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1. Resumo Geral 

O etanol no Brasil vem sendo posto em substituição a combustíveis de 

origem fóssil, contribuindo com a diminuição dos impactos ambientais e gerando 

maior independência energética do País. O setor sucroalcooleiro possui 

historicamente um papel expressivo dentro da economia brasileira pois contribui 

para a produção de alimentos e faz parte da matriz energética do país. O etanol 

tem se consolidado como combustível para movimentação de veículos leves no 

Brasil e, desde 1970, somente a cultura de cana-de-açúcar tem sido explorada 

comercialmente para a produção deste combustível. Por outro lado, o 

desenvolvimento agrícola vem proporcionando boas safras de grãos nas últimas 

décadas, como, a produção de milho na região Centro Oeste do Brasil. A 

produção de etanol a partir do milho no País é vista de forma positiva pelo 

mercado por causa do potencial de crescimento devido à alta produção desse 

cereal e do seu custo, compatível para a produção desse combustível. Medir a 

eficiência das usinas na produção de etanol a partir da cana de açúcar e milho é 

importante, inclusive, para a determinação da viabilidade econômica desse 

combustível. Diante desse cenário, esta dissertação desenvolvida segue a linha 

de Gestão da Produção Agropecuária e Agroindustrial e visa analisar as 

eficiências das usinas do estado de Mato Grosso (MT), na produção de etanol 

de milho e de cana de açúcar, aplicando como método a análise envoltória de 

dados, que é uma ferramenta para a medida de eficiência de unidades 

produtivas. Utilizou-se dados sobre total de moagem em toneladas de cana de 

açúcar e milho, convertidos em valores monetários, quantidades produzidas de 

açúcar e valor total gerado do combustível pelas usinas selecionadas. De acordo 

com as simulações realizadas, foi possível identificar o nível de eficiência de 

cada usina em relação às demais. Posteriormente permitiu-se comparar, através 

de um ranking, as eficiências obtidas e realizar análises afim de descobrir o que 

difere entre uma empresa eficiente de uma ineficiente. 

Palavras-chave: Álcool combustível; Produção de Açúcar e Álcool em MT; 

Eficiência produtiva em MT. 
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2. General Summary 

Ethanol in Brazil has been replaced by fossil fuels, contributing to the 

reduction of environmental impacts and generating greater energy independence 

in the country. The sugar and alcohol industry historically has a significant role 

within the Brazilian economy, since it contributes to the production of food and is 

part of the country's energy matrix. Ethanol has been consolidated as fuel for the 

movement of light vehicles in Brazil and, since 1970, only the sugar cane crop 

has been commercially exploited for the production of this fuel. On the other hand, 

agricultural development has been providing good grain crops in recent decades, 

such as maize production in the Central West region of Brazil. The production of 

ethanol from corn in Brazil is positively viewed by the market because of the 

potential for growth due to the high production of this cereal and its compatible 

cost for the production of this fuel. Measuring the efficiency of the plants in the 

production of ethanol from sugarcane and corn is important, also, to determine 

the economic viability of this fuel. Given this scenario, this dissertation developed 

follows the line of Agricultural and Agroindustrial Production Management and 

aims to analyze the efficiencies of the state of Mato Grosso (MT), in the 

production of ethanol from maize and sugarcane, applying as a method the data 

envelope analysis, which is a tool for the measurement of efficiency of productive 

units. Data on total milling in tons of sugarcane and corn, converted into monetary 

values, produced quantities of sugar and total value generated from the fuel by 

the selected mills were used. According to the simulations, it was possible to 

identify the efficiency level of each plant in relation to the others. Later it was 

possible to compare, through a ranking, the obtained efficiencies and to perform 

analyzes in order to find out what differs between an efficient and an inefficient 

company. 

Keywords: Fuel alcohol; Sugar and Alcohol Production in MT; Productive 

efficiency in MT. 
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3. Introdução Geral 

A cana-de-açúcar como matéria prima é utilizada em escala comercial no 

estado do Mato Grosso há alguns séculos, segundo estudo realizado pela 

CONAB (2018), “...remonta ao final do século XIX após a decadência do ciclo da 

mineração e o desenvolvimento comercial em Mato Grosso com a retomada da 

navegabilidade do Rio Paraguai...” 

No decorrer das décadas, com o advento da agroindustrialização, o 

produto continuou sendo destaque no cenário mato-grossense. Mas foi na 

década de 1980 com implantação de políticas públicas de incentivo à produção 

de etanol que a atividade canavieira no estado alavancou.  

A política pública em destaque é o Programa Nacional do Álcool 

ou Proálcool criado em 14 de novembro de 1975 pelo decreto n° 76.593, com o 

objetivo de estimular a produção do álcool. De acordo com o decreto, em seu 

artigo segundo:  

“Art. 2º. A produção do álcool oriundo da cana-de-açúcar, da 

mandioca ou de qualquer outro insumo seria incentivada 

através da expansão da oferta de matérias-primas, com 

especial ênfase no aumento da produção agrícola, da 

modernização e ampliação das destilarias existentes e da 

instalação de novas unidades produtoras, anexas a usinas 

ou autônomas, e de unidades armazenadoras”. 

 
Com a criação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool) o Brasil 

passou a utilizar a cana-de-açúcar como matéria prima principal para produção 

do etanol. É de se destacar que antes deste programa a produção deste 

combustível era reduzida, 90% da produção da cana-de-açúcar do país era 

transformada em açúcar, sendo apenas 10% destinado a produção de álcool 

combustível (OMETTO, 1998). 

A utilização da cana-de-açúcar para produção do etanol surge em 

contexto econômico e social para atendimento das necessidades do mercado 

interno e externo e da política de combustíveis automotivos.  Segundo Rodrigues 

(2005), o programa brasileiro do álcool combustível demonstrou três vantagens 

evidentes em relação ao uso de derivados do petróleo. “A primeira está ligada 

ao desenvolvimento tecnológico e à estratégia de abastecimento; a segunda 



10 
 

relaciona-se com o desempenho da economia e o nível do emprego; a terceira 

é de ordem ambiental” (UNICA 2019).  

Nesse cenário é notório que o álcool combustível surge como substituto 

limpo e renovável da energia derivada do petróleo, contribuindo com a 

diminuição dos impactos ambientais e gerando uma maior independência 

energética no País. “Sendo, assim, um recurso estratégico que envolve aspectos 

econômicos, energéticos, de impacto ambiental e até de segurança alimentar” 

(WOSCH, 2010). 

O Proálcool, todavia, na década de 90 entrou em declive, em decorrência 

principalmente da queda do preço do petróleo que aumentou a competitividade 

da gasolina. “Além disso, houve a elevação do preço do açúcar no mercado 

internacional, que estimulou as usinas a produzirem mais açúcar em detrimento 

do etanol. Assim, mesmo com os subsídios ao setor sucroalcooleiro, a produção 

de etanol estava em declínio com preços elevados ao consumidor final, 

estagnando a demanda pelo biocombustível” (CONAB, 2018).  

Este cenário somente se reverteu e a produção do álcool combustível 

voltou a crescer com a regulamentação da tecnologia dos automóveis total flex, 

criada ainda na década de 90, mas seu marco regulatório de 2002. Ainda de 

acordo com a CONAB (2018), “esse fato proporcionou o processo de combustão 

de motores a partir do etanol e da gasolina, que se tornaram bens substitutos, 

concorrendo entre si pela preferência do consumidor, conforme a conjuntura de 

preços de cada produto”.  

A tecnologia deu novo impulso para o setor sucroalcooleiro, iniciando um 

novo ciclo de prosperidade, através de investimentos de usinas em todo o país. 

Sendo determinante para a implantação de mais usinas bem como investimentos 

nas indústrias remanescentes, nos anos 2000, em Mato Grosso. Fazendo com 

que o Estado seja um dos mais importantes produtores de cana-de-açúcar do 

país, atrás apenas de tradicionais estados produtores, localizados nas regiões 

Sudeste e Nordeste do Brasil (CTC, 2005). 

Neste cenário o etanol ocupa cada vez mais posição de destaque no 

contexto mundial. O Brasil está inserido nesse ambiente como o segundo maior 

produtor de etanol, além de ocupar a primeira posição quando se trata de açúcar 

(CONAB, 2018). 
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 Além da forte representatividade em escala mundial Shikida (2013) indica 

que uma franca expansão acontece no setor, principalmente em direção à região 

Centro-Oeste do país, fator que contribui para o avanço do setor sucroalcooleiro. 

As condições climáticas são os principais motivos para a fronteira agrícola 

mover-se principalmente para essa região, onde a cultura da cana-de-açúcar 

apresenta perspectiva de alta produtividade (VIAN e MORAES, 2005).  

Mesmo diante deste quadro e da crescente expansão do mercado 

sucroalcooleiro, tem-se encontrado alguns problemas como: custos altos, baixa 

liquidez e rentabilidade reduzida, em alguns casos negativa, sendo estes 

problemas comuns na fabricação de açúcar e álcool que penalizam a indústria. 

A entressafra da matéria prima de tais produtos (cana-de-açúcar) intensifica 

ainda mais essa situação, especialmente em relação aos custos fixos e ganhos 

de escala (BRESSAN FILHO, 2009; SANTOS, 2012).  

O setor ainda é penalizado com variáveis não controladas pelos gestores 

em suas usinas, podemos citar: a volatilidade do câmbio, as mudanças na 

política de governo, o preço de mercado do etanol, entre outros fatores, que 

possuem relevante importância para as decisões de investimento em tecnologias 

e influência a escolha da melhor combinação de insumos para produção mais 

eficiente.  

Diante destes problemas e, considerando a importância do álcool como 

fonte de biocombustível na produção do País, é que a presente dissertação visa 

analisar alternativas para solucionar a seguinte indagação: 

• Como diferenciar usina sucroalcooleira eficiente de ineficiente? 

Para responder esse questionamento acima delimitou-se o campo de 

atuação do estudo nas usinas produtoras de etanol do estado do Mato Grosso. 

Desta forma pode se obter o diagnóstico do nível de eficiência técnica das 

indústrias produtoras de açúcar e etanol, identificando as indústrias eficientes e 

ineficientes.  

Para fazer esta constatação foi necessário comparar a eficiência entre 

usinas do estado de Mato Grosso em termos da relação insumo e produto, 

aplicando como método a análise envoltória de dados. Trata-se de ferramenta 

matemática para medida de eficiência de unidades produtivas. Como resultado, 

foi possível identificar as empresas eficientes e as ineficientes através das 



12 
 

análises da relação de insumos e produtos e, utilizar as empresas eficientes 

como referências para as ineficientes. 

Desta maneira, essa dissertação é uma importante ferramenta para 

elaborar estratégias para aumentar a competitividade da indústria.  

A presente pesquisa é composta por introdução sobre o tema, objetivos, 

revisão de literatura, em que se pretende aprofundar o conhecimento sobre a 

análise envoltória de dados, inclui a explicação dos procedimentos necessários 

para a execução da pesquisa. Sendo concluída com resultados obtidos através 

da análise envoltória de dados. 

Desse modo, o objetivo geral consiste em analisar a eficiência das usinas 

produtoras de açúcar e etanol no Estado do Mato Grosso. Sendo assim, 

determinou-se um roteiro contendo três objetivos específicos, a serem 

desenvolvidos:  

• Definir o conceito de eficiência para as usinas produtoras de Etanol e 

Açúcar em Mato Grosso;  

• Desenvolver um ranking de eficiência comparativo entre usinas; 

• Determinar as variáveis de processo que mais influenciam na eficiência 

das usinas.  
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4. Revisão de Literatura 

Neste capítulo foram realizadas explanações sobre a importância dos 

biocombustíveis para o Brasil, com foco no etanol. Dessa forma apresentou-se 

um contexto histórico da cana-de-açúcar e do milho até os dias atuais, bem 

como, sua importância para o setor de biocombustível de Mato Grosso. 

Posteriormente foi exposto um panorama das indústrias de açúcar e álcool e 

uma análise de eficiência das usinas de Mato Grosso. Para isso, apresentou-se 

uma técnica não paramétrica para análise de dados, a Análise Envoltória de 

Dados (DEA). 

 

4.1 Histórico da Cana-de-Açúcar  

 Segundo Colin (2009), desde o século XVI a cana-de-açúcar tem sido 

uma das culturas mais importantes cultivadas no Brasil. O açúcar foi o produto 

prioritário da cana-de-açúcar até a década de 1970, quando o governo brasileiro 

introduziu um programa chamado Proálcool que tinha como objetivo estimular a 

produção e consumo de etanol no país.  

Embora o estudo de Aleixo (1987) aponte que desde 1751 já haviam 

registros de atividades que envolviam a cana-de-açúcar como fator de produção 

no Mato Grosso, o estágio de desenvolvimento das usinas sucroalcooleiras 

ainda é incipiente, pois a fronteira agrícola da cana-de-açúcar está se movendo 

principalmente em direção ao Centro-Oeste, já que nessa região encontram-se 

áreas planas (muitas delas terra férteis e ainda não utilizadas ou usadas para a 

pecuária extensiva) e clima apropriado, condições para que cultura de cana 

apresenta perspectiva de alta produtividade (VIAN e MORAES, 2005). 

Além da forte representatividade em escala mundial, Shikida (2013) indica 

que uma franca expansão acontece no setor, principalmente em direção à região 

Centro-Oeste do país, fator que contribui para o avanço do setor sucroalcooleiro. 

As condições edafoclimáticas são os principais motivos para a fronteira agrícola 

mover-se principalmente para essa região, onde a cultura da cana-de-açúcar 

apresenta perspectiva de alta produtividade (VIAN e MORAES, 2005).  

A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para o etanol brasileiro, fato 

este que levou o país à especialização da produção agrícola e do processamento 

desta fonte de biomassa. Além das emissões reduzidas, as usinas de produção 

de etanol que utilizam a cana-de-açúcar como matéria prima, podem se tornar 
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autossuficientes em energia elétrica, uma vez que o resíduo gerado durante o 

processo, pode ser queimado em caldeiras produzindo energia elétrica, muitas 

vezes em quantidades superiores ao necessário para o funcionamento da usina. 

O excedente é vendido à concessionária de energia elétrica (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 2009). 

Reforçando o que foi exposto, Ensinas et al. (2007) afirma que nos últimos 

anos, a eletricidade tem se tornado também um novo produto, já que o bagaço 

da cana-de-açúcar pode ser usado como combustível para sistemas de 

cogeração. Por ser considerada limpa e renovável, a energia gerada pelas 

usinas ficou popularmente conhecida como bioeletricidade, pelo fato de ser 

produzida próxima aos centros consumidores de energia elétrica (fato esse que 

pode reduzir as perdas do sistema e a necessidade de investimentos em 

distribuição e transmissão dessa energia); e é complementar à geração hídrica 

(potencial de geração de bioeletricidade pelas usinas da região Centro-Sul do 

País concentra-se entre abril e novembro, meses de safra da cana-de-açúcar e 

que correspondem exatamente ao período mais seco do ano). 

