nos dados, prevenindo o pesquisador de cometer
determinados erros. Além disso, como resultado da clusterização, a comparação de
uma classificação das fazendas em um grupo geral em relação a uma classificação es-
pecífica em cada um dos três subgrupos permitiu análises mais ricas no capítulo 4. A
quantidade de outliers retirados também foi menor após a realização da clusterização,
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reforçando que essa prática pode ser positiva quando associada a DEA.

Houve êxito na busca do segundo objetivo específico, de aplicar a metodologia
fuzzy DEA em dois dos principais modelos existentes para dados incertos/incom-
pletos. Primeiramente, realizou-se mais uma aplicação prática na literatura para o
relevante modelo de Kao e Liu (2000), permitindo comparações com outros trabalhos.
E também é importante que o novo modelo de Bhardwaj et al. (2018), que corrige o
relevante modelo de Wang et al. (2009), tenha uma nova aplicação com dados reais
além do próprio artigo, algo que estava faltando na literatura. O terceiro objetivo
específico, de comparar os resultados dos diferentes modelos aplicados foi realizado
com sucesso no capítulo 4, com o auxílio de diversas tabelas.

Quanto ao quarto objetivo específico, de interpretar e organizar os resultados de
forma a auxiliar os tomadores de decisão, também houve êxito. Na análise dos
resultados, observou-se grande presença de fazendas de área abaixo da média tanto
entre as mais eficientes quanto entre as menos eficientes. Fazendas maiores, com mais
vacas e com maior custo, representadas no Cluster 3, não se apresentaram entre as mais
eficientes, ou seja, não alcançaram saídas que compensassem as entradas da mesma
forma que parte das fazendas menores. Parte dessas fazendas de indicadores mais
elevados figurou inclusive entre as menos eficientes em todos os modelos testados.
A presença maior de representantes do Cluster 1 entre as fazendas mais eficientes em
todos os testes indica que é possível ser produtivo com uma área menor, e muitos
produtores podem ter investido dinheiro de forma desnecessária nesse fator, dinheiro
que está em estoque de capital, com baixa liquidez, e poderia, por exemplo, ser
redirecionado para investimentos de maior qualidade. Diversas outras análises diante
dos resultados obtidos foram apresentadas ao longo do capítulo 4.

Há ainda mais contribuições. Os dados disponibilizados podem servir para testes
empíricos de outros pesquisadores em DEA ou mesmo em outros métodos. Em mais
uma contribuição, o presente estudo também demonstrou que uma análise DEA que
não leva em consideração o lucro, e apenas o volume produzido, está deixando de
lado um importante indicador para as fazendas. Observou-se que muitos autores de
trabalhos correlatos deixaram de considerar esse indicador em seus estudos. Testes
realizados no modelo de Kao e Liu (2000) demonstram uma diferença significativa
no índice em aproximadamente 90% das DMUs quando se retira o indicador lucro e
é deixado apenas o indicador de volume como saída. Um estudo que avalia apenas
o volume produzido poderia considerar como exemplar uma fazenda que na prática
apresenta resultados econômicos ruins.
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Como limitações do estudo, análises direcionadas à realidade de cada fazenda de-
mandam maiores investigações e nova coleta de dados, de forma que a identificação
da eficiência das fazendas é um primeiro passo nessa busca. Para a realização de um
estudo futuro sobre análise de desempenho, espera-se que as agências de desenvol-
vimento investiguem, através de novas visitas, quais as características encontradas
nas melhores e piores fazendas segundo as classificações encontradas. Por que de-
terminadas fazendas foram consideradas mais eficientes que as outras na prática? É
possível investigar entre as menos eficientes, por exemplo: se há problemas relativos
aos insumos e processos de produção; se há coleta ou armazenamento ineficiente do
leite; se há um planejamento equivocado do intervalo entre partos das vacas; se as
fazendas investiram em uma área maior que a necessária; se as fazendas investiram
em equipamentos ou suprimentos muito caros de forma desnecessária etc. É possível
coletar inclusive informações que não foram disponibilizadas como escolaridade da
mão de obra e topografia.

Como indicação para trabalhos futuros é sugerido que se adicionem outros indi-
cadores à análise como qualidade do leite ou estoque de capital da fazenda, cujos
dados já estão disponíveis, e apenas não foram utilizados nesse estudo. Também é
interessante que se apliquem outros modelos Fuzzy DEA, muitos destes listados em
Lotfi et al. (2020), e seja realizada uma comparação entre eles. A aplicação de um
modelo orientado a envelope, que não foi utilizado no presente estudo, pode indicar
facilmente as DMUs de referência específicas para cada uma das DMUs não eficientes,
sendo também outra abordagem interessante diante dos dados disponíveis.



68



Apêndice A

Apêndice

69



70 Apêndice

Tabela A.1: Dados normalizados e suas estatísticas

Fazenda X1 X2 X3 Y1 Y2

1 2,202 2,622 1,812 2,536 2,008

2 0,965 1,121 1,363 1,216 0,923

3 0,248 0,478 0,441 0,499 0,917

4 0,729 1,655 1,786 1,735 0,886

5 4,737 1,465 1,413 1,467 0,989

6 0,420 0,350 0,493 0,418 0,907

7 0,242 0,229 0,266 0,219 0,829

8 0,911 1,321 1,302 1,297 1,088

9 0,381 0,997 1,279 1,135 0,932

10 3,221 1,387 1,021 1,276 1,171

11 0,819 0,923 1,084 1,036 0,904

12 1,385 0,674 0,920 0,560 0,609

13 0,559 0,508 0,538 0,568 0,932

14 1,115 1,790 2,031 2,047 1,072

15 5,961 2,873 3,088 3,302 1,746

16 0,909 1,125 1,292 1,261 1,048

17 1,953 1,590 0,934 0,702 0,825

18 1,572 0,878 0,889 0,822 0,786

19 1,215 2,076 2,184 2,405 1,479

20 0,712 2,239 2,338 1,765 0,917

21 0,563 0,735 1,001 0,741 0,796

22 0,745 1,041 0,911 1,076 0,949

23 0,858 1,680 0,824 1,278 1,272

24 1,758 0,878 0,706 0,716 1,047

25 0,745 1,064 1,535 1,363 1,007

26 0,701 0,784 0,735 0,995 1,189

27 0,397 0,706 0,519 0,605 0,828

28 0,397 1,132 1,575 1,819 1,475

29 0,464 0,822 1,391 1,279 1,084

30 2,470 1,184 1,379 1,120 1,014

31 0,265 0,269 0,307 0,275 0,824

32 1,162 0,789 0,755 0,791 0,966

33 1,672 2,109 2,303 1,793 0,636

34 0,664 0,429 0,254 0,219 0,853
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Fazenda X1 X2 X3 Y1 Y2

