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UM MODELO DE AVALIAÇXO DE NOVAS TECNOLOGIAS: 

O CASO DO APROVEITAMENTO DOS SUBPRODUTOS DO CACAU 

RESUMO 

Autor: JOXO PIZYSIEZNIG FILHO 

Orientador; FERNANDO CURI P~RES 

Propõe-se uma abordagem slstêmlca para a 

avallaç~o econômica de novas tecnologias agrícolas. Neste 

sentIdo, através de um modelo de programaç~o linear dinâmica, 

é avallada a viabilidade econômica de novas tecnologlas 

-desenvolvidas pelo Centro de Pesquisas do Cacau da CEPLAC

para o aproveitamento de subprodutos do cacau. Experimentos 

s~o realIzados com o modelo, 

tecnologias. 

lnserlndo-se nele as novas 

As conclusões s~o: a) o alto custo de colhelta de 

frutos intelros pode lnvlablllzar todo o conjunto de novas 

tecnologias, b) n~o foi relevante (na ordem de ó%) o 

acréscimo dado pelas novas tecnologlas no patrimônio líquido 

do sistema de produç~o, c) contudo, o crescimento na massa de 

salárlos pode chegar a 40%, d) o retorno financeiro das novas 

tecnologias foi suficIente para suportar taxas de Juros n~o 

subsIdiadas e e) a presença de novas tecnologlas em nada 

alterou a conduç~o da cultura do cacau. 



xi 

As recomendações são: a) que se desenvolvam 

técnicas para reduzir o custo de colheita de frutos inteiros, 

b> utilize-se o presente modelo para estudar tais técnicas, 

c) o modelo poderá ser usado para outros estudos econÔmicos 

e, d) a par de um sistema de contabilidade de custos, o 

modelo poderá ser aplicado no planejamento de propriedades 

agrícolas. 

Os apêndices contêm uma discussão sobre a 

potencialidade da programação matemática como instrumento de 

análise econômica. 
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A MODEL TO EVALUATE NE~ TECHNOLOGIES: 

THE CASE DF UTILIZATION OF COCOA'S BYPRODUCTS 

SUMMARY 

Author: JOXO PIZYSIEZNIG FILHO 

Adviser: FERNANDO CURI PÉRES 

It 1S proposed a system approach to evaluate new 

agricultural technologies. To do so, a dinamic linear 

programming model was utilized to evaluate new technologies 

-developed by Cocoa Research Centre of CEPLAC in Brazil- that 

could turn profitable cocoa's 

realized wlth the model, 

technologies. 

byproducts. Experlments 

lnserting in it the 

were 

new 

The conclusions are: a) the high costs of 

croping the whole fruit may turn infeseable alI set of new 

tecnologies, b)it was not relevant (around 6%) the increments 

on assets given by new technologies, c) the improvements on 

the total amount of wages can reach 40%, d) the economlc 

returns of new technologies are enough 

rates without subsidies and e) the 

to support interest 

presence of new 

technologles does not change the management of coco a tlllage. 

The recommendations are: a)techniques must be 

developed to reduce thecosts of croping the whole fruit, b) 

lhe present model can be uli 11zed to test these techniques, 
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c) ~he model can be used to other economic studies and d) In 

addi~íon to a cos~ accounting system, the model may be 

applied ln farm planning. 

The appendix contains a dlScussíon about the 

potentiality of ma~hematical programmlng as an lnstrumen~ of 

economic analysis. 
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1. INTRODUÇXO E OBJETIVO. 

1.1 Avaliaç~o da pesquisa agrícola. 

Por que avaliar e analisar a pesquisa agrícola? 

A respeito desta quest~o SCHUH e TOLLINI (1983) apresentam, 

entre outras, as considerações listadas a seguir. 

1) A noç~o de que a pesquisa e geraç~o de 
tecnologias agrícolas é um importante meio de 
crescimento da produtividade na agricultura é 
amplamente aceita pelos governos e agências 
internacionais de desenvolvimento. 

2) As despesas mundiais com pesquisa 
agrícola est~o hoje na ordem de US$ 5 a & bilhões por 
ano. Os recursos usados para esse fim têm, certamente, 
usos alternativos. Neste sentido, a pesquisa é uma 
atividade econômica que requer a administraç~o de 
recursos escassos para que possa prover sua máxima 
contribuiç~o na promoç~o do bem estar. 

3) A análise econômica é um meio para 
gerar informações quantitativas que contribuem para o 
processo de decis~o que, sem esta, teria um caráter 
subjetivo e mais impreciso. 

4) O produto da 
informaç~o; este, apesar 

pesquisa é, basicamente, 
de, em geral, promover 



grandes benefícios sociais, não pode ser sempre 
vendido por um preço de mercado. Isto reforça ainda 
mais a necessidade de avaliação econômica, já que o 
preço, principal sinalizador para a tomada de decisões 
de investimento, está, neste caso, ausente. 

5) Uma vez que (em geral) os benefícios da 
pesquisa agrícola não podem ser auferidos por empresas 
privadas, haverá, por parte destas, pouco empenho no 
investimento em pesquisa. Da mesma forma, agências 
governamentais quando alocam recursos com base em puro 
julgamento informal, podem fazê-lo de forma 
insuficiente. De fato, as altas taxas de retorno 
social observadas nos investimentos passados em 
pesquisa agrícola, sugerem que há sub-investimento por 
parte destas instituições. 

ó) Sub-investimentos em pesquisas podem 
vir a sacrificar os seus retornos potenciais e a sua 
contribuição ao bem estar. De forma similar, 
super-investimentos em pesquisa, quando ocorrem, têm 
consequências comparáveis sobre os retornos e bem 
estar, pelo sacrifício de outros projetos em que os 
recursos poderiam ser melhor utilizados. 

7) A difusão de uma 
incrementar os retornos de uma 
processo de pesquisa está sendo 
as oportunidades de crescimento 
mais rapidamente identificadas. 

inovação técnica pode 
outra inovação. Se o 

monitorado e avaliado, 
dos retornos podem ser 

8) A mudança tecnológica frequentemente 
tem algum efeito deletério associado com alterações 
perversas no perfil de distribuição de renda, 
desemprego ou degradação do meio ambiente. Se estes 
efeitos puderem ser previstos, através de um modelo de 
avaliação, medidas corretivas poderão ser tomadas 
(SHUCH & TOLLINI, 1983 p. 7-3/5). 

Na literatura, grande parte dos trabalhos de 

avaliação da pesquisa agrícola tem por objetivo medir o 

retorno social auferido (abordagem "ex-post") ou potencial 

("ex-ante") dos investimentos em pesquisa. A preocupação, 

contudo, deste trabalho é para com a viabilidade técnica e 

econômica de novas tecnologias a nível de produtor. Em 



verdade. uma tecnologia só proporcionará retornos sociais se 

antes apresentar viabilidade econômica em termos privados, 

que garanta a sua adoç~o. 

1.2 Abordagens reducionistas e de sistemas 

No desenvolvimento de tecnologias agrícolas, s~o 

utilizados modelos que, em geral. tem caráter reducionista-

mecanicista, onde o reducionismo subentende a reduç~o dos 

fenômenos às suas partes básicas, enquanto o mecanicismo 

subentende que os fenômenos podem ser explicados através de 

relações de causa e ereito, de forma mec§nica ou automática 

(DILLON, 1976). Assim, o principal modelo utilizado nos 

testes de tecnologias agrícolas é o experimento em pequenas 

parcelas, onde a representaç~o de um sistema agrícola é reita 

com base no isolamento dos aspectos que se deseja estudar de 

uma determinada realidade. 

A avaliaç~o econômica dessas tecnologias, quando 

realizada, em geral, se utiliza de dados gerados nestes 

próprios experimentos. Prevalece, ent~o, a mesma abordagem 

reducionista-mecanicista dos modelos de experimentaç~o 

agrícola. Os modelos utilizados, como o da funç~o de 

produç~o. s~o especificados para um pequeno número de ratores 

e para a produç~o de um único produto. É comum também, a 

utilizaç~o de técnicas do tipo taxa interna de retorno (TIR), 

valor presente líquido (VPL) ou relaç~o custo benefício (C/B) 

(NORTON e DAVIS, 1981). Tais critérios assumem que uma 
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tecnologia é economicamente viavel (e, portanto, passível de 

ser. adotada) se os retornos por ela proporcionados superam os 

retornos que seriam obtidos a uma taxa mínima de 

atratividade, em geral, tomada no mercado financeiro. Em um 

sistema agrícola, contudo, em função de restrições de fatores 

físicos e de volume de crédito disponível, da presença de 

subsídios nas taxas de crédito rural ou, ainda, pelo maior 

grau de risco das atividades agrícolas; na margem, a taxa de 

retorno pode ser diferente da taxa de mercado. Ora, desta 

forma, a taxa relevante para a avaliação de uma nova 

tecnologia é aquela que se dá internamemte ao sistema de 

produção agrícola. Esta seria equivalente ao preço sombra do 

capital da empresa (vide Apendice 3 seção A3.4). Portanto, se 

uma nova tecnologia vem a concorrer com recursos escassos de 

um sistema agrícola, sem, contudo, compensá-lo com uma taxa 

de retorno, no mínimo, igual à menor taxa das atividades 

produtivas do sistema, isto definirá a sua inviabilidade 

neste sistema específico, impedindo a sua adoção 

Uma nova tecnologia agrícola, em geral, 

pressupõe mudança no perfil de demanda de insumos. "O termo 

'mudança tecnológica', é meramente uma forma reduzida de 

descrever uma série de (novos) fatores de produção" (Schultz, 

citado por VERA e TOLLINI, 1979 p. 94 e 95). A não 

disponibilidade, a custos razoáveis, de tais fatores, pode 

agir como elemento restritivo ao processo de adoção (PAIVA, 

1979). 



HAYAMI E RUTAN (1975), através de seu modelo de 

desenvolvimento induzido, demonstram o forte papel que o meio 

(disponibilidade de fatores) tem sobre o processo de 

desenvolvimento tecnológico da agricultura. Dessa forma, 

países como Japão e Formosa, onde a terra é escassa, 

apresentam uma preponderância de tecnologias poupadoras desse 

fator, incorporadas em fertilizantes e corretivos. Em 

contrapartida, países com abundância de terras e escassez de 

mão de obra, dentre os quais se incluem os Estados Unidos, 

Austrália e Nova Zelândia apresentam tecnologias fortemente 

baseadas na mecanização agrícola. 

Em suma, verifica-se a importância da aplicaç~o 

de modelos de desenvolvimento e avaliação de tecnologias que 

considerem o "modus operandi" dos sistemas agrícolas. 

Trata-se da aplicação na pesquisa agrícola do assim 

denominado "enfoque de sistemas", "não como alternativa ao 

processo /reducionista/, mas para seguir a partir do momento 

em que este se esgota" (GASTAL, 1980, p. 75). 

1.3 Enfoque de sistemas e programação matemática 

"O enfoque de sistemas é uma forma de pensar, e 

as técnicas que se possam aplicar são essencialmente 

incidentais" (Brockington, citado por GASTAL, 1980, p.75). Na 

avaliação econômica em agricultura, embora haja um grande 

número de modelos matemáticos de simulaç~o e otimização em 

uso, o mais largamente utilizado e compreendido é a 
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programção linear (PERRIN, sd). Os modelos de programação 

linear permitem cumprir algumas das exigências da abordagem 

de sistemas, como a consideração de um grande número de 

fatores e, ao mesmo tempo, um grande número de atividades 

produtivas disputando estes fatores. O aspecto intertemporal 

também pode ser considerado quando os modelos têm natureza 

dinâmica. 

Embora 

programação linear 

sejam numerosas 

em problemas da 

as aplicações 

agricultura, 

da 

são 

relativamente poucos os trabalhos que a utilizaram para 

avaliação elou desenvolvimento de novas tecnologias. 

PÉRES et alii (1982> estudaram a adoção de 

tecnologias recomendadas pela extenção rural a agricultores 

da região da Serra de Jaboticabal no Estado de São Paulo. Seu 

trabalho concluiu que a disputa pelo uso de máquinas e 

implementos entre as culturas, no período de preparo de 

solo, impelia os agricultores ao plantio de milho em período 

mais tardio e, consequentemente, com níveis de produtividade 

mais baixos. 

Um modelo estático de programação linear que 

considerava explicitamente o risco associado às atividades 

agropecuárias foi utilizado por AZEVEDO FILHO e PÉRES (1984> 

para analizar a competitividade da soja em uma empresa da 

região de Campinas, SP. A cultura foi considerada competitiva 

em quase todos os níveis de risco estudados, devido aos altos 

índices tecnológicos considerados. 
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PÉRES; CRUZ e PIZYSIEZNIG FILHO (1984), através 

de um modelo de programação linear dinâmica, avaliaram a 

viabilidade econômica de uma microdestilaria de álcool 

inserida em um sistema de produção agrícola na região de 

Campinas, SP. Os resultados mostraram que a microdestilaria 

se viabiliza caso a venda de álcool no mercado fosse 

permitida, possibilitando ao produtor a apropriação dos 

subsídios incorporados nos preços administrados pelo governo . 
. 

Avaliaram-se também alguns preços sombra, que demonstraram 

que o fator limitante à expansão da cultura de cana na 

propriedade não é a terra, mas o estoque de capital físico. 

GODUIN; SANDERS e HOLANDA (1980) avaliaram a 

adoção da cultura de sorgo por agricultores no Nordeste do 

Brasil, através de um modelo de programação linear modificado 

conforme o modelo MOTAD de Hasell. Concluíram que a avalição 

"ex-ante" de novas tecnologias pela simulação das condições 

da empresa rural mostrou-se útil para a verificação de sua 

viabilidade e para o levantamento das restrições à adoção. 

PALMA (1983) sugere que o modelo de programção 

linear desenvolvido na Purdue University por McCarl e outros 

e grandemente modificado e adaptado às caracteristicas da 

agricultura brasileira por Sugai e outros, poderia ser usado 

para verificar a viabilidade de novas tecnologias produzidas 

pela pesquisa. 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 

de São Paulo S/A-IPT (SÃO PAULO, 1985) desenvolveu trabalhos 
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de modelagem, via programaç~o linear, de usinas de álcool 

para o teste de novas tecnologias. Tais modelos permitiram 

captar interrelações entre as tecnologias testadas. 

1.4 Objetivo. 

O objetivo da presente dissertaç~o é realizar a 

avaliaç~o econômica a nível de produtor das tecnologias de 

aproveitamento de subprodutos do cacau geradas por um projeto 

de pesquisa tecnológica do Centro de Pesquisas do Cacau, 

denominado de PAI - Projeto de Aproveitamento Integral de' 

Recursos. 

Um modelo de programaç~o linear seria bastante 

adequado ao tratamento do objetivo aqui proposto. Este 

instrumento permitiria, além da modelagem do meio ou sistema 

de produç~o, a incorporaç~o das interrelações que as 

tecnologias geradas pelo projeto PAI teriam com o sistema em 

geral. 
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2. O CASO DO APROVEITAMENTO DOS SUBPRODUTOS DO CACAU. 

2.1 Importância econômica 

A cacauicultura gerou 3~ do total de nossas 

exportações em 1985 (US$800 milhões aproximadamente). Mas 

sua importância econÔmica cresce muito mais quando se enfoca 

o aspecto regional. Na regi~o Norte/Nordeste, o cacau é o 

principal produto agrícola de exportação. A "grande região 

cacaueira da Bahia" é composta de 102 municípios, 

101 mil km2, 2,4 milhões de habitantes e é responsável por 

85~ da produção nacional. O cacau é o sustentáculo econômico 

desta regi~o, mantendo o emprego de mais de 50~ da população 

economicamente ativa. Em outras regiões, a cacauicultura 

também tem se expandido, como na Amazônia, que já atingiu 

perto de 10% da produç~o nacional. Concentra-se em RondÔnia 
l'\iL 

64% da área da plantada região (FGV, 1985). 
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o cacau é uma cultura que usa mão de obra 

intensivamente. É perene, restrita a climas tropicais e sua 

produção comercial se dá sómente a partir do 5 Q ano após o 

plantio. No Brasil, o período de colheita se estende pelo ano 

todo, com um intervalo de dezembro a março (paradeiro), um 

pico entre abril e agosto <temporão) e outro entre setembro e 

novembro (safra). O volume de produção é altamente dependente 

do clima. 

2.2 História da tecnologia do cacau 

A cacauicultura baiana foi marcada por períodos 

alternados de euforia e depressão. Inicialmente, com preços 

compensadores e cacauais novos, a cultura se expandiu 

vertiginosamente desde o início de sua exploração no Brasil, 

em 1860, até a crise de 1929 (vide Figura 2.1), quando a 

queda na renda disponível nos países consumidores reduziu os 

preços do produto. A crise de 1929 suscitou a criação do 

ICB-Instituto de Cacau da Bahia em 1931. O ICB proveu crédito 

de curto e longo prazo aos produtores, construiu cerca de 500 

quilometros de rodovias na região produtora de cacau e 

difundiu alguns trabalhos de pesquisa e experimentação. 

Posteriormente, o ICB entrou na comercialização para garantir 

preços aos cacauicultores. Este 

aos plantios realizados durante 

apoio institucional, aliado 

a década de 20, resultou em 

sucessivos recordes na produção baiana (CEPLAC,1977). 
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Figura 2.1 Evoluç~o da produç~o de cacau no Bras i 1 (Ano 

agrícola maio/abri 1) Período 1860/1977. 

(Fonte: CEPLAC, 1977). 
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Os anos da 2& guerra mundial foram marcados pela 

queda nas cotações do cacau, em função da desorganização dos 

mercados e transportes, levando também a uma redução na 

produção mundial de 798 mil toneladas em 1939/40 para 605 mil 

em 1942/43. 

Na década de 50 a produção passou por períodos 

de muita irregularidade, com secas em 1951 e 1952 e chuvas 

excessivas em 1957 e 1958, determinando uma alta incidência 

de podridão parda (FGV, 1985). Em fevereiro de 1957 o 

ambiente era de crise, causada por uma renitente baixa nas 

cotações internacionais do cacau. Nesta conjuntura, em 

20.02.1957, é instituida a CEPLAC (Comissão Executiva do 

Plano da Lavoura Cacaueira). Caberia ã CEPLAC a assistência 

financeira aos cacauicultores cujos níveis de débito excediam 

sua capacidade de pagamento. Não havia, neste primeiro 

momento, portanto, preocupação com a produtividade agrícola. 

Com o tempo, contudo, ficou patente que as raizes mais 

profundas da crise residiam na estagnação tecnológica das 

fazendas de cacau. Se os preços dos produtos estavam baixando 

em função do aumento de produção em países concorrentes, 

restava ã cacauicultura nacional viabilizar-se pela redução 

dos custos e aumento da produtividade. 

Em 1961, a direção da CEPLAC concluia que havia 

pouco a recomendar ao lavrador (CEPLAC, 1977). Na região 

cacaueira baiana não havia pesquisa nem assistência técnica 

condizente com a importância da cultura. Em 1962, portanto, 



são tomadas duas decisões que vieram mudar o papel da CEPLAC 

na região: a) Construção de um lastro financeiro pela 

retenção de 15% da receita cambial da exportação de amêndoas 

e de 5% sobre derivados, e b) Criação do CEPEC - Centro de 

Pesquisas do Cacau - para o desenvolvimento de tecnologias 

para a lavoura cacaueira. 

Em 1963 é criado o CEPEC. Em 1964 cria-se o DEPEX 

- Departamento de Crédito e Extensão da CEPLAC e em 1965, a 

EMARC - Escola Média de Agricultura da Região Cacaueira, com 

o objetivo de formar mão de obra qualificada para disseminar 

as mudanças tecnológicas geradas pelo CEPEC. 

A história tecnológica do cacau no Brasil pode 

ser, então, dividida em dois grandes períodos: antes e depois 

da CEPLAC. Imperava no primeiro período um empirismo baseado 

na observação, tradição e senso prático dos agricultores 

(CEPLAC, 1977) . Por outro lado, o pacote tecnológico 

produZido pela CEPLAC tem por base tecnologias já consagradas 

no processo de modernização de outras culturas, utilizando 

insumos modernos (fertilizantes, corretivos tornando 

rotineira a análise de solos - inseticidas e fungicidas) e 

melhoramento genético das plantas. A CEPLAC obteve cacaueiros 

híbridos de maior precocidade e resistência a doenças, com 

produtividades que chegam a até 5 vezes a produtividade média 

das plantas tradicionais. Além disso, atuou na área de 

beneficiamento do cacau, desenvolvendo tecnologia para a 

fermentação, secagem, armazen~gem e transporte das amêndoas. 
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o serviço de extensão rural, a revenda de insumos agrícolas 

pela CEPLAC e a criação de cooperativas foram os instrumentos 

dissemidadores deste pacote tecnógico. 