A produção de cana-de-açúcar se concentra nas regiões Centro-Sul e 

Nordeste do Brasil. A figura1, mostra em vermelho as áreas onde se concentram 

as plantações e usinas produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade, segundo 

dados oficiais de IBGE (2018). 

 

Figura 1. Concentração da produção de cana de açúcar, de açúcar e álcool no 

Brasil, em 2015. 

Fonte: IBGE (2018). 
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De acordo com (LINS e SAAVEDRA, 2007), muitas usinas brasileiras 

trabalham com os dois produtos, açúcar e álcool, variando a proporção de cana 

dedicada a cada linha de produção de acordo com as tendências de mercado. 

Conforme resolução Nº 7 da (ANP, 2011), o álcool possui duas variantes básicas, 

em função da proporção de água presente na mistura final:  

• Álcool Anidro: utilizado como aditivo à gasolina (álcool com graduação 

alcoólica de no mínimo 99,6%); 

• Álcool Hidratado: pode ser utilizado como combustível diretamente nos 

motores a álcool ou flex-fuel (contendo de 95,1% a 96% de graduação alcoólica). 

A cana-de-açúcar ocupa pouco mais de dez milhões de hectares no 

território brasileiro, o que corresponde a cerca de 2,85% de toda a terra arável 

do país, que é o maior produtor mundial, seguido por Índia, Tailândia e Austrália; 

isso a torna uma das principais culturas hoje cultivadas no país, responsável por 

centenas de milhares de empregos diretos (IBGE, 2018). De acordo com Ensinas 

et al. (2007), a indústria da cana-de-açúcar representa uma das atividades 

econômicas mais importantes do Brasil, sobretudo em virtude da alta eficiência 

e competitividade.  

Segundo Morandin et al. (2011), a conversão da cana-de-açúcar em 

açúcar ou em etanol é composta por uma série de processos físicos e químicos. 

Parte do processo produtivo é comum para a produção de açúcar e de etanol. A 

fase comum compreende a plantação, cultivo e colheita da cana-de-açúcar, a 

pesagem, amostra e depósito da cana-de-açúcar na linha de produção. Em 

seguida, realiza-se a fase de extração do caldo, que representa um insumo para 

a produção de açúcar e de etanol. Para a produção de açúcar realiza-se o 

processo de purificação, evaporação, cristalização e centrifugação até a 

produção final do açúcar. Para a produção de etanol, inicia-se pela fermentação, 

destilação, em seguida desidratação e finalmente tem-se o produto final etanol. 

A matriz energética do Brasil é 42,9% de fonte renovável e somente os 

derivados da cana-de-açúcar representam 17% deste valor (EPE, 2017). Em 

2017, foi registrada uma produtividade média nacional de 67,7 toneladas por 

hectare (CONAB, 2018). 
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4.2 Importância dos Biocombustíveis 

O etanol ocupa cada vez mais posição de destaque no contexto mundial, 

pois é um recurso estratégico que envolve aspectos econômicos, energéticos, 

de impacto ambiental e até de segurança alimentar (WOSCH, 2010). O Brasil 

está inserido nesse ambiente como o segundo maior produtor de etanol, além 

de ocupar a primeira posição quando se trata de açúcar. Isso ocorre devido à 

competitividade e aos baixos custos na fabricação de tais produtos (WOSCH, 

2010; MEURER, 2014). 

A Sociedade Nacional da Agricultura em 1903, na Exposição Internacional 

de Aparelhos de Álcool, realizou a primeira investida para exposição o álcool 

como combustível no Brasil. No ano de 1922 o então presidente da república 

Epitácio Pessoa, criticou a dependência brasileira da gasolina importada, 

considerando os possíveis efeitos econômicos que seriam sentidos pela 

indústria canavieira, por causa da adoção do álcool como combustível. A 

Estação Experimental de Combustíveis e Minérios era a responsável pela 

utilização do álcool em motores no Brasil, com o marco de um Ford em 1925 ter 

percorrido 230 quilômetros no Rio de Janeiro com álcool etílico hidratado 70% 

(ROMÃO, 2015). 

No ano de 1931, Getúlio Vargas, por meio do Decreto 19.717/31, definiu 

a mistura de 5% de álcool anidro na gasolina importada, além de ser criada no 

mesmo ano a Comissão de Estudos Sobre o Álcool-Motor-CEAM (DUNHAM, 

2011). 

Posteriormente, com o início da segunda guerra mundial, segundo 

Moraes (2000), a produção de álcool anidro aumentou por causa da escassez 

da gasolina, praticamente importada em sua totalidade. Em 1941 o teor da 

mistura de álcool na gasolina sai dos 5% para 20% e em 1942, segundo o mesmo 

autor, a indústria alcooleira foi declarada de interesse nacional, com garantias 

de preços mínimos para o álcool. A ANP (2018a), regulamentou uma mistura de 

até 27% de álcool anidro em volume na gasolina no ano de 2018. Nesse caso, o 

álcool atua como oxigenante da gasolina, sendo uma alternativa a aditivos 

poluentes como o chumbo e alguns derivados do petróleo. 

Dentro do setor sucroalcooleiro houve outra grande mudança, que foi 

fundamental para impactar e fomentar novamente a atividade, o 

desenvolvimento da tecnologia dos carros flex-fuel, no ano de 2003, veículo que 
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permite tanto o uso de etanol hidratado quanto da gasolina ou uma composição 

dos dois como combustível, ficando a critério do consumidor escolher o 

combustível a ser utilizado no momento do abastecimento. Esses veículos 

tiveram um rápido crescimento de venda e contribuíram para que até 2010 o 

etanol substituísse mais da metade do uso de gasolina (UNICA, 2016). Assim os 

carros flex-fuel impulsionaram a demanda por álcool novamente e forçou a 

expansão das fronteiras agrícolas para a região Centro-Oeste, incluindo o estado 

de Mato Grosso. 

Devido a esses motivos, os biocombustíveis estão conquistando cada vez 

mais espaço no mercado interno brasileiro. Segundo a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2018), biocombustíveis são 

derivados de biomassa renovável que podem substituir, parcial ou totalmente, 

combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou 

em outro tipo de geração de energia. 

O setor sucroalcooleiro brasileiro compreende atualmente as empresas 

que produzem açúcar e álcool, ou atuam no elo da cadeia produtiva desses 

elementos. A cadeia sucroenergética tem importante contribuição na geração de 

renda e de empregos. De acordo com CEPEA (2019), na agroindústria da cana 

(usinas de açúcar e etanol), 95% dos ocupados são empregados com carteira 

assinada, enquanto para a agroindústria em geral esse percentual é de 58. No 

agronegócio como um todo, apenas 36% das pessoas ocupadas possuem 

carteira assinada. Tal resultado é um indicador do nível de qualidade mais 

elevado dos empregos gerados pela atividade sucroenergética. 

O uso do etanol como combustível no Brasil está cada vez mais se 

destacando na movimentação de veículos leves e utilitários. Segundo dados da 

CONAB (2017), o país é um dos maiores produtores das principais matérias 

primas utilizadas no processo de produção do etanol, entre elas pode-se 

destacar a cana-de-açúcar, a qual o País é líder em produção mundial e o milho, 

cultura essa que o Brasil é o terceiro maior produtor, com aproximadamente 

9,2% do total produzido no mundo, o equivalente a 95 milhões de toneladas. 

Perdendo em produção apenas para os EUA e China. 

Grande parte dos combustíveis utilizados no mundo é oriundo de fontes 

não renováveis, o exemplo mais comum é o petróleo, combustível fóssil mais 

consumido no planeta, sendo um dos maiores contribuidores para o 
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aquecimento global. Como a maioria dos países no mundo não é autossuficiente 

em petróleo, mas dependente dessa matéria-prima, que influencia os seus 

setores econômicos, tornando-se vulnerável e refém dos preços de seus 

derivados, determinados pelas nações produtoras (EPE, 2017). 

O aumento do uso de fontes de energias renováveis, provocado 

principalmente pela crise do petróleo e também com objetivo de cooperar com 

as metas determinadas pelos protocolos ambientais, aos quais o Brasil é 

signatário, a indústria da agroenergia teve um grande avanço nos seus conceitos 

de produção. Além das pressões exercidas pela sociedade, principalmente sobre 

assuntos ambientais, acelerou-se a busca por fontes de energias renováveis no 

setor de combustíveis.  

Os biocombustíveis de maior uso são o etanol e biodiesel, produzido 

através da destilação e processamento de biomassas, ricas em açúcar, tal como 

o milho e a cana, o biodiesel, produzido a partir de plantas oleaginosas e gordura 

animal. O Brasil se destaca a nível mundial pela obtenção de etanol a partir da 

cana-de-açúcar. Outras regiões importantes no que toca a produção deste tipo 

de combustível são: os Estados Unidos, produzindo etanol a partir do milho, a 

Europa, a partir de colza, linho e beterraba e o Sudoeste Asiático, 

particularmente a Indonésia e a Malásia, produzindo biodiesel a partir de óleo de 

palma (ROCHA, 2007). 

A importância de pesquisar sobre eficiência no setor dos biocombustíveis 

está relacionada à dependência de derivados do petróleo e do grande número 

de indústrias sucroalcooleiras com problemas financeiros, pois segundo 

NOVACANA (2019), estima-se que em meados desse século estarão extintas 

todas as fontes de petróleo já descobertas. Mesmo que surjam novas fontes, é 

fato que um dia o petróleo acabará, e consequentemente não mais existirão 

combustíveis como gasolina e diesel. Com o etanol, entretanto, não há limite de 

tempo para sua existência, bastam apenas terras agricultáveis para que se 

cultive a cana-de-açúcar e outros insumos capazes de produzir o álcool. Além 

disso, de acordo com NOVACANA (2019), o Brasil é o único país do mundo em 

que a utilização do álcool supera a da gasolina.  

O Brasil ocupa atualmente uma posição de destaque tecnológico e 

produtivo em relação à produção de biocombustíveis, contribuindo para a 

emergente economia de baixo carbono e da crescente demanda mundial por 
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fontes alternativas e renováveis de energia, principalmente com a 

industrialização da cultura da cana-de-açúcar (GILIO, 2015). 

 

4.3 Panorama do Setor Sucroenergético Brasileiro 

O País possui um grande número de usinas de açúcar e etanol. Segundo 

RPA Consultoria, em maio de 2019, o país possuía um total de 444 usinas de 

açúcar e etanol instaladas. Quanto ao tipo de produção, as unidades são 

divididas em usinas, usinas com destilarias anexas e destilarias autônomas; as 

primeiras produzem somente açúcar, as segundas fabricam tanto açúcar como 

etanol e as destilarias autônomas apenas etanol. Segundo ANP (2019), apenas 

no Mato Grosso existem 11 usinas em operação na produção de açúcar e etanol. 

A produção nacional do álcool está relacionada a diversos fatores. Com o 

passar do tempo as diferentes políticas públicas moldaram o setor e impactaram 

positiva ou negativamente, bem como as variáveis econômicas como o preço do 

barril de petróleo e as taxas de câmbio que possuem efeitos diretos sobre os 

custos de produção (ROMÃO, 2015). 

Dessa forma, os altos custos de produção, a baixa liquidez e rentabilidade 

reduzida, muitas vezes negativa, são características recorrentes na fabricação 

de álcool e açúcar que penalizam a indústria. A entressafra da matéria prima de 

tais produtos (cana-de-açúcar) agrava ainda mais essa situação, principalmente 

no que diz respeito aos custos fixos e ganhos de escala (BRESSAN FILHO, 

2009; SANTOS, 2012).  

Os dados da NOVACANA (2018a), quantificam esse grave problema 

enfrentado pelas usinas: houve um aumento de 17,6% na quantidade de usinas 

que entraram em recuperação judicial entre abril de 2018 e de 2019. Em relação 

às usinas falidas, o acréscimo foi de 8%. Enquanto isso, o número de unidades 

sem problemas caiu 3,7%. 

Segundo a mesma fonte, em 2019, das 444 usinas brasileiras, 79 (18% 

do total) estão em recuperação judicial, 12 a mais que em 2018. Destas, 49 

permanecem operando enquanto outras 31 estão paradas. Já das 27 usinas 

falidas (6% do total) – duas a mais que em 2018 –, quatro ainda operam 

enquanto outras 23 estão paradas. 

De acordo com a ANP (2018), no final na década de 90, o Proálcool 

começou a declinar, devido à desvalorização do preço do petróleo, que 
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aumentou a competitividade da gasolina. Além disso, houve a elevação do preço 

do açúcar no mercado internacional, que estimulou as usinas a produzirem mais 

açúcar em detrimento do etanol. Este fato pode ser observado na série histórica 

de produção de etanol hidratado (Figura 2). Assim, mesmo com os subsídios ao 

setor sucroalcooleiro, a produção de etanol estava em declínio com preços 

elevados ao consumidor final. Consequentemente, naquele período, a frota 

nacional de veículos novos voltou a ser amplamente movida a gasolina, e apenas 

modelos de carros mais antigos continuavam com motores a álcool, estagnando 

a demanda pelo biocombustível.  

 

 

Figura 2. Série histórica de Produção de etanol hidratado em Mato Grosso – 

(Em mil m³), de 1980 a 2018. 

Fonte: ANP (2018). 

 

O menor preço da gasolina, cuja cotação é indexador do preço do etanol, 

aliado à elevação dos custos de produção do etanol, em decorrência das maiores 

exigências trabalhistas, dos gastos financeiros resultantes dos investimentos 

realizados na produção e dos próprios prejuízos obtidos após o congelamento 

dos preços da gasolina, reduziu a competitividade do etanol durante anos, 

restringindo assim a oferta no estado Mato Grosso entre os anos de 2008 e 2012. 

Consequentemente, as usinas sofreram prejuízos financeiros que refletiram 

consequentemente na redução de investimentos e na renovação da lavoura 

canavieira (CONAB, 2018). 

Ainda de acordo com a CONAB (2018), a produção de etanol hidratado 

voltou a crescer (Figura 2) apenas após a regulamentação da tecnologia dos 
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automóveis total flex, criada ainda na década de 90, mas sem marco regulatório 

até 2002. Esse fato proporcionou o processo de combustão de motores a partir 

do etanol ou/e da gasolina, que se tornaram bens substitutos, concorrendo entre 

si pela preferência do consumidor, conforme a conjuntura de preços de cada 

produto. 