35 1,290 0,921 0,732 0,749 0,926

36 1,332 1,008 0,799 0,805 0,963

37 0,251 0,527 0,515 0,383 0,703

38 2,037 0,951 0,590 0,680 0,904

39 1,407 1,304 0,826 0,736 0,982

40 0,599 0,662 0,918 0,849 0,914

41 0,856 0,492 0,454 0,454 0,882

42 0,520 0,474 0,572 0,577 0,854

43 0,480 0,992 0,892 0,701 0,722

44 0,671 1,168 1,366 1,316 1,059

45 0,166 0,300 0,347 0,356 0,834

46 0,189 0,484 0,562 0,638 1,125

47 1,335 0,542 0,456 0,377 0,931

48 1,031 1,694 1,375 1,494 1,257

49 0,745 1,292 1,789 1,617 1,018

50 0,618 1,038 1,632 1,650 1,328

51 0,389 0,566 0,717 0,670 0,914

52 1,109 1,097 1,282 1,275 0,986

53 0,530 0,436 0,437 0,379 0,831

54 0,695 0,328 0,372 0,434 0,932

55 1,258 1,047 1,264 1,237 1,021

56 0,286 0,547 0,598 0,528 0,910

57 2,861 1,650 1,931 1,739 1,072

58 1,198 1,104 0,731 0,780 1,151

59 0,698 1,064 0,626 0,692 0,855

60 0,721 4,260 5,011 3,728 1,710

61 1,548 1,889 1,426 1,740 1,257

62 0,503 0,460 0,647 0,566 0,797

63 1,656 1,728 1,857 1,710 0,774

64 1,325 2,344 2,511 2,594 1,517

65 0,406 0,715 0,858 0,934 0,999

66 4,736 4,895 2,877 4,117 2,397

67 0,268 0,456 0,657 0,610 0,838

68 0,334 0,386 0,554 0,450 0,938
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Fazenda X1 X2 X3 Y1 Y2

69 1,010 1,480 1,880 2,028 1,290

70 0,828 1,092 1,724 1,541 0,907

71 0,899 1,982 2,431 2,098 0,827

72 2,546 3,044 3,066 3,261 1,467

73 0,793 0,600 0,485 0,470 0,846

74 0,475 0,631 0,982 0,924 0,900

75 0,620 0,504 0,619 0,631 0,943

76 0,174 0,337 0,302 0,370 0,917

77 1,369 1,034 0,669 0,676 0,988

78 0,963 0,355 0,260 0,255 0,857

79 0,687 0,693 0,249 0,249 0,897

80 0,646 0,519 0,696 0,785 0,969

81 1,502 2,068 1,899 1,669 0,866

82 1,162 1,073 1,095 1,099 0,944

83 0,970 1,257 1,255 1,320 0,995

84 0,278 0,313 0,479 0,396 0,785

85 0,418 0,445 0,498 0,417 0,874

86 0,397 0,985 0,841 0,895 0,975

87 1,151 1,021 0,740 0,821 1,003

88 0,828 0,965 1,087 1,304 1,211

89 0,540 0,778 0,986 1,082 1,059

90 2,004 1,227 1,852 1,746 0,967

91 0,911 0,376 0,281 0,209 0,798

92 0,985 0,395 0,365 0,288 0,820

93 1,192 0,938 0,834 0,967 1,127

94 0,911 0,768 0,749 0,793 0,931

95 0,620 1,107 1,215 1,271 1,132

96 0,568 0,367 0,202 0,211 0,868

97 0,911 1,217 1,389 1,532 1,184

98 1,088 2,562 2,068 2,712 1,809

99 0,351 0,702 0,687 0,775 1,166

100 0,415 0,361 0,319 0,371 0,916

101 0,338 0,461 0,475 0,366 0,743

102 0,337 0,414 0,304 0,283 0,854
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Fazenda X1 X2 X3 Y1 Y2

103 1,263 0,637 0,494 0,507 0,912

104 0,452 0,257 0,236 0,245 0,850

105 1,358 0,921 0,565 0,439 0,731

106 0,869 0,901 0,602 0,565 0,964

107 2,608 2,650 2,056 2,332 1,434

108 0,629 0,605 0,679 0,894 1,109

109 1,551 1,841 2,476 3,212 1,877

110 0,637 0,421 0,440 0,414 0,826

111 0,800 0,733 0,704 0,761 0,968

112 0,546 0,745 0,817 0,824 0,931

113 1,849 1,369 1,419 1,440 1,149

114 0,400 0,855 1,396 1,291 1,040

115 0,820 0,950 1,014 1,018 1,118

116 1,515 1,010 1,182 1,240 1,213

117 0,364 0,372 0,383 0,358 0,879

118 0,927 0,521 0,450 0,424 0,847

119 0,505 0,588 0,644 0,653 0,961

120 0,356 0,254 0,256 0,222 0,836

121 0,629 0,626 0,491 0,549 0,948

122 0,679 0,530 0,436 0,394 0,872

123 0,610 0,671 0,731 0,730 0,947

124 0,513 0,962 0,847 1,016 1,167

125 0,955 1,059 0,891 1,011 1,035

126 0,238 0,242 0,271 0,237 0,836

127 0,791 0,644 0,447 0,381 0,788

128 0,469 1,341 2,297 1,987 0,865

129 0,099 0,345 0,409 0,469 0,928

130 1,482 1,047 0,902 0,885 0,939

131 1,093 0,541 0,559 0,621 0,908

132 0,743 0,401 0,209 0,189 0,846

133 0,582 0,894 1,179 1,261 1,190

134 0,769 0,662 0,741 0,653 0,796

135 1,739 0,963 0,794 0,736 0,939

136 0,664 0,626 0,530 0,484 0,839
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Fazenda X1 X2 X3 Y1 Y2

