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1. Resumo Geral 

A partir da década de 1990, a agricultura brasileira alcançou ganhos elevados 

de produtividade. Esses ganhos não atingiram de forma plena os assentamentos 

rurais, os quais representam uma possibilidade de melhoria nas condições de 

vida de agricultores. Portanto, é importante estudar a produtividade de 

assentamentos rurais tanto no setor agrícola quanto da pecuária para as 

tomadas de decisão visando melhorá-las no sentido de incentivar a permanência 

do homem no campo, melhorando as suas condições de vida em suas próprias 

propriedades. Desse modo, este estudo faz parte da linha de pesquisa em 

Gestão da Produção Agropecuária e Agroindustrial e teve como objetivo estimar 

a produtividade da agricultura e da pecuária de assentamentos rurais utilizando 

Análise Envoltória de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis) na 

determinação dos níveis de eficiências e as consequentes produtividades 

desses assentamentos rurais nos dois segmentos elencados e, da ferramenta 

Lógica Fuzzy facilitar as decisões ao decidir se um assentamento é ou não 

produtivo, fazendo com que as decisões tomadas pela máquina se aproximem 

cada vez mais das decisões humanas ao se trabalhar com informações vagas e 

incertas. Utilizou-se para isso dados secundários pertencentes a uma amostra 

de vinte e seis assentamentos rurais de Mato Grosso do Sul obtidos junto ao 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de MS (INCRA-MS), no ano 

de 2015. Como variáveis de entradas da DEA do setor agrícola foram o milho, o 

feijão e a mandioca e do setor da pecuária foram a bovina, a suína e aves. Pelos 

resultados obtidos foram constatadas produtividades médias tanto no setor 

agrícola quanto da pecuária nos assentamentos de MS, resultado esse de certo 

já esperado, pois, estudos relativos à sustentabilidade desses assentamentos 

também foi encontrada uma sustentabilidade média, donde se conclui que se 

houver um pouco mais de atenção das autoridades responsáveis pelos 

assentamentos em MS eles podem atingir um alto grau de produtividade, 

melhorando as condições de vida dos assentados. 

Palavras-chave: Reforma agrária em Mato Grosso do Sul, agricultura familiar, 

produtividade agrícola, produtividade da pecuária. 
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2. General Summary 

Estimation of agriculture productivity of rural settlements using Data 

Envelopment Analysis and Fuzzy logic.  

From the 1990s, the Brazilian agriculture achieved high productivity gains. These 

gains didn´t fully reach rural settlements, which represent a possibility of 

improvement in the living conditions of farmers. However, it is important to study 

the productivity of rural settlements as in the agricultural area as the livestock for 

the decision-making in order to improve them in the sense to encourage the 

permanence of the country man, improving their living conditions on their own 

properties. Thus, this study is part of the research line of Agricultural and 

Agroindustrial Production Management and had as objetive to estimate the 

agricultural and livestock productivity of rural settlements using Data 

Envelopment Analysis (DEA) in the determination of the efficiency levels and the 

consequent productivity of these rural settlements in the two listed segments and 

the Logic Fuzzy tool to easy the decisions when needs to decide if a settlement 

is productive or not, making with the decision made by the machine come closer 

to human decisions when working with vague and uncertain information. It was 

used secondary data from a sample of twenty-six rural settlements in Mato 

Grosso do Sul obtained from the National Institute of Colonization and Agrarian 

Reform of MS (INCRA-MS), in 2015. With diversity of input of DEA from the 

agricultural area, they were corn, beans and cassava and from the livestock 

sector, they were beef, pork and poultry. By the obtained results, average yields 

were found as in the agricultural area as in the livestock, in the MS settlements, 

a result that has already been expected, since studies related to the sustainability 

of these settlements have also been found a medium sustainability, which 

concludes that if there is a little more attention of MS settlement authorities, they 

can achieve a high degree of productivity, by improving settlers' living conditions. 

 

Keywords: Agrarian Reform in Mato Grosso do Sul; family farming; agricultural 

productivity; livestock productivity. 
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3. Introdução Geral 

O Brasil possui uma grande extensão de terras agricultáveis. Devido a 

fatores históricos originados à época do seu descobrimento com a criação das 

capitanias hereditárias, sesmarias e utilização de mão-de-obra escrava para 

abastecimento do mercado europeu, essas terras caíram na mão de poucos, 

fazendo com que as propriedades brasileiras se caracterizassem, 

principalmente, como latifúndios monocultores. 

O agravamento dos problemas relacionados à questão agrária no Brasil 

está fortemente vinculado ao modelo econômico capitalista vigente no país e ao 

avanço da modernização que se expandiu sobre o território nacional, 

principalmente a partir de 1970, com a acelerada urbanização provocada pelo 

intenso êxodo rural e, consequentemente, o aumento da concentração de terras 

no campo. 

Ao serem inseridos na realidade dos assentamentos, os assentados 

passam a vivenciar diversos problemas, como a falta de crédito institucional e 

uma infraestrutura deficiente, com consequente necessidade de 

complementação da renda por meio de trabalhos fora das propriedades. Ainda 

sofrem a carência ou ausência de serviços sociais essenciais nos 

assentamentos, tais como saúde, educação, esporte e lazer (OLIVEIRA et al., 

2017). 

É muito importante a análise de estimativa de produtividade da 

agropecuária de assentamentos rurais para as tomadas de decisão das 

autoridades responsáveis pelos mesmos. Com a análise dos resultados, o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a Agência de 

Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER) entre outros órgãos, 

podem utilizar das informações dos assentamentos mais produtivos para 

melhorar a produtividade dos menos produtivos, melhorando o seu desempenho 

produtivo e, consequentemente, o econômico. 

Inserido nesse contexto de reforma agrária surge, então, a seguinte 

questão: como saber se os assentamentos rurais participantes estão alcançando 

os resultados desejados na produção agrícola e na pecuária dentro dos objetivos 

previstos pelos Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), Serviço Nacional 
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de Aprendizagem Rural (SENAR) e Agência de Desenvolvimento Agrário e 

Extensão Rural (AGRAER)? 

Também, procurar-se-á analisar quais os fatores mais importantes para o 

alcance da produtividade de cada assentamento, bem como, determinar, para 

cada uma dessas unidades ineficientes, aquelas unidades eficientes que 

poderão ser tomadas como referências para que outros possam alcançar a 

eficiência, sugerindo melhorias na utilização de insumos para esse fim. 

O interesse despertado pelo tema estimativa de produtividade na 

agropecuária no meio acadêmico poderá ser mostrada através da relevância 

deste trabalho. Para estimar a produtividade dos assentamentos rurais foram 

utilizados conceitos da DEA e de Lógica Fuzzy, implementados nos softwares 

Sistema de Apoio à Decisão (SIAD) e Matrix Laboratory (Matlab), 

respectivamente. 

Desse modo, este estudo teve como objetivo estimar a produtividade da 

agricultura e da pecuária de assentamentos rurais utilizando Análise Envoltória 

de Dados (DEA) na determinação dos níveis de eficiências e as consequentes 

produtividades desses assentamentos rurais, através da ferramenta Lógica 

Fuzzy verificar se o conjunto de assentamentos de uma região ou Estado é ou 

não produtivo. 

Para auxiliar na consecução desse objetivo, três objetivos específicos 

foram propostos: determinar os níveis de eficiências econômica, social e 

ambiental de assentamentos rurais de MS com utilização da DEA; utilizar a lógica 

Fuzzy para modelar as incertezas presente na proposta e; classificar os 

assentamentos rurais de MS em termos de produtividade agropecuária. 
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4. Revisão de Literatura 

A presente revisão de literatura consta de tópicos sobre a Reforma 

Agrárias, Assentamentos Rurais, Análise envoltória de Dados e Lógica Fuzzy, 

tópicos esses muito relevantes no desenvolvimento desse estudo e facilidade de 

compreensão ao leitor do texto. 

 

4.1. A reforma agrária 

A implantação dos assentamentos rurais tornou-se um importante marco 

para o debate sobre a reforma agrária no Brasil, demonstrando a importância 

dos mesmos no contexto das políticas públicas voltadas para o campo brasileiro. 

Esse processo de implantação de assentamentos rurais no Brasil representa as 

diversas facetas daquilo que se nota, atualmente, sobre as principais 

características do campo brasileiro: concentração fundiária; grande número de 

trabalhadores sem-terra; violência no campo; produção voltada para o mercado 

externo; ampliação do agronegócio; impactos ambientais e baixa geração de 

empregos agrícolas (NASCIMENTO, 2009). 

Segundo Silveira (2003, p. 97): 

“... a reforma agrária é entendida como uma política social a 

fim de atingir a redução da desigualdade no meio rural. Isto 

significa dizer que ela envolve não só a distribuição racional 

da terra, mas também a modificação das relações de 

trabalho e do relacionamento do homem e o meio. Enfim, 

pressupõe mudanças no meio rural de forma a oferecer 

condições de uma vida digna ao homem do campo...”. 

 

A Reforma Agrária se faz para que as terras desapropriadas sejam 

redistribuídas para a população, garantindo o direito de acesso à terra para que 

dela possa sobreviver. Porém, barreiras são enfrentadas num processo de 

Reforma Agrária, dentre as quais se encontra a resistência dos latifundiários, 

que insistem em manter a sua influência sobre as terras, mesmo quando elas 

não são produtivas. 
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A análise dos desdobramentos das políticas públicas e de seus impactos 

nos assentamentos rurais tem sido uma tarefa desafiadora, mas que propicia 

uma rica discussão nas diversas áreas do conhecimento. As contribuições estão, 

principalmente, na elaboração de publicações advindas de pesquisas 

desenvolvidas, que visam à compreensão dos impactos sociais, culturais, 

políticos, econômicos e ambientais que podem ser observados tanto em curto 

quanto em médio prazo (CARVALHO, 2008). 

 

4.2. Assentamentos rurais 

As mudanças decorrentes da implantação de assentamentos rurais 

podem ser de curto, médio ou longo prazos, e são decorrentes de diversos 

fatores tais como: a presença ou a falta de infraestrutura (escolas, posto de 

saúde e estradas); o conhecimento do assentado sobre determinada lavoura ou 

criação animal; preço dos produtos agrícolas; disponibilidade de mercado 

consumidor e dos meios de transporte; acesso a crédito; etc. A partir da 

produção agropecuária pode-se relacionar algumas mudanças de curto, médio 

e longo prazos nos assentamentos rurais (NASCIMENTO, 2009). 