O segmento sucroalcooleiro mato-grossense obrigou-se a buscar novas 

alternativas em função de sucessivas crises que atingiram o setor. Assim, 

através de roteiros comerciais, vários empresários e representantes do setor 

agrícola e industrial buscaram analisar como os norte-americanos obtém etanol, 

que utiliza o milho como matéria-prima. Pouco tempo depois, as visitas técnicas 

transformaram-se em know-how e deu início aos investimentos nos parques 

industriais modelos flex, cuja tecnologia permite a integração das produções de 

cana e milho na mesma estrutura fabril (CONAB, 2018). 

 

4.4 Importância do milho na cadeia produtiva do etanol 

O milho tornou-se uma das culturas mais importantes do país, cultivada 

tanto em grandes como pequenas propriedades, onde assume importante papel 

social de manutenção de milhares de famílias rurais.  Além da produção de grãos 

para a indústria e para o consumo in natura, o cereal pode ser utilizado como 

matéria-prima para a produção de etanol. Os norte-americanos, por exemplo, 

tornaram-se rapidamente os maiores produtores de etanol a partir do milho 

(PIMENTEL; PATZEK, 2005). 

O milho é o cereal de maior volume de produção no mundo, atingindo 

aproximadamente 960 milhões de toneladas. Os maiores produtores mundiais 

de milho, em mil toneladas. são: Estados Unidos 382.476, China 216.000 e o 

Brasil 83.078 representando 70% da produção mundial. No Brasil, a área 

cultivada, levando em consideração a primeira e segunda safra, no exercício 

2016/2017 foi 17.592,1 mil hectares, representando um incremento de 10,5% se 

comparado com o plantio de 2016 (FIESP, 2019). 

A utilização do biocombustível produzido a partir do milho se iniciou nos 

anos 1980 com o intuito de revitalizar o mercado agrícola e a crescente 

necessidade, promovendo o desenvolvimento de combustíveis alternativos, 

visando também o relevante aumento no transporte. Desde então, vem sendo 

utilizado e ganha espaço nas pesquisas, pois, enfrenta obstáculos para que sua 
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viabilidade comercial ocorra, e que seja rentável ambientalmente (SIFAEG, 

2016). 

Os primeiros registros do cultivo do milho datam de 7.300 anos a C. e 

foram encontrados em pequenas ilhas próximas ao litoral do México, no golfo do 

México. Seu nome, zea mays, de origem indígena caribenha, significa “sustento 

da vida”. Alimentação básica de várias civilizações importantes ao longo dos 

séculos, os Olmecas, Maias, Astecas e Incas reverenciavam o cereal na arte e 

religião. Grandes partes de suas atividades diárias eram ligadas ao cultivo do 

milho. No Brasil, o cultivo do milho data de antes da chegada dos europeus. Os 

índios, principalmente os guaranis, tinham o cereal como o principal ingrediente 

de sua dieta (VARGAS, 2006) 

Segundo APROSOJA (2019), o cultivo do milho em escala comercial em 

Mato Grosso pode ser considerado como atividade recente. O início da 

exploração agrícola, na década de 70 trouxe para o Mato Grosso agricultores e 

pecuaristas de diversas regiões do país, especialmente do Sul. O cultivo da soja 

foi o objetivo principal do agricultor quando de sua ida para o Mato Grosso, 

porém, por necessidades e busca de novas alternativas, inúmeras espécies 

agrícolas foram avaliadas, dentre elas o milho. Devido à sua grande utilização e 

importância na alimentação animal e humana, seu cultivo sempre foi realizado, 

porém, em pequena escala. Com o surgimento de agroindústrias no Sul do 

Estado mato-grossense, na década de 80 e 90 gerou-se uma demanda de milho, 

incentivando sua produção. 

De acordo com a mesma fonte, as produtividades do milho observadas 

inicialmente foram baixas, devido à falta de pesquisas regionais que tivessem 

tecnologias adaptadas para essa cultura, já que as condições de ambiente para 

o cultivo do milho eram diferentes daquelas observadas na Região Sul do Brasil, 

de onde o agricultor conhecia os métodos de produção. O principal sistema de 

produção de grãos no Mato Grosso é o chamado de cultivo safrinha, 

com implantação logo após a colheita da soja, realizada em janeiro e fevereiro. 

O desenvolvimento de tecnologias de produção agrícola juntamente com as 

condições de ambiente favoráveis possibilita a realização de dois ciclos 

produtivos, que com certa estabilidade produtiva tem ocorrido crescimento de 

área cultivada. 
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A produtividade do milho é influenciada principalmente pela 

disponibilidade hídrica de cada ano agrícola, já que a finalização de seu ciclo 

produtivo ocorre sem a presença de chuva. Em alguns anos, o fim do período de 

chuvas pode ocorrer de março e abril, e desse modo, tem-se grandes perdas de 

produtividade. A frequência dessa deficiência hídrica, de acordo com a média 

histórica é ao redor de 20% a 25%. Semeaduras de milho após 25 de fevereiro 

têm maior risco de perda por deficiência hídrica, especialmente em certas 

regiões do Estado e em solos deficientes de estruturação, fertilidade e com 

sistema de plantio direto deficiente em termos de produção de cobertura vegetal. 

Atualmente, o Mato Grosso é o maior produtor do cereal no país, com uma 

produção de 21 milhões de toneladas por safra sendo que, em 2023, o cultivo 

deve atingir 30,78 milhões de toneladas. A alta produção tem um entrave: os 

baixos preços pagos pelo cereal (APROSOJA, 2019). 

De acordo com (MILANEZ, et al., 2014), tal depreciação no preço ocorre 

porque “a safra de milho brasileira tem obtido crescimento significativo, 

sobretudo pelo aumento do plantio do chamado milho safrinha, o que vem 

gerando pressão baixista sobre os preços desse grão, sobretudo nos estados do 

Centro-Oeste”. Isto é, não há demanda suficiente para absorver a oferta 

crescente do milho. Ademais, a logística ineficiente dificulta o escoamento da 

produção.  

O alto índice de produção do cereal pode ser observado na figura 3, mapa 

da produção agrícola – milho total safra 2017/2018, segundo as principais 

Unidades da Federação Produtoras - Brasil. 
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Figura 3. Mapa da produção agrícola, - milho safra 2017/2018, segundo as 

principais Unidades da Federação produtoras, - Brasil. 

Fonte: Conab (2019). 

 

Além disso, o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária - IMEA 

(2019), divulgou uma nova estimativa para safra 2018/2019 de milho em Mato 

Grosso. De acordo com o relatório, a produção passa a ser de 28,78 milhões de 

toneladas, 4,35% a mais quando comparado com o ciclo anterior. 

A FAMATO (2018), afirma que apenas 15% do milho produzido no estado 

fica em Mato Grosso. A exportação de matéria-prima nem sempre é sinônimo de 

renda, por isso o estado deve atrair e induzir investimentos para que consiga 

industrializar seus produtos, gerando emprego e melhores preços para o 

produtor rural. 

Este fato faz com que as usinas de cana-de-açúcar brasileiras tentem 

encontrar outras matérias-primas que possam ser destinadas para este fim, que 

sejam viáveis na estrutura atual das usinas. Como alternativas testadas estão o 

sorgo sacarino e o milho. O sorgo pode utilizar 100% a tecnologia de 

processamento da cana-de-açúcar com adaptações, já o milho exige 
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investimentos na etapa inicial para quebra de amido em glicose. Assim temos 

uma opção consolidada no mercado mundial, o milho para produção de etanol, 

responsável pela maior produção e exportação de etanol no mundo, realizada 

pelos Estados Unidos. O etanol a partir do amido necessita de um maior gasto 

energético para quebra deste carboidrato em moléculas menores, obtendo assim 

os açúcares a serem fermentados no processo de produção de etanol (ECKERT, 

2016). 

De acordo com a UNEM (2019), a busca por novas fontes de matérias-

primas que possam ser beneficiadas pelas usinas de cana-de-açúcar pode ser 

uma decisão lucrativa para o setor energético. Discutir a possibilidade de inserir 

o milho como uma nova matéria-prima à cadeia produtiva do etanol justifica-se 

principalmente pelos motivos citados anteriormente, e pela carência de etanol 

percebida pelo mercado. A inclusão de outra matéria-prima no processo permite 

a usina produzir etanol em mais meses no ano, diluindo os custos fixos da 

indústria e permitindo maior oferta deste combustível, reduzindo a sazonalidade. 

No entanto é necessário realizar um estudo de viabilidade econômica para 

validar a real viabilidade da produção de etanol de milho na realidade brasileira. 

As usinas que operam deste modo são conhecidas no mercado como 

usinas flex, ou seja, são unidades adaptadas com tecnologias que permitem a 

moagem de milho nas épocas em que não há cana, dessa forma buscam melhor 

utilização do parque industrial durante o ano. 

O milho possui algumas vantagens como matéria-prima, como a 

capacidade de armazenamento em períodos maiores, facilitando o transporte e 

a produção deste grão em regiões mais distantes da usina. Ainda proporciona 

alguns subprodutos para complementar a receita, como dried distillers grains 

with solubles (DDGS), que consiste em uma torta residuária da extração de 

amido com cerca de 30% de proteína bruta, podendo ser utilizada para 

fabricação de ração animal, além da extração de óleo vegetal deste subproduto 

(KIM et al., 2008). 

Adicionalmente, Milanez et al. (2014) advertem que “como os custos 

logísticos de escoamento do excedente de produção são altos e o milho tem 

baixo valor agregado, a produção regional é atrativa economicamente apenas 

em períodos de altos preços internacionais do produto”. 



26 
 

Apesar de ser a melhor matéria-prima do etanol, a cana-de-açúcar produz 

muito menos etanol que o milho por peso. Uma tonelada de cana produz entre 

85 e 90 litros de álcool, enquanto a tonelada do milho rende entre 380 e 400 

litros. A vantagem da cana deve-se ao custo e à facilidade em quebrar suas 

moléculas de açúcar. Em média, a fermentação do açúcar da cana leva de 10 a 

12 horas, enquanto o milho demora de 38 a 45 horas. Outra vantagem é que um 

hectare de plantação de cana-de-açúcar produz em média 80 toneladas do 

produto, enquanto a mesma área de plantação de milho produz apenas de 15 a 

20 toneladas (NOVACANA, 2019). 

Existem diversos obstáculos repercutindo de maneira negativa nos 

ambientes apresentados. Assim, a ociosidade produtiva induzida pela 

entressafra da cana-de-açúcar abre espaço para o grão excedente ser utilizado 

como insumo alternativo. Tal hipótese é adequada para a região Centro-Oeste, 

palco da fronteira agrícola da cana-de-açúcar, especialmente para o estado de 

Mato Grosso, onde há abundância de milho. 

 

4.5 Produção do Etanol 

A tecnologia deu novo impulso para o setor sucroalcooleiro, iniciando um 

novo ciclo de prosperidade, através de investimentos de usinas em todo o país. 

Isto porque em alguns estados havia maior vantagem para o consumidor final 

abastecer com o biocombustível. Esse fator foi preponderante para a 

implantação de mais usinas bem como investimentos nas indústrias 

remanescentes, nos anos 2000, em Mato Grosso, contribuindo para o estado se 

tornar um dos mais importantes produtores de cana-de-açúcar do país, atrás 

apenas de tradicionais estados produtores, localizados nas regiões Sudeste e 

Nordeste do Brasil (CONAB, 2018).  

A produção total de etanol, contemplando os tipos anidro e hidratado, 

cresceu 37% entre as safras 2014/15 e 2017/18 em Mato Grosso, o que rendeu 

um incremento de 461,6 mil m³ no período. O fator determinante para tal 

aumento foi a produção do biocombustível proveniente do milho, que registrou 

410,7 mil m³ no atual ciclo. Assim, pode-se concluir que, sem a participação do 

cereal, a produção estadual de etanol estaria praticamente estagnada nos 

últimos anos, conforme pode ser analisado na figura 4 (CONAB, 2018). 
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Figura 4. Volume de participação do milho e da cana-de-açúcar na produção de 

etanol em Mato Grosso, referente às safras 2014/15 a 2017/2018. 

Fonte: SINDALCOOL/Conab (2018). 

 

Segundo a mesma fonte, a participação do etanol de milho foi de quase 

25% da oferta estadual de álcool no período 2018/2018. A tendência é que esse 

percentual cresça gradativamente nos próximos anos, em função dos 

investimentos tecnológicos que as usinas estão implantando.  

A Figura 5, apresenta os volumes percentuais de obtenção de etanol da 

cana de açúcar e do milho nas safras de 2014 a 2018 em MT. 

 

Figura 5. Volumes percentuais de etanol por matéria prima nas últimas safras 

em Mato Grosso, de 2014 a 2018. 

Fonte: SINDALCOOL/Conab (2018). 
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Conforme observado nas informações da figura 5, o milho representa 

significativa participação na produção do etanol no estado do Mato Grosso, 

mostrando-se uma alternativa para sobreviver as sucessivas crises que 

impulsionam o segmento sucroalcooleiro mato-grossense. 

Desta maneira, a busca pela eficiência é indispensável ao bom 

funcionamento das usinas. Produzir mais com menos é a solução para o sucesso 

das operações e o que todas as empresas buscam.  

É nesse ambiente da busca pela máxima eficiência das usinas de açúcar 

e álcool que o próximo item se insere.  

 

4.6 Análise Envoltória de Dados 

Este item tem como objetivo explicar os procedimentos metodológicos e 

o instrumento de análise utilizado, para elaboração desse trabalho. 

Assim, antes de se iniciar a análise eficiência técnica das usinas de açúcar 

e etanol, faz-se necessária a revisão bibliográfica dos conceitos de eficiência, 

eficácia, produtividade e um estudo sobre a Análise Envoltória de Dados (DEA). 

A importância da medição de desempenho tem ficado cada vez mais 

evidente ao longo das últimas décadas, como resultado da complexidade do 

ambiente mundial de negócios e do aumento da competitividade (YANG et al., 

2010).  

A eficiência pode ser definida tanto para um único processo de produção 

como para um sistema industrial composto por vários processos de produção. 

Em ambos os casos, a eficiência técnica da produção aborda como o 

processo/sistema transforma as entradas em saídas (FRACCASCIA; ALBINO; 

GARAVELLI, 2017). 

Farrell (1957) propôs uma mensuração de eficiência em que cada unidade 

de produção é comparada às outras unidades de um conjunto, sendo, portanto, 

uma eficiência relativa. 