137 0,977 0,849 0,961 0,923 0,834

138 0,772 0,751 0,542 0,500 0,872

139 0,849 0,948 1,057 0,846 0,678

140 1,225 0,619 0,307 0,313 0,896

141 3,394 3,192 2,692 2,356 1,094

142 2,682 1,098 1,077 1,034 0,952

143 0,382 0,426 0,378 0,347 0,854

144 0,431 0,282 0,265 0,246 0,875

145 0,633 0,653 0,479 0,461 0,788

146 0,412 0,449 0,420 0,414 0,955

147 0,304 0,372 0,205 0,201 0,847

148 0,383 0,363 0,238 0,206 0,823

Média 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

D. Pad. 0,859 0,732 0,730 0,744 0,254

Min. 0,099 0,229 0,202 0,189 0,609

Max. 5,961 4,895 5,011 4,117 2,397

Tabela A.2: Números fuzzy-trianglulares em fazendas com dados faltantes

Fazenda X1 X2 X3 Y1 Y2
6 (0,059; 0,420; 0,780) (0,094; 0,350; 0,607) (0,133; 0,493; 0,853) (0,107; 0,418; 0,730) (0,676; 0,907; 1,138)
24 (0,248; 1,758; 3,268) (0,235; 0,878; 1,521 (0,191; 0,706; 1,221) (0,184; 0,716; 1,248) (0,781; 1,047; 1,313)
30 (0,349; 2,470; 4,591) (0,317; 1,184; 2,051) (0,373; 1,379; 2,386) (0,287; 1,120; 1,953) (0,756; 1,014; 1,272)
46 (0,027; 0,189; 0,351) (0,130; 0,484; 0,839) (0,152; 0,562; 0,973) (0,164; 0,638; 1,113) (0,839; 1,125; 1,411)
47 (0,189; 1,135; 2,481) (0,145; 0,542; 0,940) (0,123; 0,456; 0,788) (0,097; 0,377; 0,658) (0,694; 0,931; 1,168)
58 (0,169; 1,198; 2,227) (0,295; 1,104,1,912) (0,198; 0,731; 1,265) (0,200; 0,780; 1,359) (0,859; 1,151; 1,444)
60 (0,102; 0,721; 1,341) (1,140; 4,260; 7,380) (1,354; 5,011; 8,667) (0,956; 3,728; 6,501) (1,275; 1,710; 2,145)
68 (0,047; 0,334; 0,621) (0,103; 0,386; 0,668) (0,150; 0,554; 0,958) (0,115; 0,450; 0,784) (0,700; 0,938; 1,177)
77 (0,193; 1,369; 2,545) (0,277; 1,034; 1,791) (0,181; 0,669; 1,157) (0,173; 0,676; 1,178) (0,736; 0,988; 1,239)
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Tabela A.3: Índices pessimistas em Kao e Liu