A Figura 2.2 e a Tabela 2.1, extraída de 

MONTEIRO (1985), apresentam a evolução da área, produção e 

rendimento médio por hectare da cultura do cacau no Estado da 

Bahia. Observa-se que o rendimento mais do que duplicou de 

1963/&4 (criação do CEPEC) até 1984. Nota-se, contudo uma 

tendência ã queda do rendimento nos últimos anos. 

2.3 A situação atual 

As respostas da cacauicultura ã adubação, ao 

controle fitossanitário e ao melhoramento genético foram 

rápidas e satisfatórias. Atualmente, con~udo, a CEPLAC tem 

sofrido críticas: n O pacote tecnológico da CEPLAC 

envelheceu. Hoje ela não tem condições de dar opções para 

reduzir nossos custos operacionais n é a declaração do 

presidente do Conselho Consultivo dos Produtores de Cacau, 

Orlantildes Péricles de Carvalho Filho, ao jornal Gazeta 

Mercantil em 13/02/1987. Técnicos da CEPLAC constataram, 

ainda, que 

não são 

producão 

no pacote 

aproveitados, é 

agrícola em 

tecnológico, resíduos e subprodutos 

baixo o valor 

relação ao 

adicionado pela 

produto final 

(chocolate) e há um evidente risco associado ã exploração de 

um único produto. Enfim, há claramente uma sub-utilização de 

recursos naturais. O cacau, além das amêndoas, produz polpa e 



Tabela 2.1 - Cacau: área lIédia colhida, quantidade média produzida e rendimento agrícola médio no 

período 1951/84 no Estado da Bahia (valores absolutos e indices relatiVOS). Base 

1951/52=100 (Fonte: HONTE1RO, 1985). 

Área média colhida Quantidade n~dia produzida 
Biênio 

ha C' Tone 1 adas ., 

1951/52 269.017 100 ' 111 . 775 

1953/54 327.497 122 144.769 

1954/56 352.390 131 153.699 

1957/58 400.918 149 156.469 

1959/60 443.776 165 162.718 

1961/62 442.035 164 140.149 

1963/64 445.653 166 140.726 

1965/66 439.300 163 158.859 

1967/68 422.499 157 163,744 

1969170 409.289 152 195,845 

1911/72 411.130 153 . 210.765 

1973174 387.817 144 198.293 

1975/76 . 397.939 148 246.922 

1977/78 }97.650 143 255.176 

1979/80 428.818 159 311.810 

1981/82 451.681 168 285.593 

1983/84 492.852 183 303.090 

FonLe: Anuãt'io Estatlstico do Brasil (1951-1982). 
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MONTEIRO, 1985). 
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casca que poderiam ter inúmeras utilizações. Além disso, o 

consórcio de outras culturas com o cacau poderia ser 

estudado. Nas terras não apropriadas ao cacau, poderiam ser 

incrementadas atividades pecuárias. Recursos hídricos 

abundantes na região cacaueira poderiam ser aproveitados para 

piscicultura (MONTEIRO et alii, 1984). 

2.4 O projeto PAI 

Neste cenário, em fevereiro de 1984, foi criado 

um grande projeto de pesquisa tecnológica denominado 

PAI - Projeto de Aproveitamento Integral de Recursos. O 

projeto compunha-se de inúmeros sub-projetos que tinham como 

objetivo o aproveitamento da casca de cacau para a 

alimentação de bovinos de leite e corte, biodigestão, 

alimentação de peixes e adubação orgânica. Pesquisar-se-iam, 

também, processos para a extração de polpa do fruto para a 

elaboração de suco, geléia, vinho, vinagre, álcool, etc, 

além de experimentos na área de consorciação e diversificação 

de cultivos (ver Figura 2.3), Tratava-se de tecnologias que 

seriam introduzidas dentro do atual nsistema de produção do 

cacaun e que a ele deveriam adequar-se e, provavelmente, 

modificá-lo. 

2.5 O problema 

O sucesso do projeto PAI, em termos de sua 

capacidade de melhorar a exploração dos recursos naturais, 
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aumentar a renda dos agricultores e reduzir os riscos 

financeiros pela diversificação de atividades, estará sujeito 

à economicidade e aos impactos que as tecnologias por ele 

geradas venham a ter sobre o sistema de produção do cacau. 

Torna-se fundamental, então, avaliar o comportamento destas 

tecnologias com uma metodologia que considere explicitamente 

este sistema de produção. 



3. METODOLOGIA 

3.1 lntrodução 

sistema de 

A avaliação 

produção do 

19 

de novas tecnologias para o 

cacau será realizada através de um 

modelo de programação matemática. Alternativamente, 

poder-se-iam utilizar modelos marginalistas baseados na 

teoria microecon6mica. Contudo, os modelos de programação 

matemática, além de serem totalmente consistentes com aqueles 

(vide Apêndice 1) trazem, ainda, vantagens operacionais para 

a sua utilização. 

3.2 Conceitos fundamentais em programação matemática 

3.2.1 - Atividade 

Nos modelos de programação matemática, um 

conceito fundamental é o de atividade ou processo. Um 

processo pode ser definido como um método específico para se 
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realizar uma tarefa econÔmica. o processo é, então, 

totalmente definido por um vetor de coeficientes técnicos al~ 

(i=1, ... ,m) e (j=l, ... n), que definem a quantidade de cada 

insumo i necessária para produzir uma unidade da atividade j. 

o coeficiente al~ tamb.m poderá definir algum "output" da 

atividade como, por exemplo, a quantidade produzida de casca 

de cacau em uma atividade j (uma atividade de produção de 

cacau). 

3.2.2 - Restrição 

Uma atividade de um modelo de programação 

matemática só será acionada se um conjunto de restrições for 

satisfeito, tais restrições podem ser: 

a) Recursos num sistema de produção 

existem sempre recursos que, a depender do intervalo 

de tempo considerado, podem limitar a produção. Num 

sistema de produção agrícola, por exemplo, a 

disponibilidade de terra e água são formas típicas de 

restrição de recursos, 

b) Demandas - num sistema de produção pode 

haver a exigência do cumprimento de alguma "demanda"1, 

como a produção de uma quantidade mínima de culturas 

alimentares para o sustento de uma família, ou a 

1 Demanda, aqui entendida como um limite mínimo de um 
objetivo que deve ser alcançado; em contrapOSição, uma 
restrição define um limite máximo de utilização de um recurso 
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família, ou a geração de receita suficiente para o 

pagamento de uma dívida, 

c) Interações - a execução de algumas 

atividades pode estar condicionada à execução de 

outras atividades. A atividade de plantio, por 

exemplo, só poderá ser acionada se a atividade de 

preparo de solo o for, também. 

Estas restrições, num modelo de programação 

matemática, traduzem-se num conjunto de equações e inequações 

que delimitam o espaço de solução do mesmo. Dessa forma, 

chamando-se de q~ o nível de alguma atividade j (j=l, ... ,n), 

o nível de uma restrição i (í=l, ... ,m), tem-se que a 

expressão típica de uma restrição será dada por: 

n 

( 1 ) 

3.2.3 - Função objetivo. 

Um sistema de produção é conduzido sempre com um 

objetivo, em geral econômico, como o de atingir uma renda 

máxima, ou um custo mínimo ou, ainda, um lucro máximo. 

Chamando de c J a contribuição de cada unidade da atividade j 

para este objetivo, pode-se construir a função objetivo dada 

por: 
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n 

(2) 

onde ~ é o obje~ivo econÔmico a ser o~imizado. 

3.2.4 - Formulaç~o de 

1 i near. 

um problema de programaç~o 

Um modelo de programaç~o ma~emá~ica, que possue 

funç~o objetivo e restrições dadas apenas por formas lineares 

como em (2) e (1) é chamado de modelo de programação linear, 

cuja formulaç~o pode ser dada por: 

fato de 

nega~ivos. 

Maximizar (ou minimizar) ~ = 

sujei~o a (3) 

n 

q.J ~ O 

A úl~ima express~o de (3), apenas explici~a o 

que nenhuma atividade poderá assumir valores 
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3.2.5 - Conteúdo da de um modelo de 

programaç~o linear. 

A soluç~o do modelo expresso em (3), 

(detalhadamente exposta no Apêndice 2), irá definir qual a 

combinaç~o dos níveis de cada atividade que, respeitando as 

restrições do sistema de produção, apresente o melhor valor 

da funç~o objetivo. 

3.2.& - Uso dos resul~ados da programaç~o linear para 

a avaliaç~o de tecnologias e para a 

orientaç~o da pesquisa tecnológica. 

Na aplicação de um modelo de programação linear 

ao problema propos~o neste trabalho, procurar-se-á determinar 

a combinação de atividades que maximize os lucros do 

cacàuicultor num horizonte de tempo amplo. A avaliaç~o 

econômica das novas tecnologias dar-se-a pela verificação de: 

a) se estas tecnologias es~ão incluidas na combinaç~o ótima 

acima referida e, b) se a inclusão destas tecnologias no 

sis~ema de produç~o do cacau contribuirá significativamente 

nos ganhos do empresário. 

Além disso, os modelos de programação, através 

dos preços sombra (vide Apêndice 3, seção A3.4>, indicam 

quais restrições do sistema são mais críticas, isto é, em 

quais restrições do sistema haveria maior ganho na função 
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objetivo se estas fossem relaxadas. Isto, para a pesquisa 

tecnológica, pode apontar que tipo de tecnologias deveriam 

ser desenvolvidas, 

críticos. Se, por 

no sentido de poupar mais destes recursos 

exemplo, num determinado sistema de 

produção agrícola, o recurso terra for mais crítico do que o 

recurso trabalho, o desenvolvimento de tecnologias poupadoras 

de terra deveria ser privilegiado, contra tecnologias 

poupadoras de mão-de-obra, não se invalidando, naturalmente, 

tecnologias poupadoras de ambos os recursos slmultãneamente. 

3.2.7 - Vantagens adicionais no uso 

matemática no problema de 

da programação 

avaliação de 

tecnologias. 

Segundo KETKAR (1973, p. 19) "os modelos lmput

Output e de regressão são ligados ao passado ou a estruturas 

de produção existentes. A abordagem de programação, por outro 

lado, permite a mudança no mix de produtos ... e mudanças nas 

relações estruturais". DILLON (1977, p. 21) afirma que: 

"economicamente, uma nova tecnologia só pode ser avaliada de 

maneira adequada dentro de um contexto de fazenda como um 

todo. Isto por causa das demandas competitivas, entre as 

tecnologias, pelos limitados recursos da fazenda ... o 

problema do agricultor é selecionar um conjunto ou 

programação tecnológica ... 

método de produzir um 

tecnologia de TJ 

Definindo uma tecnologia como um 

determinado produto, a J-ésima 

especificada pelo vetor 



.. ,t::
r... ... J 

(a:l,.J , a:õ!.J •...• am.J ) . .. com n ~ecnologias disponíveis e usando 

X.J para indicar o nível TJ no plano do agricultor, o problema 

des~e é escolher a melhor combinaç~o de tecnologias 

Além destas considerações a favor da utilizaç~o 

da programaç~o matemática, pode-se listar mais algumas 

vantagens para o caso do presente trabalho: a relativa 

facilidade de descrlç~o do sistema de produç~o do cacau 

através de um conjunto de atividades e restrições; a 

possibilidade de amp 1 i ar o modelo, incluindo novas 

tecnologias, pelo simples acréscimo de atividades; a maior 

disponibilidade de informações sobre o sistema de produç~o na 

forma de coeficientes técnicos, etc. 

3.3 Conceitos fundamentais em modelagem de sistemas. 

3.3.1 - Introdução. 

Os termos sistema e modelo, até aqui bastante 

usados, necessitam, para melhor entendimento, ser formalmente 

definidos e discutidos, an~es da apresentaç~o do modelo 

matemático desenvolvido no presente trabalho. 

3.3.2 - Sist.ema. 

O conceit.o de sist.ema, por ser primitivo, é de 

difícil definição. Cont.udo, para os propósitos dest.e 

t.rabalho, é bastante adequada a definição encont.rada em 

ELHAGHRABY (1966, p. 1): "Sistema é qualquer coleção de 
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elementos que interagem com algum objetivo". Esta definiç~o 

depende, porém, do contexto em que está sendo aplicada. Por 

exemplo, para um projetista de automóveis, o automóvel é um 

sistema mecânico composto dos elementos motor, transmiss~o, 

rodas, etc. Mas para um engenheiro civil, num' sistema 

denominado rodovia, o automóvel é mais um elemento, além dos 

caminhões, ônibus e outros veículos. 

3.3.3 - Modelo. 

Dada a complexidade de alguns sistemas, na maior 

parte das vezes n~o é possível manipulá-lo diretamente. 

Surge, ent~o, a necessidade de construir-se um modelo deste 

sistema. Uma definiç~o sintética para modelo seria que este é 

uma representaç~o simbólica e simplificada de uma dada 

realidade e construido com uma finalidade específica. 

3.3.4 - Modelagem e método científico. 

É preciso enfatizar que a construç~o de modelos 

não é atividade nova. Toda a ciência, em geral, é baseada na 

noç~o de modelagem. (ELMAGHRABY, 19GG). RIVETT (1972) compara 

a utilizaç~o de modelos ao método científico, fazendo um 

paralelo entre as etapas de observaç~o, generalizaç~o, 

experimentaç~o e verificaç~o. e as etapas típicas do processo 

de modelagem: formulaç~o do problema, construç~o de modelos, 

derivação de uma soluç~o, teste, controle e implementaç~o de 

uma soluç~o. 



No §mbit.o cient.ífico, exist.em modelos já 

consagrados, como o modelo at.ômico e o modelo ondulat.ório de 

propagação da luz. Est.es foram const.ruidos apenas para 

apresent.ar cert.os aspect.os da realidade que pret.endem 

represent.ar, dada uma det.erminada finalidade. Quando est.as 

finalidades mudam, embora a realidade permaneça a mesma, os 

modelos, em geral, precisam ser redefinidos. Por exemplo, no 

caso do modelo at.ômico, em que, para explicar cert.os 

fenômenos, novas part.ículas t.êm de ser definidas. Em out.ros 

casos, pode mesmo haver a necessidade de elaboração de novos 

modelos, como o do fót.on, alt.ernat.ivo ao modelo ondulat.ório 

para explicar fenômenos luminosos ao nível de part.ículas 

at.ômicas. 

Pode-se, port.ant.o, represent.ar um sist.ema de 

diferent.es maneiras; o que cont.a na escolha do modelo é a 

nat.ureza do sist.ema e o problema a ser est.udado. 

3.3.5 - Vant.agens da const.rução de modelos. 

tJILLIANS (1978) apont.a algumas vant.agens na 

modelagem de um sist.ema: 
a) Frequent.ement.e revelan-se algumas 

relações que não eram aparent.es ant.es da const.rução de 
um modelo. Consequent.ement.e, chega-se a uma maior 
compreenção do sist.ema que est.á sendo invest.igado; 

b) t.endo-se o modelo pront.o, é 
analiza-lo, propondo-se, ent.ão, ações que, 
forma, não seriam eVident.es; 

possível 
de out.ra 

modelo, 
desejável 
modelado. 

c) é possível realizar experiment.os com um 
embora ist.o t.alvez não seja possível, 

ou econômico de realizar junt.o ao objet.o 
Por exemplo, seria polit.icament.e difícil, 



tanto como indesejável, experimentar uma medida 
econômica n~o convencional em um país, se esta tem 
probabilidade de falhar desastrosamente. O propósito 
deste corajoso experimento seria mais aceitável em um 
modelo matemático que representasse o sistema 
econômico deste país (WILLIANS, 1978, p.3). 

3.3.6 - Validaç~o de modelos. 
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o método científico é cíclico. Este começa com a 

observaç~o de fatos e termina nesta mesma atividade quando da 

verificaç~o de uma teoria, resultando na sua validaç~o ou ~a 

necessidade de construç~o de novas teorias se estas n~o se 

coadunarem com os fatos observados. No processo de modelagem, 

esta validaç~o também ocorre como mostrado na figura 3.1, 

extraída de BUFFA (1963), Desta forma, um modelo estará 

sempre sujeito a reavaliações, redefinições ou mesmo 

rejeiç~o. O modelo matemático construido no presente trabalho 

n~o tem a pretenç~o de ser definitivo. Contudo, acredita-se 

ser este um começo para a caminhada na trajetória da figura 

3.1. A partir deste modelo, poder-se-~o realizar 

aperfeiçoamentos que levarão a modelos mais acurados. E, até 

mesmo uma eventual rejeição, poderá suscitar a elaboraç~o de 

novos modelos. 



M
UN

DO
 

DO
S 

M
OD

EL
OS

 

>
 

1 
M

OD
EL

O 
1 

1
-
1

 -
-
-
-
-
-
,
 
,-

-
-
-
-
>

 
1 

M
OD

EL
O 

2 
1 '

 
>

 I 
M

JD
EL

O
 

3 
I 

'iI
 

M
UN

DO
 

RE
A

L 

'V
' 

CO
RR

EL
AÇ

ÃO
 

RU
IM

 

1
\ 

I NOV
O! 
I 

>
 

DA
DO

S 

CO
RR

EL
AÇ

ÃO
 

--
--
--
-~
--
--
--
--
--
-4
 

SO
FR

!V
EL

 
1

\ 

'-
-
-

>
 I NO

V~ I
 

DA
DO

S 

F
ig

u
ra

 
3

.1
. 

P
a
ss

o
s 

p
a
ra

 
a 

o
b

te
n

ç
ã
o

 
d

e 
um

 
m

o
d

el
o

 
a
c
e
it

á
v

e
l.

 

CO
RR

EL
AÇ

ÃO
 

AC
EI

TÁ
VE

L 
1

\ 

I NOV
O~ I

 
>

 
DA

DO
S 

i'J
 

'Ü
 



30 

3.4 Construç~o de um modelo para o sistema de 

produção de cacau. 

3.4.1 Introdução 

A realidade a ser modelada no presente trabalho 

é o nsistema de produç~o de cacaun , com a finalidade de nele 

realizar experimentos (rodadas ou simulações) de incorporaç~o 

de novas tecnologias desenvolvidas pelo Centro de Pesquisas 

do Cacau da CEPLAC. 

3.4.2 - Descrição sintética do sistema de produção 

do cacau. 

o sistema de produção do cacau, como aqui 

concebido, pode ser descrito como um conjunto de atividades 

que se realizam simultânea ou sequencialmente e gue, juntas, 

utilizam diversos fatores de produç~o para produzirem n~o só 

cacau, como subprodutos a, inclusive, outros produtos 

complementares ou alternativos ( em termos de produç~o) ao 

cacau. Além de atividades eminentemente produtivas, há 

atividades comerciais que geram recursos financeiros pela 

venda de produtos ou dispendem recursos financeiros na 

aquisiç~o da fatoras da produç~o. Os recursos financeiros 

poderão ser aplicados ou obtidos em atividades de crédito, 

• 
~erando-se um fluxo de juros. 
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3.4.3 - Questões a serem respondidas pelo modelo 

O modelo descreve cada atividade do sistema de 

produção na forma de um vetor de coeficentes técnicos. A sua 

construção objetivou responder às seguintes questões: 

a) º-que deve ser realizado no sistema de 

produção? 

b) Quanto deve ser realizado de cada atividade 

escolhida? 

c) Como realizar, ou seja: qual a tecnologia a 

ser empregada? 

d) Quando realizar? Como o cacau é uma 

cultura perene, há no sistema de produção a 

alternativa de se realizar uma determinada 

atividade em diferentes períodos no tempo. 

Desta forma, foi necessário ut i 1 izar a 

programação linear dinãmica" (WAGNER, 1975) 

já utilizada por outros autores (SUGAI, 1974; 

OLIVEIRA, 1984; PÉRES et alii, 1984). Neste 

modelo, cada atividade deve ser definida 

explicitando-se o período em que esta poderá 

ser realizada. 
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3.5 Descriç~o do modelo 

3.5.1 - Introduç~o 

Como já explanado, cada atividade j num modelo 

de programação matemática é representada por um vetor de 

coeficientes técnicos al~' e cada restriç~o é uma equaç~o ou 

inequação (expressão 1, cUJos coeficientes têm o mesmo i). 