Inspirados pelo conceito de Farrell (1957) e apoiados por uma melhora na 

tecnologia computacional, Charnes, Cooper e Rhodes (1978) criaram o conceito 

de Análise Envoltória de Dados (AED), também conhecido como Data 

Envelopment Analysis (DEA). Utilizando-se de programação linear, o modelo 

permite uma mensuração da eficiência produtiva das organizações em casos de 

múltiplos insumos e/ou múltiplos produtos. 
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Coelli (1995) define eficiência técnica com orientação-produção como 

sendo a máxima produção para uma quantidade fixa de insumos. A primeira 

parte deste trabalho, focou-se na busca pela base de dados que, além de 

confiável, pudesse dar sustentação ao trabalho a ser desenvolvido. 

Keh et al. (2006) define eficiência como a capacidade de uma organização 

para produzir o máximo de saídas com entradas mínimas. Isso posto, é um 

indicador de excelência operacional na utilização de recursos  

Já a eficiência técnica de acordo com Ferreira e Gomes (2009) consiste 

num processo de produção que é eficiente quando utiliza a menor quantidade de 

insumos para um mesmo nível de produção relativo aos demais processos, a 

eficiência é relativa, sendo o processo mais eficiente referência e os demais com 

suas eficiências calculadas a partir deste. 

A partir dos conceitos básicos e genéricos envolvendo eficiência, eficácia 

e produtividade demonstrados, está dissertação dá destaque principalmente ao 

termo eficiência técnica. Neste sentido, Ferreira (2009) traduz a eficiência 

técnica à condição de “conceito relativo que compara o que foi produzido por 

unidade de insumo utilizado com o que poderia ter sido produzido”. Assim, 

destaca-se esta definição como fundamental para a compreensão dos 

resultados apresentados por essa dissertação. 

Diante dos conceitos apresentados, uma medida de desempenho 

amplamente utilizada é a razão entre as saídas e as entradas de um sistema, 

que é intitulada produtividade, conforme equação 1 (COOPER; SEIFORD; 

TONE, 2000; MARIANO, 2008). Aos maiores valores desta razão é associado o 

melhor desempenho da unidade (COELLI et al., 2005). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠
                                    (1) 

                       
A busca pelo aumento da produtividade é um dos principais determinantes 

da competitividade e rentabilidade de uma empresa. Um maior nível de 

crescimento da produtividade pode resultar em menor preço dos produtos finais, 

em melhores remunerações para os colaboradores, em melhores retornos 

financeiros aos investidores e excedente financeiro adequado para o 

crescimento da empresa e até modernização da planta. Mudanças tecnológicas 

e mudanças na eficiência técnica são duas fontes de produtividade e 



30 
 

crescimento. Assim, um estudo dessas fontes torna-se importante para 

identificar os fatores que são responsáveis para análise da produtividade e para 

a adoção de medidas adequadas pelos gestores das instituições (IEDI, 2018). 

O histórico de desenvolvimento do método de Análise Envoltória de 

Dados inicia com a tese de doutoramento de Edwardo Rhodes, apresentada à 

Carnegie Mellon University em 1978, sob orientação de W. W. COOPER. 

A Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) é uma 

técnica de Pesquisa Operacional que objetiva, por meio da construção empírica 

de uma fronteira, a determinação da eficiência de um conjunto de DMUs 

(CORREIA et al., 2011).  

Para mensurar a eficiência e aplicar o DEA, alguns conceitos precisam 

ser delineados, tais como:  

1. Unidade Tomadora de Decisão (Decision Making Unit - DMU) – são 

as unidades em análise, quando se calcula a eficiência; elas são 

chamadas de Unidades Tomadoras de Decisão, pois na análise de 

eficiência pressupõem-se unidades autônomas. Uma DMU pode ser 

definida como um sistema independente, que converte um grupo de 

entradas (inputs) em um conjunto de saídas (outputs), podendo 

representar empresas, unidades administrativas, instituições, pessoas, 

etc.  

2. Inputs e Outputs – são, respectivamente, os recursos disponíveis 

como entrada e os resultados da saída do processo;  

3.  Taxa de eficiência (E) – é a taxa calculada pela razão entre a 

produtividade observada em uma dada unidade e a produtividade máxima 

que esta unidade pode alcançar considerando o setor em que atua. Este 

índice pode obter resultados que variam de 0 a 1;  

4. Fronteira de Eficiência – a fronteira de eficiência representa o lugar 

geométrico formado pelas DMUs eficientes. Se a DMU obtiver uma taxa 

de eficiência 1 ou 100% será representada na fronteira, caso contrário, 

será localizada abaixo; 

5. Benchmark – é uma DMU eficiente que serve de referência para 

algumas DMUs ineficientes, o que possibilita o desenvolvimento de um 

plano de melhorias para estas unidades alcançarem um melhor 

desempenho. 
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Segundo Casado e Siluk (2011), a pressuposição fundamental na técnica 

DEA é que, se uma dada DMU “A” é capaz de produzir Y (A) unidades de 

produto, utilizando X (A) unidades de insumos, então outras DMUs poderiam 

também fazer o mesmo, caso elas estejam operando eficientemente. De forma 

similar, se uma DMU “B” é capaz e produzir Y (B) unidades de produto utilizando 

X (B) de insumos, então outras DMUs seriam capazes de realizar o mesmo 

esquema de produção.  

A DEA consiste em encontrar a melhor DMU virtual para cada DMU da 

amostra. Caso a DMU virtual seja melhor do que a DMU original, por produzir 

mais com a mesma quantidade de insumos, ou por produzir a mesma quantidade 

usando menos insumos, a DMU original será ineficiente. Percebe-se, portanto, 

que a fronteira eficiente de produção será aquela que representa as unidades 

avaliadas que conseguem maximizar o uso dos inputs na produção de outputs 

ou, ainda, consegue produzir uma quantidade maior de outputs com uma 

quantidade menor de inputs (GOMES e BATISTA, 2004). 

Os principais objetivos da DEA, podem ser resumidos, conforme Gomes 

et al. (2001):  

1) Comparar um certo número de DMUs que realizam tarefas 

similares e se diferenciam nas quantidades de inputs que consomem e de 

outputs que produzem;  

2) Identificar as DMUs eficientes, medir e localizar a ineficiência e 

estimar uma função de produção linear por partes (piece-wise linear 

frontier), que fornece o benchmark (referência) para as DMUs ineficientes. 

Ao identificar as origens e quantidades de ineficiência relativas de cada 

uma das DMUs, é possível analisar qualquer de suas dimensões relativas 

a entradas e/ou saídas.  

3) Determinar a eficiência relativa das DMUs, contemplando cada 

uma, relativamente a todas as outras que compõem o grupo a ser 

estudado. Assim, sob determinadas condições, DEA pode ser usado na 

problemática da ordenação como ferramenta multicritério de apoio à 

decisão;  
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4) Subsidiar estratégias de produção que maximizem a eficiência das 

DMUs avaliadas, corrigindo as ineficientes através da determinação de 

alvos;  

5) Estabelecer taxas de substituição entre as entradas, entre as 

saídas e entre entradas e saídas, permitindo a tomada de decisões 

gerenciais. O estabelecimento dessas taxas de substituição nem sempre 

tem solução única;  

6) Considerar a possibilidade de os outliers não representarem 

apenas desvios em relação ao comportamento “médio”, mas possíveis 

benchmarks a serem analisados pelas demais DMUs. Os outliers podem 

representar as melhores práticas dentro do universo investigado;  

7) Não necessidade de determinar uma forma funcional para a 

estimativa da fronteira, como é feito nos modelos de fronteiras 

estocástica. 

 

Uma das vantagens do DEA é sua aplicação em casos de vários insumos 

(inputs) e vários produtos (outputs) e tem como particularidade o poder identificar 

as origens e quantificar a ineficiência em cada insumo e cada produto. Podemos 

identificar dessa forma, as variáveis que mais interferem na eficiência das 

indústrias analisadas. 

A técnica DEA cria uma superfície envoltória que representa uma fronteira 

eficiente, a eficiência é dada por aquelas usinas que conseguem a maior 

quantidade de outputs, em relação às outras DMU’s, que utilizam a menor 

quantidade de inputs para atingir um dado nível de outputs. Permite fazer 

projeções, da combinação de insumos, permitindo que se possa reduzir insumos 

ou aumentar produtos até o ponto que se atinja a fronteira de eficiência. Cria 

DMU’s de referência, que serve de benchmark para que os gestores possam 

tomar decisões baseados em DMU’s que já estão na fronteira (VASCONCELOS 

et al., 2006). 

Contudo, de acordo com Carvalho (2002), existem uma limitação 

relacionadas ao DEA, a saber: 

1) Com o aumento do número de variáveis, a habilidade de 

discriminação decresce devido às relações dimensionais existentes entre 



33 
 

quantidades de DMUs, variáveis de entrada e de saída para a formação 

da fronteira de produção. 

Essas particularidades do método, devem ser observadas na fase de 

elaboração do modelo DEA a ser aplicado, o modelo proposto irá refletir os 

resultados mais próximos possíveis da realidade, além das vantagens do método 

mencionadas. 

Segundo Avkiran e Rowlands (2008), dentre as desvantagens da DEA, 

existe a limitação chave da técnica, que considera os dados livres de erros de 

medidas e isso, de certa forma, torna-os mais sensíveis à presença de erros de 

medidas do que as técnicas paramétricas. Outro contratempo a ser avaliado, 

ainda segundo os autores, é o modo de se tratar a influência dos fatores 

externos, considerados como uma importante parte do DEA.  

Segundo Avellar et al. (2002), as características principais da DEA são: 

difere dos métodos baseados em avaliações puramente econômicas; estabelece 

índices de eficiência baseados em dados reais; otimiza cada observação 

individual com o objetivo de determinar uma fronteira linear por partes; não 

necessita que os insumos e produtos sejam transformados em uma única 

unidade de medida; possibilita a identificação do nível de ineficiência de cada 

DMU e permite a identificação de DMUs eficientes que são referências 

(benchmarks) para aquelas que foram detectadas como ineficientes. 

Charnes (1978) define que a taxa de eficiência relativa de uma DMU 

(Decision Making Units), que se refere às unidades tomadoras de decisão, as 

quais transformam seus insumos em produtos, é igual a razão entre a soma 

ponderada dos produtos e a soma ponderada dos insumos, onde os pesos de 

ambos são selecionados de forma a maximizar a medida de eficiência de cada 

DMU estudada, de forma que o conjunto de pesos obtidos para cada DMU deve 

ser também possível para todas as outras, de forma que nenhuma DMU possa 

apresentar score maior que um. 

Correia et al. (2011), afirma que a técnica DEA pode ser descrita como 

um procedimento matemático, baseado em programação linear, capaz de 

encontrar o conjunto de pesos que maximiza a eficiência de uma DMU, o que 

permite a obtenção de um índice que incorpora múltiplos inputs e múltiplos 

outputs, sem a necessidade de convertê-los para uma base comum. É 
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importante enfatizar que as deliberações da DEA devem ser avaliadas tendo 

como suporte o tipo de retorno à escala adotado e a orientação escolhida.  

A escolha da técnica DEA se deu devido a dois fatores importantes. O 

primeiro motivo para a escolha da técnica é que esta permite a determinação de 

uma eficiência relativa de cada DMU possibilitando, assim, a comparação entre 

elas, o que os métodos específicos do setor agroindustrial, em sua maioria, não 

permitem. O segundo motivo foi devido a sua natureza não paramétrica, ou seja, 

não necessita de pressupostos estatísticos que utilizem grandes quantidades de 

observações para sua comprovação. 

A DEA tem objetivo de avaliar comparativamente, e relativamente, 

eficiências das unidades tomadoras de decisão (DMU), quando a presença de 

múltiplas entradas e múltiplas saídas torna difícil a comparação (MELLO et al., 

2005). É comum o termo eficiência relativa, pois, as medições desse método 

baseiam-se na comparação relativa de unidades, ou centros de tomada de 

decisão, com outras consideradas como referências (benchmarks). 

Kassai (2002) define DEA como sendo a construção de uma curva de 

eficiência (ou de máxima produtividade) considerando a relação ótima entre 

insumos e produtos. Essa curva pode ser definida como uma fronteira de 

eficiência. A fronteira fornecerá os parâmetros para que uma unidade ineficiente 

se torne eficiente.  

Na figura 6, o eixo X representa os Recursos (input); o eixo Y (output) 

representa a Produção e, a linha chamada Fronteira de Eficiência, indica o 

máximo que foi produzido para cada nível de recurso. Dessa forma a figura 

esboça o comportamento das DMUs, representadas pelas esferas pretas, em 

relação à fronteira de eficiência. Assim, pode-se inferir que a DMU A representa 

uma DMU eficiente e, para que E alcance a fronteira na condição de E’, faz-se 

necessário, na situação ilustrada pelo gráfico, que haja um aumento no seu 

output, mantendo-se constante seu input. 
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Figura 6. Comportamento das DMUs em relação à fronteira de eficiência. 

Fonte: Adaptado de Bezić et al. (2013). 

 

Na mesma figura 6 é demonstrado um exemplo de Análise Envoltória de 

Dados com um input, um output e algumas DMUs (unidades avaliadas), 

representadas pelas esferas pretas. Dessa forma pode-se inferir, pela análise 

gráfica, que apenas a DMU A é eficiente, pois, está localizada na fronteira de 

eficiência e, como ineficientes, temos todas as demais DMUs, incluindo a DMU 

E, que está localizada abaixo da fronteira de eficiência. 

 

As DMUs estudadas são descritas por um vetor de múltiplas entradas 

(inputs) e saídas (outputs), conforme o fluxograma representado na figura 7.  

 

Figura 7. Transformação das DMU de entradas em saídas. 

Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (1997, p. 62). 

 

InputsInputs
Transformação 

pelas DMU
Transformação 

pelas DMU
OutputsOutputs



36 
 

Apesar da técnica DEA não exigir nenhum comportamento ou tipo de 

distribuição específico dos dados, de acordo com Cooper et al. (2000), existem 

alguns pré-requisitos para a aplicação da técnica DEA. Quando aplicada em um 

número de organizações deve-se atender aos requisitos:  

(1) as organizações devem ser comparáveis, ou seja, devem realizar as 

mesmas atividades e devem ter objetivos semelhantes;  

(2) devem ser utilizadas organizações que operam com múltiplos insumos 

e produtos;  

(3) as organizações do modelo devem utilizar os mesmos insumos e 

produtos, com diferenças apenas quanto à intensidade e magnitude;  

(4) as organizações devem atuar sob as mesmas condições de mercado;  

(5) o número de organizações a ser analisado deve ser pelo menos duas 

vezes maior que o número de insumos e produtos considerados;  

(6) as variáveis devem ter dados numéricos positivos. 