A criação de assentamentos rurais muitas vezes não se dá de forma 

pacífica; embora eles representem políticas compensatórias, percebe-se que os 

que são conquistados resultam de lutas e persistência do trabalhador rural sem-

terra. Ao serem inseridos na realidade dos assentamentos, os assentados 

passam a vivenciar os mais diversos problemas, como a falta de crédito, 

infraestrutura deficiente, necessidade de complementação da renda por meio de 

trabalhos fora da propriedade, carência ou ausência de serviços sociais 

essenciais como saúde e educação, entre outros (OLIVEIRA et al., 2012). 

Segundo Lamera (2008), alguns assentamentos conseguem se destacar 

comparativamente aos outros, pois o acesso aos serviços sociais básicos e às 

instituições são realizados de formas diferenciadas, dependendo de cada 

assentamento, bem como o tamanho dos lotes e das infraestruturas que são 

muito desiguais entre eles. 

 

4.3. Produção e Produtividade 

A produção está relacionada aos resultados, e diz respeito a um processo 

que consiste em transformar um conjunto de entradas (que podem ser matéria-
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prima, informações ou até mesmo pessoas) em um produto de saída — que pode 

ser tanto um bem de consumo, como um serviço ou até mesmo um dado 

processado. A produção, portanto, é uma ação. A produtividade trata da relação 

entre a produção e os fatores utilizados por ela, especialmente no que diz 

respeito ao tempo, aos materiais, aos recursos e à mão de obra utilizados. 

Aumentar a produtividade significa produzir cada vez mais, utilizando menos e 

sem prejudicar a qualidade daquilo que é produzido (LIMA et al., 2018). 

Produtividade e produção são importantes conceitos administrativos que 

podem ser aplicados em qualquer tipo de negócio e em qualquer âmbito da 

carreira, e acompanhar cada um deles contribui para a melhoria dos processos 

e dos resultados alcançados. Porém, é preciso ficar atento para não confundir o 

aumento da produção com o aumento da produtividade, já que nem sempre 

esses fatores caminham juntos (MACEDO, 2012). 

Em muitas situações, o aumento da produção pode significar uma 

redução considerável da produtividade. É o caso, por exemplo, da realização de 

horas extras para conseguir aumentar a produção: esta é uma medida que pode 

fazer a produção crescer, mas aumenta o tempo de trabalho e os custos 

relacionados à mão de obra. O aumento da produção também não pode levar a 

uma má utilização dos recursos, o que reduz a margem de lucro. 

 

4.4. Análise envoltória de dados (DEA) 

Segundo Lins e Calôba (2006), a DEA surgiu com um estudo realizado 

para obtenção do grau de PhD de Edward Rhodes, sob a supervisão ou 

orientação de Cooper et al. (2007). Nesse trabalho, o pesquisador buscava 

desenvolver um método para comparar a eficiência de escolas públicas 

americanas. Ele definiu essas escolas como uma unidade produtiva na qual 

levaram em conta as saídas (outputs) do sistema de ensino: escores aritméticos, 

melhoria de autoestima, medida em testes psicológicos e habilidade 

psicomotora. Essas saídas consumiam recursos insumos considerados em sua 

avaliação: número de professores-hora e tempo gasto por uma mãe em leituras 

com o filho, envolvendo o conceito de produtividade. 

O emprego da palavra produtividade surge com intensidade em diversos 

setores. Muitas vezes o seu conceito diverge do que realmente significa o que 

causa certa confusão para gestores e para as empresas em geral. Assim, pela 
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definição, um sistema de produção é um conjunto de elementos inter-

relacionados, constituindo na utilização de insumos com vistas à produção, 

conforme ilustrado na figura 1 (MARTINS e LAUGENI, 2015). 

 

Figura 1. Elementos de um sistema de produção. Fonte: Martins e Laugeni 

(2015, p. 11). 

 

Segundo Novaes (2014), a produtividade de um sistema de produção é 

definida como a relação entre o que foi produzido e os insumos utilizados para 

tal, num certo intervalo de tempo. 

Para Moreira (2002), dentre todas as ideias possíveis que possam ocorrer 

para a produtividade, interessa tão somente aquela que concentra a sua ideia 

principal; a produtividade refere-se ao maior ou menor aproveitamento dos 

recursos nesse processo de produção, ou seja, diz respeito a quanto se pode 

produzir partindo de certa quantidade de recursos. Essa definição é a que melhor 

se aplicará a este trabalho, uma vez que se pretende empregar um melhor 

aproveitamento dos recursos para se obter o melhor desempenho da produção 

das empresas analisadas. 

A produtividade pode ser formulada pela equação (1), segundo Moreira 

(2002). 

t

t
t

I

Q
od Pr      (1) 

Onde: 

Pr odt = produtividade absoluta no período t; 

Qt = produção obtida no período t; 

It = insumos utilizados no período t, na obtenção da produção Qt, em 

que os insumos são também chamados de fatores de produção. 
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O conceito de eficiência vem dessa relativização entre o que é (produzido, 

ou consumido), com relação ao que poderia ter sido (produzido, ou consumido, 

respectivamente). A eficiência, portanto, é uma medida relativa que está 

intimamente ligada à comparação de uma unidade produtiva com outra, ou 

consigo mesma, a partir dos dados observados (MELLO et al., 2003a). 

Nesse sentindo, o estudo da eficiência trata da relação entre insumos e 

produtos do mesmo sistema de macro atividades e o objetivo principal pode ser 

produzir mais produtos com a mesma quantidade de insumos ou produzir a 

mesma quantidade de produtos utilizando uma quantidade de insumos menor 

(VARIAN, 2006). 

A eficiência técnica mede a proximidade entre a quantidade de produtos 

que uma empresa produz e a quantidade máxima de produtos que aquela 

empresa poderia gerar, dado o nível de insumos que prática. Para determinar a 

eficiência técnica total da empresa, a fronteira de produção assume retornos de 

escala constantes e descarte forte de insumos. Neste caso, a função de 

produção corresponde a uma curva que passa pela origem de um sistema 

cartesiano, em que o eixo horizontal representa os insumos e o vertical, a 

produção (MOREIRA, 2002). 

A função de produção para uma unidade produtiva estabelece o conjunto 

de possibilidades de produção, que é limitado superiormente pelos pontos que 

definem a função de produção, e por todos aqueles pontos que se situam abaixo 

da fronteira, conforme ilustrado na figura 2 (AZAMBUJA, 2002). 
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Figura 2. Fronteira de produção e a eficiência técnica das Unidades Tomadoras 

de Decisões (DMU’s). Fonte: Azambuja (2002). 

Se o desempenho da empresa está sobre a fronteira de eficiência, ela é 

tida como tecnicamente eficiente; no caso observado na figura 2, tem-se a 

empresa que está operando no eixo (input e output), caso contrário, se o seu 

desempenho está abaixo da fronteira, a empresa é tida como tecnicamente 

ineficiente (AZAMBUJA, 2002). 

A DEA consiste em encontrar a melhor DMU virtual (inexistente), isto é, 

que utiliza uma combinação de insumos para produzir uma combinação de 

produtos, 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 insumos na produção de produtos ou, ainda, consegue produzir uma 

quantidade maior de produtos com uma quantidade menor de insumos (LIMA et 

al., 2018). 

Apesar da técnica DEA não exigir nenhum comportamento ou tipo de 

distribuição específico dos dados, de acordo com Cooper et al. (2007), 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; 



 

16 

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, foram estudados separadamente, os 

dois modelos existentes da DEA, o BCC também conhecido como VRS (Variable 

Returns to Scale) e o CCR também conhecido como CRS (Constant Returns to 

Scale). 

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 3. 

 

 

Figura 3. Estrutura metodológica modelo DEA. 

 

4.4.1. Os modelos DEA 
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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 et al., 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. 

 

4.4.2. 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 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 indica que a DMU se 
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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) 

A suposição de Retornos Variáveis de Escala (RVE) ou VRS (Variable 

Return to Scale) só é apropriada quando todas as DMU’s 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. 

 

4.4.3. 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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     i 0,   vj,  0,   u ij 
 

 

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. 

 

Primal (multiplicadores) - CCR input 

orientado 

Primal (multiplicadores) - CCR 

output orientado 
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(6) 

Onde 
0H  é a eficiência da DMU0 e 

k é a k – ésima coordenada da DMU0 

em uma base formada pelas DMU’s 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 7 e 8 (página 

anterior), em que   é a eficiência da DMU0. 

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. 

 

Dual (envelope) - CCR input orientado. Dual (envelope) - CCR output 

orientado. 
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As representações gráficas desses dois modelos estão na figura 4. 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. 

 

 

Figura 4: A - Modelo CCR input; B - Modelo CCR output orientado. 

 

Para Gomes et al. (2001), 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, 

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

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

(LINS e MOREIRA, 1999; SOUZA et al., 2017). 

Além do exposto podemos usar uma ferramenta para aumentar a 

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

et al. (2005), Leta et al. (2005) e Mello et al. (2005). A fronteira invertida tem por 
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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 (9). A aplicação dessa 

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

ineficiência. 

 

E𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜𝑏+(1−𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎)

2
  (9) 

 

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 (10). 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 ∗ =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎)
  (10) 

 

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 

de inputs, mantendo fixas as quantidades de outputs (MEZA et al., 2007; SENRA 

et al.,2007). 

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 
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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 DMU’s eficientes como referências para 

as DMU’s que são ineficientes tornarem eficientes. A determinação de 

benchmarks, (como são conhecidas as DMU’s 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 

DMU’s, 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 DMU’s 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 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. 
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4.4.4. 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 DMU’s, 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 

e Fitzsimmons (2014) usando a equação (11). 

 

𝑘 ≥ 2 (𝑁 + 𝑀)     (11) 

 

Onde: 

k = número de DMU a ser utilizado na análise; 

N = o número de inputs; 

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

possível, em termos de número de variáveis, a fim de maximizar o poder 

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; 

 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 (2003), 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. (2003b) 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 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 Unidades Tomadoras de Decisões (DMU’s) segundo novos pontos de vista.  