Faz. α(0,00) α(0,25) α(0,50) α(0,75) α(1,00) Média

2 0,660 0,680 0,724 0,745 0,747 0,711

3 0,687 0,715 0,750 0,816 0,913 0,776

4 0,849 0,853 0,856 0,856 0,856 0,854

6 0,560 0,611 0,673 0,782 0,942 0,714

7 0,673 1,000 1,000 1,000 1,000 0,935

8 0,756 0,770 0,793 0,801 0,801 0,784

9 0,684 0,704 0,723 0,740 0,756 0,721

11 0,644 0,668 0,723 0,768 0,776 0,716

12 0,439 0,449 0,461 0,505 0,539 0,479

13 0,691 0,718 0,749 0,786 0,863 0,761

14 0,895 0,914 0,917 0,917 0,917 0,912

16 0,731 0,748 0,779 0,803 0,805 0,773

17 0,588 0,601 0,619 0,634 0,634 0,615

18 0,562 0,584 0,638 0,703 0,713 0,640

19 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

20 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822

21 0,569 0,580 0,594 0,616 0,656 0,603

22 0,686 0,741 0,828 0,881 0,890 0,805

23 0,914 0,943 1,000 1,000 1,000 0,971

24 0,618 0,666 0,726 0,796 0,879 0,737

25 0,734 0,766 0,788 0,795 0,800 0,777

26 0,860 0,888 0,922 0,980 1,000 0,930

27 0,613 0,638 0,667 0,776 0,861 0,711

28 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

29 0,800 0,855 0,907 0,956 0,988 0,901

30 0,568 0,597 0,628 0,660 0,716 0,634

31 0,629 0,728 0,875 0,919 0,946 0,819

32 0,698 0,720 0,747 0,775 0,806 0,749

33 0,724 0,733 0,735 0,735 0,735 0,732

34 0,653 0,830 0,892 0,924 0,942 0,848

35 0,670 0,691 0,719 0,746 0,772 0,720

36 0,693 0,713 0,739 0,764 0,785 0,739

37 0,523 0,543 0,567 0,596 0,645 0,575

38 0,662 0,687 0,719 0,759 0,812 0,728



76 Apêndice

Faz. α(0,00) α(0,25) α(0,50) α(0,75) α(1,00) Média

39 0,705 0,725 0,750 0,773 0,784 0,747

40 0,660 0,676 0,708 0,779 0,830 0,731

41 0,658 0,686 0,719 0,775 0,847 0,737

42 0,634 0,656 0,682 0,722 0,842 0,707

43 0,516 0,530 0,555 0,587 0,615 0,561

44 0,739 0,757 0,789 0,800 0,802 0,777

45 0,634 0,673 0,897 0,959 0,969 0,826

46 0,736 0,827 0,932 1,000 1,000 0,899

47 0,566 0,619 0,682 0,757 0,887 0,702

48 0,866 0,875 0,889 0,889 0,889 0,882

49 0,816 0,837 0,839 0,839 0,839 0,834

50 0,927 0,945 0,973 0,986 0,994 0,965

51 0,669 0,689 0,712 0,743 0,815 0,726

52 0,708 0,733 0,787 0,819 0,822 0,774

53 0,623 0,649 0,680 0,742 0,804 0,700

54 0,705 0,736 0,839 0,933 1,000 0,843

55 0,719 0,739 0,775 0,808 0,812 0,771

56 0,671 0,695 0,723 0,757 0,799 0,729

57 0,775 0,808 0,811 0,811 0,811 0,803

58 0,681 0,733 0,795 0,869 0,950 0,806

59 0,624 0,647 0,676 0,725 0,758 0,686

61 0,895 0,926 0,975 0,978 0,978 0,950

62 0,592 0,613 0,639 0,728 0,835 0,681

63 0,749 0,778 0,804 0,812 0,812 0,791

64 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

65 0,720 0,738 0,770 0,843 0,896 0,793

67 0,623 0,645 0,673 0,791 0,919 0,730

68 0,575 0,626 0,688 0,767 0,929 0,717

69 0,958 0,990 0,992 0,992 0,992 0,985

70 0,808 0,852 0,872 0,877 0,880 0,858

71 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915

73 0,626 0,653 0,686 0,723 0,795 0,697

74 0,664 0,714 0,798 0,886 0,953 0,803

75 0,697 0,719 0,747 0,783 0,878 0,765



Apêndice 77

Faz. α(0,00) α(0,25) α(0,50) α(0,75) α(1,00) Média

76 0,697 0,784 1,000 1,000 1,000 0,896
77 0,585 0,632 0,690 0,758 0,834 0,700
78 0,655 0,820 0,895 0,933 0,954 0,851
79 0,697 0,886 0,947 0,977 0,995 0,900
80 0,714 0,737 0,777 0,904 1,000 0,826
81 0,722 0,747 0,767 0,768 0,768 0,754
82 0,670 0,696 0,747 0,791 0,796 0,740
83 0,719 0,758 0,824 0,843 0,844 0,798
84 0,595 0,622 0,719 0,863 0,989 0,758
85 0,652 0,677 0,707 0,744 0,815 0,719
86 0,702 0,721 0,744 0,788 0,842 0,759
87 0,725 0,748 0,777 0,806 0,829 0,777
88 0,852 0,867 0,908 0,959 0,967 0,911
89 0,755 0,773 0,815 0,878 0,901 0,824
90 0,859 0,920 0,923 0,923 0,923 0,910
91 0,606 0,719 0,797 0,841 0,869 0,766
92 0,618 0,646 0,717 0,789 0,840 0,722
93 0,809 0,831 0,860 0,888 0,914 0,860
94 0,673 0,695 0,721 0,774 0,791 0,731
95 0,789 0,799 0,825 0,847 0,851 0,822
96 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
97 0,834 0,855 0,900 0,915 0,915 0,884
99 0,852 0,880 0,912 0,950 0,992 0,917

100 0,694 0,747 0,863 0,936 0,979 0,844
101 0,555 0,577 0,604 0,641 0,699 0,615
102 0,646 0,724 0,822 0,881 0,917 0,798
103 0,673 0,703 0,738 0,777 0,851 0,748
104 0,695 1,000 1,000 1,000 1,000 0,939
105 0,536 0,557 0,584 0,612 0,651 0,588
106 0,705 0,731 0,765 0,800 0,840 0,768
107 0,989 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998
108 0,812 0,838 0,869 0,962 1,000 0,896
110 0,619 0,645 0,675 0,736 0,804 0,696



78 Apêndice

Faz. α(0,00) α(0,25) α(0,50) α(0,75) α(1,00) Média

111 0,702 0,727 0,755 0,785 0,822 0,758
112 0,671 0,690 0,712 0,764 0,795 0,726
113 0,796 0,808 0,830 0,837 0,837 0,822
114 0,808 0,848 0,888 0,929 0,958 0,886
115 0,791 0,807 0,828 0,847 0,866 0,828
116 0,847 0,859 0,874 0,888 0,901 0,874
117 0,663 0,692 0,749 0,840 0,898 0,768
118 0,631 0,658 0,691 0,748 0,812 0,708
119 0,705 0,729 0,758 0,791 0,835 0,764
120 0,640 0,906 0,970 0,980 0,984 0,896
121 0,700 0,731 0,768 0,809 0,892 0,780
122 0,650 0,679 0,714 0,780 0,842 0,733
123 0,689 0,710 0,735 0,764 0,803 0,740
124 0,837 0,861 0,888 0,916 0,942 0,889
125 0,740 0,758 0,787 0,837 0,845 0,793
126 0,653 0,937 0,985 0,994 0,996 0,913
127 0,584 0,610 0,643 0,697 0,756 0,658
128 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
129 0,708 1,000 1,000 1,000 1,000 0,942
130 0,670 0,687 0,708 0,728 0,746 0,708
131 0,672 0,697 0,727 0,765 0,856 0,743
132 0,769 0,951 0,962 0,966 0,969 0,923
133 0,834 0,845 0,858 0,885 0,902 0,865
134 0,579 0,596 0,617 0,656 0,690 0,628
135 0,676 0,696 0,721 0,746 0,768 0,721
136 0,618 0,644 0,675 0,709 0,764 0,682
137 0,599 0,628 0,690 0,753 0,764 0,687
138 0,641 0,666 0,700 0,734 0,787 0,706
139 0,499 0,536 0,597 0,636 0,642 0,582
140 0,675 0,753 0,857 0,914 0,950 0,830
142 0,670 0,684 0,717 0,750 0,755 0,715
143 0,642 0,671 0,733 0,809 0,860 0,743
144 0,668 0,878 0,955 0,983 0,999 0,897
145 0,582 0,608 0,640 0,677 0,749 0,651



Apêndice 79

Faz. α(0,00) α(0,25) α(0,50) α(0,75) α(1,00) Média

146 0,716 0,746 0,784 0,867 0,933 0,809
147 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
148 0,666 0,847 0,901 0,926 0,933 0,855

Média 0,710 0,754 0,792 0,830 0,864 0,790
Mínimo 0,439 0,449 0,461 0,505 0,539 0,479
Máximo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000