 

Diante do conteúdo apresentado, será estudado separadamente, os dois 

modelos existentes da DEA, o BCC e o CCR. 

Antes de aprofundar nos modelos, apresenta-se um esquema do modelo 

DEA, que conta com a seguinte estrutura metodológica, dividindo-se em escalas 

e essas em orientações, como descrito na figura 8. 

 

 

 

 

Figura 8. Estrutura metodológica modelo DEA. 

Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (1997, p. 68). 

DEADEA

CCRCCR
inputinput

outputoutput

BCCBCC
inputinput

outputoutput

Modelo Escala Orientação 
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4.7 Os Modelos de DEA 

Conforme visto existem em DEA dois modelos básicos para se encontrar 

a eficiência técnica de uma DMU: modelos CCR (Retornos Constantes de 

Escala) e BCC (Retornos Variáveis de Escala). O primeiro pressupõe o retorno 

constante de escala, isto é, uma variação nos inputs implicará uma variação nos 

outputs, de forma proporcional; o segundo, retornos variáveis de escala, 

pressupõe que uma variação nos inputs implicará uma variação não proporcional 

nos outputs (CHARNES et al., 1978; BIONDI NETO, 2001).  

• Modelo BCC (1984) – criado por Banker, Charnes e Cooper, 

distingue entre ineficiências técnicas e de escala, estimando a eficiência 

técnica pura, a uma dada escala de operações, e identificando se estão 

presentes ganhos de escala crescentes, decrescentes e constantes, para 

futura exploração. 

• Modelo CCR desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes, permite 

uma avaliação objetiva da eficiência global e identifica as fontes e 

estimativas de montantes das ineficiências identificadas.  

Quando for aplicado os modelos DEA, a decisão de usar um ou outro 

modelo deve ser precocemente escolhida pelo pesquisador. Deve-se fazer uma 

opção: usar um modelo orientado a saídas (outputs), no qual se obtém o máximo 

nível de outputs mantendo os inputs fixos, ou um modelo orientado a entradas 

(inputs), que visa a obter um menor uso de inputs dado um nível fixo de outputs.  

 

4.7.1 O Modelo BCC (Banker, Charnes e Cooper) 

O modelo DEA BCC, de Banker, com retornos variáveis de escala 

(Variable Returns to Scale - VRS), considera situações de eficiência de produção 

com variação de escala e não assume proporcionalidade entre inputs e outputs.  

De acordo com Ângulo Meza et al. (2007), o modelo BCC, também 

chamado de VRS (variable returns to scale), considera situações de eficiência 

de produção com variação de escala, sem assumir uma relação de 

proporcionalidade entre os inputs e os outputs. De acordo com os autores, a 

formulação do modelo BCC utiliza o problema de programação linear (PPL) 

ilustrado em (2). Onde h0 é a eficiência da DMU que está sendo analisada, xik 

representam os seus inputs e yik os outputs, vi e uj, são os pesos calculados para 

os inputs i e para outputs j (respectivamente) e u é um fator que quando positivo 
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indica que a DMU se encontra em uma região de retornos decrescentes de 

escala e se negativo em uma região de retornos crescentes. Se a h0 =1, a DMU 

analisada é considerada eficiente. 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

 

 

Segundo Coelli (1996), a suposição de Retornos Variáveis de Escala 

(RVE) ou VRS (Variable Return to Scale) só é apropriada quando todas as DMUs 

estão operando em uma escala ótima. A competição imperfeita, restrições de 

capital, regulamentações governamentais, etc. podem fazer com que as firmas 

não operem em uma escala ótima. 

 

4.7.2 O Modelo CCR (Charnes, Cooper e Rhodes) 

O modelo CCR foi o modelo proposto, originalmente em 1978, pelos 

cientistas Charnes, Cooper e Rhodes, por isso esta orientação tem as iniciais 

destes. Este modelo pressupõe Retornos Constantes de Escala (RCE) ou CRS 

(Constant Return to Scale), que as entradas e as saídas são proporcionais entre 

si. 

O primeiro modelo de DEA se tornou conhecido como CCR (CHARNES 

et al., 1978) e considera retornos constantes de escala entre inputs e outputs, 

isto é, alterações nas variáveis de insumo (ou produto) provocam alterações 

proporcionais nas variáveis de produto (ou insumo), razão pela qual também é 

conhecido como CRS (Constant Returns to Scale). A formulação matemática 

dessas condições, denominadas de programação matemática, são 

apresentadas pelas equações 3 e 4. 
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Modelo CCR input orientado Modelo  CCR output orientado 
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Onde 0Eff  é a eficiência da DMU0; ju  e iv  são os pesos de outputs j e 

inputs i, respectivamente; ikx  e jky são os inputs i e outputs j da DMUk  e; 0ix  e 

0jy são os inputs i e outputs j da DMU0. 

 Esses dois modelos têm infinitas soluções, e fazem parte de um problema 

de programação fracionária. Eles podem ser transformados em problemas de 

programação linear (PPL), cada um com uma única solução, fazendo o 

denominador da função objetivo igual a uma constante que, por conveniência, 

normalmente é igual a 1. Com essa simplificação os modelos tomam as formas 

apresentadas nas equações 5 e 6, denominadas de modelos primais (CASADO, 

2007; CASADO e SILUK, 2011). 
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Primal (multiplicadores) - CCR 

input orientado 

Primal (multiplicadores) - CCR 

output orientado 
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Onde 0H  é a eficiência da DMU0 e k é a k – ésima coordenada da DMU0 

em uma base formada pelas DMUs de referência. 

A partir do modelo primal é possível obter o modelo dual, denominado de 

modelo envelope que apresenta o mesmo valor ótimo do primal, se existir. Os 

dois modelos envelopes estão representados pelas equações 6 e 7, em que   

é a eficiência da DMU0. 

 

 

Dual (envelope) - CCR input 
orientado. 

Dual (envelope) - CCR 
output orientado. 
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Os modelos de minimização de inputs buscam a minimização de insumos 

mantendo, no mínimo, o nível de produção atual, expresso pela maximização do 

somatório, com a soma ponderada dos insumos no denominador. Os modelos 

duais buscam os valores de k que minimizem  , com k  a contribuição da 

DMUk na formação do alvo (objetivo) da DMU0, portanto, os benchmarks da 

DMU0 (CASADO, 2007; CASADO e SILUK, 2011).  

As representações gráficas desses dois modelos estão nas figuras 9 e 10. 

 

Esse modelo é conhecido por maximiza o quociente entre a combinação 

linear dos outputs pela combinação linear dos inputs, com a restrição de que 

para qualquer DMU esse quociente não pode ser maior que 1.  

Para Gomes et al. (2006), nas técnicas da DEA clássicas, tanto a técnica 

CCR quanto a técnica BCC, supõem total liberdade de produção, ou seja, a 

produção de uma DMU não interfere na produção das demais. Ainda, segundo 

o mesmo autor, a forma como é feita a projeção das DMU ineficientes, na 

fronteira de eficiência é que determina a orientação do modelo, se é orientado a 

inputs ou a outputs.  

Assim, os modelos DEA podem ser orientados para inputs ou para 

outputs, e essa orientação deve ser escolhida previamente pelo pesquisador em 

função do tipo de estudo desenvolvido e como ponto de partida na análise DEA. 

A orientação para inputs indica que se deseja reduzir (minimizar) os inputs, 

  

Figura 9. Modelo CCR input orientado. Figura 10. Modelo CCR output 

orientado.  
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mantendo os outputs inalterados. Por outro lado, a orientação para outputs 

significa que se deseja aumentar (maximizar) os outputs sem alterar os inputs 

(LINS et al., 2000). 

Além do exposto podemos usar uma ferramenta para aumentar a 

discriminação entre as DMU’s, a fronteira invertida como pode ser visto em 

Angulo-Meza et al. (2005), Leta et al. (2005) e Mello et al. (2005). A fronteira 

invertida tem por objetivo a construção de um índice chamado de índice de 

eficiência composta. A partir da interpretação e da proposta de Leta et al. (2005) 

a fronteira invertida permite a identificação de unidades produtivas consideradas 

“falsas eficientes”, pois já que a equação da eficiência invertida propõe a divisão 

da soma ponderada 

Ela é determinada como sendo a média aritmética entre a eficiência em 

relação à fronteira DEA convencional (padrão) e o complemento da eficiência em 

relação à fronteira invertida, tal como visto na equação (8). A aplicação dessa 

ferramenta justifica-se pelo fato de a fronteira invertida gerar uma medida de 

ineficiência. 

  

                                                                                                                   (8) 

 

Além do mais, calculou-se a eficiência composta normalizada 

(apresentada como Composta*) esse indicador é resultado da divisão do valor 

da eficiência composta pelo maior valor entre todos os valores de eficiência 

composta, conforme a equação (9): 

 

      (9) 

 

Após o cálculo dos indicadores de eficiências, é possível fazer análise dos 

benchmarks, para orientar as unidades que não apresentarem um bom 

desempenho.  

Para realizar a análise através de um desses dois modelos, existe a 

necessidade de fixação da ótica de análise, ou seja, se a análise será orientada 

pelos inputs ou pelos outputs. A análise orientada pelos outputs mantém fixa a 

quantidade de inputs e maximiza proporcionalmente as quantidades de outputs. 

Já o modelo orientado pelos inputs minimiza proporcionalmente as quantidades 

2

Invertida)Eficiência(1PadrãoEficiência
Composta Eficiência

−+
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de inputs, mantendo fixas as quantidades de outputs (ANGULO-MEZA et 

al.,2007; SENRA et al.,2007). 

Angulo-Meza et al. (2007) acrescenta que na situação em que não seja 

desejável usar modelos avançados, nem seja possível aumentar o número de 

DMU’s, uma das opções é restringir as variáveis que vão entrar no modelo. 

Assim, conduz a que os métodos de seleção de variáveis devem ser vistos como 

instrumentos de auxílio à decisão, que orientarão a escolha final, já que os 

próprios métodos de seleção já existentes permitem diferentes graus de 

intervenção do agente de decisão. 

A metodologia DEA considera as DMUs eficientes como referências para 

as DMUs que são ineficientes tornarem eficientes. A determinação 

de benchmarks, (como são conhecidas as DMUs de referência) é uma das 

características gerenciais mais importantes dos modelos DEA clássicos. 

Os valores dos alvos são as metas a serem atingidas pelas referidas 

DMUs, de modo a alcançar um nível de eficiência ótimo e, as folgas, se 

caracterizam como sendo a parte do alvo já atingido até o momento pela DMU. 

Desse modo, o objetivo a ser alcançado pela DMU é a diferença entre o alvo e 

a folga que a DMU já possui. De outro modo, define-se objetivo como o que deve 

ser atingido pela DMU, para que esta pertença à fronteira de eficiência analisada.  

A forma clássica de determinar alvos em DEA considera a possibilidade 

de orientação a inputs ou a outputs. Essas orientações consideram, 

respectivamente, que a DMU atinge a fronteira eficiente mantendo os inputs 

constantes e aumentando os outputs, ou congelando os outputs com a 

diminuição dos inputs. 

Segundo Lins e Moreira (1999), após a decisão sobre a orientação do 

modelo, deve ser definido o modelo DEA a ser aplicado, podendo ser o CCR ou 

o BCC. Essa escolha irá depender se as DMUs estão atuando em rendimentos 

constantes de escala, cujo modelo indicado é o CCR, ou ainda, se as DMU estão 

operando dentro de um rendimento variável de escala, em que se deve optar 

pelo modelo BCC, ou alguma outra técnica que seja adequada ao estudo 

proposto. Assim sendo, cabe ao pesquisador a escolha da orientação do modelo, 

o que, de certa forma, define o objetivo do estudo. Essa orientação pode ser 

tanto para o input quanto para o output. Nesse caso, se o objetivo do estudo for 

o de reduzir os insumos utilizados sem uma alteração dos níveis atuais dos 
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produtos, deve-se utilizar a orientação a input. Se o objetivo for o de maximizar 

os outputs, sem incrementar o nível dos inputs utilizados, a orientação do modelo 

será a output. 

 

4.8. Aplicação e dados do Modelo DEA  

Segundo Roll et al. (1991) são necessárias três etapas para o estudo da 

medida de eficiência usando a DEA, são elas: seleção das DMU para a análise; 

determinação dos insumos e produtos relevantes para avaliar a eficiência 

relativa das DMU selecionadas; aplicação dos modelos DEA e análises dos 

resultados. 

De forma padronizada, a avaliação de um sistema produtivo inicia-se com 

uma simples análise referente às suas variáveis, por meio de indicadores. Vale 

ressaltar que a engenharia de produção postula que, para avaliar todo e qualquer 

sistema, é necessário primeiramente definir quais são os seus principais inputs 

e outputs (ALMEIDA, 2007). 

Segundo Lins e Moreira (1999), uma vez definidas as DMUs, deve-se 

determinar o número delas. Indica-se que o número de DMU deve ser o dobro 

(no mínimo) do número de variáveis utilizadas no modelo, em se tratando de 

modelos DEA tradicionais.  

Quanto ao número de variáveis, é importante destacar que um modelo 

operacionalizado com muitas variáveis tende a ser benevolente, fazendo com 

que muitas DMU alcancem o score 1 de eficiência. O número mínimo de 

variáveis (inputs + outputs) a ser utilizado na análise é calculado por Fitzsimmons 

(2005) usando a equação (10). 

k ≥ 2 (N+M)                                                (10) 

 

Onde k é o número de DMU a ser utilizado na análise, N o número de 

inputs e M o número de outputs. Assim, segundo essa fórmula, o número de 

DMU deve ser pelo menos o dobro da soma dos inputs e outputs. 

Um ponto importante a ser considerado, de acordo com Lins e Moreira 

(1999), é a questão do número de variáveis do modelo, pois, o incremento de 

muitas variáveis reduz a capacidade do DEA de discriminar as DMU eficientes 

das ineficientes, devendo, portanto, que o modelo seja o mais adequado 

possível, em termos de número de variáveis, a fim de maximizar o poder 
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discriminatório do DEA. Esta seleção de variáveis pode ser feita por meio da 

opinião do especialista que, por sua vez, deve levar em consideração alguns 

aspectos tais como:  

• Se a variável está relacionando ou contribuindo para um ou mais objetivo 

da aplicação; 

• Se os dados são confiáveis e seguros; e 

• Se a variável explica a eficiência de uma DMU. 

Cumpre ressaltar que a seleção de variáveis (input/output) é um ponto 

determinante, pois segundo Thanassoulis (1996), alterações no conjunto de 

variáveis selecionadas para compor os inputs e outputs podem exercer um 

impacto direto nos resultados da modelagem DEA e, consequentemente na 

análise dos dados da avaliação.  