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

atentar para a necessidade de analisar os resultados obtidos e verificar as suas 

coerências, constatando a ausência de omissões de variáveis e se há relação 

entre os valores de entradas e saídas selecionados. 

 

4.5. A lógica clássica 
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A capacidade de cognição do cérebro humano, envolvendo as aptidões 

da atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e 

linguagem, propiciou naturalmente, há 2500 anos, o surgimento da lógica 

clássica. Essa lógica abrange significados como raciocínio, pensamento, ideia, 

coerência, palavra, relato. É uma ciência filosófica, com índole matemática, que 

prioriza o pensar correto. 

Em 1965 foi publicado um trabalho seminal sobre Lógica Fuzzy, com os 

artigos Fuzzy sets: Information and Control e Fuzzy sets and systems, onde foi 

detalhada a matemática da teoria dos conjuntos Fuzzy. Em 1973 foi proposta 

uma inovadora teoria da Lógica Fuzzy (Outline of a new approach to the analysis 

of complex systems and decision processes) (ZADEH, 2002). Conforme Abar 

(2004), Zadeh criou a lógica "Fuzzy" combinando os conceitos da lógica clássica 

e os conjuntos de Lukasiewicz, definindo graus de pertinência. 

Na década de 60, Zadeh constatou que as ferramentas tecnológicas 

existentes não conseguiam automatizar as ações relacionadas a questões de 

natureza industrial, biológica ou química, que abrangiam situações ambíguas, 

não possíveis na época, de serem processadas através da lógica computacional 

baseada na lógica booleana. Na intenção de achar solução para esses 

problemas o Prof. Zadeh publicou em 1965 artigos resumindo os conceitos dos 

conjuntos Fuzzy, revolucionando a área com o surgimento dos sistemas Fuzzy 

(ZADEH, 2002) 

Em controle de processos industriais, área pioneira do controle de 

processos, as primeiras experiências datam de 1975, quando foi demonstrado 

no Queen College, Londres, que um controlador Fuzzy muito simples controlou 

eficientemente uma máquina a vapor (MAMDANI e ASSILAIAN, 1975; GOMIDE 

el al., 1995). Na mesma época, a primeira aplicação industrial significativa foi 

desenvolvida pela indústria de cimento F. L. Smidth Corp. da Dinamarca 

(UMBERS e KING, 1980; GOMIDE et al., 1995). 

Presentemente, uma variedade de aplicações comerciais e industriais 

está disponível, destacando-se neste cenário o Japão e, mais recentemente, os 

EUA e a Alemanha. Exemplos típicos incluem produtos de consumo tais como 

geladeiras (Sharp), ar condicionado (Mistsubishi), câmeras de vídeo (Canon, 

Panasonic), máquinas de lavar roupa (Sanyo), fornos de microondas (Sanyo), 

aspiradores de pó, etc. Na indústria automotiva destacam-se transmissões 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ju%C3%ADzo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
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automáticas (Nissam, Lexus), injeção eletrônica, suspensão ativa, freios anti-

bloqueantes. 

Sistemas industriais incluem controle de grupo de elevadores (Hitachi, 

Toshiba), veículos auto-guiados e robôs móveis (Nasa, IBM), controle de 

motores (Hitachi), ventilação de túneis urbanos (Toshiba), controle de tráfego 

urbano, controle de parada e partida de trens de metrô (Sendai, Tokio). Estas 

citações são, evidentemente, ilustrativas, pois correntemente mais de 1000 

patentes envolvendo Lógica Fuzzy já foram anunciadas (GOMIDE et al., 1995). 

 

4.6. A Lógica Fuzzy 

A Tecnologia da Informação tem sido considerada um dos componentes 

mais importantes do ambiente empresarial, educacional, agrícola e etc. Em 

muitas organizações, é vista como uma área de apoio que oferece ferramentas 

que automatizam as atividades e fornece inteligência computacional à todas as 

áreas de negócios. Na indústria competitiva de produtos e serviços, a busca pela 

qualidade tornou-se, nos últimos anos e na virada do século, uma das grandes 

armas para se obter vantagens no mercado (SILVA, 2003). 

A implantação de novas tecnologias hoje em dia, é um fenômeno que vem 

ocorrendo mais intensamente no Brasil desde o final da década de 70, pois se 

percebeu um aumento da concorrência entre determinadas áreas, onde o 

processo de trabalho define qualidade de produto e atendimento. Atualmente, é 

necessário incorporar ao processo de trabalho as tecnologias que possibilitem a 

modernização do negócio, como forma de obter um produto de qualidade e um 

melhor atendimento ao cliente gerando menores custos e maiores lucros 

(MALHEIROS e PEREIRA, 2014). 

A Inteligência Artificial tem sido utilizada cada vez mais em sistemas de 

apoio a decisão por sua capacidade de simular o raciocínio humano, suas tarefas 

e ações. Um ramo particular da inteligência artificial, os sistemas difusos ligados 

à Lógica Fuzzy, têm sido amplamente utilizados em sistemas de apoio a decisão, 

em sistemas de gerenciamento, negócios e pesquisas operacionais (KLIR e 

YUAN, 1995). 

A Lógica Fuzzy, conhecida como lógica subjetiva ou nebulosa, consiste 

em um método utilizado na solução de problemas complexos, ou aplicações que 

envolvem decisões humanas e pode ser usada quando não existem modelos 
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que possam descrever com precisão o processo estudado (ZADEH, 1965; 

BENINI e MENEGUETTE JUNIOR, 2010). A hipótese básica da Lógica Fuzzy é 

que distribuições de possibilidades são induzidas pelas proposições expressas 

na linguagem natural. Na prática essa lógica permite computar com palavras, 

convertendo os estímulos em respostas (ZADEH, 1965; BENINI e 

MENEGUETTE JUNIOR, 2010). 

Ao contrário da lógica proposta por Aristóteles, filósofo grego (384-322 

a.C.), que define uma regra rígida, atribuindo às afirmações valores “verdadeiro” 

ou “falso”, a Lógica Fuzzy é baseada no uso de aproximações e consegue 

traduzir expressões verbais, imprecisas e vagas, comuns na comunicação 

humana, em valores numéricos (SIMÕES e SHAW, 2007). 

Os sistemas de modelagem e controle baseados em Lógica Fuzzy, em 

aplicações industriais, tem comprovado sua utilização como mais uma 

ferramenta para a resolução de problemas de engenharia de controle industrial, 

manufatura, manutenção, comunicação homem-máquina e em sistemas de 

tomadas de decisão (MARÇAL e SUSIN, 2005). 

Rodrigues et al. (2010), faz um estudo de mensuração da satisfação do 

cliente no comércio varejista de Campo Grande, MS. Utilizando uma amostra de 

600 consumidores, o autor compara os resultados entre regressão linear e um 

sistema de inferência Fuzzy dotado de uma representação de escala de Likert 

de cinco classes em funções triangulares: muito insatisfeito, insatisfeito, neutro, 

satisfeito e muito satisfeito. Os resultados se mostraram próximos, indicando a 

Lógica Fuzzy como um potencial alternativa à análise por regressão linear, por 

representar os conceitos subjetivos inerentes à mensuração de satisfação. 

O conceito Fuzzy pode ser entendido como uma situação em que não é 

possível responder simplesmente "sim" ou "não". Mesmo conhecendo as 

informações necessárias sobre a situação, dizer algo entre "sim" e "não", como 

"talvez" ou "quase", torna-se mais apropriado (MALHEIROS e PEREIRA, 2014). 

O objetivo de utilizar conjuntos Fuzzy vem da necessidade de trabalhar 

com conjuntos do mundo real que não possuem limites precisos. Um conjunto 

Fuzzy é um agrupamento impreciso ou indefinido, ou seja, um elemento pode 

ser membro de um conjunto de forma parcial, representado por um valor 

fracionário dentro de um intervalo numérico (SIMÕES e SHAW, 2007). 
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Segundo Veronez et al. (2019), a lógica difusa é baseada na teoria dos 

conjuntos difusos em que, se um determinado elemento pertence a esse 

conjunto, deve ser verificado o grau de pertinência do elemento em relação ao 

conjunto. Diferentemente da teoria clássica, em que o grau de pertinência é 

binário, ou seja, pertence ou não pertence ao conjunto, nos conjuntos difusos o 

grau de pertinência é a referência para verificar o quanto “é possível” esse 

elemento pertencer ao conjunto. 

O grau de pertinência de um elemento a um conjunto é calculado através 

de uma função que retorna, geralmente, um valor real que varia entre 0 a 1, 

sendo 0 para indicar que o elemento não pertence ao conjunto, e 1, que pertence 

ao mesmo. Pode-se dizer que o objetivo da lógica difusa é gerar uma saída 

lógica a partir de um conjunto de entradas não precisas, faltantes ou até mesmo 

com ruídos (VON ALTROCK, 1997). 

Um conjunto difuso X de um universo U é expresso como um conjunto de 

pares ordenados em que cada elemento de X tem o seu grau de pertinência ao 

conjunto, u (x) variando de 0 a 1, equação (12). 

 

𝑋 = {(𝑥,  (𝑥)}|𝑥   𝑈 e  (𝑥)   [0, 1]   (12) 

 

Como acontece com a teoria convencional de conjuntos, existem também 

operações entre conjuntos difusos tais como: união, interseção, complemento e 

produto algébrico podem ser realizadas.  

A união de dois conjuntos A e B subconjuntos difusos de X, resultará em 

um conjunto difuso cujas pertinências serão os valores máximos das respectivas 

pertinências dos conjuntos em questão, equação (13). 

 

(𝐴𝐵)(𝑥) = 𝑚á𝑥{𝐴(𝑥), 𝐵(𝑥)} = 𝐴(𝑥) 𝐵(𝑥)  (13) 

 

A interseção de dois conjuntos A e B, subconjuntos difusos de X resultará 

em um conjunto difuso cuja sua pertinência será o valor mínimo das respectivas 

pertinências dos conjuntos em questão, equação (14). 

 

XxxBxAxBxAxBA  ),()()}(),(min{))((  (14) 
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O complemento de um conjunto difuso A, que um subconjunto difuso de 

X, denotado por /A , resultará em um conjunto difuso cuja sua pertinência será a 

subtração de 1 pela pertinência do conjunto em questão, equação (15). 