80 Apêndice

Tabela A.4: Índices otimistas em Kao e Liu

Faz. α(0,00) α(0,25) α(0,50) α(0,75) α(1,00) Média

2 0,662 0,681 0,736 0,745 0,747 0,714

3 0,697 0,720 0,750 0,920 0,913 0,800

4 0,849 0,853 0,856 0,856 0,856 0,854

6 1,000 0,977 0,933 1,000 0,942 0,970

7 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

8 0,761 0,778 0,793 0,801 0,801 0,787

9 0,700 0,710 0,723 0,740 0,756 0,726

11 0,667 0,697 0,748 0,770 0,776 0,732

12 0,440 0,451 0,464 0,538 0,539 0,486

13 0,705 0,724 0,749 0,786 0,863 0,765

14 0,910 0,915 0,917 0,917 0,917 0,915

16 0,746 0,759 0,781 0,803 0,805 0,779

17 0,588 0,601 0,619 0,634 0,634 0,615

18 0,562 0,632 0,669 0,708 0,713 0,657

19 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

20 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822

21 0,571 0,583 0,597 0,654 0,656 0,612

22 0,734 0,800 0,839 0,881 0,890 0,829

23 0,914 1,000 1,000 1,000 1,000 0,983

24 1,000 1,000 0,987 0,929 0,879 0,959

25 0,758 0,767 0,788 0,795 0,800 0,782

26 0,860 0,901 0,924 1,000 1,000 0,937

27 0,628 0,645 0,668 0,853 0,861 0,731

28 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

29 0,877 0,897 0,926 0,964 0,988 0,930

30 0,860 0,801 0,767 0,779 0,716 0,785

31 0,649 0,929 0,939 0,947 0,946 0,882

32 0,698 0,730 0,748 0,775 0,806 0,751

33 0,724 0,733 0,735 0,735 0,735 0,732

34 0,795 0,855 0,906 0,932 0,942 0,886

35 0,670 0,691 0,719 0,746 0,772 0,720

36 0,693 0,713 0,739 0,764 0,785 0,739

37 0,529 0,546 0,567 0,596 0,645 0,577

38 0,662 0,687 0,719 0,803 0,812 0,737



Apêndice 81

Faz. α(0,00) α(0,25) α(0,50) α(0,75) α(1,00) Média

39 0,705 0,725 0,750 0,773 0,784 0,747

40 0,660 0,676 0,813 0,828 0,830 0,761

41 0,678 0,696 0,720 0,855 0,847 0,759

42 0,640 0,659 0,709 0,841 0,842 0,738

43 0,523 0,533 0,603 0,609 0,615 0,577

44 0,746 0,773 0,794 0,800 0,802 0,783

45 0,653 0,946 0,948 0,959 0,969 0,895

46 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

47 1,000 1,000 0,930 0,894 0,887 0,942

48 0,872 0,885 0,889 0,889 0,889 0,885

49 0,821 0,839 0,839 0,839 0,839 0,835

50 0,930 0,947 0,973 0,986 0,994 0,966

51 0,673 0,691 0,731 0,764 0,815 0,735

52 0,713 0,737 0,804 0,819 0,822 0,779

53 0,637 0,656 0,681 0,816 0,804 0,719

54 0,729 0,769 1,000 1,000 1,000 0,900

55 0,730 0,746 0,776 0,808 0,812 0,774

56 0,683 0,701 0,724 0,757 0,799 0,733

57 0,775 0,808 0,811 0,811 0,811 0,803

58 1,000 1,000 1,000 1,000 0,950 0,990

59 0,624 0,647 0,677 0,757 0,758 0,693

61 0,908 0,938 0,976 0,978 0,978 0,956

62 0,592 0,613 0,639 0,831 0,835 0,702

63 0,749 0,778 0,804 0,812 0,812 0,791

64 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

65 0,727 0,741 0,868 0,882 0,896 0,823

67 0,623 0,645 0,673 0,897 0,919 0,751

68 1,000 0,996 0,948 0,908 0,929 0,956

69 0,980 0,990 0,992 0,992 0,992 0,989

70 0,833 0,863 0,872 0,877 0,880 0,865

71 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915

73 0,654 0,667 0,687 0,728 0,795 0,706

74 0,709 0,838 0,871 0,921 0,953 0,858

75 0,702 0,722 0,773 0,814 0,878 0,778



82 Apêndice

Faz. α(0,00) α(0,25) α(0,50) α(0,75) α(1,00) Média

76 0,708 1,000 1,000 1,000 1,000 0,942

77 1,000 0,981 0,931 0,877 0,834 0,925

78 0,803 0,915 0,919 0,941 0,954 0,906

79 0,917 0,934 0,969 0,986 0,995 0,960

80 0,718 0,742 0,961 0,994 1,000 0,883

81 0,722 0,747 0,767 0,768 0,768 0,754

82 0,677 0,715 0,762 0,791 0,796 0,748

83 0,731 0,814 0,834 0,843 0,844 0,813

84 0,595 0,622 0,901 0,870 0,989 0,795

85 0,662 0,682 0,708 0,744 0,815 0,722

86 0,710 0,725 0,806 0,838 0,842 0,784

87 0,725 0,748 0,777 0,806 0,829 0,777

88 0,852 0,867 0,945 0,964 0,967 0,919

89 0,759 0,842 0,879 0,891 0,901 0,854

90 0,859 0,920 0,923 0,923 0,923 0,910

91 0,743 0,783 0,840 0,841 0,869 0,815

92 0,638 0,656 0,802 0,807 0,840 0,749

93 0,809 0,831 0,860 0,888 0,914 0,860

94 0,673 0,704 0,721 0,790 0,791 0,736

95 0,789 0,824 0,844 0,850 0,851 0,832

96 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

97 0,841 0,861 0,910 0,915 0,915 0,888

99 0,863 0,885 0,913 0,950 0,992 0,921

100 0,718 0,958 0,961 0,973 0,979 0,918

101 0,567 0,583 0,604 0,719 0,699 0,634

102 0,681 0,844 0,874 0,900 0,917 0,843

103 0,706 0,719 0,740 0,783 0,851 0,760

104 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

105 0,536 0,557 0,584 0,614 0,651 0,588

106 0,705 0,731 0,765 0,803 0,840 0,769

107 0,989 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998

108 0,824 0,844 0,870 1,000 1,000 0,908

110 0,632 0,651 0,676 0,826 0,804 0,718

111 0,722 0,736 0,756 0,785 0,822 0,764



Apêndice 83

Faz. α(0,00) α(0,25) α(0,50) α(0,75) α(1,00) Média

112 0,682 0,696 0,713 0,792 0,795 0,736

113 0,796 0,808 0,832 0,837 0,837 0,822