3.5.2 - Horizonte de planejamento. 

O horizonte de planejamento foi definido em 20 

anos. Toda a atividade cujo tempo de execução extravase a um 

ano civil foi desagregada em atividades interligadas com 

duraç~o de um ano, de modo que o modelo pode ser aplicado a 

sistemas de produç~o onde a cultura do cacau pode estar em 

diferentes" estágios de desenvolvimento. 

3.5.3 - Restrições do modelo. 

a) Recursos de solo - Foram considerados dois 

tipos de solo. O primeiro, denominado tipo A, é apropriado à 

cultura do cacau sem grandes investimentos. O segundo, tipo 

B, com menor fertilidade, necessita cal agem e maior adubaç~o 

de plantio para atingir o status de solo tipo A. Os solos de 

ambos os tipos podem ainda estar "abertos", isto é, 

desmatados, ou com mata. A mata existente poderá também ter 



ou n~o a exuberância para viabilizar o plantio em "cabruca- g
• 

Dessa forma, os recursos de solo est~o classificados nos seis 

estratos a seguir: 

- Solo tipo A aberto 

- Solo tipo A n~o aberto 

- Solo tipo B aberto 

- Solo tipo B n~o aberto 

- Solo tipo A para cabruca 

- Solo tipo B para cabruca. 

b) Recursos de m~o-de-obra - A m~o-de-obra é o 

recurso com maior participaç~o no custo do sistema de 

produç~o. A disponilbi lidade de mão-de-obra foi desagregada 

para ser considerada distintamente em três períodos de 

produç~o, a saber: paradeiro (dezembro a março), tempor~o 

(abril a agosto) e safra (setembro a novembro>. Tem-se, 

ent~o, as seguintes restrições de m~o-de-obra: 

- m~o-de-obra paradeiro 

- m~o-de-obra tempor~o 

- m~o-de-obra safra. 

2 - Cabruca é o nome dado ao plantio feito sob a mata nativa 
após um raleamento da vegetaç~o. No modelo, quando possível, 
a cabruca é sempre mais interessante que a derruba total de 
mata, pois evitam-se os gastos com plantio de sombreamento 
para o cacau 



c) Recursos financeiros As necessidades de 

caixa de cada atividade do sistema foram desagregadas em seis 

períodos bimestrais dentro de cada ano. A unidade dos 

recursos financeiros é o valor da ORTN <Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional). Tem-se, ent.ão, as 

seguint.es restrições de caixa: 

- Fluxos de Caixa <jan-fev) 

- Fluxos de Caixa I I <mar-abr) 

- Fluxos de Caixa 1 I I (mai-jun) 

- Fluxos de Caixa IV <jul-ago) 

- Fluxos de Caixa V (set.-out) 

- Fluxos de Caixa VI (nov-dez). 

d) Muares - A tração animal é o principal meio 

de t.ransport.e na colheit.a do cacau. As condições t.opográficas 

e o sombreament.o arbóreo dificult.am a mecanização. Os muares 

são, ent.ão, explicit.ament.e considerados como recurso de 

produção em uma única rest.rição por ano. 

e) Capacidade de manutençlo de muares A 

quant.idade de past.o formado irá definir a máxima lot.ação de 

muares no sist.ema de produçlo. Tem-se uma restrição por ano 

para est.e recurso. 

f) Capacidade empresarial de plant.io de 

cacau - A abert.ura e plant.io de novas áreas foi limit.ada a um 
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número máximo de hectares por ano. N~o se trata de uma 

restrição de ordem física 

Procura-se, com ela, apenas, 

empresário típico da região. 

ou de economia de escala. 

modelar o comportamento de um 

apresenta a 

pelos meses 

g} Capacidade de secagem A 

distribuição percentual de produção 

de 1983 e 1984 para toda a região 

figura 3.2 

de cacau, 

cacaueira 

baiana. Nestes anos os picos de produção ocorrem em períodos 

diferentes. Contudo, a observaç~o destes e de outros anos, 

mostra que os picos de produção ficam sempre em torno de 20% 

da produção total do ano. Por outro lado, o fluxo de produção 

de cacau, desde o período de maturaç~o até a secagem, pode 

ser atrasado ou adiantado, nas operações de colheita, quebra, 

transporte e fermentaç~o, de forma que o pico de produção 

pode ser diluído em até um mês, mesmo que ocorram chuvas 

neste período. Assim, dado este período crítico, a capacidade 

de secagem tem sua unidade de medida adequadamente 

estabelecida no modelo em arrobas de cacau por mês. Cada 

hectare de cacau exigirá, no máximo, 20% de sua produção 

anual em capacidade de secagem por mês. 

h} Capacidade de residência de trabalhadores 

rurais - A cultura do cacau, nas condições climáticas do sul 

da Bahia, como visto, tem produç~o praticamente o ano todo. 

Assim, é necessário que as empresas agrícolas 
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o~ereçam condições para moradia de trabalhadores. A 

necessidade de moradias passsa a ser e~et1va a partir dos 

estágios produtivos da cultura, isto porque, nos estágios de 

formaç~o de lavouras, as atividade exigem m~o-de-obra de 

forma mais sazonal. Isto fez com que, no modelo, a demanda 

por moradias ~icasse vinculada ao volume de produç~o de 

cacau, havendo uma restriç~o deste tipo para cada ano. 

i) Demanda de despesas gerais e remuneraç10 do 

empresário - Uma parte dos recursos financeiros, diretamente 

proporcional ao valor da produç~o de cacau, é, 

sistematicamente, extraída a cada ano do sistema. A modelagem 

desta restriç~o age como "proxy" à retirada de recursos na 

forma de prÓ-labore do empresário e para despesas que não 

puderam ser especi~1cadas no modelo. 

vinculaç~o destas retiradas ao valor da 

que estes custos n~o especificados 

Por outro lado, a 

produção, presupõe 

e as retiradas do 

empresário se ampliem com o crescimento da empresa. 

3.5.4 - Atividades do modelo. 

a) Abertura e preparo do solo - Dos seis níveis 

de recursos de solo do modelo, apenas o solo tipo A aberto 

estaria apto ao plantio de cacau. Os restantes têm de ser 

elevados à categoria de solo tipo A aberto através das 

atividades de abertura e preparo de solo, dadas, a seguir: 
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- Derruba total de mata em solo A 

- Derruba total de mata em solo B 

- Cal agem e recuperaç~o de solo B 

- Cabruca de solo A 

- Cabruca de solo B. 

Estas s~o um exemplo de atividades de 

transformaç~o de um recurso produtivo em um outro de natureza 

diferente. Com efeito, a Derruba total de mata em solo A, 

transforma o recurso Solo A n~o aberto em Solo A aberto. 

b) Viveiro de muda. Antes do plantio, é 

preciso cultivar mudas em viveiro, para transplantá-las na 

época adequada. Esta atividade supre a demanda por mudas das 

atividades de produç~o de cacau. 

c) Produç~o de cacau - Como já salientado, a 

cultura do cacau foi segmentada em estágios de um ano, da 

seguinte forma: 

- Cacau plantio 

- Cacau ano 1 

- Cacau ano 2 

- Cacau ano 3 

- Cacau ano 4 

- Cacau ano 5 

- Cacau ano G 

- Cacau ano 7 e 8 
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- Cacau ano 9 

- Cacau ano 10 

Tais estágios diferenciam-se pelos cus~os de 

produç~o e/ou pela produtividade, sendo que, do ano 10 em 

diante, há uma relativa estabilidade, que permitiu considerar 

num mesmo estrato o cacau com dez anos ou mais. 

antigas, 

d) Renovaç10 de cacauai. - As lavouras de cacau 

com espaçamentos inadequados, podem ser renovadas 

por um processo que consta, basicamente, do plantio de novos 

cacaueiros entre as plan~as antigas, poda paula~ina destas 

plantas e regularizaç~o do sombreamento defini~ivo pelo 

plantio de árvores. O processo de renovação dura quatro anos 

até que a lavoura atinja o status de "Cacau ano 5", quando, 

dali em diante, segue a mesma evolução das atividades de 

produção de cacau. Portanto, as atividades de renovação são: 

- Renovação ano 1 

- Renovação ano 2 

- Renovação ano 3 

- Renovação ano 4. 

Erradicaç10 de cacau Caso o sistema 

solo ocupado por cacaueiros para a sua 

e) 

necessite de 

uti I izaç~o em outras culturas <que possam vir a ser 

incorporadas no sistema de produção>, a presente a~ividade 
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poderá ser acionada para erradicar em parte ou toda a cultura 

do cacau. 

f) Controle da podrid10 parda - A podrid~o parda 

é doença endêmica que assola os cacauais no sul da Bahia e, 

portanto, necessita de controle sistemático. Tal controle foi 

destacado em uma atividade à parte para permitir posteriores 

simulações que, porventura, pudessem se fazer necessárias no 

âmbito do controle fitossanitário do cacau. 

g} Formaç10 de pasto para muares Caso o 

sistema n~o tenha suficiente pastagem para manter os muares 

necessários à conduç~o da lavoura de cacau, esta restriç~o 

poderá ser relaxada pelas atividades de formação de pastagem, 

cUJo fim é acrescentar maior capacidade de manutenç~o de 

muares. O processo de formaç~o é concluido em três anos, a 

partir do preparo de solo. Existem, portanto, três 

atividades de formação de pastagem: 

- Formação de pastagem Plantio. 

- Formação de pastagem Ano 1. 

- Formaç~o de pastagem Ano 2. 

h) Hanutenç10 de muares - Os custos com vacinas, 

defensivos, arreios, etc. para muares s~o considerados nesta 

atividade. 
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i} Secagem e benericiamen~o de cacau - O cacau 

produzido nos três períodos considerados <paradeiro, tempor~o 

e safra}, an~es de ser comercializado, deve passar por 

operações de fermen~aç~o e secagem. Estas consomem cacau 

mole produzido nas lavouras e o transformam em cacau seco 

apropriado à comercializaç~o. Construíram-se, ent~o, três 

atividades: 

- Secagem e beneficiamento - paradeiro 

- Secagem e beneficiamento - tempor~o 

- Secagem e beneficiamento - safra. 

j} Venda de cacau - O cacau em es~oque pode ser 

vendido em qualquer per iodo de caixa. Portanto, foram 

criadas seis a~ividades de venda de cacau que demandam cacau 

seco e fornecem recursos financeiros. S~o elas: 

Venda de cacau caixa 1 

- Venda de cacau caixa I I 

- Venda de cacau caixa I J 1 

Venda de cacau caixa IV 

Venda de cacau caixa V 

Venda de cacau caixa VI 

k} Es~ocagem de cacau - O cacau prodUZido e n~o 

vendido poderá ser es~ocado pelo acionamen~o de uma das três 

atividades de estocagem que demandam cacau seco em um período 

e o fornece no período subsequente. São elas: 
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- estocagem do paradeiro para o temporão 

- estocagem do temporUo para a safra 

- estocagem da safra para o paradeiro do ano 

seguinte. 

}) Compra de m.o-de-obra - Os recursos de mão

de-obra podem ser aumentados se uma das seis .atividades de 

compra de mão-de-obra for acionada ao custo de retirar-se 

recursos financeiros do sistema. As atividades de compra de 

mão-de-obra s~o assim denominadas: 

Compra de m~o-de-obra caixa 

Compra de mão-de-obra caixa II 

- Compra de mão-de-obra caixa 1 I 1 

Compra de m~o-de-obra caixa IV 

Compra de m~o-de-obra caixa V 

Compra de mão-de-obra caixa VI. 

Os recursos financeiros retirados de cada 1 inha 

de caixa correspondem ao salário real, ou seja, o salário 

nominal descontado pela taxa de inflaç~o, que é um dos 

parãmetros considerado no modelo. Semestralmente, os salários 

são reajustados recompondo-se as suas perdas. Dessa forma, é 

incorporada a variação do salário real causada pela corrosão 

inflacionária. Isto, contudo, só ocorre no modelo com o 

salário; todos os outros preços foram considerados como 

c~mpletamente indexados ( muito embora o modelo permita 



trabalhar com variações reais nos preços, em geral 

seç~o 3.5.7 b e d). 
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<vide 

m) Compra de muares - Caso o sis~ema n~o ~enha 

suficien~e número de muares, es~a res~riç~o poderá ser 

relaxada pelas a~ividades de compra de muares que 

acrescen~ar~o mais animais ao sis~ema. mas ~ambém, retirar~o 

recursos flnaceiros. Permi~iu-se somen~e adquirir muares nos 

períodos de caixa 1 e VI. Tem-se, en~~o, as a~ividades: 

Compra de muares caixa I 

Compra de muares caixa VI 

Os muares adquirirdos no caixa I es~ariam 

disponíveis no pr6prio ano em que a a~ividade foi acionada; 

já os muares adquiridos no caixa VI somen~e relaxariam a 

res~riç~o de muares do ano seguin~e. No modelo, foi 

considerada uma ~axa de perda de capacidade <por 

envelhecimen~o ou morte) que reduz o número de muares a cada 

ano. 

n) lnv •• ~lmen~o em secadores - Caso a capacidade 

de secagem n~o seja suficien~e para o sis~ema, es~a res~riç~o 

poderá ser relaxada pela aquisiç~o ou cons~ruç~o de novos 

secadores que ampliar~o a capacidade de secagem nos anos 

seguin~es, sujei~os, con~udo, a uma ~axa de perda de 

eficiência (depreciaç~o) anual. S~o con~emplados ~rês ~ipos 

diferentes de secadores, resultando nas seguin~es atividades: 
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- Investimento em Secador Tubular 

- Investimento em Secador Plataforma 

- Investimento em Secador Barcaça. 

o) ConstruçSo de easas para trabalhador.s rurais 

- Caso o sistema n~o tenha suficiente área contruida para a 

residênci.a dos trabalhadores, conforme explanado na restriç~o 

"h", esta atividade poderá ser acionada para relaxar tal 

restrição. 

p) Despesas gerais e remuneraç~o do empresário -

Para atender a restriç~o 

obrigatóri amente acionada 

sistema. 

"i", esta atividade será 

caso haja alguma produç~o no 

q) Crédito para implantaç10 ou renovaç10 de 

cacausis - Caso os recursos finaceiros n~o sejam suficientes 

para a realizaç~o das atividades de plantio e/ou renovaç~o de 

cacauais <mesmo porque, estes recursos podem ter sido 

aplicados no 

relaxada pelo 

mercado financeiro), esta restrição poderá ser 

acionamento de atividades de contrataç~o de 

crédito rural, especialmente para este fim. Estas atividades, 

em síntese, produzem recursos financeiros em um período e os 

retiram, acrescidos de juros nominais, em outros períodos de 

caixa de outros anos. O efeito da inflação sobre o valor real 

das liberações e recolhimentos do crédito nos diferentes anos 
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foi consld~r~do nos coeficientes do modelo. O nível dessas 

atividades está restrito ao volume de cacaueiros a serem 

plantados ou 

rural que 

estabelecem: 

renovados, ou seja, cumprindo normas do crédito 

definem esta limitação. Tais normas ainda 

Juros: 85% da variação do valor das ORTN~s 

mais 3% ao ano, cobrados semestralmente, mas podendo 

ser financiados nas mesmas bases do principal. 

Liberações: proporcionais ao valor nominal do 

crédito, assim distribuídas: 

primeiro ano: 49% 

- segundo ano: 18X 

- terceiro ano: 17% 

- quarto ano: 16% 

Pagamentos: proporcionais à dívida nominal, 

assim distribuídos: 

- quinto ano: 10% 

- sexto ano: 20% 

- sétimo ano: 30% 

- oitavo ano: 40% 

Limites de financiamento para diferentes 

categorias de produtor rural, conforme quadro a 

seguir: 



Cat.egoria 
de produt.or 

Mini 
Pequeno 
Médio 
Grande 

Faixa de renda brut.a 
em MVR(~) 

Menos de 200 
De 200 a &00 
De &00 a 3000 
Hais de 3000 
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Limit.e de finan
ciament.o em % 

100 
100 
80 
&0 

(1) HVR : Maior Valor de Referência 
de 1985, 

= Cr$87977,20 
correspondendo 

crédit.o: 

em fevereiro 
a 3,19 ORTN's. 

Dest.a forma, t.em-se 

- Crédit.o plant.io Ano 

- Crédit.o plant.io Ano 

- Crédit.o plant.io Ano 

- Crédit.o plant.io Ano 

- Crédit.o plant.io Ano 

- Crédit.o plant.io Ano 

- Crédit.o plant.io Ano 

- Crédito pl antio Ano 

as seguint.es at.ividades de 

2 

3 

4 

5 

& 

7 

8 

As normas dest.e t.ipo de crédito não estipulam 

nenhuma correção monetária para o valor das liberações do Ano 

2 até o 4. Como o modelo foi construido para poder ter a 

taxa de inflação como um parãmetro, foi possível, at.ravés de 

um programa gerador (descrit.o mais adiante), nele incorporar 

a queda no valor real das liberações. Então, dados: 
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Ak valor nominal da 1 iberaç~o do ano k; 

Rk valor real da liberaç~o do ano k, 

Dk = Ak - Rk ; desvalorizaç~o real do ano k; 

LJ t.axa de inflaç~o no ano j; 

O valor real da 1 iberaç~o do ano k t.ambém é dado 

por: 

k-:I. 
Rk = Ak [ TI (1 + LJ) J -:I. (4) 

"'-:I. 
Ent.~o, 

k-:I. 
Dk = Ak - Ak ( TI (1 + LJ)J-:I. (5) 

"'-:I. 
ou 

k-:I. 
Ak - <1 - ( TI (1 + LJ)J-:l.)-:I. • Dk = O (ó) 

.J -:I. 

A equação (õ) é uma das equações do modelo de 

programaç~o linear, onde a express~o ent.re chaves é calculada 

no programa gerador e inserida na mat.riz como um coeficient.e 

técnico da at.ividade Dkf que, forçosament.e, deverá assumir o 

valor correspondent.e à desvalorizaç~o real da liberação no 

ano k. As at.ividades Dk , ent.ão, ret.iram esse recurso 

financeiro no período de caixa onde ent.ra a liberaç~o do 

crédit.o no ano k. São assim denominadas t.ais at.ividades: 

- Descont.o do valor real Ano 2 

- Descont.o do valor real Ano 3 

Descont.o do valor real Ano 4 



48 

r) Crédit.o para o cust.eio de lavouras (penhor) -

A falta de recursos financeiros para o custeio da lavouras 

poderá ser sanada pelo acionament.o de atividades de 

contratação de 

modalidade de 

crédito 

crédito, à 

de cust.eio. As normas desta 

época da const.rução do modelo, 

determinavam que o montant.e a ser cont.ratado seria 

proporcional 

agrícola. 

ao volume de produção de cacau da propriedade 

Os contratos realizados até o final do mês de 

cada ano teriam liberados no ato 50% do montante março de 

nominal contratado e 50% após 30 dias. Para os contratos 

feitos até maio, haveria liberação imediata de 100% Em 30 de 

setembro, do mesmo ano, o tomador pagaria 30% da dívida e o 

restante em 31 de janeiro do ano seguinte. Os juros seriam 

calculados e capitalizados Junto ao principal em 30 de junho 

e 31 de dezembro. Os juros correspondiam a 85% da variação 

das ORTN's mais 3% ao ano. Tais normas foram então modeladas 

e definem os coeficientes de duas atividades (já que o 

contrato permanece em dois anos civis): 

- Crédito penhor Ano 1 

- Crédit.o penhor Ano 2. 

s) Emprést.imo a Juros de mercado Tendo em 

vista a possibilidade das necessidades de caixa não serem 

plenament.e suprtdas, nem mesmo 

rural, foi modelada, para 

pelas atividades 

cada período de 

de crédito 

cai xa, uma 

atividade de tomada de recursos no mercado financeiro. O 
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prazo destes empréstimos é de 90 dias e a taxa de juros real, 

que embute uma estimativa de reciprocidade indireta ao banco, 

foi estimada em 15% ao ano. 

atividades: 

Dessa forma, tem-se as seguintes 

Empréstimo a juros de mercado 

Empréstimo a juros de mercado I I 

- Empréstimo a juros de mercado 1 I I 

Empréstimo a juros de mercado IV 

Empréstimo a juros de mercado V 

Empréstimo a juros de mercado VI. 

t) Apl1caç10 no mercado financeiro Os 

recursos financeiros do sistema, se n~o houver atividade de 

produção mais atraente, podem ser aplicados no mercado 

financeiro com o prazo de resgate de seis meses, à taxa de 

juros real de 10% ao ano. Esta então, pode ser considerada 

como a taxa mínima de atratividade do sistema, já que, 

qualquer atividade produtiva, que não gere uma taxa interna 

de retorno maior ou igual a esta, não será acionada, para que 

os recursos financeiros a ela destinados possam ser aplicados 

no mercado financeiro. 