Mello et al. (2003) e Meza et al. (2005, p. 25) concordam que os critérios 

e, fundamentalmente os métodos de seleção de variáveis “[...] devem ser vistos 

como instrumentos de auxílio à decisão, que orientarão a escolha final”.  

Diante disso, especialistas, gestores e tomadores de decisão devem usar 

a experiência, bom-senso e desprendimento no momento da escolha/seleção 

das variáveis, e “[...] não deve ficar presa ao resultado de um modelo 

matemático, por mais sofisticado que seja” (MEZA et al., 2005, p. 25). 

Segundo Angulo-Meza et al. (2007), é importante ressaltar que o fato de 

uma diferente escolha de variáveis conduzirem a resultados diferentes não deve 

ser interpretado como um ponto fraco do uso de DEA, pois, escolher variáveis 

diferentes propõe-se abordar dimensões diferentes do problema, configurando 

as DMU’s segundo novos pontos de vista.  

Assim, qualquer que seja o modelo de seleção de variáveis, deve-se 

atentar para a necessidade de que o tomador de decisão seja confrontado com 

o resultado obtido e verifique a sua coerência, constatando a ausência de 

omissões de variáveis e constatando se há relação entre os valores de entradas 

e saídas selecionados. 

Já o processo de amostragem de acordo com Malhotra (2001), envolve a 

definição da população-alvo, da unidade de amostragem, e da técnica de 

amostragem. Por isso, para amparar o objeto de estudo desse projeto, foi 

selecionada como população-alvo as usinas produtoras de etanol e açúcar do 



46 
 

estado de Mato Grosso, que somam segundo dados do ANP (2019),11 usinas 

(unidades amostrais). 

Agora podemos selecionar as variáveis que estarão presentes em nosso 

modelo. As variáveis eleitas foram: o total da moagem processada convertida 

em valor monetário, utilizando dados do CEPEA (2017), volume total de álcool 

obtido e quantidade total de açúcar produzida. Posteriormente classificamos 

como input o total de matéria prima consumida, convertida em valor monetário 

(R$) e como output será contabilizado a quantidade de açúcar produzida 

(toneladas) e volume total de etanol obtido (m³). 

 Foram utilizadas, portanto, três variáveis operacionais das usinas de 

cana-de-açúcar e/ou milho. Assim toda matéria prima consumida (cana-de-

açúcar e milho) foi convertida em valor monetário utilizando como parâmetro os 

valores do CEPEA, referente ao período de estudo. O uso das três variáveis se 

deu em virtude de limitações da base de dados utilizada. Como temos usinas 

que operam apenas com cana-de-açúcar, outras obtém exclusivamente o etanol 

através do milho (full), e ainda existem usinas tipo flex, indústrias essas que 

processam tanto a cana-de-açúcar como o milho para obter o etanol, haveria um 

grande problema para comparação dos valores de entrada (inputs) entre essas 

empresas. Optou-se, portanto, pela análise da totalidade de matéria-prima 

consumida convertida em valor monetário. 

A pesquisa foi realizada no estado de Mato Grosso, as informações sobre 

as usinas de açúcar e álcool utilizados neste trabalho são dados secundários e 

foram obtidos do junto ao SINDALCOOL-MT (SINDICATO DAS INDÚSTRIAS 

SUCROALCOOLEIRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO) e UNEM (UNIÃO 

NACIONAL DE ETANOL DE MILHO), referente ao ano de 2017. A escolha desse 

período ocorreu devido a disponibilidade de dados e principalmente pelo fato das 

informações contidas serem mais recentes em relação ao início desta pesquisa. 

Na tabela1, tem-se um resumo das variáveis que foram utilizadas nesta 

pesquisa. 
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Tabela1. Variáveis utilizadas na pesquisa 

Variáveis Unidade de 

Medida 

Class. Definição 

Quantidade de 

Matéria Prima 

Consumida 

   X 

Valor de Mercado 

 

R$ x 

tonelada 

 

 
Input 

Valor Monetário do 

Total de Matéria Prima 

Consumida no Ano 

2017. 

 

Volume de Etanol 

Produzido 

 

Metros 

cúbicos (m3) 

 

 
 

Output 

Valor Total de Etanol, 

em Metros Cúbicos, 

referente a 2017. 

 

Quantidade de 

açúcar produzida 

 

Toneladas de 

açúcar (t) 

 
 

Output 

Valor Total de Açúcar, 

em toneladas, 

referente a 2017. 

 

É importante ressaltar que se trata do estudo da eficiência técnica de 

usinas de açúcar e etanol de Mato Grosso, em que se buscou desprezar o efeito 

campo, como chuva e custos agrícolas. 

Neste trabalho, as DMUs serão tomadas, como exemplo, cada usina de 

açúcar e álcool do estado. 

Para o processamento dos dados optou-se pelo software Sistema 

Integrado de Apoio à Decisão (SIAD), software desenvolvido pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF) disponibilizado gratuitamente e recomendado por 

Angulo-Meza et al. (2007), que gerou a eficiência do modelo CCR, orientado a 

output, para as 11DMUs selecionadas. 

O SIAD, deve ser usado em uma plataforma Windows e permite trabalhar 

com até 100 DMUs e 20 variáveis, entre inputs e outputs. Embora para muitas 

outras áreas de pesquisa poderia parecer um número insuficiente, para a área 

de DEA essa quantidade de DMUs representa um número de grande porte, já 

que na literatura quase não existem muitas aplicações com uma quantidade 

DMUs maior do que 100. Além disso, possibilita ao pesquisador utilizar tanto um 

modelo com orientação a input quanto a um modelo orientado a output, neste 

projeto, foram utilizadas variáveis econômicas para os valores de inputs e 

valores de produção para outputs.  

Para análise, será aplicado o modelo CCR (Charnes, Cooper e Rhodes) 

conhecido como modelo de retornos constantes, onde se busca maximizar o 
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quociente entre a combinação linear dos inputs, com restrição de que para 

qualquer DMU esse quociente não pode ser maior do que 1. (ANGULO MEZA et 

al., 2007). A escolha do modelo CCR (Retornos Constantes de Escala) orientado 

a output ocorreu, pois, o maior interesse é de verificar a maximização da 

produção, mantendo as entradas inalteradas. 

Conforme Morais (2016), no modelo CCR, as DMUs são comparadas de 

forma indiscriminada, independente da escala, calculando uma medida 

denominada de eficiência total que é conjunto das eficiências técnica e de 

escala. Em outros termos, o modelo BCC leva em conta que o fato de que, em 

diferentes escalas, as DMUs podem ter diferentes produtividades e ainda ser 

consideradas eficientes. 
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6. Artigo I 

Análise da eficiência técnica das usinas de Mato Grosso na produção de 

etanol a partir de cana-de-açúcar ou milho: uma aplicação de Análise 

Envoltória de Dados (DEA) 

 

Renan Araujo Santos 

 

Resumo  

Este artigo foi desenvolvido com o objetivo de analisar a eficiência técnica 

das usinas do estado de Mato Grosso (MT) descrevendo assim, quais usinas 

eficientes podem ser referências às ineficientes. Para a análise utilizou-se de 

metodologia quantitativa com dados secundários obtidos pelo: Sindicato das 

Indústrias Sucroalcooleiras do Estado de Mato Grosso (SINDALCOOL-MT) e 

União Nacional De Etanol De Milho (UNEM). O período de estudo foi o ano de 

2017, escolhido devido a disponibilidade de dados em relação ao trabalho, e a 

análise foi realizada com um insumo (cana-de-açúcar ou milho, convertidos em 

valores monetários) e dois produtos (açúcar e etanol), o método aplicado foi a 

Análise Envoltória de Dados (DEA), que é uma técnica não-paramétrica 

empregando programação matemática para construir fronteiras de produção de 

unidades produtivas – (DMUs), e que empregam processos tecnológicos 

semelhantes para transformar múltiplos insumos em múltiplos produtos. Foi 

selecionado o modelo de retornos constantes (CCR) com orientação a saída. Os 

resultados indicaram a existência de uma relação direta de eficiência técnica em 

relação ao tipo de insumo utilizado, o que pode ser explicado pela ascensão das 

usinas integradas (tipo flex) no estado. Essa pesquisa fornece subsídios para 

que os gestores das usinas da região estudada possam melhor estruturar suas 

estratégias operacionais. Dessa forma, foi possível concluir que a diversificação 

de insumos pode ser uma opção viável e lucrativa para as indústrias do setor. 

Palavras-chave: Álcool combustível; Produção de Açúcar e Álcool em MT; 

Eficiência produtiva em MT. 

 

 

 

 



61 
 

Analysis of the technical efficiency of the Mato Grosso ethanol plants 

through Data Envelopment Analysis (DEA) 

 

Abstract 

This article was developed with the objective of analyzing the technical 

efficiency of the Mato Grosso state (MT) mills, thus describing which efficient 

plants may be references to inefficient ones. For the analysis, a quantitative 

methodology was used with secondary data obtained by the Sugar and Alcohol 

Industries Union of the State of Mato Grosso (SINDALCOOL-MT) and the 

National Union of Ethanol from Corn (UNEM). The study period was the year 

2017, chosen due to the availability of data in relation to the work, and the 

analysis was performed with an input (sugar cane or maize, converted into 

monetary values) and two products (sugar and ethanol ), the method applied was 

Data Envelopment Analysis (DEA), which is a non-parametric technique using 

mathematical programming to construct production unit frontiers (DMUs), and 

employs similar technological processes to transform multiple inputs into 

multiples products. The constant return model (CCR) with output orientation was 

selected. The results indicated the existence of a direct relation of technical 

efficiency in relation to the type of input used, which can be explained by the rise 

of the integrated (flex type) plants in the state. This research provides subsidies 

so that the managers of the studied region can best structure their operational 

strategies. In this way, it was possible to conclude that the diversification of inputs 

can be a viable and profitable option for the industries of the sector. 

Keywords: Fuel alcohol; Sugar and Alcohol Production in MT; Productive 

efficiency in MT. 

 

Introdução 

De acordo com Silva e Nascimento (2018), o etanol vem sendo utilizado 

como fonte de combustível no mundo desde a virada do século, mesmo 

enfrentando obstáculos significativos de viabilidade comercial, comparando-o 

com os derivados do petróleo. 

No Brasil, o etanol passou a ser utilizado em escala como combustível 

desde a década de 1970, sendo utilizado como sua matéria prima principal a 

cana-de-açúcar. O açúcar que foi o principal produto derivado da cana-de-açúcar 
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no Brasil por quatrocentos anos, porém, tem compartilhado com a produção de 

álcool, utilizado como combustível há aproximadamente cem anos (BIODIESEL, 

2019). 

Em seus primórdios a produção de álcool era reduzida. Para se ter uma 

ideia, 90% da produção da cana-de-açúcar do país era transformada em açúcar, 

sendo apenas 10% destinado a produção de álcool (etanol) combustível. Esta 

posição se inverteu nos anos 1980 com a criação do Programa Nacional do 

Álcool (Proálcool). Programa esse, que tinha como objetivo a diminuição da 

dependência do petróleo pelo País (KOHLHEPP, 2010). 

O etanol ocupa cada vez mais uma posição de destaque no contexto 

mundial, pois é um recurso estratégico que envolve aspectos econômicos, 

energéticos, de impacto ambiental e até de segurança alimentar (WOSCH, 

2010).  O Brasil está inserido nesse ambiente como o segundo maior produtor 

de etanol do mundo, além de ocupar a primeira posição quando se trata de 

açúcar. Isso ocorre devido à competitividade e aos baixos custos na fabricação 

de tais produtos (WOSCH, 2010; MEURER, 2014). 

O Brasil, sendo um dos maiores produtores de etanol do mundo, detém 

uma força na capacidade de aumentar a produção sem causar prejuízos na 

produção de alimentos e ao meio ambiente, pois a cana vem ocupando terras 

degradadas, não causando desmatamentos (SCHUTTE, 2010). 

De acordo com Chaves e Gomes (2014), a preocupação com o meio 

ambiente notadamente quanto ao esgotamento de energias não renováveis faz 

com que a produção do etanol, fonte bioenergética, cresça em âmbito mundial. 

As sucessivas crises do petróleo no mundo impulsionaram o segmento 

sucroalcooleiro brasileiro e mato-grossense a buscarem novas alternativas de 

produção do etanol. Assim, através de viagens comerciais, vários empresários e 

representantes do setor agrícola e industrial brasileiro buscaram conhecer o 

modelo americano de produção de etanol, que utiliza o milho como matéria-

prima. Em pouco tempo, as visitas técnicas transformaram-se em know-how e 

investimentos em parques industriais flex, cuja tecnologia permite a integração 

das produções de cana e milho na mesma estrutura fabril (CONAB, 2018). 

Segundo a APROSOJA (2018), o cultivo do milho em escala comercial em 

Mato Grosso pode ser considerado atividade recente. O início da exploração 

agrícola, na década de 1970 levou para o Mato Grosso agricultores e pecuaristas 
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de diversas regiões do país, especialmente do Sul do País. O cultivo da soja foi 

o objetivo principal do agricultor quando de sua chegada, porém, por 

necessidades e busca de novas alternativas, diversas espécies agrícolas foram 

avaliadas, dentre elas o cultivo do milho. 

Atualmente, o Mato Grosso é o maior produtor de milho do país, com uma 

produção de 21 milhões de toneladas por safra, sendo que no ano de 2023 o 

cultivo deve atingir 30,78 milhões de toneladas. A alta produção tem um entrave: 

os baixos preços pagos pelo cereal, mas esse cenário pode mudar com a 

utilização do milho na produção de álcool (APROSOJA, 2019). 

A produção total de etanol (álcool etílico), contemplando os tipos anidro e 

hidratado, cresceu 37% entre as safras 2014/15 e 2017/18 em Mato Grosso, o 

que rendeu um incremento de 461,6 mil m³ no período. O fator determinante para 

tal aumento foi a produção do biocombustível proveniente do milho, que registrou 

88,97% do total no atual ciclo. Assim, pode-se concluir que, sem a participação 

do milho, a produção estadual de etanol estaria praticamente estagnada nos 

últimos anos (CONAB, 2018). 

Apesar de ser a melhor matéria-prima do álcool, a cana-de-açúcar produz 

muito menos álcool do que o milho, por peso. Uma tonelada de cana-de-açúcar 

produz entre 85 e 90 litros de álcool, enquanto uma tonelada do milho rende 

entre 380 e 400 litros de álcool. A vantagem da cana-de-açúcar se deve ao custo 

e à facilidade em quebrar suas moléculas de açúcar. Em média, a fermentação 

do açúcar de cana leva de 10 a 12 horas, enquanto o milho demora de 38 a 45 

horas. Outra vantagem é que um hectare de plantação de cana-de-açúcar 

produz em média 80 toneladas do produto, enquanto a mesma área de plantação 

de milho produz apenas de 15 a 20 tonelada (UNEM, 2019). 