114 0,833 0,857 0,888 0,929 0,958 0,893

115 0,791 0,807 0,828 0,847 0,866 0,828

116 0,847 0,859 0,874 0,888 0,901 0,874

117 0,677 0,699 0,889 0,894 0,898 0,811

118 0,655 0,670 0,692 0,818 0,812 0,729

119 0,717 0,735 0,758 0,791 0,835 0,767

120 0,655 0,951 0,970 0,980 0,984 0,908

121 0,733 0,748 0,769 0,814 0,892 0,791

122 0,677 0,693 0,719 0,839 0,842 0,754

123 0,700 0,716 0,736 0,764 0,803 0,744

124 0,837 0,868 0,889 0,916 0,942 0,890

125 0,740 0,758 0,830 0,844 0,845 0,803

126 0,996 0,988 0,995 0,996 0,996 0,994

127 0,584 0,629 0,649 0,752 0,756 0,674

128 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

129 0,708 1,000 1,000 1,000 1,000 0,942

130 0,670 0,687 0,708 0,728 0,746 0,708

131 0,686 0,704 0,727 0,855 0,856 0,766

132 0,946 0,951 0,962 0,966 0,969 0,959

133 0,837 0,847 0,858 0,902 0,902 0,869

134 0,587 0,601 0,617 0,680 0,690 0,635

135 0,676 0,696 0,721 0,746 0,768 0,721

136 0,643 0,657 0,676 0,714 0,764 0,691

137 0,630 0,667 0,728 0,756 0,764 0,709

138 0,641 0,666 0,701 0,738 0,787 0,707

139 0,505 0,593 0,611 0,636 0,642 0,597

140 0,817 0,877 0,918 0,940 0,950 0,900

142 0,670 0,713 0,737 0,753 0,755 0,726

143 0,665 0,683 0,830 0,860 0,860 0,780

144 0,688 0,919 0,971 0,992 0,999 0,914

145 0,582 0,624 0,645 0,753 0,749 0,671

146 0,737 0,757 0,790 0,936 0,933 0,831



84 Apêndice

Faz. α(0,00) α(0,25) α(0,50) α(0,75) α(1,00) Média

147 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

148 0,893 0,894 0,902 0,927 0,933 0,910

Média 0,756 0,791 0,821 0,854 0,864 0,817

Mínimo 0,440 0,451 0,464 0,538 0,539 0,486

Máximo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000



Apêndice 85

Tabela A.5: Ranking Kao e Liu (Índice de Chen and Klein)

Classificação Fazenda Índice BCC

1 19 1,000 1,000

2 28 1,000 1,000

3 64 1,000 1,000

4 96 1,000 1,000

5 128 1,000 1,000

6 147 1,000 1,000

7 107 0,996 1,000

8 69 0,974 0,984

9 23 0,950 1,000

10 50 0,938 0,994

11 61 0,913 0,970

12 104 0,902 1,000

13 129 0,896 1,000

14 7 0,895 1,000

15 26 0,877 1,000

16 132 0,872 0,967

17 126 0,865 0,998

18 99 0,853 0,961

19 71 0,849 0,802

20 46 0,848 1,000

21 14 0,844 0,886

22 88 0,843 0,963

23 79 0,839 0,974

24 90 0,839 0,887

25 29 0,833 0,989

26 76 0,829 1,000

27 144 0,821 0,996

28 108 0,818 1,000

29 120 0,818 0,974

30 124 0,802 0,927

31 114 0,800 0,961

32 97 0,795 0,906

33 48 0,790 0,828

34 116 0,775 0,843



86 Apêndice

Classificação Fazenda Índice BCC

35 148 0,764 0,911

36 133 0,761 0,904

37 78 0,758 0,901

38 100 0,754 0,948

39 93 0,751 0,850

40 70 0,750 0,886

41 34 0,747 0,821

42 54 0,745 1,000

43 4 0,739 0,808

44 58 0,739 0,838

45 140 0,731 0,852

46 45 0,724 0,986

47 80 0,719 1,000

48 31 0,711 0,954

49 49 0,705 0,784

50 89 0,703 0,908

51 115 0,693 0,771

52 95 0,688 0,844

53 113 0,683 0,812

54 20 0,682 0,641

55 74 0,681 0,958

56 146 0,673 0,827

57 22 0,667 0,880

58 102 0,667 0,829

59 24 0,664 0,750

60 6 0,650 0,917

61 65 0,650 0,898

62 57 0,649 0,756

63 83 0,649 0,826

64 68 0,646 0,885

65 125 0,638 0,823

66 47 0,628 0,688

67 63 0,627 0,761

68 77 0,618 0,724



Apêndice 87

Classificação Fazenda Índice BCC

69 3 0,617 0,908

70 8 0,617 0,778

71 91 0,617 0,794

72 117 0,617 0,826

73 121 0,616 0,847

74 44 0,607 0,786

75 25 0,605 0,810

76 87 0,603 0,797

77 52 0,601 0,802

78 16 0,600 0,783

79 84 0,595 0,993

80 55 0,594 0,792

81 75 0,590 0,869

82 86 0,589 0,842

83 106 0,587 0,689

84 119 0,582 0,799

85 13 0,578 0,839

86 111 0,574 0,816

87 143 0,570 0,766

88 81 0,563 0,707

89 103 0,561 0,783

90 131 0,560 0,863

91 32 0,555 0,788

92 39 0,550 0,631

93 41 0,549 0,795

94 40 0,545 0,845

95 82 0,544 0,769

96 122 0,541 0,723

97 123 0,540 0,772

98 67 0,536 0,931

99 36 0,534 0,736

100 92 0,527 0,714

101 94 0,524 0,798

102 33 0,523 0,655

103 38 0,522 0,818



88 Apêndice

Classificação Fazenda Índice BCC

104 56 0,520 0,731

105 112 0,520 0,798

106 51 0,519 0,812

107 9 0,508 0,759

108 11 0,507 0,751

109 42 0,505 0,860

110 27 0,503 0,868

111 135 0,503 0,686

112 85 0,502 0,732

113 142 0,502 0,722

114 35 0,500 0,752

115 118 0,499 0,749

116 2 0,488 0,722

117 30 0,486 0,644

118 53 0,482 0,739

119 130 0,479 0,720

120 110 0,478 0,792

121 138 0,476 0,697

122 73 0,469 0,752

123 137 0,463 0,735

124 62 0,452 0,866

125 59 0,447 0,777

126 136 0,442 0,711

127 127 0,407 0,683

128 145 0,399 0,739

129 18 0,377 0,698

130 134 0,345 0,699

131 101 0,337 0,679

132 17 0,314 0,527

133 21 0,304 0,679

134 139 0,275 0,620

135 105 0,266 0,598

136 37 0,245 0,634

137 43 0,238 0,620

138 12 0,083 0,586
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Tabela A.6: Ranking geral de cada um dos 3 Clusters em Kao e Liu