Foram então modeladas uma destas atividades para 

cada período de caixa, resultando, nas seguintes atividades: 

Aplicação semestral caixa 

Apl icaç~o semestral caixa I I 

Apl i cação semest.ral caixa 1 I I 



Aplicaç~o semestral caixa IV 

Aplicaç~o semestral caixa V 

Aplicaç~o semestral caixa VI 

3.5.5 - Funç~o objetivo 
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A funç~o objetivo a ser maximinizada é o valor 

presente das rendas líquidas (positivas ou negativas) anuais 

de cada atividade no horizonte de 20 anos descontadas à taxa 

de 10% ao ano. Isto corresponde ao valor presente do 

"patrimônio líquido" da empresa neste horizonte. 

3.5.6 - Dimensão da matriz de coeficientes técnicos 

No estágio até aqui descrito a matriz de 

coeficientes técnicos possue 98 atividades e 90 restrições 

por ano, gerando-se um total de 1960 atividades por 1800 

restrições nos 20 anos do horizonte de planejamento. 

3.5.7 - Programa gerador de matrizes 

Para a construç~o da presente matriz foi 

elaborado um programa gerador escrito em Fortran, que 

transcreve a matriz em formato próprio para a aplicação de 

pacotes de resolução de programaç~o matemática tais como MPSX 

da IBM, TEMPO da Burroughs, APEX da CDC e MINUS da 

Universidade de Stanford. O programa, além de agilizar a 

construção da matriz no tocante à velOCidade de modelagem e 

redução nas fontes de erros, possibil ita ainda: 
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a) parametrizar a taxa de desconto do valor 

presente; 

b) parametrizar um perfil de inflações anuais do 

primeiro ao último ano do horizonte de planejamento; 

c) modificar prazo, taxa e outras condições do 

crédito rural; 

d} parametrizar um perfil de preços anuais de 

cacau do primeiro ao último ano do hor1zonte de planejamento. 

3.5.8 - Novas tecnologias a serem analisadas 

As POSSibilidades tecnológicas de aproveitamento 

de subprodu~os do cacau s~o apresen~adas no diagrama da 

figura 3.3, extraída de LOPES et alii (1985). As tecnologias 

a serem analisadas foram modeladas em forma de vetores de 

coeficientes técnicos, juntamente com as atividades de 

investimento em infra-es~rutura necessária para a sua 

execuç~o. Considerou-se, ent~o as seguintes tecnologias: 

a) confinamento de bovinos de corte com raç~o a 

base de casca fresca de cacau - Esta tecnologia foi modelada 

para ser executada nos meses de maio a agosto, no sentido de 

possibilitar a comercializaç~o dos bovinos gordos no pico da 

entressafra da pecuária de corte. Conforme a figura 3.3, a 

atividade produz como subproduto o esterco que poderá ser 

utilizado como adubo ou na alimentação de 

atividade requer, ainda, uma atividade de 

peixes. Esta 

investimentos em 
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Figura 3.3 Uti I ização dos resíduos de cacau através de 

processos integrados. (Fonte: LOPES et ai 

1985) . 
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estábulos para confinamento, caso o sistema de produção Já 

n~o o tenha. 

b) Produç~o de leite com vacas alimen~adas com 

casca de cacau - Esta tecnologia, além de casca de cacau, 

requer pastagem para o gado e produz esterco para o uso na 

adubaç~o e piscicultura. Necessita, também, de uma atividade 

de investimento em estábulos e equipamento de ordenha. 

c) Piscicultura A criaç~o de tilápias ou 

carpas poderá se dar com alimentaç~o à base de casca de cacau 

fresca, esterco de curral, ou efluente de biodigestor. Além 

destes insumos é necessária uma área apropriada para a 

construção de viveiros e uma atividade de investimento nestas 

instalações. 

d) Produç10 d. blog'. a partir da casca d. cacau 

- Esta atividade, além da produç~o de gás, ao qual foi 

imputado um preço por metro cúbico de 1/30 do preço de um 

botij~o de 13 kg de GPL (BEDUSCHI et ali1, 1981), produz um 

efluente (biofertilizante) que poderá 

de lavouras e na piscicultura. 

investimento em um biodigestor indiano 

produção de 10m~ dia. 

ser usado na adubaç~o 

A atividade requer 

com capacidade de 
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e) Produç~o de suco de cacau - Es~a a~ividade 

requer como ma~éria-prima a polpa do fru~o do cacau e a 

a~ividade de inves~imen~o em uma fábrica de suco a nível de 

fazenda. 

f) Adubaçlo orglnica do cacau A adubação 

org~nica poderá ser realizada com es~erco de curral ou com 

efluen~e de biodiges~or. A adubação org~nica permi~e uma 

economia corresponden~e em adubação mineral. 

g) Colheita de Frutos inteiros - As tecnologias 

que usam subprodutos do cacau necessitam que o mesmo seja 

colhido na forma de frutos inteiros e que a sua quebra seja 

fei~a fora da lavoura. Este processo requer mais mão-de-obra 

e mui~o mais muares para a sua realização 

3.5.10 - Obtenção dos Dados 

Os valores dos coeficien~es ~écnicos foram 

ob~idos em entrevls~as junto a ~écnicos e pesqUisadores de 

diversas divisões do Centro de Pesquisas do Cacau. Para a 

concepção do modelo e estimativa dos dados, ~ambém 

contribuíram inúmeras visitas a propriedades agrícolas e a 

consulta à lt~eratura destinada à divulgação de ~ecnologias 

aos cacauicul~ores. lnicialmen~e, procurou-se ob~er ~ais 

dados em uma propriedade agricola da região. Contudo não se 



encontrou uma empresa que tivesse um sistema contábil em que 

se pudesse reconstituir a tecnologia utilizada. A 

contabilidade disponível nas propriedades visitadas ou tinha 

apenas um cunho financeiro, não havendo preocupação com o 

dispêndio físico de insumos ou, então, havia uma excessiva 

agregação dos dados em termos de áreas trabalhadas, tanto no 

aspecto solo quanto no estado de desenvolvimento do cacau nas 

diferentes glebas. 

3.6 Limitaç~es do modelo 

3.6.1 - lntroduç~o 

As limitaç~es do modelo são apresentadas 

juntamente com as formas pelas quais estas poderiam ser 

evitadas. Poder-se-ia dizer, então, que tais limitaç~es 

est~o presentes no modelo mais por uma quest~o de custo do 

que de possibilidade de contorná-las. 

3.6.2 - Divisibilidade dos fatores 

o modelo aqui proposto trata alguns 

investimentos, como construç~o de biod1gestor e fábrica de 

suco, na forma de variáveis contínuas, embora estes tenham 

natureza discreta. A implicação desta limitaç~o será tanto 

mais séria quanto mais distanciado for o nível da atividade 

de investimento da escala unitária do mesmo. De qualquer 

modo, não se trata de uma limitaç~o intransponível, já que, 



pode-se, com algum custo computacional, resolver o problema 

usando-se algorítimos de Programação Inteira Mista (MIP). 

3.6.3 - Determinismo dos coeficientes técnicos 

Os coeficientes técnicos do modelo são variáveis 

aleatórias cuja dispersão não foi considerada. Isto poderia 

ser feito utilizando-se um modelo estocástico que 

incorporasse as distribuições amostrais destas variáveis como 

em RODRIGUEZ (1987). 

O caráter determinista vem, sem dúvida, 

restringir o grau de generalizações que se possa dar aos 

resultados de experimentos (rodadas) a que o modelo venha a 

ser submetido. Da forma como os dados foram obtidos, 

acredita-se, porém, que os valores dos coeficientes técnicos 

do modelo estejam num intervalo com alta probabilidade de 

ocorrência. De qualquer modo, o que se pode inferir de tais 

experimentos, seria semelhante .ao que se inferiria se estes 

fossem realizados fisicamente em uma única propriedade 

agrícola, como sugerido em TORCHELLI (1983). A interpretação 

dos resultados estaria restrita àquele sistema de produção. 

Contudo, mesmo assim, tais resultados seriam úteis para a 

orientação de ações no §mbito institucional <pesquisa, 

extensão, políticas regionais, etc.) e privado <administração 

de empresas agrícolas). Vantagens óbvias em termos de custo 

e economia de tempo são alcançadas se um modelo matemático 

for utilizado para tal experimento. 
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Ainda, uma outra maneira de encarar o 

problema, seria tomar o modelo n~o como um modelo de 

simulação. mas como um método de planejamento, um projeto. 

Um agricultor ou um engenheiro agrônomo, quando elabora um 

projeto, em geral, não ~az considerações explícitas de 

aleatoriedade. Contudo, decisões sobre realizar ou não 

determinadas atividades s~o ~eitas, frequentemente, sobre 

projetos deste tipo. O modelo aqui construido, portanto, 

define um plano ótimo cujos dados básicos foram obtidos em um 

renomado centro de pesquisas e, portando, pode ajudar no 

processo de decls~o de técnicos e agricultores. 

3.6.4 - Retornos Constantes a Escala 

A utilizaç~o de coeficientes técnicos fixos traz 

a implicação de que os rendimentos e custos de cada atividade 

variam linearmente com a escala (nível) da mesma. 

Poder-se-ia, aqui também, contornar tal 

pesquisando-se o comportamento dos retornos à escala de cada 

atividade, desenhando-se os eventuais retornos crescentes ou 

decrescentes através de segmentos de reta definidos, cada um, 

por vetores atividades, cujo nível (se estes estiverem na 

solução ótima) n~o poderá ultrapassar um intervalo de 

valores (vide Apêndice 1, seç~o Al.12). 
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4. RESULTADOS E CONCLUSõES 

4.1 lnt.rodução 

O present.e modelo é compost.o de uma mat.riz de 

pert.o de 2000 linhas por 2000 colunas. Dessa forma, é muito 

grande o volume e a riqueza dos result.ados por ele gerados. 

Asssim, por limitações de tempo e espaço, não será possível 

t.r at. ar minuciosament.e todos os seus "output.s". 

Procurar-se-á, contudo, dest.acar os aspectos mais 

import.antes. 

Os resultados são apresent.ados para 5 rodadas 

(experimentos). Na primeira rodada, 

presença das novas t.ecnologias. 

incorporadas. Na t.erceira, reduz-se 

t.em-se o sistema sem a 

Na segunda, est.as são 

o custo de colheit.a de 

frut.os int.eiros Na quart.a, retira-se do sist.ema as 

t.ecnologias de gado de corte e de leite. Finalmente, na 

quinta rodada, permite-se que a adubação 



fer~ilizaç~o de viveiros de peixes seja feita dire~amenLe com 

casca de cacau. 

4.2 Cenário básICO 

As condições de con~orno ou cenário a que as 

rodadas de um modelo de programaç~o matemá~ica es~á submetido 

podem ser mudadas facilmen~e. 

As rodadas do presen~e modelo foram feitas 

presupondo-se o seguinte cenário: 

Uma empresa agrícola com 

10 hec~ares de cacaueiros já plan~ados com 

produtividade de 40 arrobas de amêndoas 

secas por hectare; 

- 10 hectares de solo tipo B já aberto (sem 

- 20 hectares de solo tipo B n~o aberto; 

- 30 hectares de pastagens; 

- 3 cabeças de muares; 

- 50 arrobas por mês de capacidade de secagem; 

- AusênCIa inIcial de moradias para colonos: 

- 10 hec~ares por ano de capacidade empresarial 

máxima de plan~io de cacau; 

- 05 hectares aptos a serem aproveitados em 

pIscicultura; 

- 360 ORTN;s de capital de giro inicial. 
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E um "ambiente econÔmico" dado por: 

- Inflação de 200% a.a. no 10 ano; 150% a.a. no 

20 e 3° ano; 100% a.a no 4Q
, 5° e 6° ano e 50% 

a.a. do 70 ao 20° ano; 

- Preço de cacau constante, no valor de 3,63 

ORTN por arroba nos 20 anos; 

- Mercado financeiro com POSSibilidade de tomada 

de empréstimo por no mínimo, 3 mêses, à taxa 

real de lG% ~.a. e aplicação de recursos por, 

no mínimo & meses, com taxa real de juros de 

10% a.a. 

4.3 Rodada O - sem a presença de novas tecnologias 

4.3.1 Introdução. 

A primeira rodada, aqui apresentada, considera o 

sistema agrícola sem a presença das novas tecnologias geradas 

pelo projeto PAI. O valor da função objetivo, isto é, o valor 

presente do patrimônio líqUido da propriedade, atingido nos 

20 anos, foi de 23.913 ORTN/s. 

4.3.2 - Evolução da cultura do cacau. 

A tabela 4.1 mostra a evolução da área ocupada 

com a cultura do cacau em diferentes estágios, nos 20 anos 

de planejamento. O primeiro ano é utilizado para o preparo de 

solo e formação de mudas. Assim, o primeiro plantio só é 

realizado no segundo ano, e em 10 hectares, quantfdade máxima 
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permitida pela restrição de capacidade empresarial.~ Assim, 

tem-se que, no 50 ano de planejamento, o sistema possue 10 

hectares em cada um dos seguintes estágios: Ano 1, Ano 2, 

Ano 3, resultado dos plantios realizados, respectivamente no 

4°, 30 e 2a ano e, ainda, 10 hectares no estágio Ano 5, fruto 

da renovação iniciada no primeiro ano, de toda a área de 

cacau velho do sistema. A cultura evolue até quo, no décimo 

quarto ano, toda ela está no estágio Ano 10. 

4.3.3 - Produção e comercialização do cacau. 

A tabela 4.2 mostra como evoluiu a 

comercialização do cacau em cada ano. No primeiro ano, são 

vendidas 400 arrobas de cacau velho, comercializando-se 40 

arrobas no período de janeiro-fevereiro, 180 em março-abril e 

180 em setembro-outubro. No segundo ano, as vendas caem a 48 

arrobas, provenientes do mesmo cacau velho que agora está 

em processo de renovação, redUZindo-se, assim, a sua 

produtividade. 

A produção apenas se reestabelece em 400 

arrobas no 5° ano, atingindo estabilidade em 3200 arrobas no 

13c• ano. Observe-se, ainda, que não são realizadas vendas nos 

períodos de maiO-junho e novembro-dezembro. Embora o preço do 

cacau seja o mesmo em termos reais em todos os períodos de 

caixa, é sempre mais vantajoso vender o produto 

1 Rodou-se o modelo anteriormente sem esta restrição, 
verificando-se que no Ano 2 era realizado o plantio em toda a 
terra disponível. 
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TABELA 4.2-Volule ea 100 @ e receita ea ORTH's da venda de cacau el cada 
período de caixa nos 20 anos do horizonte de p)anejaaento 

RODADA O 
--------------------------------------._------------------------.-----------------

ANOS I JAH/FEV MAR/lBR MAI/JUH JUL/AGO SEr/our HOV/DEZ ARO 
----------------------------------------------------------------------------------

1 VOlUIE 0.40 1.80 0.00 0.00 1.80 0.00 4.00 
RECEITA 145.40 654.30 0.00 0.00 &54.30 0.00 1454.00 

2 VOlUE 0.00 0.24 0.00 0.00 0.24 0.00 0.48 
RECEITA 0.00 87.24 0.00 0.00 87.24 0.00 174.48 

3 VOLUME 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.80 
RECEITA 0.00 145.40 0.00 0.00 145.40 0.00 290.80 

4 VOLUHE 0.24 0.9& 0.00 0.00 0.96 0.00 2.16 
RECEITA 87.24 348.96 0.00 0.00 348.96 0.00 785.16 

5 VOLUME 0.80 1.bO 0.00 0.00 1.60 0.00 4.00 
RECEITA 290.80 581.bO 0.00 0.00 581.bO 0.00 1454.00 

b VOLUME I l.bO 3.20 0.00 0.00 3.20 0.00 8.00 
RECEITA I 581.60 1163.20 0.00 0.00 1163.20 0.00 2908.00 

I 
7 VOlUnE I 2.06 5.36 0.00 0.00 5.36 0.00 12.78 

RECEITA I 748.81 1948.36 0.00 0.00 1948.36 0.00 4645.53 
I 

8 VOLUME I 3.20 7.80 0.00 0.00 7.60 0.00 18.bO 
RECEITA I 1163.20 2835.30 0.00 0.00 2762.bO 0.00 6761.10 

I 
9 VOLUKE I 3.52 10.24 0.00 0.00 10.24 0.00 24.00 

RECEITA I 1279.52 3722.24 0.00 0.00 3722.24 0.00 8724.00 
I 

10 VOLUME I 3.52 11.44 0.00 0.00 11.44 0.00 26.40 
RECEITA I 1279.52 4158.44 0.00 0.00 4158.44 0.00 9596.40 

I 
11 VOLUME I 3.20 12.80 0.00 0.00 12.80 0.00 28.80 

RECEITA I 1163.20 4&52.80 0.00 0.00 4652.80 0.00 10468.80 
I 

12 VOLUME I 3.20 13.60 0.00 0.00 13.bO 0.00 30.40 
RECEITA I 1163.20 4943.60 0.00 0.00 4943.bO 0.00 11050.40 

I 
13 VOLUME I 3.20 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 32.00 

RECEITA I 1163.20 5234.40 0.00 0.00 5234.40 0.00 11632.00 
I 

14 VOLUME I 3.20 14.40 0.00 0.00 14.40 . 0.00 32.00 
RECEITA I 1163.20 5234.40 0.00 0.00 5234.40 0.00 11632.00 

continua 
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Tabela 4.2 - continuação 
-------------------------------------~--------------------------------------------

ANOS I JAH/FEV UR/ABR BAIIJUH JUL/AGO SEr/OUT ROVIDEZ ARO 
--------------------------.-------------------------------------._----------------

15 VOLURE I 3.20 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 32.00 
RECEITA I 1163.20 5234.40 0.00 0.00 5234.40 0.00 11632.00 

16 VOLUBE I 3.20 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 32.00 
RECEITA I 1163.20 5234.40 0.00 0.00 5234.40 0.00 11632.00 

I 
17 VOLUBE I 3.20 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 32.00 

RECEITA I 11&3.20 5234.40 0.00 0.00 5234.40 0.00 11632.00 
I 

18 VOLUBE I 3.20 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 32.00 
RECEITA I 1163.20 5234.40 0.00 0.00 5234.40 0.00 11632.00 

I 
19 VOLUItE I 3.20 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 32.00 

RECEITA I 1163.20 5234.40 0.00 0.00 5234.40 0.00 11&32.00 
I 

20 VOLUItE I 3.20 14.40 0.00 0.00 14.40 0.00 32.00 
RECEITA I 1163.20 5234.40 0.00 0.00 5234.40 0.00 11632.00 

----------------------------------------------------------------------------------
FONTE: Resultados do modelo 



de um sub-período de produção <paradeiro, ~emporão ou 

safra) nos meses em que este se inicia, uma vez que se pode 

aplicar o dinheiro em ou~ras a~ividades produtivas ou, no 

mínimo, no mercado financeiro. 

A venda no inicio do sub-período produtivo, sem 

que toda a produção esteja colhida, equivale a uma venda 

fu~ura de prazo não superior a qua~ro meses, o que é prá~ica 

bastante comum entre produtores e comerciantes de cacau no 

sul da Bahia. Por~antot em função diSSO, as atividades de 

estocagem de cacau não s~o acionadas em todo o horizonte de 

planejamen~o. 

4.3.4 Liquidez do sistema 

A tabela 4.3 mostra o fluxo de ~omada e aplicação 

de recursos no mercado financeiro em cada período de caixa 

nos 20 anos de planejamento. A figura 4.1 mos~ra o saldo 

dessas operações (aplicações-tomadas) em ~rês anos distintos: 

. Tem-se, entâo uma idéia da magni~ude da 

liquidez do sistema. Observa-se no 7Q ano uma liquidez bem 

mais »aper~ada» do que no segundo ano, fruto da necessidade 

de inves~imentos que, no modelo, nâo estavam amparados por 

crédito rural, como secadores e casas de colonos. Já os 

inves~imentos no plan~io e renovação, que foram realizados no 

2 m ano, foram integralmente cobertos com recursos do crédito 

rural. 