A maior parte dos combustíveis utilizados no mundo é procedente de 

fontes não renováveis, o exemplo mais comum é o petróleo, combustível fóssil 

mais consumido no mundo, sendo um dos maiores contribuidores para o 

aquecimento global. Como a maioria dos países no mundo não são 

autossuficientes em petróleo, mas dependentes dessa matéria-prima, que 

influencia os seus setores econômicos, se tornando vulneráveis e reféns dos 

preços de seus derivados determinados pelas nações produtoras de petróleo 

(EPE, 2017).  
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Devido a esses motivos, os biocombustíveis estão conquistando cada vez 

mais espaço no mercado mundial e brasileiro. Segundo a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2018), biocombustíveis são 

derivados de biomassa renovável que podem substituir, parcial ou totalmente, 

combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou 

em outro tipo de geração de energia. 

Apesar dos gestores das usinas de açúcar e álcool possuírem controle 

sobre as decisões de produção, muitas variáveis que afetam o setor não são 

controladas por esses gestores em suas usinas, tais como as mudanças na 

política de governo para o setor, o preço de mercado de açúcar e álcool, a 

volatilidade do câmbio, entre outros fatores que têm relevantes importâncias 

para as decisões de investimentos em tecnologias e com influência na escolha 

da melhor combinação de insumos para produção mais eficientes de açúcar e 

álcool. Essas decisões possuem extrema importância para garantir a 

competitividade das usinas de açúcar e álcool no mercado (ROMÃO, 2015). 

Os dados da NOVACANA (2018) ainda expressam outro grave problema 

enfrentado pelas usinas sucroalcooleiras brasileiras, que foi o aumento de 17,6% 

na quantidade de usinas que entraram em recuperação judicial entre abril de 

2018 e abril de 2019. Em relação às usinas falidas, o acréscimo foi de 8%, 

enquanto isso, o número de unidades sem problemas caiu 3,7%. Assim, em 

2019, das 444 usinas brasileiras, 79 (18% do total) estão em recuperação 

judicial, 12 a mais que em 2018. Dessas, 49 permanecem operando enquanto 

outras 31 estão paradas. Já das 27 usinas falidas (6% do total), duas a mais que 

em 2018, quatro ainda operam enquanto outras 23 estão paradas. 

Conforme demonstrado, a importância desta pesquisa está relacionada a 

dependência de derivados do petróleo e do grande número de indústrias 

sucroalcooleiras com problemas financeiros. Por outro lado, segundo a 

NOVACANA (2019), estima-se que em meados desse século estarão extintas 

todas as fontes de petróleo já descobertas. Mesmo que surjam novas fontes, é 

fato que um dia o petróleo acabará e, consequentemente, não mais existirão 

combustíveis como gasolina e diesel, abrindo excelentes perspectivas para os 

combustíveis renováveis. 

 Assim, a presente pesquisa teve como objetivo analisar o nível de 

eficiência técnica das indústrias produtoras de açúcar e álcool, identificando as 



65 
 

empresas eficientes e ineficientes. Dessa forma, pode-se comparar a eficiência 

técnica entre usinas do estado de Mato Grosso em termos da relação insumo e 

produto, aplicando como método a Análise Envoltória de Dados (do inglês Data 

Envelopment Analysis – DEA) que é uma ferramenta matemática para a medida 

de eficiência de unidades produtivas.  

Em função do exposto, esse artigo é uma importante ferramenta para 

entender melhor o processo produtivo e elaborar estratégias para aumentar a 

competitividade da indústria. Além de fornecer subsídios para decisões 

estratégicas de organizações pertencentes a cadeia produtiva do etanol. 

É nesse ambiente da busca pela máxima eficiência das usinas de açúcar 

e álcool que o próximo item se insere. Em material e métodos, é apresentada a 

teoria da análise envoltória de dados (DEA) foi utilizada no estudo para mensurar 

o nível de eficiência das unidades produtoras de açúcar e etanol no estado de 

Mato Grosso. 

 

Material e métodos 

Esta pesquisa se caracterizou quanto à finalidade como básica; quanto 

aos objetivos, descritiva exploratória; quanto à natureza, quantitativa e quanto 

aos procedimentos, documental e, quanto aos objetivos, exploratório-descritiva, 

utilizando-se de dados secundários de 2017, que foram obtidos por meio de 

fontes de órgãos oficiais. Procurou-se reunir e interpretar esses dados para 

verificar as eficiências das usinas de açúcar e de álcool em funcionamento 

localizadas em Mato Grosso. Na figura 1 é apresentado um mapa do estado de 

MT com as usinas de açúcar e álcool.  
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Figura 1. Localização geográfica das usinas do estudo, no estado de Mato 

Grosso, em 2016. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2016). 

 
 

Sobre a base de dados obtida foram escolhidas as variáveis ligadas à 

produção de açúcar e etanol obtido tanto da cana-de-açúcar quanto de milho, 

como forma de mensurar o nível de eficiência de cada usina. Para a 

determinação da eficiência das usinas de açúcar e álcool utilizou-se o método 

da Análise Envoltória de Dados (DEA). 

De acordo com Cooper et al. (2004), a análise envoltória de dados, ou 

Data Envelopment Analysis (DEA), é uma técnica utilizada para avaliar o 

desempenho de um conjunto de entidades que são chamadas de Decision 

Making Units (DMUs) ou unidades tomadoras de decisão, e que converte 

múltiplas entradas (inputs) em múltiplas saídas (outputs). 

Ainda, segundo Cooper et al. (2004), a definição de DMU é genérica e 

flexível, podendo ser organizações propriamente ditas ou também unidades 

internas de uma mesma organização ou até mesmo programas de atividades, 

desde que utilizem processos tecnológicos semelhantes para transformar os 
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mesmos insumos e recursos em produtos e resultados semelhantes. A DEA 

pode ser definida como uma técnica de pesquisa operacional que se baseia em 

programação linear e tem por objetivo comparar o desempenho operacional de 

unidades de produção quanto à transformação de seus insumos em produtos, 

buscando a construção de uma fronteira de eficiência relativa. 

 Para Charnes et al. (1978), na técnica DEA, a taxa de eficiência relativa 

de uma DMU é igual à razão entre a soma ponderada dos outputs e a soma 

ponderada dos inputs, afetados de pesos que são selecionados de forma a 

maximizar a medida de eficiência de cada DMU estudada, atendendo à condição 

de que o conjunto de pesos obtidos para cada DMU deve ser também possível 

para todas as outras, de forma que nenhuma DMU possa apresentar escore de 

eficiência maior que 1 (ou 100%).  

Trata-se, basicamente, de uma técnica de análise de eficiência, definindo-

a não de forma absoluta, mas sim de forma relativa ente as unidades estudadas, 

ou seja, a DEA calcula a eficiência relativa para cada DMU, comparando seus 

dados de insumos e produtos com todas as outras DMUs (SALGADO JÚNIOR, 

A. P. et al). 

O resultado principal do método DEA é a determinação de uma “superfície 

envelope” ou fronteira eficiente. As DMUs situadas sobre essa superfície 

determinam o envelope e são consideradas eficientes, enquanto aquelas 

posicionadas fora dessa região são consideradas ineficientes (SALGADO 

JÚNIOR, A. P. et al). 

Segundo Casado e Siluk (2011), a pressuposição fundamental na técnica 

DEA é que, se uma dada DMU “A” é capaz de produzir Y(A) unidades de produto, 

utilizando X(A) unidades de insumos, então outras DMU’s poderiam também 

fazer o mesmo, caso elas estejam operando eficientemente. De forma similar, se 

uma DMU “B” é capaz de produzir Y(B) unidades de produto, utilizando X(B) de 

insumos, então outras DMUs poderiam ser capazes de realizar o mesmo 

esquema de produção.  

Existem, de acordo com Kassai (2002) e Vasconcellos et al. (2006), dois 

tipos básicos de modelos conhecidos como “retorno de escala constante” (CRS), 

também conhecido como CCR como referência ao trabalho pioneiro de Charnes 

et al. (1978) e o modelo de “retorno de escala variável” ou (VRS), que também é 

conhecido por BCC em referência ao trabalho de Banker et al. (1984).  
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Os principais objetivos da DEA, conforme Gomes et al. (2001) são:  

a) comparar um certo número de DMUs que realizam tarefas similares e 

se diferenciam nas quantidades de inputs que consomem e de outputs que 

produzem;  

b) identificar as DMUs eficientes, medir e localizar a ineficiência e estimar 

uma função de produção linear por partes (piece wise linear frontier), que fornece 

o benchmark para as DMUs ineficientes. Ao identificar as origens e quantidades 

de ineficiência relativas de cada uma das DMUs, é possível analisar qualquer de 

suas dimensões relativas a entradas e/ou saídas. A fronteira de eficiência 

compreende o conjunto de DMUs Pareto eficientes;  

c) determinar a eficiência relativa das DMUs, contemplando cada uma, 

relativamente a todas as outras que compõem o grupo a ser estudado. Assim, 

sob determinadas condições, DEA pode ser usado na problemática da 

ordenação como ferramenta multicritério de apoio à decisão;  

d) subsidiar estratégias de produção que maximizem a eficiência das 

DMUs avaliadas, corrigindo as ineficientes através da determinação de alvos;  

e) estabelecer taxas de substituição entre as entradas, entre as saídas e 

entre entradas e saídas, permitindo a tomada de decisões gerenciais;  

f) considerar a possibilidade de os outliers não representarem apenas 

desvios em relação ao comportamento “médio”, mas possíveis benchmarks a 

serem analisados pelas demais DMUs. Os outliers podem representar as 

melhores práticas dentro do universo investigado. 

Para melhor entender o modelo DEA, serão apresentados seus conceitos 

e composição com base na obra de Pimentel e Casa Nova (2005): 

• Decision Making Unit (DMU) – são as unidades tomadoras de decisão 

analisadas. Essas unidades deverão ser homogêneas, ou seja, utilizando os 

mesmos recursos (inputs) para obter os mesmos produtos (outputs);  

• Outputs – são os produtos (resultados) obtidos por cada uma das DMUs. 

• Inputs – são os recursos (insumos) consumidos pelas DMUs para 

obterem os resultados desejados.  

• Índice de Eficiência – é a pontuação de eficiência calculada para cada 

DMU, através de um Programa de Programação Linear (PPL). O indicador varia 

de 0 a 100%, sendo que um escore de eficiência igual a 100% se identifica a 

unidade avaliada como eficiente em relação às demais. Os modelos de DEA 
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podem ser orientados de duas formas: input ou output. Os modelos orientados a 

input visam obter um menor uso de inputs dados os níveis de outputs, ou seja, 

quando a eficiência é atingida por uma redução proporcional de entradas, 

mantidas as saídas inalteradas. Já os modelos orientados a outputs buscam 

obter o máximo nível de outputs mantendo os inputs fixos, então se deseja 

maximizar os resultados sem diminuir os recursos. 

Porém há outra classificação, do ponto de vista dos modelos matemáticos 

utilizados nos cálculos: os modelos CCR e BCC. O modelo CCR trabalha com 

retornos constantes de escala, ou seja, qualquer variação nas entradas (inputs) 

produz variação proporcional nas saídas (outputs). Ele foi proposto originalmente 

por Charnes, Cooper e Rhodes em 1978 e é também conhecido como CRS – 

Constant Returns to Scale. 

O modelo BCC, proposto por Banker, Charnes e Cooper em 1984, 

considera retornos variáveis de escala, por isso também é conhecido como VRS 

– Variable Returns to Scale. Ele substitui o axioma da proporcionalidade entre 

inputs e outputs pelo axioma da convexidade.  

Assim os modelos básicos existentes são CCR – insumo orientado, CCR 

– produto orientado, BCC – insumo orientado e BCC – produto orientado. Esses 

quatro modelos estão descritos detalhadamente em Fried et al. (1993) e Charnes 

et al. (1994).  

Uma vez analisado um conjunto de dados pela técnica DEA é possível 

calcular a eficiência, a eficiência invertida, a eficiência composta e a eficiência 

composta normalizada. A eficiência é dada pela comparação entre a 

produtividade observada e a produtividade máxima que poderia ser alcançada. 

Ela é calculada pela razão entre a soma ponderada dos produtos pela soma 

ponderada dos insumos. 

A eficiência invertida é uma forma de medir a ineficiência de uma DMU 

(ENTANI et al., 2002; NOVAES, 2002). A partir da interpretação e da proposta 

de Leta et al. (2005) a fronteira invertida permite a identificação de unidades 

produtivas consideradas “falsas eficientes”, pois já que a equação da eficiência 

invertida propõe a divisão da soma ponderada dos insumos pela soma 

ponderada dos produtos (o inverso da fronteira clássica), e que passa a indicar 

como mais eficientes (inversamente) aquelas unidades que gastaram mais 
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insumos e geraram menos produtos, enquanto a fronteira clássica classifica 

como melhor o que gerou mais produtos gastando menos insumo.  

A fronteira invertida é composta pelas DMUs com as piores práticas 

gerenciais (e pode ser chamada de fronteira ineficiente). Pode-se também 

afirmar que as DMUs pertencentes à fronteira invertida têm as melhores práticas 

sob uma ótica oposta (SOARES DE MELLO et al, 2005). Assim, ao avaliar a 

eficiência invertida, quanto mais baixo o valor, melhor se comporta a DMU.  

Já a eficiência composta, descrita em Angulo Meza et al. (2005), é uma 

combinação da eficiência clássica e da invertida. Ela é obtida pela equação (11). 

 

                (11) 

 

 

A eficiência composta normalizada (apresentada como Composta*) é 

obtida dividindo o valor da eficiência composta pelo maior valor entre todos os 

valores de eficiência composta, conforme a equação (12). 

 

    (12) 

 

 

Além das eficiências, é possível fazer análise dos benchmarks, ou 

parceiros de excelência, para orientar as unidades ineficientes. A força desta 

influência é dada por um coeficiente, o Índice de Importância de Referência, que 

varia entre zero e um. Quanto mais próximo de 1, mais forte é a influência que 

uma unidade exerce sobre a outra.  

Enquanto a DEA, modelo CCR identifica a eficiência operacional, o BCC 

identifica tanto a eficiência técnica quanto a escala. Nesse caso, usando o 

software Sistema Integrado de Apoio à Decisão – SIAD (MEZA et al., 2005), foi 

verificada a eficiência operacional das usinas de açúcar e álcool do estado de 

Mato Grosso no ano de 2017. 