 

XxxAxA  ),(1)(/
    (15) 

 

O produto algébrico de dois conjuntos A e B, subconjuntos difusos de X, 

denotado por X * Y, resultará em um conjunto difuso cuja sua pertinência será o 

produto das respectivas pertinências dos conjuntos em questão, equação (16). 

 

XxxBxAxBA  ),(*)())(*(     (16) 

 

 Outras operações, tais como: produto limitado, produto drástico, soma 

algébrica, soma limitada, concentração e dilatação, consultar (KOHAGURA, 

2007). 

As relações entre dois conjuntos A e B, subconjuntos difusos de X, podem 

representar associações, interações e interconexões entre os elementos x   A e 

y  B dos dois conjuntos. A diferença dessas relações para os conjuntos 

clássicos está no grau de associação entre os elementos x e y. Nos conjuntos 

clássicos a associação é 0 ou 1, enquanto a associação difusa varia de 0 a 1, 

equação (17). 

 

    1,0),(),(|),(),,(),(   yxeBAyxyxyxyxR BABA   (17) 

 

A pertinência da união de A e B é dada pelo máximo das pertinências entre 

eles, equação (18). 

 

 )(),(max),( yxyx BABA       (18) 

 

A pertinência da interseção de A e B é dada pelo mínimo das pertinências 

entre eles, equação (19). 
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 )(),(min),( yxyx BABA       (19) 

 

Existem outras relações difusas que não foram tratadas neste trabalho, 

pois, fugiam do seu escopo. 

A projeção é uma operação que reduz a dimensão de uma relação. De uma 

relação de duas dimensões podem-se obter duas relações de dimensões um. As 

equações (20) representam as pertinências das projeções sobre as coordenadas 

x e y, respectivamente, de uma relação de duas dimensões. 

 

 ),(),(
1

yxmáxyx R
y

R    e  ),(),(
2

yxmáxyx R
x

R    (20) 

Na primeira equação, x é mantido fixo e o máximo de y é determinado em 

todo o seu domínio; na segunda, y é mantido fixo e o máximo de x é determinado. 

Dadas duas relações difusas envolvendo os produtos cartesianos A x B e 

B x C com x  A, y  B e z  C é possível obter uma nova relação A x C. Existem 

várias versões de composições, uma delas será estudada a seguir.  Dadas duas 

relações de pertinências difusas, ),(
1

yxR  e ),(
2

yxR , então a pertinência da 

composição ),(
21

zxRR   é dada pela equação (21). 

 

 ),(),()),(
2121

zyyxVzx RRyRR      (21) 

 

Onde yV  indica o máximo (variando y ) do resultado entre os colchetes e 

  indica o mínimo das pertinências das duas relações entre chaves. O cálculo 

de ),(
21

yxRR  , utiliza o algoritmo da multiplicação de matrizes, em que V

representa a soma e  o produto. Outros tipos de composições podem ser 

encontradas em (KOHAGURA, 2007). 

Cada conjunto difuso é caracterizado pela sua função de pertinência, e é 

através dela que será determinada o quanto um determinado elemento pertence 

ao conjunto. Existem diferentes tipos de funções de pertinência. 

Todo conjunto de números difusos pode possuir uma função de pertinência 

que irá representá-lo, desde que ele seja “normal” e “convexo”. Um conjunto 

difuso é dito normal quando a sua função de pertinência permite classificar se 
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um determinado elemento pertence totalmente ao conjunto, e é denominado 

convexo quando a sua função de pertinência não tem mais “crescimento ou 

decrescimento” dos valores resultantes ao longo do universo dado 

(ZIMMERMAN, 2001). 

Variáveis linguísticas são variáveis cujos valores são palavras em 

linguagem natural representadas em conjuntos difusos. Por exemplo, a 

temperatura de um determinado processo pode ser uma variável linguística 

assumindo valores: baixa, média e alta. Esses valores são descritos por 

intermédio de conjuntos difusos (KOHAGURA, 2007; KRUEL et al., 2008). 

As variáveis linguísticas fornecem maneira sistêmicas para caracterização 

aproximada de fenômenos mal definidos, permitindo o tratamento de sistemas 

complexos para análise através de termos matemáticos (SIMÕES e SHAW, 

2007; TANSCHEIT, 2003). A figura 5 mostra o gráfico de conjuntos difusos. 

 

 

Figura 5. Tipos de conjuntos difusos. Fonte: Ramos et al. (2015). 

 

A primeira etapa do raciocínio difuso é a “fuzzificação”, na qual se 

consideram entradas precisas (não-difusas), resultantes de medições ou 

observações, na qual para cada valor de um dado ocorre a ativação de uma 

função de pertinência para que seja possível fazer o mapeamento dos dados de 

entrada para os valores difusos (KOHAGURA, 2007; JANÉ, 2003). 

A “fuzzificação” consiste em transformar um dado numérico em um termo 

de linguagem natural. Por exemplo, o peso e a altura de um animal são 

chamados de variáveis difusas às quais são atribuídas os conjuntos de valores 

difusos, como “muito”, “pouco”, “alto” ou “baixo”. 
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Identificadas as variáveis difusas em um problema, é necessário 

determinar os valores difusos possíveis para estas variáveis. No caso, para a 

variável difusa “peso”, ela pode ser classificada em três valores difusos que são: 

“leve”, “médio” e “pesado”, enquanto a variável difusa “comprimento corporal” 

poderá ser classificada em: “curto”, “mediano” e “comprido”. Para cada valor 

difuso existirá uma função de pertinência para que seja possível o mapeamento 

dos dados de entrada, que são valores numéricos, para os valores difusos. 

A inferência é uma etapa que serve de suporte para a tomada de decisão, 

pois nela são determinados os graus de pertinência de cada elemento ao 

conjunto para posterior utilização das regras do tipo “Se – Então”. 

Segundo Oliveira Junior (1999) e Simões e Shaw (2007), as regras são 

criadas de forma empírica, podendo ser fornecidas por especialistas em forma 

de sentenças linguísticas, e são fundamentais no desenvolvimento de um 

sistema de inferência difusa. O processo de inferência nada mais faz do que 

avaliar os níveis de “compatibilidade” das entradas com os antecedentes das 

várias regras, ativando os consequentes com intensidades proporcionais aos 

mesmos. Disso resulta um conjunto difuso, que será convertido em escalar (valor 

condensado ou “defuzzificado”), que fornece a saída do sistema. 

Dados dois conjuntos difusos A e B e os respectivos complementares A’ e 

B’, para a realização da inferência difusa existem dois procedimentos de 

inferência entre esses conjuntos: o Modus Ponens Generalizado (MPG) e o 

Modus Tollens Generalizado (MTG). O MPG tem a seguinte regra: se x é A então 

y é B. Esta regra permite a implicação de valores difusos que são: se x é A’ então 

y é B’, permitindo, assim, determinar o consequente. O MTG tem a seguinte 

regra: se x é A então y é B, que permite a implicação: se y é B’ então x é A’, 

determinando o antecedente. 

Portanto, a primeira etapa é determinar a função de pertinência ))(( ' yB  

por meio das regras disparadas do tipo “Se – Então”, equação (22). 

 

 yxyAyB x ,())(())(( ''        (22) 

 

Observe que x  significa o cálculo do máximo de y  quando x  varia em 

todo o seu domínio, e   representa o mínimo dos dois elementos envolvidos. 
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Uma relação de implicação é uma regra do tipo “Se – Então”. Para 

determinar uma relação de implicação deve-se, antes, determinar o tipo de 

relação de implicação difusa. As relações de implicações difusas recebem como 

entradas os valores de entradas )(xA  recebidas da fuzzificação e os valores 

de saída ))(( xB , contidas na inferência, e o resultado da operação é o dado 

de saída da relação de implicação. No quadro 1 apresentamos alguns tipos 

principais de operações de implicação. 

 

Quadro 1. Relações de implicações mais utilizadas  

Nome Operação de implicação Saída 

Zadeh (máx-min)     ))((1(;))(()),((min xAyBxAmáx    And 

Mamdani (min)  ))(()),((min yBxA   Or 

Larsen (produto) ))((*)(( yBxA   Or 

Fonte: Ramos et al. (2015). 

 

De acordo com Shaw e Simões (1999), na “defuzzificação” o valor da 

variável linguística de saída inferida pelas regras difusas será traduzido em um 

número. O objetivo é obter um único valor numérico que melhor represente os 

valores difusos inferidos da variável linguística de saída. 

Na literatura, diversos métodos de “defuzzificação” têm sido propostos, mas 

o importante é escolher o método que melhor se adequar ao problema. Neste 

trabalho utilizou-se o método do Centro de Área (Centroide) para a 

“defuzzificação” da variável difusa, que se encontra no centro geométrico dos 

valores de saídas difusas, representado por uma região poliedral convexa no 

gráfico da pertinência da saída da inferência (Figura 6). 
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Figura 6. Método de “defuzzificação” pelo Centro de Área (Centroide). Fonte: 

Adaptado de Shaw e Simões (1999). 

 

A abscissa do centroide pode ser calculada pelas equações (23) ou (24), 

sendo que a equação (23) apresenta uma melhor precisão, enquanto na 

equação (24) o cálculo pode ser executado mais facilmente.  

 








n
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n
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x
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1

1
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   (23) 






dxx

dxxx
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   (24) 

Onde: ix , ),,2,1( ni  , é o valor numérico da variável em cada 

situação i ; )( isaida x , é o valor da função de pertinência para o valor de ix  em 

cada situação i . Os dois métodos, o primeiro, equação (23), denominado 

método algébrico e o segundo, equação (24), método computacional da 

ferramenta Fuzzy. 
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6. Artigos 

Artigo I 

Estimativa de Produtividade da Agropecuária de Assentamentos Rurais 

Utilizando Análise Envoltória de Dados e Lógica Fuzzy 

Adriane Cristina Correa Soares Veronez 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi estimar a produtividade da agropecuária dos 

assentamentos rurais de Mato Grosso do Sul (MS). Desse modo foram 

estimadas as produtividades agrícolas relativas ao milho, feijão e mandioca e 

das pecuárias bovina, suína e aves. Para as estimações desses parâmetros que 

resultou nas produtividades dos assentamentos rurais de MS utilizou-se da 

ferramenta Análise Envoltória de Dados (DEA – Data Envelopment Analysis), 

implementada com o software SIAD e da Lógica Fuzzy, com o software Matlab. 