TABELA 4.3 - Operações financeiras em cada período de caixa nos 20 anos do horizonte 
de planejamento - valores em ORTN's 

RODADA O 
--------------------------------------------------------------------------------------------

AHO I MESES=> t JAN-FEV MAR-ABR HAI-JUN JUL-AGO SET-OUT NOV-DEZ ANO 
--------------------------------------------------------------------------------------------

1 ITOHADA I 0.00 0.00 0.00 82&.25 0.00 0.00 826.25 
IAPLICACXO I 93.08 905.57 74.60 880.65 470.80 0.00 2424.70 
I SALDO I 93.08 905.57 74.60 54.40 470.80 0.00 1598.45 
1 I 

2 ITOMADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 
lAPLICACXO I 27.72 981.60 171.44 0.00 321.87 24.30 152&.93 
I SALDO 1 27.72 981.60 171.44 0.00 321.87 24.30 152&.93 
I I 

3 lTOMADA I 1019.40 0.00 0.00 0.00 6&2.94 928.51 2610.85 
IAPLICACXO I 30.49 100.03 0.00 0.00 0.00 0.00 130.52 
I SALDO I -988.91 100.03 0.00 0.00 -6&2.94 -928.51 -2480.33 
I I 

4 ITOMADA I 2044.40 1015.&0 10&8.70 1129.30 1293.30 1&54.30 8205.&0 
IAPLICACXO I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I SALDO I -2044.40 -1015.&0 -10&8.70 -1129.30 -1293.30 -1654.30 -8205.&0 
I I 

5 ITOMADA I 1870.80 1424.20 1547.10 1&21. 90 1608.10 211&.20 10188.30 
IAPLICACXO I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ISALDQ I -1870.80 -1424.20 -1547.10 -1&21.90 -1&08.10 -211&.20 -10188.30 
I I 

& ITOMADA I 2094.50 1427.70 1701.70 1823.&0 1382.00 19&7.20 1039&.70 
IAPLICACXO I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I SALDO I -2094.50 -1427.70 -1701.70 -1823.&0 -1382.00 -19&7.20 -1039&.70 
I I 

7 ITOMADA I 1953.50 455.43 809.&5 9&2.49 0.00 594.04 4775.11 
IAPLICACXO I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I SALDO I -1953.50 -455.43 -809.&5 -9&2.49 0.00 -594.04 -4775.11 
I I 

8 ITOKADA I 408.2& 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408.2& 
IAPLICACXO 1 0.00 1308.40 0.00 0.00 2299.10 0.00 3&07.50 
I SALDO I -408.2& 1308.40 0.00 0.00 2299.10 0.00 3199.24 
I I 

9 ITOMADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICACXO I 41.&& 4785.40 0.00 587.90 &22&.40 380.55 12021.91 
1 SALDO I 41.&& 41.&6 0.00 587.90 &22&.40 380.55 12021.91 
I I 

10 ITOMADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I !PU CACtO I 507.00 10937.00 0.00 293.61 13382.00 0.00 25119.&1 
I SALDO 1 507.00 10937.00 0.00 293.&1 13382.00 0.00 25119.&1 

contiua. 



Tabela 4.3 - continuaç~o RODADA O 
--------------------------------------------------------------------------------------------

ANO I MESES=> I JAN-FEV MAR-ABR HAI-JUN JUL-AGO SET-OUT NOV-DEZ ANO 
--------------------------------------------------------------------------------------------

I 
11 I TOMADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

I APLI CAÇA0 I 0.00 16048.00 1203.90 1164.20 19993.00 392.81 38801. 91 
I SALDO I 0.00 16048.00 1203.90 1164.20 19993.00 392.81 38801.91 

I 
12 lTOHADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

, APLI CAÇXO I 858.84 2653&.00 0.00 &38.81 2&841.00 3503.80 58378.45 
I SALDO I 858.84 2&35&.00 0.00 83&.31 2&&41.00 0.00 58378.45 
I 

13 ITOMADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I APLI CAÇÃO I 259.&8 34059.00 3251.00 0.00 3234&.00 2234.80 72150.48 
I SALDO I 259.&8 34059.00 3251.00 0.00 32346.00 2234.80 72150.48 

I 
14 I TOl'lADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

lAPLICAÇXO I 451. 60 45810.00 1971.30 201.51 52601.00 11079.20 112114.&1 
I SALDO I 451.60 45810.00 1971. 30 201.51 52601.00 11079.20 112114.61 
I I 

15 ITOMADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
lAPLICACXO I 360.32 59713.00 848.25 105.67 67198.00 0.00 128225.24 
I SALDO I 360.32 59713.00 848.25 105.67 &7198.00 0.00 128225.24 
I I 

16 ITOMADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICAÇXO 1 259.68 0.00 74651.00 0.00 4469.60 77493.00 156873.28 
I SALDO I 259.&8 0.00 74651.00 0.00 4469.&0 77493.00 156873.28 
I 1 

17 ITOHADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I APLI CAÇXO I 148.73 9207.20 80573.00 288.44 14167.00 83711.00 188095.37 
I SALDO I 148.73 9207.20 80573.00 288.44 14167.00 83711.00 188095.37 
I 

18 ITOHADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I APLI CAÇXO I 451.&0 19358.00 8550&.00 201.51 24826.00 90991.00 221334.11 
I SALDO I 451.&0 19358.00 85506.00 201.51 24826.00 90991.00 221334.11 , 

19 ITOMADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICAÇXO 1 360.32 0.00 100000.00 105.67 0.00 100000.00 200465.99 
'SALDO I 360.32 0.00 100000.00 105.67 0.00 100000.00 200465.99 
I I 

20 ITOMADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICAÇXO I 259.&8 4482.&0 100000.00 104742.28 
I SALDO I 259.&8 4482.&0 100000.00 0.00 0.00 0.00 104742.28 
I 

--------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: Resultados do modelo 
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No 14° ano houve sobra de recursos bem mais 

significa~iva, que pode ser aplicada no mercado financeiro. 

4.3.5 - Ocupação de m~o de obra. 

A tabela 4.4 mostra o fluxo de ocupaç~o de mão 

de obra no sistema de produção em cada um dos 20 anos do 

horizon~e de planejamen~o. Tem-se as maiores demandas de mão 

de obra no 2°, 30 e 4° ano, devido à jmplantaç~o da cultura 

de cacau nestes anos. O volume de mão de obra cai no 50 ano, 

crescendo novamente 

13° ano. 

no &0 ano, até atingir estabilidade no 

4.3.6.- Investimentos 

Como apontado na seção 3.6.2, uma limitação do 

presente modelo 

contínuas. Estes 

é tra~ar certos investimentos como variáveis 

teriam, 

Assim, os resultados de 

investimentos, feitos em 

então, 

todas 

cada 

perfeita divisibilidade. 

as rodadas apresentam 

ano, no montante de 

os 

sua 

necessidade para este período. Por exemplo, a cada ano, é 

construída uma quantidade a mais em metros de secadores para 

dar conta do crescimento da produç~o de cacau daquele ano. 

Os resultados aqui apresentados mostram a soma 

desses investimentos nos 20 anos. Dessa forma, para a 

presente rodada foram real izados seguintes investimentos : 



TABELA 4.4 -Fluxos de ocupação de mão-de-obra 
nos 20 anos do horizon~e de plane
jamento. 

ANOS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

TOTAL 

RODADA O 

MXO DE OBRA 
EM 10 JORNADAS 

185.81 
403.08 
491. 35 
370.38 
219.39 
235.28 
248.29 
275.02 
292.74 
302.94 
313.14 
319.94 
326.74 
326.74 
326.74 
326.74 
326.74 
326.74 
326.74 
326.74 

6271.28 

FONTE: Resul~ados do modelo 

PERCENTUAL 
NOS VINTE ANOS 

2.963% 
6.427% 
7.835% 
5.906% 
3.498% 
3.752% 
3.959% 
4.385% 
4.668% 
4.831% 
4.993% 
5.102% 
5.210% 
5.210% 
5.210% 
5.210% 
5.210% 
5.210% 
5.210% 
5.210% 

100.000% 
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pla'laforma, 

7i 

a} Secador - O secador escolhido foi o 'lipo 

cons'lruindo-se 11,13m~ do mesmo. Gerando-se. 

en'lão, uma capacidade de secagem de 590 arrobas de cacau por 

mês, que somadas às 50 arrobas já exis'len'les, resul'lam em &40 

arrobas. O suficien'le para a secagem das 3200 arrobas de 

produção anua 1 ; 

b) Casas para colonos - A par'lir da relação de 

que uma fazenda de 1000 arrobas de cacau 'leria 3 casas de 

50m~. o nível ó'limo de casas const.ruidas nos 20 anos foi de 

9,6 casas. 

c} Muares - O número de muares 'lo'lal do sis'lema 

at.ingiu a 5 cabeças, a part.ir da necessidade de 0,125 muares 

por hec'lare de cacau safreiro. 

4.4 - Rodada 1 - 'lodas as novas 'lecnologias presen'les. 

A rodada aqui apresen'lada 'lem disponíveis 'lodas 

as novas 'lecnologias descrit.as na seção 3.5.8. Em sín'lese, os 

resul'lados mos'lraram que nenhuma daquelas 'lecnologias foi 

ado'lada. A função obje'livo e o nível de 'lodas as a'lividades 

do sis'lema alcançaram os mesmos valores que na rodada 

an'lerior. 

Est.e resul'lado levou a que se fizesse necessário 

um levan'lamen'lo dos re'lornos individuais de cada nova 

at.ividade. Est.e levan'lamen'lo veio a de'lerminar que as 

a'lividades de colhei'la de fru'los in'leiros eram as 



responsáveis pelo n~o acionamento de nenhuma das atividades 

ligadas às novas tecnologias. 

Na colheita tradicional, os frutos de cacau s~o 

quebrados e as amêndoas, com parte da mucllagem a elas 

aderida, s~o transportadas em muares até a sede das fazendas. 

A casca do cacau é, então, deixada no campo. Para o 

aproveitamento da casca e da mucilagem integralmente, é 

preciso que os frutos sejam transportados inteiros. Isto, 

obviamente, onera muito os custos d~ colheita. 

Foi interessante notar que, à época da realizaç~o 

deste trabalho, n~o havla no Centro de Pesquisas do Cacau 

nehuma pesquisa no sentido de propor formas menos custosas de 

transporte do cacau colhido inteiro. O custo das atividades 

de colheita de frutos inteiros, considerado no modelo, foi 

estimado pressupondo-se que o cacauicultor n~o disporia de 

nenhum novo método ou equipamento, a não ser os tradicionais 

animais e balaios de vime. Como resultado, dado este cenário, 

as novas tecnologias mostraram-se inviáveis. 

4.5 Rodada 2 - Com novas tecnologias e com menor custo de 

colheita de frutos inteiros. 

4.5.1 - lntroduç~o. 

O custo de colheita de frutos inteiros impediu, 

na rodada anterior, a adoção de qualquer das novas 

tecnologias. Na presente rodada, contudo, pressupôs-se, 
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otimisticamente, que o custo por arroba do cacau colhido 

inteiro incorporaria apenas a mão de obra, mas não o grande 

volume de animais de carga (8 vezes mais do que na colheita 

tradicional). O valor alcançado pela função objetivo, nesta 

rodada, foi de 25.398 ORTN~s. Este valor é apenas 6% superior 

ao obtido no sistema sem novas tecnologias. 

4.5.2 - Comportamento das novas tecnologias no 

sistema de produção. 

A tabela 4.5 traz o nível de adoção de cada uma 

das novas tecnologias na solução ótima do modelo. 

a) Gado de corte e de leite - As atividades de 

gado de corte e as de gado de leite concorrem entre si pela 

casca de cacau, usada como alimento. No primeiro e no segundo 

ano não é usada toda a 

anos, as atividades de 

casca de cacau, uma ~ez que, nestes 

colheita de frutos inteiros não são 

acionadas para toda a produção. Dessa forma, parte das cascas 

são deixadas no campo. As 1,4 "unidades-vaca" do primeiro 

ano, que depois permanecem neste nível do 4° ao 20° ano, 

consomem 14 toneladas de cascas por ano. Já as 2,1 cabeças de 

gado confinado no 1c. ano consomem 9,45 toneladas de cascas. O 

rendimento na produção de esterco de curral é bem maior no 

gado de corte (0,89 kg de esterco/kg de casca) do que no de 

leite (0,6 kg de esterco/kg de casca). O esterco de curral, 

por sinal é bastante valorizado no sistema no segundo 
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Tabela 4.5 - Nível de adoção das novas tecnologias Le~Ludus. 

RodnrJa 2 
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Fonte: Resultados do modelo. 



ano, quando, através do preço sombra deste recurso, 

verifica-se que, cada tonelada a mais de esterco de curral 

incrementaria a funç~o objetivo em 9,9 ORTN~s. Estas 

ponderações poderiam explicar o maior nível das atividades de 

gado de corte em relação ao de leite. 

Por que, então, o gado de leite não tem 

simplesmente nível nulo na solução otima? Na verdade, a única 

vantagem do gado de leite é a regularidade das receitas que 

apresenta em todos os meses do ano. Portanto, o nível de 1,4 

"unidades-vaca" poderia ser, apenas, o suficiente para suprir 

alguma necessidade de caixa dentro do sistema de produç~o. 

Entretanto, a única maneira de se testar esta hipótese, é 

pela realização de novas rodadas, parametrizando-se os 

coeficientes técnicos das atividades de gado de leite. 

No segundo ano, em função da renovaç~o de 10 ha 

de cacaual velho, a produção de cacau cai de 400 arrobas para 

48 arrobas apenas. Dessa forma, só podem ser confinadas 1,1 

cabeças de gado de corte que produzem esterco apenas 

suficiente para 0,18 ha de viveiros de peixes. 

Quando a produção de cacau volta a crescer, no 

a produção de casca permite retornar ao gado de 

leite, agora sem investimento em estábulo, pois o mesmo já 

havia sido construido no primeiro ano. 

b) Piscicultura - A piscicultura não é acionada 

no primeiro ano, em função do prazo de construção dos 
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viveiros para peixes. No segundo ano, atinge o nível de 0,18 

ha de viveiro, esgotando todo o esterco produzido pelo gado 

de corte. No terceiro ano a área de viveiros dobra, e seu 

nível é, ainda, definido pela quantidade de esterco. Apenas a 

partir do 4° ano é que a piscicultura atinge o nível máximo 

permitido, dado pela área disponível apropriada a essa 

atividade. Nesta ocasi~o, sobra esterco de curral que, ent~o, 

pode ser usado na adubaç~o do cacau. 

c) Adubaç~o orgânica A adubaç~o orgânica, 

quando realizada, permite a substituiç~o do adubo mineral 

utilizado nos cacauais. O cálculo da taxa de substltuiç~o 

levou em consideraç~o apenas os teores de nutrientes no 

esterco e no adubo mineral. N~o foram considerados, portanto, 

possíveis benefícios a nível de microbiologia do solo ou de 

menor perda de nutrientes, em geral, atribuídos à adubaç~o 

orgânica. 

No 13° ano, por exemplo, a adubaç~o orgânica 

atingiu 268,43 toneladas 

preços sombra mostra que, 

de adubo orgânico. A análise dos 

se o sistema tivesse disponível 

mais 181,57 toneladas, estas seriam utilizadas, gerando-se um 

incremento de 0,17 ORTN~S por tonelada e substituindo 

completamente a adubaç~o mineral. 

d) Suco de cacau - A produç~o de suco de cacau 

n~o esgota a disponibilidade de polpa existente no 1° ano. 

S~o usadas apenas lOOkg, sobrando 560kg. O investimento em 

uma fábrica para processar toda a polpa, ficaria ocioso no 



segundo ano, 

renovação de 

produç~o de 
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em funç~o da queda na produção causada pela 

cacau velho. A partir do 2° ano, à medida que a 

polpa cresce, toda ela é utilizada para a 

fabricaç~o de suco. Do 1 3° ao 20c , ano, 

de polpa por ano. 

contudo. há, 

A utilização novamente, sobra de 480kg 

desta sobra demandaria um investimento em ampliação da 

fábrica de sucos no 13° ano. Contudo, neste ponto, restam 

apenas 8 anos para encerrar-se o horizonte de planejamento. 

Ou seja, o valor presente desta ampliação traz subjacente o 

fato de que esta somente poderá ser usada neste intervalo de 

tempo. A análise da amplitude de variação da contribuiç~o da 

atividade (veja Apªndice 4) no 13° ano, mostra que esta 

contribuição (c J ) deveria crescer 9,5% para tornar econômica 

a ampliaç~o em 480kg neste ano. 

e) Biodigestor - A produç~o de gás a partir da 

casca do cacau não foi adotada na soluç~o ótima desta rodada. 

A casca de cacau estava sendo disputada por esta tecnologia e 

pela criaç~o de gado. Naturalmente. se o nível da atividade 

produção de biogás fosse maior que zero, as atividades de 

gado de corte teriam níveis menores. 
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4.5.3 - Evolução da cultura e comercialização do 

cacau. 

A evolução do plantio e renovação da cultura do 

cacau, bem como a comercialização, não foram afetadas pela 

presença das novas tecnologias; portanto, seguem os mesmos 

valores da tabela 4.1 e 4.2. 

4.5.4 - Liquidez do sistema. 

A tabela 4.6 traz o fluxo de tomada e aplicação 

de recursos no mercado financeiro em cada período de caixa, 

nos 20 anos do horizonte de planejamento. A figura 4.2 mostra 

o saldo dessas operações em três anos distintos: 2°, 7° e 14° 

ano. Comparando-se a figura 4.2 com a figura 4.1, observa-se 

que a presença das novas tecnologias "apertou" a l1quidez no 

2° e 7° ano. Isto aconteceu devido aos investimentos que se 

fizeram necessários em função das novas tecnologias. No 140 

ano, a liquidez está ligeiramente mais "apertada" no sistema 

com novas tecnologias do que naquele sem elas. Pode-se 

depreender destes resultados, também, que estas novas 

tecnologias têm retorno suficiente para fazer frente aos 

juros de mercado (15% a.a. real); embora o modelo não leve em 

consideração possíveis riscos de insucesso (conforme seção 

3.6.3). 
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TABELA 4.6 - Operações financeiras ea cada periodo de caixa nos 20 anos do horizonte 
de planejamento - valores em ORTH~s 

RODADA 2 
--------------------------------------------------------------------------------------------

AHOS I RESES=> I JAN-FEV HAR-ABR HAI-JUH JUL-AGO SET-oUT HOV-DEZ ANO 
---------------------------------------------------------------._---------------------------

1 ITOHADA I 0.00 0.00 0.00 929.10 0.00 0.00 929.10 
IAPLICACXO I 21.95 836.31 0.00 909.54 85.19 0.00 1852.99 
I SALDO I 21.95 83&.31 0.00 -19.5& 85.19 0.00 923.89 
I 

2 ITOMADA 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.71 21&.71 
I APU CACIO I 56.75 717.&7 58.77 0.00 0.00 0.00 833.19 
I SALDO I 56.75 717.&7 58.77 0.00 0.00 -216.71 616.48 
I I 

3 ITOItADA I 1224.60 473.77 437.00 539.34 1261.20 1638.00 5573.91 
IAPLICACIO I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I SALDO I -1224.60 -473.77 -437.00 -539.34 -1261.20 -1638.00 -5573.91 
I I 

4 ITOMADA I 2813.30 1818.70 1775.20 1924.80 1943.60 2303.10 12578.70 
IAPLICACIO I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I SALDO I -2813.30 -1818.70 -1775.20 -1924.80 -1943.60 -2303.10 -12578.70 
I I 

5 ITOtlADA I 2&19.60 2391.70 2427.20 2600.60 2270.50 2748.20 15057.80 
IlPLICAÇlO I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I SALDO I -2&19.60 -2391.70 -2427.20 -2600.60 -2270.50 -2748.20 -15057.80 
I I 

6 ITOMADA I 2946.00 2933.40 3142.50 3385.80 2258.70 2752.80 17419.20 
IAPLICACIO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I SALDO I -2946.00 -2933.40 -3142.50 -3385.80 -2258.70 -2752.80 -17419.20 
I I 

7 ITOIIADA I 3022.00 2&28.00 2942.80 3242.90 1089.50 1591.90 14517.10 
IlPLICACXO I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
I SALDO I -3022.00 -2&28.00 -2942.80 -3242.90 -1089.50 -1591.90 -14517.10 
I I 