R. Faz. C1 Geral Faz. C2 Geral Faz. C3 Geral

1 28 1,000 1,000 43 0,953 0,238 72 1,000 -

2 64 1,000 1,000 129 0,909 0,896 107 1,000 0,996

3 128 1,000 1,000 134 0,894 0,345 61 0,935 0,913

4 19 0,998 1,000 96 0,886 1,000 116 0,931 0,775

5 69 0,980 0,974 147 0,878 1,000 10 0,869 -

6 50 0,924 0,938 67 0,843 0,536 90 0,821 0,839

7 23 0,894 0,950 76 0,837 0,829 113 0,804 0,683

8 46 0,858 0,848 27 0,833 0,503 81 0,738 0,563

9 71 0,836 0,849 146 0,820 0,673 24 0,705 0,664

10 14 0,835 0,844 54 0,801 0,745 57 0,700 0,649

11 26 0,809 0,877 79 0,797 0,839 63 0,692 0,627

12 88 0,796 0,843 104 0,790 0,902 36 0,673 0,534

13 99 0,784 0,853 42 0,789 0,505 5 0,668 -

14 29 0,777 0,833 3 0,785 0,617 33 0,667 0,523

15 97 0,758 0,795 100 0,784 0,754 77 0,664 0,618

16 48 0,756 0,790 56 0,779 0,520 39 0,663 0,550

17 108 0,744 0,818 144 0,773 0,821 35 0,639 0,500

18 124 0,742 0,802 7 0,771 0,895 141 0,619 -

19 114 0,740 0,800 126 0,766 0,865 38 0,613 0,522

20 70 0,739 0,750 132 0,747 0,872 30 0,602 0,486

21 133 0,717 0,761 140 0,742 0,731 130 0,595 0,479

22 4 0,712 0,739 120 0,739 0,818 142 0,590 0,502

23 93 0,685 0,751 62 0,722 0,452 135 0,588 0,503

24 49 0,684 0,705 78 0,708 0,758 18 0,496 0,377

25 58 0,670 0,739 138 0,707 0,476 105 0,469 0,266

26 20 0,655 0,682 41 0,703 0,549 12 0,434 0,083

27 89 0,636 0,703 34 0,697 0,747 17 0,381 0,314

28 95 0,635 0,688 45 0,697 0,724

29 115 0,635 0,693 117 0,691 0,617

30 80 0,614 0,719 85 0,678 0,502

31 74 0,600 0,681 148 0,678 0,764

32 83 0,599 0,649 68 0,677 0,646

33 22 0,578 0,667 102 0,669 0,667

34 25 0,576 0,605 122 0,667 0,541
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R. Faz. C1 Geral Faz. C2 Geral Faz. C3 Geral

35 65 0,569 0,650 31 0,663 0,711

36 52 0,567 0,601 47 0,653 0,628

37 125 0,563 0,638 73 0,651 0,469

38 8 0,561 0,617 136 0,648 0,442

39 121 0,560 0,616 143 0,639 0,570

40 44 0,555 0,607 6 0,637 0,650

41 55 0,544 0,594 118 0,633 0,499

42 16 0,541 0,600 110 0,594 0,478

43 13 0,540 0,578 53 0,590 0,482

44 87 0,528 0,603 84 0,578 0,595

45 86 0,516 0,589 92 0,570 0,527

46 75 0,501 0,590 145 0,560 0,399

47 103 0,500 0,561 91 0,559 0,617

48 106 0,500 0,587 127 0,515 0,407

49 119 0,497 0,582 101 0,429 0,337

50 131 0,493 0,560 37 0,365 0,245

51 111 0,489 0,574

52 32 0,478 0,555

53 82 0,468 0,544

54 123 0,458 0,540

55 2 0,449 0,488

56 40 0,449 0,545

57 112 0,445 0,520

58 94 0,444 0,524

59 9 0,443 0,508

60 11 0,441 0,507

61 51 0,430 0,519

62 59 0,392 0,447

63 137 0,389 0,463

64 21 0,209 0,304

65 139 0,201 0,275
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Tabela A.7: Ranking com 138 fazendas - Modelo de Bhardwaj et al,

Fazenda Mínimo Central Máximo

23 1,000 1,000 1,000

26 1,000 1,000 1,000

28 1,000 1,000 1,000

80 1,000 1,000 1,000

96 1,000 1,000 1,000

108 1,000 1,000 1,000

129 1,000 1,000 1,000

147 1,000 1,000 1,000

50 0,989 0,989 0,989

54 0,989 0,989 0,989

76 0,983 0,983 0,983

29 0,974 0,974 0,974

104 0,947 0,947 0,947

132 0,942 0,942 0,942

114 0,940 0,940 0,940

88 0,934 0,934 0,934

74 0,933 0,933 0,933

100 0,930 0,930 0,930

124 0,926 0,926 0,926

84 0,924 0,924 0,924

128 0,924 0,924 0,924

45 0,906 0,906 0,906

99 0,905 0,905 0,905

67 0,902 0,902 0,902

79 0,901 0,901 0,901

133 0,900 0,900 0,900

89 0,899 0,899 0,899

3 0,898 0,898 0,898

65 0,895 0,895 0,895

7 0,887 0,887 0,887

90 0,886 0,886 0,886

69 0,885 0,885 0,885

22 0,880 0,880 0,880

70 0,878 0,878 0,878
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Fazenda Mínimo Central Máximo