A amostra constou de vinte e seis assentamentos rurais de MS, sendo utilizados 

os dados socioeconômicos e demográficos dos assentados de cada 

assentamento que produziam os cultivares de os animais utilizados na pesquisa. 

As variáveis estudadas foram, relativos a agricultura, as produções de milho, 

feijão e mandioca e, relativas à pecuária, as bovina, suína e aves.  A estatística 

dessas variáveis, foram as determinações da média, desvio-padrão e coeficiente 

de variação dos dados.  Após, utilizando-se as médias das áreas cultivadas 

como “input”, isto é, como entradas da DEA, e as médias das produções como 

“output”, saídas da DEA, obteve-se os níveis de produtividades de cada 
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assentamento, tanto na agricultura quanto na pecuária. Com as médias dessas 

produtividades e, de posse dos níveis de produtividades de cada variável em 

MS, aplicou-se a Lógica Fuzzy para a decisão sobre a produtividade dos 

assentamentos de MS. Pelos resultados obtidos foram constatadas 

produtividades médias tanto no setor agrícola quanto da pecuária dos 

assentamentos rurais de MS. 

Palavras-chave: Produtividade de assentamentos rurais, produção agrícola, 

produção pecuária, DEA em assentamentos rurais, Fuzzy na produtividade. 

 

 

 

Abstract 

Estimation of agriculture productivity of rural settlements using Data 

Envelopment Analysis and Fuzzy logic.  

The objective of this study was to estimate the agricultural productivity of the rural 
settlements in Mato Grosso do Sul (MS). Thus, it was estimated the agricultural 
productivity related to corn, beans and cassava and from the livestock the beef, 
pork and poultry. For the estimation of these parameters that resulted in the rural 
settlements of MS, we used the Data Envelopment Analysis (DEA) tool, which 
was implemented with SIAD software and Logic Fuzzy, with Matlab software. The 
sample consisted of twenty-six rural settlements of MS, that had been used the 
socioeconomic and demographic data from the settlers of each settlement that 
produced the cultivars of the animals used in the research. The variables studied 
were related to agriculture, the production of corn, beans and cassava, and 
related to livestock, beef, pork and poultry. The statistics of these variables were 
the determinations of the average, standard deviation and coefficient of variation 
of the data. After using the averages of cultivated areas as “input”, that is, as 
inputs from DEA, and the averages of the production as “output”, outputs from 
DEA, we obtained the productivity levels of each settlement, both in the 
agriculture as in the livestock. With the averages of the productivity and, having 
the productivity levels of each variable in MS, Fuzzy Logic was utilized to the 
decision about the productivity of the MS settlements. By the obtained results, it 
was verified an average productivity as in the agricultural area as in the livestock 
from the rural settlements of MS. 
 

Keywords: Rural settlement productivity; agricultural production; livestock 
production; DEA in rural settlements; Fuzzy on productivity. 
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Introdução 

O Brasil ocupa notável posição mundial na produção agropecuária, com 

grandes perspectivas para o agronegócio nacional que possui áreas altamente 

férteis e ainda inexploradas, com potencial de aumentar a sua produção de forma 

sustentável, produzindo mais enquanto mantém a biodiversidade e florestas 

nativas (LAPOLA et al., 2013). 

Existe no país um potencial muito grande para o pequeno agricultor, pois, 

70% dos alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros é oriunda da 

agricultura familiar, desenvolvida em propriedades de até 4 módulos fiscal (Um 

modulo fiscal no Brasil varia de 5 a 110 ha, dependendo da região). Essa 

modalidade de agricultura favorece a utilização de práticas produtivas 

ecologicamente mais equilibradas, como a diversificação de cultivos, o menor 

uso de insumos industriais e a preservação do patrimônio genético (RUIZ et al., 

2017, p. 7). 

A eficiência de pequenos e grandes produtores está ligada à sua 

produtividade, conceito esse que surge com intensidade em diversos setores 

econômicos e sociais. O conceito de produtividade de um produtor rural está 

ligado ao seu sistema de produção, que é um conjunto de elementos inter-

relacionados que mede a relação entre o que foi produzido e os insumos 

utilizados para tal, num certo intervalo de tempo (SOUZA et al., 2017) 

É muito importante a análise de produtividade de assentamentos rurais 

para as tomadas de decisões das autoridades competentes do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Serviço Nacional de Aprendizagem 
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Rural (SENAR) e Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural 

(AGRAER), responsáveis pelos assentamentos do MS. 

Existem dificuldades na determinação dessas produtividades, pois, a 

maioria dos assentamentos cultivam vários cereais e criam diversos tipos de 

animais, o que torna difícil a determinação de suas produtividades devido às 

incertezas advindas nas decisões envolvendo diferentes fatores de produção. A 

DEA e a Lógica Fuzzy podem auxiliar nessas tomadas de decisão, pois, a DEA 

permite a determinação das produtividades individuais dos assentamentos e a 

Lógica Fuzzy auxilia na decisão sobre a produtividade do conjunto de 

assentamentos, pois, permite o desenvolvimento de sistemas que representam 

decisões humanas fazendo uso de inferências, proporcionando resultados mais 

confiáveis se comparados com soluções utilizando a classificação clássica 

booleana. 

O objetivo deste projeto de pesquisa foi estimar a produtividade da 

agropecuária dos assentamentos rurais utilizando a DEA e a Lógica Fuzzy, 

tomando como base os fatores mais importantes de produção para desses 

assentamentos, de modo a torná-los unidades de produção estruturadas 

inseridas de forma competitiva no processo de produção agropecuária regional. 

Para a consecução desse objetivo, o mesmo foi dividido em três objetivos 

específicos: determinar os níveis de eficiências econômica, social e ambiental 

de assentamentos rurais de MS com utilização da DEA; utilizar a lógica Fuzzy 

para modelar as incertezas presente na proposta e; classificar os assentamentos 

rurais de MS em termos de produtividade na agropecuária. 

Como implicações acadêmicas, espera-se ao final da pesquisa oferecer 

às autoridades responsáveis pelos assentamentos em MS um retrato de suas 

produtividades visando a implementação de políticas públicas, quando 

necessárias. 

 

Material e Métodos 

O objeto desta pesquisa foi o conjunto dos seguintes assentamentos 

rurais do estado de Mato Grosso do Sul: Alambari, Altemir Tortelli, Corguinho, 

Liberdade Camponesa, Torre de Pedra, Rancho Alegre, Santa Mônica, Estrela 

Campo Grande, Estrela Jaraguari, Indaiá, Santo Antônio, Piuva, Sete de 

Setembro, Barra Nova,  Nazareth, Ranildo da Silva, Eldorado, Tejim, Eldorado 
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II, Angélica, Volta Redonda, Volta Redonda, Santa Luzia, São João e Sucesso, 

totalizando uma amostra de 26 assentamentos rurais do estado de MS que foi 

disponibilizada pelo INCRA (MS) de um universo de 204 assentamentos. 

Esta pesquisa é caracterizada, quanto à finalidade, como básica, quanto 

aos objetivos, descritiva exploratória; quanto à natureza, quantitativa e, quanto 

aos procedimentos, documental. Foram utilizados dados secundários quali-

quantitativos que envolvem aspectos demográficos, socioeconômicos e 

ambientais, oriundos de um banco de dados do INCRA (MS) de assentamentos 

de MS, no ano de 2015, em amostra de 26 assentamentos. 

As variáveis quantitativas e qualitativas, englobaram dados de 

infraestrutura dos assentamentos, número de bovinos, suínos, aves, área do 

assentamento, área plantada com milho, feijão e mandioca, bem como, as 

produções como forma de estimar o nível de produtividade em cada 

assentamento rural. 

Para a implementação deste trabalho foi empregado o método não-

paramétrico denominado Análise Envoltória de Dados (DEA) com produto 

orientado para analisar a produtividade dos Assentamentos Rurais do MS e para 

a escolha das variáveis, o instrumento de coleta e sistematização dos dados 

foram dados secundários já coletados pelo INCRA que, elencaram as matrizes 

de dados. 

O índice final de produtividade de cada assentamento foi obtido pela 

média aritmética das produtividades dos assentamentos amostrados. Portanto, 

a lógica para análise é de que um assentamento ou um conjunto de 

assentamentos teve melhor produtividade na medida em que foram melhores 

nesse índice, tendo em vista que produziram maior média aritmética, que 

caracterizou o índice final. 

O processo de avaliação da produtividade proposto neste trabalho baseia-

se no emprego da DEA e da Lógica Fuzzy, com o objetivo de analisar 

comparativamente os assentamentos rurais de MS. O processo consiste em 

identificar as entradas e as saídas relevantes para a avaliação da produtividade 

e que seja comum a todos os assentamentos. A produtividade que se busca 

analisar está baseada em duas atividades dos assentamentos: a pecuária e a 

agricultura. 
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Dessa forma, escolheu-se um conjunto de indicadores de entradas nas 

áreas agrícola e pecuária, e que serviram de base para o processo de avaliação 

de produtividade. A escolha dos indicadores de produtividade foi feita baseada 

nas áreas de produção utilizadas e as respectivas produções em relação a cada 

assentamento. Em uma análise preliminar foi possível eleger os seguintes 

indicadores para as atividades elencadas: 

 

I) Agricultura: 

i) Produtividade para o feijão em t ha-1; 

ii) Produtividade para o milho em t ha-1; 

iii) Produtividade para a mandioca em t ha-1. 

 

II) Pecuária: 

i) Quantidade de cabeças de bovinos por hectare (UA ha-1); 

ii) Quantidade de cabeças de suínos por hectare (UA ha-1); 

iii) Quantidade de cabeças de aves por (UA ha-1). 

 

Esses indicadores de produtividade foram aplicados no modelo da DEA 

para o cálculo dos níveis de eficiências dos assentamentos. Com isso, foi 

possível identificar o ou os assentamentos de maior produtividade no MS. A partir 

de uma deles eficientes, determina-se as produtividades dos demais 

assentamentos envolvidos.  