8 ITOtlADA I 1719.60 950.61 1341.70 1679.60 0.00 0.00 5691.51 
IAPLICAÇlO I 0.00 0.00 0.00 0.00 899.51 0.00 899.51 
I SALDO I -1719.60 -950.61 -1341.70 -1679.60 899.51 0.00 -4792.00 
I I 

9 ITOMADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICACXO I 0.00 748.32 0.00 1003.60 4960.50 0.00 &712.42 
I SALDO I 0.00 0.00 0.00 1003.&0 4960.50 0.00 &712.42 
I I 

10 ITOtlADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IlPLICACXO I 788.92 7204.50 0.00 450.48 12324.00 0.00 20767.90 
I SALDO I 788.92 7204.50 0.00 450.48 12324.00 0.00 207&7.90 

continua 
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Tabela 4.6 - continuação Rodada 2 
--------------------------------------------------------------------------------------------

ANOS I HESES=> I JlH-FEV ltAR-ABR 1tAl-JUH JUL-AGO SET-OUT BOV-DEZ lHO 
--------------------------------------------------------------------------------------------

111101IADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICACXO I 0.00 12645.00 732.06 1572.80 19093.00 353.70 34396.56 
I SALDO I 0.00 12645.00 732.06 1572.80 19093.00 353.70 343%.56 
I I 

12 11Ol!ADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICACIO I 1179.60 232&2.00 0.00 829.18 27630.00 2585.60 55486.38 
I SALDO I 1179.60 26356.00 0.00 836.31 26641.00 0.00 55486.38 
I I 

13 1101IADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICACIO I 408.27 32490.00 2318.30 0.00 40670.00 1304.80 77191.37 
I SALDO I 408.27 32490.00 2318.30 0.00 40670.00 1304.80 77191.37 
I I 

14 ITOHADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICAÇlO I 888.66 44836.00 1026.30 504.41 54550.00 691.54 102496.91 
I SALDO I 888.66 44836.00 1026.30 504.41 54550.00 691.54 102496.91 
I I 

15 1101IADA I 0.00 0.00 0.00 o.m 0.00 0.00 o.m 
IAPLICACIO I 660.18 59395.00 367.69 264.50 69836.00 0.00 130523.37 
I SALDO I 660.18 59395.00 367.69 264.50 69836.00 0.00 130523.37 
I I 

16 ITOHADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICACIO I 408.27 0.00 75087.00 0.00 7471.80 78456.00 161423.07 
I SALDO I 408.27 0.00 75087.00 0.00 7471.80 78456.00 161423.07 
I 

17 ITOl!ADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICACIO I 130.54 9963.00 81006.00 722.02 17933.00 84671.00 194425.56 
I SALDO I 130.54 9963.00 81006.00 722.02 17933.00 84671.00 194425.56 
I 

18 ITOHADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICAÇlO I 888.66 20947.00 88546.00 504.41 29466.00 92587.00 232939.07 
1 SALDO J 888.66 20947.00 88546.00 504.41 29466.00 92587.00 232939.07 
I I 

19 ITOHADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICACIO I 660.18 0.00 100000.00 264.50 0.00 100000.00 200924.68 
I SALDO I 660.18 0.00 100000.00 264.50 0.00 100000.00 200924.68 
J I 

20 ITOHADA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IAPLICAÇlO I 408.27 2117.60 200000.00 0.00 0.00 0.00 202525.87 
1 SALDO I 408.27 2117.60 200000.00 0.00 0.00 0.00 202525.87 

--------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: Resultados do .ode)o 
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4.5.5 - Ocupação da mão de obra. 

A ~abela 4.7 mos~ra o fluxo de ocupação de mão 

de obra no s1s~ema de produção em cada um dos 20 anos do 

horizon~e de planejamen~o. Na figura 4.3 ~em-se um gráfico 

que mos~ra a evolução da ocupação da mão de obra na rodada O 

e na rodada 2. No ~o~al, a soma da mão de obra ocupada é 28% 

superior no sis~ema com novas ~ecnologias, par~indo de uma 

diferença mínima de 1,8% no 20 ano para até 39,5% do 13° ao 

20° ano, quando o sistema se estabiliza em termos de produção 

de cacau. Dessa forma, embora o conjun~o de novas ~ecnologias 

não faça crescer subs~ancialmen~e os ganhos do empresário, a 

renda ~o~al produzida gerará uma massa salarial 

significativamente maior. 

4.5.6 - Investimentos. 

Os inves~imen~os realizados na rodada O (sem 

tecnologias alternativas) permaneceram nos mesmos níveis 

nesta rodada. A área de casas para colonos, inclusive, não 

foi ampliada, em vir~ude desta estar ligada não ao volume de 

mão de obra (que cresceu nes~a rodada), mas ao volume de 

produção de cacau. Este é um problema do modelo que, 

futuramen~e, pode ser resolvido, mas que, neste caso, implica 

pressupor que aproximadamente 40% da mão de obra do sistema 

de produção não resida na fazenda, o que é bastante fac~ível. 



TABELA 4.7 - Fluxos de ocupação de mão-de-obra 
nos 20 anos do horizonte de plane 
jamento. 

ANOS 

1 
2 
3 
4 
5 
& 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
1& 
17 
18 
19 
20 

TOTAL 

RODADA 2 

M1I:0 DE OBRA 
EM 10 JORNADAS 

194.52 
410.41 
505.89 
394.19 
250.4& 
280.23 
310.19 
35&.35 
394.01 
412.84 
431.88 
444.44 
455.9& 
455.9& 
455.9& 
455.9& 
455.9& 
455.9& 
455.9& 
455.9& 

8033.09 

FONTE: Resultados do modelo 

PERCENTUAL 
NOS VINTE ANOS 

2.421% 
5.109% 
&.298% 
4.907% 
3.118% 
3.488% 
3.8&1% 
4.43&% 
4.905% 
5.139% 
5.37&% 
5.533% 
5.&7&% 
5.&7&% 
5.&76% 
5.&7&% 
5.&76% 
5.&7&% 
5.676% 
5.&7&% 

100.000% 

8~3 
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o número de muares também não foi afetado, uma 

vez que (conforme seção 4.5.1), nesta rodada, pressupôs-se 

que a colheita de frutos inteiros não demandaria nenhum 

animal de carga a mais do que a colheita tradicional. 

o restante dos investimentos nesta rodada foram: 

a) estábulo para confinamento de bovinos: 680m~; 

b) estábulo para vacas de leite: 25,6m~i 

c) viveiro para peixes: 0,5 ha (n(veI máximo); 

d) biodigestor : Zero 

e) fábrica de suco, capacidade: 8,16 ton de 

polpa por ano. 

4.6 Rodada 3 - Com novas tecnologias, exceto gado de 

corte e gado de leite. 

4.6.1 - Introdução. 

Na rodada 2 a tecnologia de produção de gás 

através do biodigestor, usando casca, não foi adotada na 

solução ótima. As atividades de gado de corte e gado de leite 

concorriam com o biodigestor tanto no consumo de casca de 

cacau, quanto como fonte de produção de matéria orgânica para 

a adubação e fertilização de viveiros de peixes. Assim, na 

presente rodada, retiraram-se os vetores das atividades de 

gado de corte e de leite para, sob estas condições, analisar 

o comportamento do biodigestor e de outras variáveis. O valor 

da função objetivo foi de 24.802 ORTN;s. 
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4.6.2 - Tecnologias adotadas. 

A tabela 4.8 traz o nível de adoção de cada uma 

das novas tecnologias adotadas pelo sitema de produção. 

a) Adubação orgânica A adubação orgânica 

inicia-se no 1° ano com um nível menor do que na rodada 2, 

embora mantendo-se em níveis maiores do que aquela rodada do 

4° ao 9° ano. Isto se deve a que o biodigestor é mais 

eficiente, em termos de peso, na conversão de casca de cacau 

em adubo orgânico. 

Diferentemente da rodada 2, não foi aproveitada 

toda a casca de cacau produzida pelo sistema nos '20 anos. A 

colheita de frutos inteiros foi acionada para toda a 

produção, apenas nos anos 2, 3, 4, 6, 8 e 9. Nesta rodada, 

também não há sobra de polpa de cacau em nenhum dos anos, 

enquanto na rodada 2 havia sobra de 480 kg do 13° ao 20° ano. 

Conclue-se que, naquela rodada, a colheita de frutos inteiros 

era realizada visando suprir de casca de cacau as atividades 

de gado de corte e de leite, arcando-se com uma sobra de 

polpa. Na presente rodada o objetivo da colheita de frutos 

inteiros foi suprir de polpa a fábrica de suco de cacau, 

arcando-se com uma perda de cascas. 

b) Piscicultura A piscicultura evoluiu com 

maior velocidade do que na rodada 2, até atingir seu limite 

de 0,5ha, Deve-se isto, também, à maior eficiência de 
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Tabela 4.8 - Nível de adoç~o das novas tecnologias. 

Rodada 3 

- - ---------------- -------
____ ---LEDilLtiG-LA.i....AOJ.IAJAS __ _ 

---------------------- -
***.********** •• ***.*~****.* •• ** ••• *******.~*****.**.********,* •• **** 
Pf~ FJ20 A "0-----;;---==i ;-:.=J- ·!:.= ____ f __ ·i~ __ f - -_-_-~_~_ 

1 __ 9_._6\1 ________ L _______ .10 __ .OL ____ _ 
? .. 2i1 __ .05 ______ .O!. _______ _ 

_____ ~3 __ ._, _____ 4 _______ " 40 _______ .10 _.o __ ":'2._ 
=+ . ~Jf)~ -*-- .. 5Q _____ _ • 22. ______ • ~!L __ 
5 ') ~_._OQ. • ;;-0 ______ • 4 Q ____ .U 
> b8.C ___ o_50· ____ o ;j'J_, _______ .1'1 __ _ 
7 35.20 "___ ___ ,050 ________ 1.'::7 _____ .3;: ______ _ 
~ 11.2 .(' C' ___ -"- ______ o 50 _____ 1 • 34............ __ __" 4 J 

1 -2~l1_.0~ ____ ._ _o 50 ______ 2.41' ______ .61. ____ _ 
____ J-L'" 2!t~._Q~ .. SQ ______ 2.5ó .t,i _____ _ 

11 2.4_4._QQ ___ 50 ____ 2.56 ____ .. 77 _____ _ 
12 2<'t4 .. CC .2L.. ____ 2L'>Q. ZI _____ _ 
13 2't!t. .. _C:.O .L_5,C ___ 2..56... ___ ,,7..1 _____ _ 

______ -.014 24lt.. .... QJ' ... 50_,, ___ 2. 5Q _____ .U 
15 244.00 .;;i;. _____ ;. 59 _____ • U 
l~ 244.('('. ___ .5(.' 2.50 .7'--7'--____ _ 
17 244_0_00 ___ -,. ;;_0 ____ 2.5ó .]1 ____ _ 
19 244.(1(1 .50 2,.5J~_ .7-'7'--____ _ 
n 244.!,O L50 __ . ___ '"_ • .5_6 Lli ____ _ 
2) 244.9_0 ___ ... ?..c ______ L._:.i..9 __ ------t 7-.!.7 _____ _ 

:0:***************************************#.**,,************************* 

Fonte: Resultados do modelo. 
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conversão de casca em adubo orgânico do biodigestor, sendo 

ofertada maior quantidade deste ao sistema. 

c) Biodigestor - O biodigestor foi acionado, 

aproveitando a casca de cacau que resultou da colheita de 

frutos inteiros. No 13° ano a produção de biogás consumiu 256 

toneladas de cascas de cacau, embora o sistema pudesse prover 

até 320 toneladas do insumo, se toda a produção fosse 

colhida na forma de frutos inteiros. Conclue-se que o 

biodigestor viabilizou-se na ausência de gado de corte e de 

leite, portando, apenas quando passa a ser o único fornecedor 

de adubo orgânico para a piscicultura e cultura do cacau. 

d) Suco de cacau - A produção de suco de cacau 

evoluiu identicamente à rodada 2, até o lIa ano. Na rodada 2, 

houve uma ampliação da produção de suco, com o uso de polpa 

crescendo de 7700kg no lIa ano para 8200kg no 12a ano. Na 

presente rodada, essa ampliação não foi realizada, 

permanecendo o consumo de polpa em 7700kg. 

Neste caso, tem-se como obstáculo à ampliação 

da produção de suco, além da exigência dos investimentos em 

infra-estrutura, a exigência de um aumento na colheita de 

frutos inteiros. Por outro lado, na rodada 2, a colheita de 

frutos inteiros era definida (paga) pelo nível das atividades 

de gado de corte, leite e piscicultura, sendo a poupa de 

cacau um subproduto . 
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4.7 Rodada 4 - Com novas tecnologias, permitindo-se que a 

casca do cacau seja usada na adubação da lavoura e 

fertilizaç~o da piscicultura. 

4.7.1 - Introdução. 

As rodadas até aqui tinham as tecnologias de gado 

de corte, gado de leite e biodigestor como formas de produzir 

matéria org§nica para adubação e fertilizaç~o d~ viveiro de 

peixes. Na presente rodada, permite-se que a própria casca de 

cacau seja usada na adubação e piscicultura. Assim, 

verificar-se-ia o quanto a retirada desta vantagem 

interferiria no comportamento daquelas tecnologias. O valor 

da funç~o objetivo, nesta rodada, foi de 25.416 ORTN/s, 

praticamente o mesmo nível da rodada 2. 

4.7.2 - Nível das tecnologias 

A tabela 4.9 traz o nív~l 

tecnologias nesta rodada. Tem-se que: 

de adoção das novas 

a) Gado de corte e de leite - Diferente da rodada 

2, o confinamento n~o é realizado nos três primeiros anos, 

mostrando que a produç~o de esterco foi fundamental para o 

acionamento desta atividade na rodada 2. Do quarto ano em 

diante, os níveis da atividade s~o menores do que naquela 

rodada. Já o gado de leite apresenta praticamente os mesmos 

níveis que na rodada 2, exceto pela sua ausência no 1~' ano, 

na presente rodada. 



fabela 4.9 - Nível de adoção das novas tecnologias -

Rodada 4. 

---_._--------------------------- - ---- ---- - - - -
TECNOLOGIAS ADOIAD.A ..... S ________ _ 

**************************************~**********~~**~**~**~*~~****-*-----
PEqIOJO A" '3 ._~ __ ~!....._)_ • • ______ t:: _____ ~_. __ j= ' ________ _ 

____ 1 ?1.25 _________ 
L 

______ ______ ._01 ___ _ 
2 • _2_,] ___ . __ ._~ __ ~. ______ ~ J l ____ . _____ _ 
3 • __________ ._ ~ 40 ______ • _______ .:)2 _____ _ .. .15 2.95 • 15 !...2t! ____ ~ _________ "---J5 
5 .5ó 19 !_:? 1 .1.5 ---- • 5" . --- _.- ~_. -- ----------.1') 

b 1.45 5ft~il6 .1 'L ___ L'iO ------ .13 
1 2.52 'li..._~~ ___ ._I~ ____ ._ '10 _____ L ______ o 3.2.. _______ 
'3 3.76 147 ~.H • 12 ______ ... sJ.' ___ ----'- .1ttL-
~ 5.01 19.L....Q_6 .1!? __ L5G. __ 

----~ 
• 61 _____ · ___ 

1') 5.54 ~l8.42 .-L5 ____ 5 e _ .• 5-1-, 
11 6.07 239.75 • 12.. __ ....... __ '5 0 .17 
12 6.07 255.7';) • 15 • 50 .32 
t3 6.07 2Il.75 • .l5 .50 .. ,3 2 
14 6.07 271.75 .15 .. ...5_o_. __ -,_3.7 
15 6.07 211.75 .15 .50 • '32 
15 6.07 271.75 .15 .50 .3, 
17 6.07 271 .75 .15 .50 .8~ 
13 6.07 271.7';) .15 .50 d2 
l~ 6.07 271.75 .15 ._5_º .92 
2J 6.07 271.75 ._..L~ ____ ._.20 • g2 

********************************************************************* 
LEGENDA 

A = 
8 = 
c = 
o = 
t: = 
F 

CO~FINAME~TO DE BJVI~OS (10 CAdEGASl 
ADJBACAO JQGANICA {IJ~1 
PRJOJCAO DE LElTE (10 U~IDADE~~A~S~} _____________ _ 
PISCICJLTJRA (~A) 

PRJUUCAO DE BIJGAS C10~**31 
SJ:O -Df CACAU (10TJNl 

Fonte: Resultados do modelo. 
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b) Adubaç~o org~nica - Os níveis de adubação 

orgânica são bem maiores, uma vez que, nesta rodada, o adubo 

orgânico n~o é só proveniente do gado, onde há perdas na 

conversão casca/esterco. 

c) Piscicultura - A Piscicultura teve o mesmo 

desempenho que na rodada 3. 

d) Biodigestor - A produção de biogás não é 

realizada, reforçando a conclusão de sua inviabilidade como 

produtor de energia. Viabiliza-se somente como produtor de 

matéria orgânica. 

e) Suco de cacau - A produção de suco de cacau 

evoluiu da mesma forma que na rodada 2. 

4.7.3 - Outras variaveis. 

Assim como na rodada 3, na presente rodada não 

houve mudança significativa nos valores de outras variáveis 

do modelo. 

4.8 Principais conclusões. 

As principais conclusões das 5 rodadas aqui 

apresentadas s~o: 

a) O alto custo de colheita de cacau inteiro 

pode inviabilizar todo o conjunto de novas tecnologias aqui 

testado: 
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b) as tecnologias de gado de leite e de produção 

de suco de cacau não assumiram altos níveis de adoção;g 

c) a tecnologia de produção de biogás através de 

casca de cacau mostrou-se não competitiva na presença de 

pecuária de corte e de leite, ou quando permitiu-se que a 

adubaç~o fosse realizada diretamente com casca de cacau, uma 

vez que o biodigestor perde em eficiência econômica na 

produç~o de matéria org§nica; 

d) A distribuiç~o da renda gerada pelas novas 

tecnologias fez crescer proporcionalmente mais a massa de 

salários (em até 40%, quando o sistema se estabiliza) do que 

o patrimônio líquido do sistema (em torno de ó%). 

e) o retorno financeiro das novas tecnologias foi 

suficiente para suportar taxas de Juros não subsidiadas; 

f) a presença de novas tecnologias de 

aproveitamento de sub-produtos em nada alterou a condução da 

cultura de cacau. 

4.9 Recomendações. 

A partir das conclusões acima propõe-se o 

seguinte rol de recomendações: 

a) A par do desenvolvimento de novas tecnologias 

de aproveitamento de subprodutos do cacau, o Centro de 

Pesquisas do Cacau da CEPLAC deveria estudar métodos de 

2 As conclusões ub» a »f" B~a válidas 
considerando-se que o custo de colheita de frutos 
possa vir a ser reduzido drasticamente. 

3penas 
inteiros 
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colheita e transporte de frutos inteiros para reduzir o custo 

dessa atividade; 

b) o presente modelo, já instalado no computador 

da CEPLAC, poderá sar usado para testar novos métodos de 

colheita; 

c) novas rodadas poderão ser realizadas por 

pesquisadores do CEPEC para testar estas tecnologias nos 

cenários que entenderem convenientes; 

d) o presente modelo também poderá ser usado em 

estudos de impactos de mudanças de variaveis econômicas sobre 

o sistema de produç~o. Variáveis tais como preço de cacau, 

taxa de câmbio, salários, política de crédito rural, etc. 

poderão ser parametrizadas e seus 

modelo; 

impactos medidos pelo 

e) A par de um sistema de contabilidade de 

custos a ser aplicado junto aos cacauicultores, o presente 

modelo poderá servir como instrumento para o planejamento de 

propriedades agrícolas. 
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A1. 

AI. ANÁLISE ECONOMICA E PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA 

AI.I Função de produção 

A análise do comportamento econômico das firmas atra 

ves da teoria . ~e. o clássica parte do conceito de função de pr~ 

dução, definida como a relação física entre as quantidades uti

lizadas de certo conjunto de insumos e as quantidades físicas 

máximas que se pode obter de um determinado produto. 

mos matemáticos, esta relação pode ser escrita como: 

q ( i 1 , ..• , n) ; 

onde q e a quantidade produzida e xi e a quantidade de 

Em ter-

(A 1 ) 

cada 

fator de produção i. Presupõe-se, ainda, que (A1) seja conca 

va para pelo menos uma região dos valores positivos dos insu

mos, contínua e derivável, no mínimo até a 2~ ordem. 