19 0,876 0,876 0,876

97 0,874 0,874 0,874

120 0,874 0,874 0,874

144 0,872 0,872 0,872

61 0,868 0,868 0,868

126 0,864 0,864 0,864

75 0,861 0,861 0,861

78 0,857 0,857 0,857

27 0,855 0,855 0,855

148 0,852 0,852 0,852

93 0,849 0,849 0,849

131 0,848 0,848 0,848

95 0,843 0,843 0,843

31 0,842 0,842 0,842

86 0,841 0,841 0,841

140 0,840 0,840 0,840

42 0,838 0,838 0,838

121 0,835 0,835 0,835

62 0,833 0,833 0,833

40 0,829 0,829 0,829

64 0,828 0,828 0,828

125 0,823 0,823 0,823

13 0,819 0,819 0,819

116 0,818 0,818 0,818

14 0,811 0,811 0,811

107 0,811 0,811 0,811

48 0,807 0,807 0,807

111 0,806 0,806 0,806

34 0,804 0,804 0,804

83 0,804 0,804 0,804

38 0,802 0,802 0,802

51 0,798 0,798 0,798

25 0,797 0,797 0,797

112 0,795 0,795 0,795
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Fazenda Mínimo Central Máximo

4 0,794 0,794 0,794

119 0,789 0,789 0,789

87 0,788 0,788 0,788

94 0,787 0,787 0,787

146 0,787 0,787 0,787

44 0,786 0,786 0,786

49 0,780 0,780 0,780

102 0,780 0,780 0,780

46 0,346 0,936 1,000

32 0,778 0,778 0,778

55 0,778 0,778 0,778

41 0,777 0,777 0,777

52 0,775 0,775 0,775

115 0,771 0,771 0,771

8 0,769 0,769 0,769

16 0,769 0,769 0,769

103 0,769 0,769 0,769

6 0,346 0,861 1,000

123 0,768 0,768 0,768

117 0,763 0,763 0,763

113 0,762 0,762 0,762

9 0,755 0,755 0,755

59 0,755 0,755 0,755

82 0,752 0,752 0,752

11 0,749 0,749 0,749

110 0,746 0,746 0,746

35 0,739 0,739 0,739

143 0,734 0,734 0,734

137 0,733 0,733 0,733

73 0,731 0,731 0,731

118 0,728 0,728 0,728

36 0,726 0,726 0,726

56 0,726 0,726 0,726

24 0,244 0,746 1,000
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Fazenda Mínimo Central Máximo

71 0,722 0,722 0,722

58 0,257 0,737 1,000

91 0,715 0,715 0,715

130 0,715 0,715 0,715

142 0,714 0,714 0,714

2 0,712 0,712 0,712

77 0,243 0,697 1,000

145 0,709 0,709 0,709

122 0,703 0,703 0,703

57 0,702 0,702 0,702

68 0,334 0,594 1,000

63 0,699 0,699 0,699

85 0,698 0,698 0,698

53 0,693 0,693 0,693

30 0,207 0,612 1,000

18 0,692 0,692 0,692

136 0,690 0,690 0,690

47 0,288 0,528 1,000

106 0,680 0,680 0,680

138 0,680 0,680 0,680

135 0,676 0,676 0,676

134 0,669 0,669 0,669

81 0,662 0,662 0,662

21 0,652 0,652 0,652

92 0,651 0,651 0,651

20 0,639 0,639 0,639

127 0,638 0,638 0,638

39 0,623 0,623 0,623

139 0,619 0,619 0,619

43 0,614 0,614 0,614

101 0,612 0,612 0,612

33 0,607 0,607 0,607

37 0,602 0,602 0,602

105 0,552 0,552 0,552
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Fazenda Mínimo Central Máximo

12 0,538 0,538 0,538

17 0,511 0,511 0,511

Média 0,773 0,798 0,814

Desv. Pad. 0,162 0,113 0,116

Mínimo 0,207 0,511 0,511

Máximo 1,000 1,000 1,000
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Tabela A.8: Ranking geral de cada um dos 3 Clusters em Bhardwaj et al.

Classificação Faz. Índice C1 Faz. Índice C2 Faz. Índice C3
1 23 1,000 54 1,000 10 1,000
2 26 1,000 76 1,000 61 1,000
3 28 1,000 96 1,000 72 1,000
4 108 1,000 129 1,000 90 1,000
5 50 0,989 67 0,984 116 1,000
6 80 0,972 147 0,960 38 0,956
7 29 0,971 27 0,951 107 0,938
8 114 0,940 104 0,951 113 0,931
9 88 0,934 100 0,949 5 0,926
10 124 0,926 84 0,931 63 0,884
11 128 0,923 3 0,930 35 0,875
12 74 0,921 79 0,913 81 0,874
13 99 0,904 45 0,911 142 0,861
14 89 0,899 62 0,905 36 0,860
15 133 0,898 132 0,899 57 0,858
16 65 0,895 42 0,895 130 0,854
17 69 0,885 78 0,879 18 0,839
18 22 0,880 140 0,866 33 0,837
19 70 0,878 144 0,860 135 0,800
20 19 0,876 126 0,836 39 0,756
21 97 0,874 31 0,830 141 0,748
22 93 0,849 148 0,828 24 0,851
23 131 0,845 120 0,827 105 0,666
24 86 0,843 41 0,822 30 0,717
25 95 0,843 7 0,812 12 0,653
26 75 0,836 146 0,812 17 0,625
27 64 0,828 34 0,810 77 0,361
28 121 0,827 102 0,805
29 125 0,823 117 0,800
30 13 0,813 110 0,794
31 40 0,812 73 0,791
32 14 0,811 145 0,786
33 48 0,807 118 0,769
34 111 0,805 56 0,756
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Classificação Faz. Índice C1 Faz. Índice C2 Faz. Índice C3
35 83 0,804 134 0,756
36 25 0,797 138 0,753
37 112 0,795 68 0,862
38 4 0,794 143 0,749
39 119 0,789 136 0,745
40 87 0,787 122 0,738
41 94 0,787 53 0,725
42 44 0,786 85 0,719
43 49 0,780 6 0,694
44 51 0,779 91 0,700
45 55 0,778 47 0,653
46 32 0,777 127 0,696
47 52 0,775 92 0,675
48 115 0,771 101 0,650
49 8 0,769 43 0,646
50 16 0,769 37 0,620
51 123 0,768
52 46 0,792
53 103 0,760
54 9 0,755
55 59 0,753
56 58 0,723
57 82 0,752
58 11 0,749
59 137 0,733
60 71 0,722
61 2 0,712
62 106 0,673
63 21 0,640
64 20 0,639
65 139 0,619
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