De posse das produtividades dos assentamentos, bem como da média 

das produtividades para o conjunto de assentamentos e, considerando os níveis 

de produtividade para as seis variáveis estabelecidas por especialistas da área 

pode-se aplicar conceitos de Lógica Fuzzy no conjunto de índices de 

produtividade resultante, que será aproximado por um número difuso (Lógica 

Fuzzy), de função de pertinência triangular que representará o desempenho do 

assentamento segundo a ótica pecuária ou agricultura. Neste trabalho de 

pesquisa foi utilizada a função de pertinência triangular, cujo gráfico representa 

um conjunto normal e convexo, equação (25).  
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Onde a, b e c, são as abscissas dos vértices de um triangulo, e x é um valor a 

ser determinado entre essas abscissas. A figura 7 mostra o gráfico de uma 

função triangular para as abscissas a, b e c. 

 

Figura 7. Representação gráfica das funções de pertinencia triangular. Fonte: 

Dados da pesquisa. 

Por fim, tem-se que o desempenho parcial de cada assentamento nas 

produções agrícola e pecuária, que foram integrados por meio de um operador 

de agregação difuso, de forma a fornecer o desempenho global dos 

assentamentos utilizando-se do método Centroide com o operador Mamdani 

(min), de acordo com o quadro 1. 

 

Níveis de produtividade na agricultura em Mato Grosso do Sul 

De acordo com o PAM (Produção Agrícola Municipal) do IBGE (2015), a 

média de produtividade do estado de MS no setor agrícola relacionado à 

produção de feijão, milho e mandioca, referente à produtividade de 2015 

calculado em Kg ha-1 seria que o feijão produziu 1.649, o milho: 5.795 e à 

mandioca 22.699. Esses dados comparados com o nível de produtividade para 

cada cultivar da agricultura praticada nos assentamentos de MS definidos pela 

CONAB (2007), foram de nível médio conforme o quadro 2. 

 

Quadro 2. Níveis de produtividade da agricultura em (t ha-1), com níveis: abaixo 

do Ideal, Ideal e Acima do Ideal em Mato Grosso do Sul, em 2015 

Cultivar 
Níveis de Produtividade 

Abaixo do Ideal Ideal Acima do Ideal 

Milho (t ha-1) < 6 6 a 8 > 8 

Feijão (t ha-1) < 1,5 1,5 a 2 > 2 

Mandioca (t ha-1)* <15 15 a 20 >20 
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*(t ha-1) = tonelada por hectare. Fonte: Conab (2007). 

 

Como resultado das inferências foi necessário determinar uma variável 

Fuzzy, que foi “estado (saída) e escolher os valores Fuzzy de ação, que foram 

três valores, “Abaixo do Ideal”, “Ideal” e “Acima do Ideal”, cujos valores estão no 

quadro 3. 

 

Quadro 3. Pertinências de saídas da inferência sobre a produtividade agrícola 

dos Assentamentos de MS, em 2015 

Estado Níveis de Produtividade 

Abaixo do Ideal < - 5 

Ideal - 5 a + 5 

Acima do Ideal > 5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

As inferências utilizadas foram adaptadas de Ramos et al. (2015), 

correspondentes aos cultivares considerados no estudo: feijão, milho e 

mandioca e, como saída está contemplada a produtividade (Quadro 4). 

 

Quadro 4. Inferências de entradas correspondentes aos cultivares feijão, milho 

e mandioca e como saída o nível de produtividade  

N 

SE 

Produtividade 

do feijão é: 

E SE 

 Produtividade 

do milho é: 

E SE 

Produtividade da 

mandioca é: 

ENTÃO  

Produtividade do 

assentamento é: 

1 Baixa Baixa Baixa Baixa 

2 Baixa Baixa Média Baixa 

3 Baixa Média Baixa Baixa 

4 Média Baixa Baixa Baixa 

5 Baixa Média Média Média 

6 Média Baixa Média Média 

7 Média Média Baixa Média 

8 Média Média Média Média 

9 Alta Baixa Baixa Média 

10 Baixa Alta Baixa Média 

11 Baixa Baixa Alta Média 

12 Baixa Alta Alta Média 
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13 Alta Baixa Alta Média 

14 Alta Alta Baixa Média 

15 Alta Alta Média Alta 

16 Alta Média Alta Alta 

17 Média Alta Alta Alta 

18 Alta Média Média Média 

19 Média Média  Alta Média 

20 Alta Alta Alta Alta 

*Adaptado de Ramos et al. (2015). 

 

A inferência é uma etapa que serve de suporte para a tomada de decisão, 

pois nela são determinados os graus de pertinência de cada elemento ao 

conjunto para posterior utilização das regras do tipo “Se – Então”. No quadro 5 

foram definidos os níveis de produtividades para cada animal da pecuária 

praticada nos assentamentos de MS. 

 

Quadro 5. Níveis de produtividade da pecuária em (UA ha-1), com níveis Baixa, 

Média e Alta em Mato Grosso do Sul, em 2015 

Animais 
Níveis de Produtividade (animais) 

Abaixo do Ideal Ideal Acima do Ideal 

Aves (UA ha-1)* <20 20 a 50 >50 

Bovino (UA ha-1) <1 1 a 2 >2 

Suíno (UA ha-1) <7 7 a 10 >10 

*(UA ha-1) = unidade de animal por hectare. Fonte: Conab (2007). 

 

Como resultado das inferências, foi necessário determinar uma variável 

Fuzzy, que foi denominada como “estado (saída)” e escolher os valores Fuzzy 

de ação, que foram três valores, “Abaixo do Ideal”, “Ideal” e “Acima do Ideal”, 

cujos valores estão no quadro 6. 

 

Quadro 6. Pertinências de saídas da inferência sobre a produtividade da 

pecuária dos Assentamentos de MS, em 2015 

Estado Níveis de Produtividade 

Acima do Ideal < - 5 

Ideal - 5 a + 5 
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Abaixo do Ideal > 5 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Identificadas as variáveis difusas em um problema, é necessário 

determinar os valores difusos possíveis para estas variáveis. No caso, para as 

variáveis difusas deste estudo, elas podem ser classificadas em três valores 

difusos que são: “Baixa”, “Média” e “Alta”. Para cada valor difuso existirá uma 

função de pertinência para que seja possível o mapeamento dos dados de 

entrada, que são valores numéricos, para os valores difusos. 

O quadro 7 apresenta as inferências sobre a produtividade da pecuária 

praticada nos assentamentos de MS e usadas neste trabalho, que são a pecuária 

bovina, suína e aves. Como saída está contemplada a produtividade dessas 

atividades. 

Quadro 7. Inferências de entradas correspondentes aos animais bovino, suíno 

e galinha e, como saída, o nível de produtividade 

N 
Se 

Produtividade 

do bovino é: 

E Produtividade 

do suíno é: 

E 

Produtividade 

de aves é: 

Então Produtividade do 

assentamento é: 

1 baixa baixa baixa baixa 

2 baixa baixa média baixa 

3 baixa média baixa baixa 

4 média baixa baixa baixa 

5 baixa média média média 

6 média baixa média média 

7 média média baixa média 

8 média média média média 

9 alta baixa baixa média 

10 baixa alta baixa média 

11 baixa baixa alta média 

12 baixa alta alta alta 

13 alta baixa alta alta 

14 alta alta baixa alta 

15 alta alta média alta 

16 alta média alta alta 

17 média alta alta alta 

18 alta média média média 

19 média média  alta média 
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20 alta alta alta alta 

Fonte: Adaptado de Ramos et al. (2015). 

 

Ao contrário da “fuzzificação”, que transforma um dado quantitativo em 

um termo nebuloso, a “defuzzificação” transforma o dado nebuloso em dado 

quantitativo. A “defuzzificação” tem um impacto significante no desempenho no 

controlador Fuzzy. Existem diversos métodos para a “defuzzificação”. Neste 

trabalho, que foi realizado utilizando o software MatLab, foi escolhido o método 

do centroide para realizar essa defuzzificação. 

 

Resultados e Discussão 

Com a análise dos 26 assentamentos do estado de Mato Grosso do Sul, 

o quadro 8 apresenta para cada assentamento as médias das áreas de produção 

e dos volumes produzidos dos cereais selecionados para a pesquisa. Observa-

se, que os dados tinham muitas incoerências, existindo em alguns 

assentamentos área sem produção. 

Por outro lado, existem também para alguns assentamentos volumes de 

produções, mas não existem áreas reservadas a essas produções. Existem dois 

assentamentos, o Terra de Pedra e o Volta Redonda (Cut) que não produziu 

nenhum cultivar. Desse modo, assentamentos que apresentaram algum dos 

problemas discutidos anteriormente foram eliminados das análises. O quadro 8 

apresenta as areas de produção e as quantidades médias produzidas dos 

cereais feijão, milho e mandioca nos assentamentos de MS, em 2015. 

 

Quadro 8. Áreas de produção e as quantidades médias produzidas dos cereais 

feijão, milho e mandioca, selecionados para a pesquisa, nos assentamentos de 

MS, em 2015 

 Feijão Milho Mandioca 

Assentamento 
Área 

Média 

Volume 

Médio 

Área 

Média 

Volume 

Médio 

Área 

Média 

Volume 

Médio 

Alambari  0,18 247,50 0,35 230,00 0,30 1278,00 

Altemir Tortelli  - - 1,13 325,00 0,38 1200,00 

Corguinho  0,60 630,00 - - 0,28 305,00 

Liberdade Camponesa  0,65 810,00 - - 0,73 2.337,50 

Torre de Pedra  - - - - - - 
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Rancho Alegre 0,10 - - 0,03 0,10 625,00 

Santa Mônica  0,25 420,00 0,88 10.075,00 0,50 325,00 

Estrela Campo Grande 0,13 270,00 0,94 1.087,50 0,75 7.125,00 

Estrela Jaraguari 0,05 - - - 0,05 - 

Indaiá - - 0,08 - 0,20 137,50 

Santo Antônio - - 0,13 - 0,13 2.500,00 

Piuva 0,68 900,00 - - - 0,75 

Sete de Setembro 0,50 - 0,05 - 0,20 - 

Barra Nova - - - - 1,63 437,50 

Lagoa Azul - - 2,63 16.560,00 1,53 153,25 

Nazareth 0,30 720,00 0,25 20,00 0,18 125,50 

Ranildo da Silva 0,25 330,00 0,50 4,50 2,25 326,25 

Eldorado (441) 0,13 315,00 0,40 3,00 0,35 375,00 

Tejim - - - - - - 

Eldorado II 0,13 - 0,13 3.745,00 1,75 375,00 

Angélica - - - - 0,25 1.250,00 

Volta Redonda Cut - - - - - - 

Volta Redonda Fat 0,08 - - - 0,08 - 

Santa Luzia 0,13 - 0,43 2,50 0,05 - 

São João 0,13 - - - - - 

Sucesso 0,63 1080,00 0,80 250,00 0,88 532,50 

No quadro 9 estão relacionadas para cada assentamento, dos 26 

pesquisados, as médias das áreas de produção e dos números de cabeças dos 

animais bovino, suíno e aves, selecionados para a pesquisa. 