Os níveis de insumo e produto são f lu x o s por unidade de t empo . 

O nív el de alg u n s in s u mos nao p o de se r al t9 rad o no pe rí OdO de 

t2moo par a a Dual sào j e f inidos e st e s f l u xos; t ais i ns u mo s Sô o 



A2. 

denominados de insumos fi x os, enquanto os restantes sao insu-

mos variáveis. Levando isto em consideração a formulação de 

(A1 J seria: 

q f (xii x k J ( i 1 , .. . , s J 

( k s + 1 , ••• J n) j 
(A2 J 

mostrando - que f é uma fu nção de s insumos variáveis sujeito ao 

nível dos (n - s J insumos fixos. 

A1 .2 1soquantas 

A projeção dos diferentes níveis de produção no 

plano dos insumos produz um mapa de isoquantas. Uma isoqua!2. 

ta é o lugar geométrico definido por todas as combinações de 

insumos que proporcionam um dado nível de produção. Num pla-

no bidimensional de insumos variáveis (x1 e x 2 J, temos, con-

forme a figura A1.1, um mapa de isoquantas. As isoquantas 1 1 , 

1 2 , 13 definem níveis de produção cada vez mais altos. 

X 2 h\ 

O ~----------------~~--------~ . 1 
Figura A1.1 - Map a de isoquantas de uma função de produção 



A3. 

A1.3 Função de produção implícita para m insumos e n pr~ 

dutos 

o conceito de função de produção pode ser expand~ 

do para abarcar a produção de mais de um produto. 

passa então a ser escrita como uma função implícita: 

O; 

A mesma 

(A3) 

relacionando os processos produtivos de n produtos através de 

m insumos. 

A1.4 Curvas de transformação de produto 

A projeção desta função num plano bidimensional de 

2 produtos produz uma família de cruvas denominadas curvas 

de transformação. C o n f o r m e a f i g u r a A 1 . 2 a s c u r v a s d e T 1 ' -- T 2 

t 3 indicam, cada uma, constantes níveis de insumos que perm~ 

tem produzir diversas combinaç6es dos produtos q1 e q2· 

ó----~----~--~ ____ --__ 
~ 

Figura Al.2 - Curvas de transformação de uma função de produ-

çao. 
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A inclinação das curvas de transformação 

na a taxa de perda (ganhos) na produção de q2 quando 

determi 

cresce 

(decresce) a produção de q1' mantendo constante o nível dos in

sumos. 

AI.5 Programação matemática 

Segundo Oorfman (1953), "a tradicional análise mar 

ginalista tem levado a conclusões de grande importância 

a compreensao de muitas questões econômicas e sociais. 

e um fato que esse modo de análise não é recomendado 

o uso dos empresários para a solução a nível prático de 

para 

Mas, 

para 

seus 

problemas econômicos ou comerciais. A programação matemática, 

p o r o u t r o I a d o, é um e f i c i e n t e i n s t rum e n t o p a r a a tom a d a d e de 

cisão do empresário". 

A1.6 Processo ou atividade 

Nos modelos de programaçao matemática, o conceito 

fundamental e a atividade ou processo. Um processo pode ser 

definido como um método específico para realizar-se uma tare-

fa econômica. Num processo, os insumos são aplicados em pro-

po rções fi xas. 

um vetor de 

o processo e, então, totalmente descrito 

coeficientes técnicos a. (i = 1, ... ,m), que 
1 

por 

dão 

a quantidade de cada insumo i necessária para produzir uma 

unidade de produto. A produção má x ima possível é dada po~ 

sendo b. a disponibilidade máxima 
1 

sempre retorno constante à escala. 

do 

o (A4 ) 

insumo i. Um processo tem 

Multiplicando-se o nível 



b. de cada insumo por uma constante K, o produto também 
l 

K vezes o nível an t erior. 

A1.7 Representação gráfica de um processo 

AS. 

sera 

D raio DA na fi g ura A1 . 3 e a representa ç ão g eome

trica de um processo para a produção de um determinado produ-

to q, através de dois insumos ( x 1 e x 2 ), com os coe f icientes 

técnicos a 1 e a 2 . A inclinação do raio DA é dada por a 2 / a 1 . 

A 

Fi g ura A1.3 - Representação geométrica de um processo, compo~ 

to dos insumos X1 e x 2 , com o comprimento d re

presentando uma unidade de produção. 

A r e present a çã o d e uma u ni d ad e do p r od u t o sob r e o r a i o DA se -
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ra dada por um segmento de comprimento 

d = ~ a~ (A 5 ) 

A1 . 8 - Combinação de processos 

Contudo, o mesmo produto q pode ser produzido por 

mais de um processo, através dos mesmos insumos. Na figura 

A1 . 4, são representados três processos dados pelos raios DA
1

, 
DA 2 e OA 3 . 

Figura A1 . 4 - Rep resenta ç ão geo mé t rica de t r ês p rocessos DA
1

, 

DA 2 e DA3 ' fOêmando um trecho de isoqua n tas LMN. 
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Os pontos L, M e N, em cada um dos processos respe~ 

t i va me n te, m a r c a m a p r o d u ç ã o deu ma me s ma q u a n t i d a d e q". As 

coordenadas destes pontos são respectivamente ( x 1L , x 2L ), (x 1M , 

x 2M ) e ( x 1 N, x
2N

). 

por: 

Nos pontos L e M a quantidade q' sera dada 

q' x 1 L q' x
1M ainda, ou ou 

a 11 a 12 

(A6) 

q ' x
2L q' x 2M ou 

a 21 a 22 

O conjunto de todas as combinaç6es lineares, conve 

xas dos vetores L e M gera o segmento IM; as coordenadas de, 

um ponto qualquer P neste segmento são dadas por: 

AI.9 Combinação de processos e isoquantas 

Aplicando as quantidades ÀX1L e ÀX
2L 

no processo 

1 e ( 1-À) x
1M 

e (1-À) x
2M 

no processo 2, temos que a quantidade 

produzida no processo 1 sera 

q' 
1 

e no processo 2 

q ' 
2 

(A?) 

( 1 - À ) ( A8 ) 



de (A6) temos que 

q' 
1 

Àq' e q' 
2 

( 1 - À ) q' 

A soma das quantidades produzidas sera 

q' + q' 
1 2 

Àq' + (1-1.) q' q' 

AS. 

(A9 ) 

(A 10) 

Portanto, pode-se obter infinitas combinações con 

vexas do processo 1 e 2 que gerem o mesmo nível de produto q'. 

O segmento LM define então o lugar geométrico da _combinação 

dos in s um o s x 1 e x 2 que', a t r a v é s 

mesmo nível de produção q'; IM 
de isoquanta, assim como MN e IN . 

dos processos 1 e 2 geram o 

nada mais é do que um trecho 

Contudo, LN (combinação dos 

processos e 3), defi ne no ponto R o mesmo nível de produção 

que o ponto M no processo 2, sendo que em M utiliza-se menor 

quantidade de insumos . Portanto, combinações dos processos 1 

e 3 são sempre mais ineficientes do que qualquer _ combinação 

dos processos 1 e 2 ou 2 e 3. Assim, verifica-se que as iso-

quantas relevantes formam uma poligonal convexa. Fica, ainda 

evidente, que, a medida e m que se aumentar o número de proce~ 

sos, ter-se-á uma apro x imação do mapa de isoquantas da figura 

A1 . 1 

A1 .1 0 Rompendo a restrição de proporçoes fi x as 

A combinação conve x a de processos permite, então, 

romper com a restrição de que a produção em uma função como 

em (A4) dar-se-á ap e nas com proporções fi x as de insumos. Com 

efei t o, se para o caso do processo tem-se a proporçao dos 

insumos dada por a 21 / a
1 1 para 

o composto por 1 8 2 a proporçao dos in s umos é 



De 

q' 

A9. 

+ 
1 

( ) , mostrando que a 

proporçao de insumos deste processo é variável com o 

t ro À . 

A taxa (marginal) de substituição téc n ica 

parame-

entre 

os insumos x 2 e x 1 é o valor absoluto da inclinação do segme n 

to LM que será dada por: (2) 

(A 11 ) 

(1) C~amado de a 1 e a 2 os coeficientes técnicos do processo composto 1 e ~ 
tem-se que : 

( ÀX lL 
+ (1-À)x U 1 ÀX 2L + ~l-À)X2L ) min 
a 

I 2 
ÀX 1L + .. 

(1-À)x 1M ÀX 2L + 
(l-À ) x 2M 

aI = q ' q ' 
a

2 . 
q' q ' 

(A5 ) temos que 

ÀX 1L (1- À) x 1M, ÀX 2L , (l-À)x
2M ai +. a2 + ---

x
lL x

1N 
x 2L 

x
2H 

all a12 a 21 a 22 

então: 

ai Àa U 
+ (l-À)a I2 • a2 Àa 21 + (l-À) a

2Z 

(2 ) dX 2 x2L x2f.1 

dX 1 x lr1 x1L 

Como 

x2L a Z1q ' 

x 2 I·! u22 Q ' 

x 1 L d.1 1 Q , 

x lI.! a 1 2Q , 

então: 

dX2 a 21 - u22 

dX 1 0] 2 - °11 
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A1 .11 Combinação de processos e curvas de transformação 

Pode-se ampliar o numero de processos para, agora, 

incorporar mais de um produto: 

processos para cada produto j. 

Basta definir Sj (j = 1 , ,,.,nl 

Definindo-se dois processos 

que produzem, cada um, um produto diferente q1 e q2 a partir 

de três insumos, têm-se então: 

min(~ , b Z ,~ ) ql = 

alI a ZI a 31 
( A 121 

min~ , b Z 
' b 3 ) q2 = 

a l2 a Z2 a 32 . 

Fi x ando os níveis de cada insumo, nas quantidades 

b 
1 

a produção de q1 

conjunto de inequações. 

e q estar~ sujeita ao seguinte 
2 

(A 13 1 



Estas restrições estão representadas na 

A1.5 num plano bi-dimensional dos produtos 

A 

A11. 

figura 

Figura A1.5 - Representação de restrições lineares para níveis 

fixos de insumos b1' b2 e b3 

A poligonal delimitada pelos pontos A,a,e e D defi 

ne as m~ x imas combinações que podem ser produzidas de q1 e q2 

sem ferir nenhuma das restrições de (A13); ou seja, sem se mu-

dar o estoque de insumos. Dessa forma, a poligonal acima des-

crita é uma aproximação da curva de transformação 

na figur a A1.2. 

apresentada 

A1 .12 Rompehdo a restrição de retornos constantes a esca 

la 

A existência de retornos constantes a escala, im-

plí c ita no conceito de processo, pode t ambém ser superada 
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através de combinações de processos que tenham uma escala ma-

x ima e / ou mínima em que podem ser ativados. Esta abordagem, 

introduzida por C.E. MILLER em 1963, é denominada "programa-

ção separável ( PHILLIPS et alii, 1976). Permite-se, com isto, 

a apro x imação de funções com retornos crescentes ou decrescen 

tes à escala. 

A1.13 Análise econômica 

Até aqui discutiu-se a compatibilidade dos modelos 

de programação matemática à tradicional função de produção. A 

teoria econômica parte de algumas pressuposições sobre o com

portamento do empresário; em geral, assume-se que este procu-

re ma x imizar os seus lucros. o problema do empresário, então, 

seria encontrar a combinação (processo) de insumos e produtos 

que otimize o nível de seus lucros. Em geral, este é um pro-

blema de ma x imização condicionada a inúmeros fatores, tais co 

mo, um limite de despesas, e/ou um limite superior ou i(1fe-

rior de produção de algum produto e/ou um limite superior ou 

inferior de utilização de um ou mais insumos, etc. 

Uma formulação genérica para estes problemas pod~ 

ria ser dada por: 

sujeito a 

Max 1T 1T(p,q,X) 

f(q,x) " O 

gi (p, q, x ) ~ 
< 

(A 14 ) 

i (1, ... , m) 

onde; p, q e x sao respectivamente, vetores de preços, nível de 

produção e nível de insumos; 1T é uma função de lucros, f e a 
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f unção de produção, e os gi sao funções delimitadas por cons

tantes bi. 

Uma formulação linear para o problema seria, en

tão, dada por 

n 
Max 11' (A 15 ) 

sujeito a 

n 
[ ai j 1 , .•• , m) 

j = 1 

onde Cj e a contribuição dada ao lucro pela 

produzir q., ea . . e um coeficiente técnico 

»atividade» de 

J 1J 
ção i na »atividade» j 

ligado a 

( a .. pode ser um coeficiente 
1J 

restri

técnico 

como definido em (A4), como também pode ser um custo unitário 

de produção). 

A formulação de (A15) numa forma matricial canõni 

ca e dada por: 

M a x 11' cq 

sujeito a 

Aq ~ b; ( A 16 ) 

"" 
e 

q ~ O 



onde: 

c = 

q 

A 

b 

vetor linha contendo os Cj; 

vetor coluna contendo os q. 
J ; 

matriz m x n de coeficiente a . . ; . 1J 
vetor coluna com os elementos b. 

1 

li = 1 , . . . ~ m) e ( j = 1 , ••• I n) 

A14. 

A última inequação e x plicita a restrição de que 

as soluções do problema devem ser não-negativas. Temos então 

uma formulação típica de programação linear, onde cada coluna 

da matriz A é um processo ou atividade como descrito em (A4). 

A programaçao matemática foi originalmente conce

bida para a solução de problemas operacionais e de planejame~ 

to, contudo, como visto, pode tornar-se, também, um instrumen 
~ 

to de análise econômica (~). 

(3) O interesse deste trabalho está mais ligado à teoria microeconômica; 
contudo, em macro-economia, é consagrada a aplicação dos modelos de 
insumo - produto, desenvolvidos por W.W. Leontief, que podem ser en
quadrados dentre os modelos de programação matemática. 
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AZ. SOLuçA0 DE PROBLEMA DE PROGRAMAÇAo LINEAR: M~TODO SIMPLEX 

REVISADO 

A2.1 Formulaç~o Standa~t 

Da formulaç~o (A16) pode se tomar ai como uma das 

m linhas de A. Cada inequação 

aiq ~ b. (A 1 7J 
J. 

ou 

a
i

q ~ b
i 

(A 18) 

pode ser substituída por uma equaçao 

e 
b. (A 19) aiq - qi J. 

ou 

e 
b. (A20) aiq + qi J. 

e 
~ O; qi 
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e obtida pela subtração ou adição de uma variável qi' nao negati -

va, denominada de variável folga, a qual deverá ter um coeficien 

te c. nulo na função 1T a ser ma x imizada, e coeficinetes a . . nu -
J e~J 

los e xceto na linha correspondente à restrição em que q. deva 
~ 

atuar, onde o coeficiente tem de ser unitário ( ±1). 

Esta operaçao transforma, então, a formulação(A16) 

para uma formulação denominada de Standart, dada por: 

Maximizar 1T = c.q 

sujeito a 

Aq = b 

q ~ O 

onde, agora, A = (a 1 , 

m < n. Pressupõe-se, 

dA) = m 

) 
(4) 

a 2 , "" a n , e uma matriz 

então, que o posto de A seja 

A2 .2 Definição de uma base 

(A 21 ) 

m x n com 

(A22) 

Uma base para o problema (A21) é um conjunto de m vetores 

as' linearmente independentes. Uma base B é, portanto, 

triz regular de A. À matriz complemento de B em A, 

uma subma-

denomina '-

se de matriz residual R, a qual contém os vetores não básicos e, 

portanto, possue dimensões m x (n - m). 

(4) n, é tratado em todo o texto como número tot a l de colunas, neste caso, 
incluindo, também, as variáveis fol ga. 
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As m variáveis associadas com as colunas de uma ba 

se B sao chamadas de variáveis básicas; elas formam o subvetor qB 

do vetor q. 

residuais e 

As outras variáveis são chamadas de secundárias ou 
R B constituem o subsetor q , complementar a q em q. 

o vetor c pode se~ entã~ partido nos vetores B c e 
R c correspondentes às variáveis básicas e residuais, respectiv~ 

mente. 

A2.3 Solução básica e base viável 

o s i s tem a (A 2 1) p a s s a e n tão a s e r r e p r e s e n t a d o p o r: 

Maximizar TI 
B B R R c q + c q 

sujeito a: 

b (A23) 

B R q ~ O, q = O. 

Pré-multiplicando (A23) -1 por B , tem-se que 

B 
q 

B R 
q ~ O, q O 

(A24) 

o sistema (A24) é denominado de sistema e x plícito. Se B é 

base, e a restrição de não-negatividade ~e qB é respeitada, 

uma 

en-

tão, B é denominada de "base viável". Suprimindo do sistema (A 

23) as variáveis secundárias, obtem-se um sistema crameriano 

b, ( A25) 
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o qual possue uma única solução, denominada de solução básica, 

dada por: 

- B 
q 

o valor da função objetivo sera, então 

B 
c q B 

A2.4 Número de . soluções do sistema Standart 

(A26) 

(A2 7 ) 

o numero má x imo de soluções diferentes de (A 2 1) e 

dado pelo número má x imo de bases diferentes que se pode formar 

a partir de A. Este numero é dado por: 

n ! (A28) 
(n-m): m! 

Embora entre estas haja um bom numero de submatrizes nao regu-

lares e de bases que não sao "viáveis", ainda assim, e muito 

grande o número de bases viáveis a serem pesquisadas até encon 

trar-se aquela cuja solução básica conduz ao maior valor da 

função objetivo. 

A2.5 Sinopse do método Simple x 

o método Simple x , criado por G.B. Dantzig, na década de 40, e 

um procedimento iterativo que permite direcionar a pesquisa de 

soluções básicas. A aplicação do método requer a identifica -

çao de uma base inicial viável de "partida", pois desta é ob t i 

da, a cada interação, uma nova base viável pela substituição 

de vetores da base por outros ve t ores fora da base. Os crité-
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rios estabelecidos pelo método para esta substituição (denomi

nada de princing), levarão à construção de bases que tendem a 

melhorar o valor da função objetivo, até que o ótimo seja ati~ 

gido. O método define ainda condições para estabelecer se uma 

solução é ou não ótima, ou se o conjunto de soluções do probl~ 

ma é vazio ou infinito. 

~A experiªncia computacional tem mostrado que, em problemas u

suais de dimensão m x n, a base ótima é atingida após algo em 

torno de m interações, consideravelmente menor que 

NARD, 1966). 

. (5) 
A2.6 Formulação acrescida 

em" 
n 

(SIMON-

O método Simplex Revisado, devido a G.B. Dantzig e W. Orchard 

Hayes, desenvolvido na década de 50, permite a solução de pro

blemas de grande porte com economia no nGmero de c~lculos ne

cess~rios. Para tanto, à Matriz A de (A21) deve ser acrescida 

da forma linear TI da função objetivo, transformada da seguinte 

forma: 

TI - cq O. (A29) 

Produz-se, então, uma matriz A "acrescida~ com uma linha de in 

d i c e z e r o c o m p o s t a p e los c o e f i c i e n t e s d e ( A 2 9 ) . Tem - se, e n tão: 

(5) No inglªs : Adjoined 



Ã ·[-D· (ã 1 ' 
- , .. , _ â n) , a Z' 

O 
, b

1 

b
2 

b 

b m, 

/ 
1T 

q 1 

q2 

q 

cada base do si~tema 'dada po~ 

J--; -cBl 
-~ B~ 

e uma matriz residual 

R (:R) 
Tem-se, então: 

Ã q b 

q ) O 

ou ' 

(8 .~ I (!: ) 
A i nversa de B e dada por 

~ ,B~J - -1 
B = -1 

O B 

A20. 

(A30) 

(A31 ) 

(A32) 

(A33) 

(A34) 

(A3S) 

b (A36) 

(A37J 
, 'o 
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A2.7 obtenção do sistema e x plícito acrescido. 

(A24) 

Assim: 

Uma operaçao semelhante à passagem de (A23) para 
1 - - 1 

e pré-multiplicar (A36) por 8- J tomando ainda 8 R = Y. 