O modelo DEA escolhido foi o DEA CCR (CHARNES et al., 1978), o qual 

permite uma avaliação menos benevolente e, ainda, possui maior caráter 

discriminatório que o modelo BCC (BANKER et al., 1984).  
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Para o desenvolvimento da aplicação da DEA foram seguidos os 

seguintes passos: seleção das variáveis de entrada e saída, coleta de dados das 

variáveis das usinas sucroalcooleiras em análise (as DMU’s), construção do 

modelo, processamento dos dados e análise dos resultados.  Posteriormente, 

para a realização das análises foi utilizado o Sistema Integrado de Apoio à 

Decisão (SIAD) versão 3.0 para obtenção dos resultados, conforme Meza et al. 

(2005). 

Na tabela 1, tem-se as variáveis que foram empregadas para a 

mensuração de eficiência das usinas deste trabalho. 

 

Tabela 1. Descrição das variáveis utilizadas na presente pesquisa, referente ao 

ano de 2017. 

Variáveis Unidade de 
Medida 

Classificação Definição 

Quantidade de 
Matéria Prima 

Consumida 
X 

Valor de Mercado 

 
 

R$ x toneladas 
 

 
 

Input 

Valor Monetário do 
Total de Matéria 

Prima Consumida 
no Ano 2017. 

 
Volume de Etanol 

Produzido 

 
 

Metros Cúbicos 
(m³) 

 
 

Output 

Valor Total de 
Etanol, em Metros 
Cúbicos, referente 

a 2017. 

 
Quantidade de 

Açúcar Produzida 

 
Toneladas de 

Açúcar (t) 

 
 

Output 

Valor Total de 
Açúcar, em 
Toneladas, 

referente a 2017. 

 

Foi utilizado o modelo CCR com orientação a output, que é o mais 

apropriado neste caso, uma vez que busca maximizar os resultados, dados os 

insumos de cada unidade produtora de açúcar e etanol. Assim, focou-se nos 

indicadores de eficiência orientados para a produção de resultados. A escolha 

do modelo CCR ao invés de BCC justifica-se também por este último atribuir 

eficiência 100% para unidades com menor input e maior output, 

independentemente da relação entre eles (SOARES de MELLO et al, 2004). 

Os dados secundários foram obtidos das fontes: Sindicato das Indústrias 

Sucroalcooleiras do Estado de Mato Grosso (SINDALCOOL-MT) e pela União 
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Nacional de Etanol de Milho (UNEM). O período de estudo foi o ano de 2017. 

Esse período foi escolhido devido à disponibilidade de dados. 

 

Resultados e discussão 

Utilizando o modelo CCR com orientação a output e as variáveis descritas 

na tabela 1, o software SIAD gerou os seguintes resultados, dispostos na tabela 

2, relativos às eficiências do grupo das onze usinas sucroalcooleiras presentes 

nesta pesquisa. 

 

Tabela 2. Indicadores em ordem decrescente de eficiência padrão gerados pelo 

software SIAD relativos as onze usinas sucroalcooleiras de MT, no ano de 2017.  

DMU 

(Usinas) 
Matéria Prima Padrão Invertida Composta 

*Eficiência 

Normalizada 

G Cana de açúcar 1 1 0,5 0,653647 

I Flex 1 0,470123 0,764938 1 

C Flex 0,957442 0,84487 0,556286 0,72723 

B Flex 0,877911 0,572682 0,652614 0,853159 

F Flex 0,870091 0,821559 0,524266 0,685371 

E Cana de açúcar 0,864093 0,593841 0,635126 0,830297 

D Cana de açúcar 0,799338 0,610587 0,594376 0,777024 

A Cana de açúcar 0,786841 0,73446 0,52619 0,687886 

J Cana de açúcar 0,657634 0,933638 0,361998 0,473238 

H Cana de açúcar 0,610136 0,862265 0,373936 0,488844 

L Milho (Full) 0,472406 1 0,236203 0,308787 

*: Os nomes das usinas foram substituídos por letras para garantia do sigilo. 

 

Os resultados apresentados na tabela 2 são relacionados aos parâmetros 

de eficiência de cada usina avaliada para o modelo CCR orientado ao output. 

Pode-se observar avaliando as eficiências padrão, que dentre as onze DMUs 

avaliadas apenas uma obteve máxima avaliação, representando 9,0% das 

unidades avaliadas, ou seja, esta usina é a que apresenta melhor desempenho, 

servindo como referência (benchmark) para as demais usinas.  

Dentre os fatores observados pode-se verificar que a usina I, situada na 

fronteira de eficiência, usina essa com eficiência relativa 100%, serviu como 



73 
 

parâmetro para medir as perdas de eficiência do grupo pesquisado. Tais perdas 

foram mensuradas em quantidade de produtos que deixaram de ser produzidos, 

o que demonstrou que existe espaço para um ganho de eficiência técnica e de 

aumento da competitividade da indústria. 

Quanto aos ajustes necessários para conduzi-las a otimização da 

produção, em função das variáveis utilizadas nessa pesquisa, tem-se que a 

produção de etanol e açúcar nas indústrias ineficientes será maximizada quando 

a produção for do tipo flex, produzindo dessa maneira além do açúcar um volume 

considerável de etanol.  

A eficiência técnica média, para as onze unidades produtivas foi de 0,8087 

ou 80,87%, indicando que os produtores podem aumentar, em média, o volume 

de produção de etanol e açúcar em 19,13%, sem aumento de insumos e 

operando tecnicamente eficiente. Já a DMU que apresentou o pior desempenho 

foi a Usina L, que obteve rendimento de apenas 47,24%. 

A fronteira invertida demonstrada na quarta coluna da tabela 2, é 

composta pelas DMUs com os piores desempenhos (fronteira ineficiente), sendo 

considerada uma avaliação pessimista das DMU’s, foram as Usinas G e L, com 

desempenhos 100% ineficientes. 

Ao ampliar a análise, foi possível afirmar que a Usina G é uma DMU falso 

positiva, visto que conseguiu o máximo de eficiência na fronteira padrão e na 

fronteira invertida. Isso quer dizer que ela apresenta uma elevada produção de 

etanol e açúcar, porém em detrimento de um alto custo de aquisição de matéria 

prima, o que reflete uma prática gerencial ruim. Já a Usina L, apesar de possuir 

o maior volume de etanol produzido, não apresenta nenhuma produção de 

açúcar, visto que, é uma empresa que produz etanol a base de milho, isso faz 

com que ela apresente ineficiência em relação às demais.  

Conforme demonstrado a usina mais eficiente foi a I, pois apresentou a 

melhor relação insumo x produto. Esse bom desempenho pode ser explicado por 

ser uma usina tipo flex, operando tanto com milho quanto cana-de-açúcar. A 

usina C, apesar de ser a indústria que produz a menor quantidade de etanol e 

açúcar da pesquisa, apresentou indicador de eficiência de 95,74%, ficando em 

segundo lugar no ranking de desempenho entre as usinas selecionadas. E, em 

terceiro lugar se apresentou a usina B com 87,7% de rendimento, e 

posteriormente a usina F com uma eficiência de 87,0%. Uma observação 
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importante é que os quatro melhores níveis de rendimento foram obtidos por 

indústrias do tipo Flex. 

Observa-se que atualmente 45,4% das usinas de Mato Grosso estão 

produzindo o etanol a partir do milho. Além disso, de acordo com a SAPCANA, 

em janeiro de 2019, as empresas chamadas no nosso estudo de D, E e J 

informaram que detêm projetos para implementação da tecnologia flex para os 

próximos dois anos. Portanto, percebeu-se uma tendência no que se refere à 

sustentabilidade econômico-financeira de seus respectivos negócios; passando 

pela operação do cereal em conjunto com o costumeiro canavial. Nesse sentido, 

a perspectiva no contexto das usinas integradas ou flex é de mais investimentos 

no setor, com a adaptação de indústrias já existentes e criação de novos 

empreendimentos. 

O indicativo é que milho será cada vez mais utilizado para a produção de 

etanol na Região Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso, onde se 

concentra o maior volume de produção do cereal e consequentemente apresenta 

os preços mais baixos em função da maior deficiência de armazenagem e 

transporte. 

A identificação do grau de eficiência é importante, pois auxilia e subsidia 

os gestores industriais na orientação dos recursos financeiros da instituição. Ao 

avaliar o nível de eficiência das usinas pode-se afirmar que as variáveis que mais 

influenciaram no rendimento dessas empresas foram o volume de etanol obtido 

e a quantidade de açúcar produzida (output). 

 A análise da DEA, ao calcular a eficiência, calcula a distância da usina em 

relação à fronteira, caso ela não esteja sobre a própria fronteira. Assim, pela 

análise dos dados foi possível verificar o quanto cada usina deve melhorar para 

atingir a fronteira da eficiência. Esses indicadores podem ser usados por 

gestores de usinas como auxílio no planejamento e tomada de decisões. 

 Além disso, na tabela 3 é apresentado a análise dos benchmarks 

conforme eficiência padrão. 
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Tabela 3. Análise de Benchmarking 

Referências (benchmarking) 

DMU Usina G Usina I 

Usina A 0,1913 0,9988 

Usina B 0,0781 1,5855 

Usina C 0,0223 0,0168 

Usina D 0,0163 0,6196 

Usina E - 0,5008 

Usina F 0,3975 0,6175 

Usina H - 1,8120 

Usina J - 1,2770 

Usina L - 3,2414 

 

 Conforme demonstrado, a Usina G é referência para as Usinas A, B, C, D 

e F. Da mesma forma, a Usina I é referência para as Usinas A, B, C, D, E, F, H, 

J e L.  Para as DMUs ineficientes é possível estimar as metas necessárias para 

atingirem a fronteira de eficiência, tendo como referência a DMU eficiente da 

fronteira padrão (benchmarks). 

 Considerando esses resultados, a título de exemplo, a Usina L para obter 

a eficiência deveria usar o peso de 3,2414 multiplicado pelos insumos da Usina 

I. O alvo calculado na tabela 4, demonstra que para a usina ser considerada 

eficiente, a produção de etanol deveria sair de 260.000 para 550.374 m³.  

Em síntese, uma análise posterior torna-se importante, observar ao longo 

do tempo como se comportam as usinas, em relação ao crescimento e até 

possíveis mudanças políticas que afetem o setor. Outra análise que deve ser 

incorporada nos estudos futuros se refere ao custo de aquisição do milho e da 

cana-de-açúcar, já que variações entre os preços da matéria prima afetam de 

modo direto as decisões de produção e consequentemente a eficiência da usina. 

 

Conclusões  

Os dados levantados mostram a possibilidade de ganhos médios 

expressivos na produção de açúcar e etanol. As empresas que apresentaram os 

melhores indicadores são aquelas que processam tanto a cana-de-açúcar como 

o milho na produção de etanol.  

A pesquisa apresentou como limitação o uso de somente três variáveis 

para a análise de eficiência das usinas. Para um resultado mais assertivo, seria 
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necessário a presença de mais dados, como exemplo: a quantidade de DDG 

(Distillers Dried Grain with Solubles) produzida por tonelada de álcool utilizando 

como insumo o milho, além da quantidade de energia elétrica repassada pelas 

usinas a concessionária de energia local. 
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7. Conclusão Geral 

Ao analisar dados de onze usinas sucroalcooleira do Estado de Mato 

Grosso quanto à produção no ano de 2017 foi possível averiguar a eficiência 

técnica destas, para tanto foi realizado estudo quantitativo utilizando a técnica 

DEA. 

A aplicação da técnica DEA dentro do modelo apresentado mostrou-se 

satisfatória quanto ao cálculo da eficiência das usinas, uma vez que foi possível 

a comparação entre as usinas independente do tipo de insumo utilizado. É 

importante destacar que algumas usinas dessa pesquisa operam apenas com 

cana-de-açúcar outras apenas com milho (full) e outras de modo integrado (flex). 

Conclui-se que a DEA proporcionou indicativos valiosos para a melhor 

alocação dos recursos utilizados na produção da cana-de-açúcar, diminuindo o 

uso desnecessário de fatores e subsidiando informações importantes para a 

maximização da produção agrícola.  

A identificação do grau de eficiência é importante, pois auxilia e subsidia 

os gestores industriais na orientação dos recursos financeiros da instituição. Ao 

avaliar o nível de eficiência das usinas, pode-se afirmar que a variável que mais 

influenciou no rendimento dessas empresas foi o tipo de matéria-prima (input) 

utilizada na produção.  

A usina situada na fronteira de eficiência, com eficiência relativa 100%, 

serviu como parâmetro para medir as perdas de eficiência do grupo pesquisado. 

Tais perdas foram mensuradas em quantidade de produtos que deixaram de ser 

produzidos. O que demonstrou que existe espaço para um ganho de eficiência 

técnica e de aumento da competitividade da indústria 

Nesse sentido, as empresas que apresentaram os melhores indicadores 

foram às indústrias que processam tanto a cana-de-açúcar como o milho na 

produção de etanol. Essas usinas são conhecidas no mercado como usinas flex, 

sendo, unidades adaptadas com tecnologias que permitem a moagem de milho 

nas épocas em que não há cana-de-açúcar, dessa forma buscam melhor 

utilização do parque industrial durante o ano. 

O indicativo é que milho será cada vez mais utilizado para a produção de 

etanol na região Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso, onde se 

concentra o maior volume de produção do cereal e, consequentemente 
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apresenta os preços mais baixos em função da maior deficiência de 

armazenagem e transporte. 

Assim, a pesquisa realizada aferiu que as usinas de açúcar e etanol 

podem aumentar sua competitividade através do aumento da eficiência técnica.  

Necessário frisar que a pesquisa utilizou somente três variáveis para a 

análise de eficiência das usinas (matéria-prima convertida em valor monetário, 

quantidade de açúcar produzida e volume de etanol obtido). Para um resultado 

mais assertivo, seria necessária a presença de mais dados, como por exemplo, 

a quantidade de DDG (Distillers Dried Grain with Solubles) produzida por 

tonelada de álcool extraído do milho. 

Por fim, é importante realizar o acompanhamento ao longo do tempo 

destas usinas sucroalcooleiras para dimensionar o comportamento destas frente 

a possíveis mudanças políticas que afetem o setor. Sendo assim, torna-se 

imprescindível incorporar em estudos futuros análises quanto ao custo de 

aquisição do milho e da cana-de-açúcar, já que variações entre os preços da 

matéria prima afetam de modo direto as decisões de produção e 

consequentemente a eficiência da indústria. 

 

https://www.google.com/search?q=sucroalcooleiras&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiMxIeH6L_iAhWEA9QKHUq2BckQBQgpKAA