 

Quadro 9. Quantidades médias das áreas de produções, de bovinos, suínos e 

aves selecionados para a pesquisa nos assentamentos de MS, em 2015 

 Bovinos Suinos Aves 

Assentamento 
Área 

Média 

Qde. 

Média 

Área 

Média 

Qde. 

Média 

Área 

Média 

Qde. 

Média 

Alambari  5,50 16,50 0,95 13,75 0,85 68,75 

Altemir Tortelli  3,55 36,00 1,38 10,25 1,98 192,00 

Corguinho  5,75 1,00 0,50 0,50 6,88 19,25 

Liberdade Camponesa  3,50 0,00 0,25 0,50 3,10 10,75 

Torre de Pedra  6,25 14,25 0,75 5,25 3,25 13,25 

Rancho Alegre 7,50 7,50 0,13 0,75 3,13 20,00 

Santa Mônica  3,00 5,50 0,00 0,00 1,75 7,50 

Estrela Campo Grande 0,25 0,50 2,49 5,00 2,05 28,00 

Estrela Jaraguari 4,25 6,50 0,03 3,00 2,78 75,00 

Indaiá 1,60 2,50 0,00 1,25 1,84 15,00 

Santo Antônio 5,50 7,75 0,00 0,00 0,18 8,50 

Piuva 6,00 11,00 0,38 1,25 0,55 33,75 
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Sete de Setembro 8,78 10,00 0,13 1,00 3,13 9,00 

Barra Nova 7,25 14,75 0,35 4,75 0,91 52,50 

Lagoa Azul 3,20 18,25 0,10 1,75 0,50 42,50 

Nazareth 2,00 0,00 0,75 3,50 6,14 29,25 

Ranildo da Silva 7,43 11,25 0,25 2,00 0,75 36,25 

Eldorado (441) 4,75 6,50 0,38 1,50 2,63 57,50 

Tejim 15,58 30,50 0,24 0,25 1,75 21,25 

Eldorado II 5,25 8,75 0,30 1,50 0,70 23,00 

Angélica 8,50 22,25 0,55 2,00 1,38 20,50 

Volta Redonda Cut 2,75 4,50 0,50 1,00 3,45 58,25 

Volta Redonda Fat 5,38 17,75 0,50 5,25 1,90 18,75 

Santa Luzia 5,25 6,75 0,25 3,00 3,43 35,75 

São João 5,00 11,50 0,23 0,25 1,13 34,00 

Sucesso 2,93 6,75 0,03 3,00 0,55 42,25 

 

Observa-se do quadro 10, que os dados dos assentamentos sobre as 

produções de animais (bovino, suíno e aves), estão bem elaborados, existindo 

somente o assentamento Liberdade Camponesa que reservou 3,50 ha de área 

para a criação de bovino, mas não houve bovino a ser computado para a 

pesquisa.  

 

Aplicação da Análise Envoltória de Dados (DEA)  

Com os dados disponíveis, e utilizando-se de Análise Envoltória de Dados 

(DEA), foram estimadas as eficiências dos indicadores de produtividade 

elencados do maior número de assentados de cada assentamento, pois, nem 

todo assentado possuía, em 2015, todos os indicadores de produção proposto 

na pesquisa. De posse das eficiências, e da eficiência máxima do grupo de 

assentamentos, foi possível calcular as produtividades de cada assentamento 

para cada variável em estudo. Finalmente, foram calculadas as médias 

aritméticas das produtividades para cada variável (cerais: feijão, milho, 

mandioca; animais: bovino, suíno e aves). 

Utilizando a DEA e considerando como input (entrada) a área média de 

produção e, como output (saída), a produção média de feijão nos dez 

assentamentos que tinham produção desse cereal, calculou-se a produtividade, 

em t ha-1, de cada assentamento de MS que produziram feijão no ano de 2015, 

cujos valores estão retratados na tabela 1. 
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Tabela 1. Áreas de produção, volume produzido, produtividades e produtividade 

média de feijão nos assentamentos selecionados de MS, em 2015 

DMU Assentamento 
Área 

(ha) 

Produção 

(kg) 

Prod.* 

(kg ha-1) 

Prod.* 

(t ha-1) 

DMU_1 Alambari 0,18 247,50 1414,29 1,41 

DMU_3 Corguinho 0,60 630,00 1050,00 1,05 

DMU_4 Liberdade Camponesa 0,65 810,00 1246,15 1,25 

DMU_7 Santa Mônica 0,25 420,00 1680,00 1,68 

DMU_8 Estrela Campo Grande 0,13 270,00 2160,00 2,16 

DMU_12 Piuva 0,68 900,00 1333,33 1,33 

DMU_16 Nazareth 0,30 720,00 2400,00 2,40 

DMU_17 Ranildo da Silva 0,25 330,00 1320,00 1,32 

DMU_18 Eldorado (441) 0,13 315,00 2520,00 2,52 

DMU_26 Sucesso 0,63 1080,00 1728,00 1,73 

    ProdGeral** 1,69 

Prod.* = Produtividade; ProdGeral** = Produtividade geral média. 

Ainda, da tabela 1 e do quadro 3 observa-se que três assentamentos eram 

altamente produtivos relativos ao cereal feijão, o Eldorado (441), o Nazareth e o 

Estrela Campo Grande, com produções acima de 2 t ha-1. Os outros 

assentamentos tinham produtividades médias, isto é, entre uma e duas t ha-1. A 

média geral das produtividades dos assentamentos que colhem feijão foi de 1,69 

t ha-1, considerada uma produtividade média. 

Na tabela 2 estão elencadas as áreas de produção em hectares, a 

produção em quilogramas e as produtividades, em t ha-1, da produção de milho 

nos 11 assentamentos de MS que produziram esse cereal em 2015. 

 

Tabela 2. Áreas de produção, volume produzido, produtividades e produtividade 

média de milho nos assentamentos selecionados de MS, em 2015 

DMU Assentamento 
Área 

(há) 

Produção 

(kg) 

Prod.* 

(k ha-1) 

Prod.* 

(t ha-1) 

DMU_1 Alambari  0,35  2250 6428,57 6,43  

DMU_2 Altemir Tortelli  1,13  8125 7222,22 7,22  

DMU_7 Santa Mônica  0,88  6750 7714,29 7,71  

DMU_8 Estrela Campo Grande 0,94  6500 6933,33 6,93  

DMU_15 Lagoa Azul 2,63  16000 6095,24 6,10  

DMU_16 Nazareth 0,25  1250 5000,00 5,00  

DMU_17 Ranildo da Silva 0,50  2000 4000,00 4,00  
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DMU_18 Eldorado (441) 0,40  2125 5312,50 5,31  

DMU_20 Eldorado II 0,13  750 6000,00 6,00  

DMU_24 Santa Luzia 0,43  1925 4529,41 4,53  

DMU_26 Sucesso 0,80  3500 4375,00 4,38  

    ProdGeral** 5,78  

Prod.* = Produtividade; ProdGeral** = Produtividade geral média. 

 

Da tabela 2 e do quadro 3 observa-se que não existia assentamento 

altamente produtivo relativo ao cereal milho. Com produtividades médias estão 

os assentamentos Altemir Tortelli, Santa Mônica, Alambari, Estrela Campo 

Grande, Lagoa Azul e Eldorado II, com produções acima de 6 t ha-1. Muitos 

outros assentamentos tinham produtividades médias, isto é, entre 6 e 8 t ha-1. O 

assentamento Sucesso foi aquele de menor produtividade de milho, produzindo 

em média 4,38 t ha-1. A média geral das produtividades dos assentamentos que 

plantavam milho foram de 5,78 t ha-1, considerada uma produtividade baixa, mais 

muito próximo do limite inferior para se tornar de média produtividade, que é de 

6 t ha-1 de milho. 

Na tabela 3 estão anotadas as áreas de produção em hectares, as 

produções em quilogramas e as produtividades, em t ha-1, das produções dos 17 

assentamentos de MS que cultivavam mandioca em 2015. 

 

Tabela 3. Áreas de produção, volume produzido, produtividades e produtividade 

geral média de mandioca nos assentamentos selecionados de MS, em 2015 

DMU Assentamento 

Área 

Média 

(ha) 

Produção 

Média 

(kg) 

Prod.* 

(kg ha-1) 

Prod.* 

(t ha-1) 

DMU_1 Alambari  0,3000  4300,00  14333,33 14,33  

DMU_2 Altemir Tortelli  0,3750  3500,00  9333,33 9,33  

DMU_3 Corguinho  0,2750  4800,00  17454,55 17,45  

DMU_4 Liberdade Camponesa  0,7250  6700,00  9241,38 9,24  

DMU_6 Rancho Alegre 0,1000  625,00  6250,00 6,25  

DMU_7 Santa Mônica  0,5000  8700,00  17400,00 17,40  

DMU_8 Estrela Campo Grande 0,7500  7125,00  9500,00 9,50  

DMU_10 Indaiá 0,2000  3680,00  18400,00 18,40  

DMU_11 Santo Antônio 0,1250  2500,00  20000,00 20,00  

DMU_14 Barra Nova 1,6250  18700,00  11507,69 11,51  

DMU_15 Lagoa Azul 1,5250  16980,00  11134,43 11,13  
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DMU_16 Nazareth 0,1750  3698,00  21131,43 21,13  

DMU_17 Ranildo da Silva 2,2500  23450,00  10422,22 10,42  

DMU_18 Eldorado (441) 0,3500  8760,00  25028,57 25,03  

DMU_20 Eldorado II 1,7500  19890,00  11365,71 11,37  

DMU_21 Angélica 0,2500  4030,00  16120,00 16,12  

DMU_26 Sucesso 0,8750  9809,00  11210,29 11,21  

    ProdGeral** 14,11 

Prod.* = Produtividade; ProdGeral** = Produtividade geral média. 