( I, Y) -8 
q ) 

R q 

--1_ 
B b 

-8 
q 

(A38) 

..:. 8 ~ 
Dessa forma, q e o vetor solução para a base 8. A matriz Y 

é composta de vetores coluna Y
j

, cujo elemento típico é Ysj com 

(s = 1, ... , m) e (j = m+1, ••• , n). 

o s~stema (A38) fornece então na linha zero a se

guinte equaçao: 

n 
rr + 1: 

j=m+1 Yoj - rr; (A39) 

onde os elementos Y . sao 
_ -1 OJ 

obtidos pela multiplicação da prime~ 

ra linha de 8 por cada coluna de R. 

Para as restantes m linhas tem-se então 

8 n R 
~ s + r Y s j q j =. q s ' 

j =m+ 1 . 
( s = 1, .•. , m). 

(A40) 

Portanto, o sistema (A38) como em (A24), e um sis 

tema e xplIcito, pois nele, as variáveis básicas são expressas 

parametricamente como função das variáveis residuais. 

No método Simplex, o tratamento de problemas de 

minimização exige pequenas modificações em relação aos proble-

mas de ma x imização. No caso, se o objetivo é ma x imizar TI, de-

ve-se procurar uma nova base 8', obtida pela substituição de 
-

um v e t o r â h de 8 p o r . um v e t o r a k d e R, d e f o r m a a o b t e r - seu m 
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novo valor TI' > 1T. A equação (A39) 

d d t . .- I R usa a para i en if~car a var~ave qk 

do sistema explícito sera 

Aquela equação pode ser 

transformada para: 

(A 41 ) 

A2.8 Condição identificadora da base ótima 

Se todos os y . forem positivos, então, por (A41) 
oJ_ R 

TI' nao poderá ser maior que TI se algum q. assumir valores pos~ 
J 

tivos e, portanto, o máximo já foi atingido em TI. 

A2.9 Critério de entrada de uma variável na base 

S e h o u ver y . n e g a t i vos, o m é t o dos i m p I e x tem c o m o 
oJ 

~critério de entrada~a escolha dentre estes, do vetor com mai-

or valor absoluto y ., isto, por (A41) > tenderá a elevar o va
oJ 

lor 1T'. 

Resta, então determinar qual o valor a ser atri-
R buido a qk e o vetor â h a ser retirado (zerado) da base àtual 

B. De (A40) tem-se que o novo valor q~ de cada variável qs se 

ra dado por: 

(A42) 

A2.10 Condição identificadora de solução infinita 

que q' ~ O. 
s 

As restrições de nao negatividade em (A16) exigem 

Se todos os Ysk forem não-positivos para algum k, 
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isto implicará, por (A42), em que qk poderá atingir qualquer 

valor positivo sem violar nenhuma das m restrições. Se, ain 

da, c k for positivo, ent~o o problema n~o terá um máxim~ fi-

nito. Portanto, para o problema ter solução finita, e prec! 

so que pelo menos um Y
sk 

para cada k seja positivo. 

A2.11 Critério de saída de uma variável da base 

Admitindo que haja solução finita, para que as 

restrições de não negatividade sejam respeitadas, então 

-R < qs P/Ysk > O 
qk - '--yú· 

(s = 1 , . ••• ,m). (A43 ) 

(s 1, ... , m) 

P a r a que ( A 4 3) se j a ver da d e p a r a todo s;: o m á x i m o 

valor de q~ será dado por 

< m;n 
s 

Para zerar uma das variáveis qh da base 

basta, ent~o, que: 

m;n 
s 

[ 
1is 

-y-. - ; Ysk > 
. s k .. oJ 

o que assegura, por (A42) qU9 . qh se anulará. 

(A44) 

atual, 

(A45) 
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Portanto, o método simplex define que a variável 

q a sair da base (critério de saída) será a que apresentar 
s 

menor razão ~ para Y
sk 

> 0(6), onde k é o índice da variá-
'Isk 

vel a entrar na ba s e. 

A2.12 Considerações adicionais 

-
A solução básica para a nova base B', sera então 

dada por 

B' -1 b (A46) 

o Método Simple x prossegue pela sucessiva substi

tuição de vetores e obtenção de novas bases, até que todos os 

valores y . sejam não negativos, pois neste caso, o má x imo foi 
oJ 

atingido. 

A que se notar, no Método Simplex Revisado, ape-

nas cálculos assenciais precisam ser realizados. Assim, para 

o "critirio de entrada". necessita-se apenas conhecer os valo

res dos y . da matriz Y. os quais sao obtidos pela multiplica-
oJ --1 

çao da primeira linha de B pela matriz R ou seja 

[ (A47) 
R 

(6) se houver empate, o método propoe arbitrar-se a escolha entre os empatan 
teso 
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Por outro lado, apos a escolha do vetor â
k

, a en-

trar na base, é necessário conhecer-se apenas os valores Y
sk 

para serem aplicados em (A45) . Tais valores são obtidos por: 

. -1 
S. 

(A48) 

Ou seja, nao e preciso obter-se toda a matriz Y , 

mas apenas sua primeira linha e sua késima coluna. 

dúvida, 

O grande esforço computacional do método est~ sem 
- -1 

no cálculo de B . Para tanto, os programas comerciais 

de computador para resolução de problemas de grande porte usam 
- 1 métodos de cálculo apro x imado de B , como o da "inversa na 

forma produto". A imprecisão dos cálculos e, então, sanada, 

pelo cálculo de 8- 1 de forma exata após um número limitado de 

interações e, também, na última interação. 
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A3. INTERPRETAÇÕES ECONÔMICAS SOBRE A MATRIZ Y DO M~TOOO SIM

PLEX 

A3 .l Taxa marginal de substituição 

Da relação (A42) pode se obter 

ou seja, 

dqs 

dq~ 
R 

se qk cresce em uma unidade, q 
s 

sera reduzida em 

unidades. Portanto, Y
sk 

e a taxa marginal de substituição 

atividade as pela atividade a k . 

(A49) 

A3 . 2 Decomposição do efeito da entrada de uma variável na 

base. 

O decréscimo no nível de cada variável básica 
R 

pela quantidade Ysk ' quando q k cresce em uma unidade, ira 

retar uma redução em TI dada por 



m 
~ 

s=l 

c 
s 

A27. 

(A 5 O) 

A variação total 

riação devida ao acréscimo de 

em TI (6
k

TI) e igual a soma da 
R 

uma unidade de qk' ou seja: 

va 

C, 
K, 

menos a redução pelo decréscimo no valor das variáveis básicas 

2. , • Desta forma, 
K 

A3.3 O papel dos y . 
oJ 

A expressa0 

senvolvida, "lembrando de 

(A47) que produz os y . pode ser 
oJ 

(A34), da seguinte forma: 

.G B 
c 

-1 Lembrando que B R 

(A52) sera dado por: 

B 
+ c 

ou 
m 

Y = -c + ~ c Y 
ok k s=l s sk; 

que, lembrando de (A51), resulta em 

Yok 

então, por (A51) 

Y: cada elemento Y
ok 

(A 51 ) 

de 

(A 5 2 ) 

de 

(A53) 

(A54) 

(A 55 ) 
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Y =-6 TI ok k (A56) 

o que está consistente com a expressa0 (A41), on

de Yok ~ a var~aç~o em TI dada pela variaç~o 

riável residual q~. Portanto, novamente, se 

unitária em uma va 

o,s Y . forem todos 
oJ 

positivos, todos os 6
k

TI serao negativos, o que vale dizer, que 

n~o é mais possível dar acr~scimo a TI por introduzir variáveis 

na base, pois a base atual é otima. 

A3.4 O papel dos Y
oj 

das variáveis folga. 

~ fundamenta I, ta m b é m , c o m p r e e n d e r o significado 

dos Y . quando q. for uma variável folga introduzida em (AI9)e 
oJ J 

(A20) . 

Quando o máximo e atingido, -todos os Yoj sao pos~ 

tivos, ou seja por (A56), se ~ R -alguma das variaveis qk nao ba 

sica assumir um valor unitário o valor de TI será reduzido em 

Yok . Por (AI9) tem-se que: 

e por (A20), 

b 
r 

e 
+ q 

k 

e 
a. q = b - qk r r 

(A 5 7) 

. (A58) 

e ~ ~ 
onde qk e a variavel folga da linha r. Dessa forma, por (A58), 

- - ~ e se uma variavel folga e nao basica qk ligada ao recurso r, 

for forçada a assumir um valor unitário, isto terá o mesmo efei 

to do que reduzir a disponibilidade b . em uma unidade (ou, por 
r 

(A571, aumentar uma exigência b em uma unidade). Portanto, o 
r 

efeito da reduç~o unitária do recurso b 
r 

manda b s ) irá reduzir a função TI em Y
ok

' 

(ou acréscimo da de 

Os textos que tratam 
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de Programação Linear, em geral, procuram mostrar o significa-

do dos Y . 
oJ 

lançando mão da dualidade. Pode-se, cOntudo, 

monstrar o papel dos y . de 
oJ - 1 

se que cada elemento de B 

elemento de qB sera dado por 

uma outra forma. 

sera n ... Então, 
lJ 

Para tanto, 

por (A26), 

de-

toma-

cada 

(A59) 

Dando uma variação db em um recurso ou demanda r, 
r 

os elementos do novo vetor solução serao dados por: 

- B 
r-l 

q' ~ n b. + n ( b . + db ) 
s j=l sj J sr r r 

m 
+ ~ n sj b. 
j=r+l J ; 

ou seja: 

B 
m 

- 1 
~ qs n sj b . + fi sr db 

j = 1 J r 

então por (A 5 9) , 

- 1 B - B 
qs qs + ns r db 

r (A60) 

De (A27), tem-~e que o novo valor n da função ob 

jetivo sera dado por 

B -I B (A61) n c q 

ou, por (A 6 O) , 

m 
-8 n ~ c ( q + 

fl s r db ) , (A62) 
s=l s s r 



então: 

r totalmente 

de dado por: 

m 
7T = E 

s=l 
c 

s 

Portanto, 

TI'= 7T + db 
r 

m 
E 

· m 
+ E 

s=l 

s=l 
c 

s 

c 
s 

n 
sr 

db . 
r 

A30. 

(A631 

Se a k for o vetor da variável folga ligada um recurso 

utilizado(71 definido em (A201, a
k 

é um vetor unida-

/~ 

1 
(A641 

o 

onde o valor unitário está na linha r. 

ja: 

Os valores Ysk serao obtidos como em (A481, ou se 

m 
E 

j = 1 

Como a
jk 

n . 
SJ 

( S 1, ... , m 1 (A651 

O, exceto para a
rk 1, então: 

(A6.61 

(7) a . Dortanto est~ na matriz residual R, uma vez que, se r e totalmente 
:A :' ·l izado, o valor da va riável fo lga q, é nulo . 

K 
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A expressa0 (A63) pode então ser escrita como: 

dTI TI - TI db 
r 

m 
l: 

s-l 
c 

s 

Lembrando-se de (A50), tem-se 

dTI 

(A67) 

(A68) 

o que vale dizer que a taxa marginal de variação 

de TI com relação a variação do montante bde um recurso, do 
r e 

vetor b, cuja vari~vel fol~a ~ qk' ~ dada por: 

""se que 

e, portanto, 

dTI 

db 
r 

Como para as vari~veis folga c k 

dTI 

db 
r 

z . 
' k' 

(A69) 

O, de (A55) tem 

(A 7 O) 

( A7I) 

Se r for uma demanda satisfeita no seu limite 

mo ao inves de um recurso; isto é, q~ foi introduzido em (A19), 

a
k 

terá na linha r o coeficiente a
rk 

= -1; e, portanto, 

(A 72) 

E, dessa forma, a expressa0 (A67) sera escrito como 



d1T TI db 
r 

m 
~ 

s=l 
c 

s 

que, da mesma forma que em (A71) levará a concluir que 

dTI 

db 
r 

A32. 

(A73 ) 

(A 7 4) 

Significando que a taxa marginal de variação de TI 

com relação a variação do uma demanda do vetor b, cu-

ja variável folga ~ 

Assim, 

e 

e 
o y , de uma variável folga qJ' 

oJ 
e o lucro 
e 

marginal advindo da variação na restrição a que qj está li-

gada. Em outras palavras, o Y
oj 

de uma variável folga e o cus

to de oportunidade de atender uma determinada demanda r ou de 

a b r i r mão deu m r e c u r s o r; c o n h e ci dos . t a m b ~ m c o m o p r e ç o s i n t e r 

nos ou preços sombra. 

o conhecimento ~este valor ~ um "insight» impor-

tantíssimo dos modelos de programação matemática. Se, por exe~ 

pIo, um sistema' tem um recurso r com' custo de oportunidade Y
ok 

e 

o preço desse recurso for p 
r 

(ou Pr for o custo de se agregar 

mais de r ou, ainda, 
_ _ ( 8) 

a receita unitaria por vende-lo , de 

forma que 

< 1 ; (A 75 ) 

então, valeria a pena comprar mais do recurso r,' pois o ganho 

Y
ok 

com cada unidade a mais dele será maior do que o seu custo 

unitário p . 
r 

(8) Se r for insumo fixo, o seu custo de oportunidade será a soma dos va
lores presentes dos y , em cada ano de vida útil deste insUmo. . oJ 
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Caso, 

I; (A 7 6 ) 

Não haverá ganho algum por se incorporar mais r 

ao sistema pois o ganho Y
ok 

será identico ao custo Pr' e, ain

da, se 

> I; (A77) 

então r estará sendo utilizadQ de forma encomicamente ine-

ficiente, pois seria compensador não utilizar todo o estoque 

b e vender · parte dele por p , até que Y k = P , r r , o r 

Em suma, isto lembra a clássica proposição da teo 

ria econômica de que no . nível ótimo de utilização de um recur

so, o valor de seu produto marginal é igual ao seu preço, 
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A4. DETERMINAÇAD DA AMPLITUDE DE VALIDADE DE UMA SOLUÇÃO OTIMA 

A4.1 Análise de pós-otimização 

Após determinada uma solução ótima, pode-se per

guntar o que a aconteceria se: 

a) algum valor ~. for alterado; ou seja, num pr~ 
J 

blema econômico, isto equivale a mudança nos 

preços relativos; 

b) algum valor b i for alterado, ou seja, se a es 

trutura de recursos fixos for alterada. 

Estas perguntas levam a chamada análise de pos-

-otimização, na qual procura-se estudar qual o efeito de mo-

dificaçôes no sistema sobre a solução ótima. Ou, de outra for 

ma, até quando se pode alterar o sistema sem modificar-se a 

solução ótima . 

Uma base poderá dei xar de ser ótima se a solução 
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dei x ar de ser ótima, ou seja, no caso de maximização, se pelo 

menos, um Y
oj 

se tornar negativo, ou ainda, se a solução dei

x ar de ser viável, isto e, se algum valor q~ se tornar negat~ 
vo. 

E: preciso lembrar que, 

p e I. o ve t o r c B 

por (A53), o valor dos Y . 
oJ 

e determinado por c. 
J 

e pelo vetor Y
j 

que, por 

sua vez é calculado em (A49), e dependerá dos coeficientes da 

matriz B e dos a .. do vetor a
J 
.• 

lJ 
Dessa forma, mudanças nos c. 

J 
afetarão apenas o valor dos Y

oj 
podendo forçar uma 

de base se algum Y . assumir valor negativo; ou seja, 
oJ 

mudança 

tornan-

do a base atual sub-ótima. 

Por outro lado, numa base viável, e x ige-se que to 
B dos os qs sejam não negativos. B 

D valor dos qs' calculados em 

(A26) dependerão dos coeficientes da base B e do vetor de res 

trições b. Dessa forma, mudanças nos b . , afetarão apenas 
1 

B valor dos q , 
s podendo forçar uma mudança de base se algum 

assumir valores negativos; ou seja, tornando a base atual in

viável. 

A4.2 Limite de variação para os c . 
J 

de variáveis fo ra da 

base 

As variações em c . 
J 

p o d e r ã o d a r - s e e m v a r i ávei s pe E 

tencentes ou não à base 8tima. 

Se ocorrer uma variação dC k em uma contribuição 
R c k de uma variável qk fora da base, por (A55), isto implicará 

na alteração de Yok para um novo valor Yo k ' 

con t inue a ser ótima, é preciso que: 

-c - CC + z 
k k k 

> O 

Para que a base 

(A 78 ) 
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ou seja : 

dc k 
(A79 ) 

A4 . 3 Limites de variação para os c. 
J 

de variáveis básicas 

Se, por outro lado , for dado um dc na contribui-
s 

çao c de uma variável b ásica qB ; então , por (A54), 
s s para que 

a permaneça ótima , é preciso que para todos os (n-m) novos 

s-1 m 
- Cj + 1: c ; Y i J' + ( c s + d c s) Y s j + 1: c ; Y ; j > O; (A 8 o ) 

;=1 ;=s+1 

ou por (AS S) ; 

Y o j + d C
s Ysj > 'O 

(A81) 

o que resulta em que 

d c ~ -Yoj p/ Y sj < O; 
s 

Y sj 

(j m+ 1, ... , n) ( A 8'2.1 

ou 

de ~ _ voj p/ Ysj 
> O .. 

s 
.Ysj 

(j m+ 1, ... , n) , (A83) 

Para que nenhuma restrição (A82) e (A83) seja vio 

lada, isto e, para que a solução continue a ser ótima, o va

lor máximo de dc s será dado por 
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j 

f-'YOj . ,p/Ysj ~ 
[YSj . .J 

( j m+ 1, ... , n) (A841 m;n 

e o valor mínimo sera dado por 

(j = l!1+1, ••• , n ) (A8S1 

o vetor a a entrar na base (não necessariamente e 
no lugar de qs) se d 'c s atingir seu limite positivo, seraaqu~ 

le que satisfizer a condição. 

--
= p/Ysj 

(A 86 1 

E, se de atingir seu limite negativo s 

max 
j G

y· OJ 

Ysj 

A4 .4 Limites de variação 

for do tipo < 

para os 

( AS 7J 

b . quando a desigualdade 
1 



A38. 

Se houver variação db em algum nível b de um re 
r r 

curso r, como visto, isto poderá tornar a base atual inviável. 

Tem-se de (A60) combinado com (A66) e as restrições de não ne 

gatividade que: 

( A88) 

onde k e o índice da variável folga ligada a linha r; o q ue 

resulta em que 

p/ Ysk > O ( A89 ) 

ou 

-B 
db r < _~ P/Ys.k < O (A9 0 ) 

Ysk 

Para que nenhuma restrição (A89) e (A90) seja via 

lada isto e, para que a solução continue a ser viável, o v a

lor máximo de db r sera dado por 

db 
r = min 

5 

( A 9 ~ ) 



e o valor mínimo sera dado por 

= max 
s 

A39. 

E-a . j qs ' 
- -- , p/y s k > o • 

Y s k _ 
( A92J 

o vetor a a sair da base quando db atingir seu e r 
limite positivo será dado por 

'C-a ~ m;n -~, P/Ysk < O • 
s Ysk 

( A9 3 J 

E J se db atingir seu limite negativo 
r 

-B [-B '~1 qe qs 
p/ Ysk ( A94J 

= m~x - Y s k 
, 

Ysk 

A4.5 Limites de variação para os b , quando a 
1 

desigualdade 

for do tipo > 

Caso r seja uma demanda como definida em (A17) J a 

condição (A89) em virtude de (A72) passará a ser 

( A95 J 

portanto 

p/Y Sk > O (A96J 



A40. 

ou 

< o ( A97) 

Para que nenhuma restrição (A96) e (A97) seja vio 

lada, isto e, para que a solução continue a ser viável, o va

lor má x imo de db sera dado por 
r 

= min 
s 

e o valor mínimo sera dado por 

db · :a max 
r s 

] (A 98) 

p/ysk (A9 9) 

o vetor a e a sair 

limite positivo será dado por 

da base quando db atingir 
r 

seu 

E, 

-8 [~ 
,/ Y'k ,j qe 

min ~ = 
, y sk . s Y s k 

se db atingir seu limite negativo 
r 

[

-8 
qs 

max '- -
s y sk 

( A 1 o O) 

( A 10 1 ) 



A41 . 

A4.6 Interpretação das amplitudes ("ranges") de variação 

dos c, e b, 
J 1. 

A amp~itude do intervalo em que um c, ou b, pode 
J 1. 

variar sem mudar a solução ótima dá uma idêia da estabilida-

de do sistema frente a este parãmetro. Dessa forma, enquan-

to os Y
oj 

com maiores valores absolutos indicam os parâme 

tros cujas variações afetarão mais a função objetivo, os in

tervalos mais curtos de variação de c, e b, indicam onde o 
J 1. 

sistema mudará a composição de atividades com maior facilida 

de. 

~Y 5 --