 

Da tabela 3 e do quadro 3 observa-se que três assentamentos foram 

altamente produtivos relativos ao cultivar mandioca, o Eldorado (441), o 

Nazareth e o Santo Antônio, com produções acima de 20 t ha-1. Muitos outros 

assentamentos tinham produtividades médias, isto é, entre 14 e 20 t ha-1. O 

assentamento Rancho Alegre é aquele de menor produtividade de mandioca, 

produzindo em média 6,25 t ha-1. A média geral das produtividades dos 

assentamentos plantam mandioca foi de 14,1 t ha-1 de mandioca, considerada 

uma produtividade média. 

Na tabela 4 estão anotadas as áreas de produção em hectares, os 

números de cabeças de bovinos (em UA) e as produtividades, em UA ha-1, das 

produções dos 24 assentamentos de MS que tinham criações de bovinos em 

2015. 

 

Tabela 4. Áreas médias de produção, quantidade média de cabeças de bovinos 

(UA), produtividades e produtividade geral média de bovinos nos assentamentos 

selecionados de MS, em 2015 

DMU Assentamento 
Área 

(ha) 

Qde. 

(UA) 

Prod.* 

(UA ha-1) 

DMU_01 Alambari 5,5 16,5 1.52 

DMU_02 Altemir Tortelli 3,55 36,00 5.14 

DMU_03 Corguinho 5,75 1,00 0.09 

DMU_05 Torre de Pedra 6,25 14,25 1.16 

DMU_06 Rancho Alegre 7,5 7,5 0.51 

DMU_07 Santa Mônica 3,00 5,5 0.93 

DMU_08 Estrela Campo Grande 0,25 0,5 1.01 

DMU_09 Estrela Jaraguari 4,25 6,5 0.78 

DMU_10 Indaiá 1,6 2,5 0.79 

DMU_11 Santo Antônio 5,5 7,75 0.71 

DMU_12 Piuva 6,00 11,00 0.93 

DMU_13 Sete de Setembro 8,78 10,00 0.58 
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DMU_14 Barra Nova 7,25 14,75 1.03 

DMU_15 Lagoa Azul 3,2 18,25 2.89 

DMU_17 Ranildo da Silva 7,43 11,25 0.77 

DMU_18 Eldorado (441) 4,75 6,5 0.69 

DMU_19 Tejim 15,58 30,5 0.99 

DMU_20 Eldorado II 5,25 8,75 0.84 

DMU_21 Angélica 8,5 22,25 1.33 

DMU_22 Volta Redonda Cut 2,75 4,5 0.83 

DMU_23 Volta Redonda Fat 5,38 17,75 1.67 

DMU_24 Santa Luzia 5,25 6,75 0.65 

DMU_25 São João 5,00 11,5 1.17 

DMU_26 Sucesso 2,93 6,75 1.17 

  ProdGeral** 1,17 

Prod.* = Produtividade; ProdGeral** = Produtividade geral média. 

 

Da tabela 4 e do quadro 4 observa-se que dois assentamentos são 

altamente produtivos relativos à criação de bovinos, o Altemir Tortelli e o Lago 

Azul, com produções acima de duas unidades animal (UA ha-1). Muitos outros 

assentamentos têm produtividades médias, isto é, entre uma e 2 UA por hectare. 

O assentamento Corguinho é aquele de menor produtividade bovina, produzindo 

em média 0,09 UA ha-1, produtividade baixíssima. A média geral das 

produtividades dos assentamentos criam bovinos foi de 1,17 UA ha-1 de animais 

bovinos, considerada uma produtividade média. 

Na tabela 5 estão as áreas de produção em hectares, os números de 

cabeças de suínos (em UA) e as produtividades (em UA ha-1), das produções 

dos 23 assentamentos de MS que tinham criações de suínos em 2015. 

 

Tabela 5. Áreas de produção, número de cabeças de suínos (UA), 

produtividades e produtividade média de suínos nos assentamentos 

selecionados de MS, em 2015 

DMU Assentamento 
Área 

(ha) 

Qde. 

(UA) 

Prod.* 

(UA ha-1) 

DMU_01 Alambari  0,95 13,75 14,47 

DMU_02 Altemir Tortelli  1,38 10,25 7,43 

DMU_03 Corguinho  0,50 0,50 1,00 

DMU_04 Liberdade Camponesa  0,25 0,50 2,00 

DMU_05 Torre de Pedra  0,75 5,25 7,00 

DMU_06 Rancho Alegre 0,13 0,75 6,00 

DMU_08 Estrela Campo Grande 2,49 5,00 2,01 

DMU_09 Estrela Jaraguari 0,25 3,00 20,00 

DMU_12 Piuva 0,38 1,25 3,33 
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DMU_13 Sete de Setembro 0,13 1,00 8,00 

DMU_14 Barra Nova 0,35 4,75 13,77 

DMU_15 Lagoa Azul 0,10 1,75 17,50 

DMU_16 Nazareth 0,75 3,50 4,67 

DMU_17 Ranildo da Silva 0,25 2,00 8,00 

DMU_18 Eldorado (441) 0,38 1,50 4,00 

DMU_19 Tejim 0,24 0,25 1,04 

DMU_20 Eldorado II 0,30 1,50 5,00 

DMU_21 Angélica 0,55 2,00 3,64 

DMU_22 Volta Redonda Cut 0,50 1,00 2,00 

DMU_23 Volta Redonda Fat 0,50 5,25 10,50 

DMU_24 Santa Luzia 0,25 3,00 12,00 

DMU_25 São João 0,23 0,25 1,11 

DMU_26 Sucesso 0,25 3,00 20,00 

   ProdGeral** 7,59 

Prod.* = Produtividade; ProdGeral** = Produtividade geral média. 

 

Da tabela 5 e do quadro 4 observa-se que dois assentamentos são 

altamente produtivos relativos à criação de suínos, o Altemir Tortelli e o Lago 

Azul, com produções acima de duas UA ha-1. Muitos outros assentamentos têm 

produtividades médias, isto é, entre uma e 2 UA ha-1. O assentamento Corguinho 

é aquele de menor produtividade bovina, produzindo em média 0,09 UA ha-1, 

produtividade baixíssima. A média geral das produtividades dos assentamentos 

criam suínos foi de 1,17 UA ha-1 de animais, considerada uma produtividade 

média. 

Na tabela 6 estão anotadas as áreas de produção em hectares, os 

números de cabeças de aves (em UA) e as produtividades (em UA ha-1), das 

produções dos 26 assentamentos de MS que tinham criações de aves em 2015. 

 

Tabela 6. Áreas de produção, número de cabeças de aves (galinha e frangos), 

produtividades e produtividade média de aves nos assentamentos selecionados 

de MS, em 2015 

DMU Assentamento 
Área 

(ha) 

Qde. 

(UA) 

Prod.* 

(UA ha-1) 

DMU_01 Alambari  0,85 68,75 80,88 
DMU_02 Altemir Tortelli  1,98 192,00 96,97 

DMU_03 Corguinho  6,88 19,25 2,80 

DMU_04 Liberdade Camponesa  3,10 10,75 3,47 

DMU_05 Torre de Pedra  3,25 13,25 4,08 

DMU_06 Rancho Alegre 3,13 20,00 6,39 

DMU_07 Santa Mônica  1,75 7,50 4,29 
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DMU_08 Estrela Campo Grande 2,05 28,00 13,66 

DMU_09 Estrela Jaraguari 2,78 75,00 26,98 

DMU_10 Indaiá 1,84 15,00 8,15 

DMU_11 Santo Antônio 0,18 8,50 47,22 

DMU_12 Piuva 0,55 33,75 61,36 

DMU_13 Sete de Setembro 3,13 9,00 2,88 

DMU_14 Barra Nova 0,91 52,50 57,69 

DMU_15 Lagoa Azul 0,50 42,50 85,00 

DMU_16 Nazareth 6,14 29,25 4,76 

DMU_17 Ranildo da Silva 0,75 36,25 48,33 

DMU_18 Eldorado (441) 2,63 57,50 21,86 

DMU_19 Tejim 1,75 21,25 12,14 

DMU_20 Eldorado II 0,70 23,00 32,86 

DMU_21 Angélica 1,38 20,50 14,86 

DMU_22 Volta Redonda Cut 3,45 58,25 16,88 

DMU_23 Volta Redonda Fat 1,90 18,75 9,87 

DMU_24 Santa Luzia 3,43 35,75 10,42 

DMU_25 São João 1,13 34,00 30,09 

DMU_26 Sucesso 0,55 42,25 76,82 

   ProdGeral** 30,03 

Prod.* = Produtividade; ProdGeral** = Produtividade geral média. 

De posse dos dados sobre as produtividades dos assentamentos relativas 

às produções agrícola e pecuária, dos níveis de produtividades ideais e, 

utilizando-se a ferramenta Lógica Fuzzy do software Matlab, pode-se determinar 

qual o assentamento é produtivo, ou ainda, se o conjunto dos assentamentos de 

MS é produtivo. 

A figura 8 apresenta a criação das variáveis de entradas e saída da 

produção agrícola dos Assentamentos de MS na ferramenta Fuzzy do software 

Matlab. 
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Figura 8. Criação das variáveis de entradas e saída da produção agrícola nos 

Assentamentos de MS em 2015, na ferramenta Fuzzy do software Matlab. 

 

Conforme a figura 8 as variáveis de entrada e saída foram criadas com 

três níveis de produtividade (Baixa, Média e Alta), para que seja testada na 

estrutura condicional proposta pela Lógica Fuzzy.  

Observe, ainda, na figura 8 que as funções de pertinências das variáveis 

de entrada (input) (Milho, Feijão e Mandioca), são todas triangulares, bem como, 

a de saída (output) (Estado), também é triangular. Já o operador de implicação 

utilizado pelo software MatLab é o operador Mamdani min, com o conectivo “ou” 

de uma estrutura condicional.  

A figura 9 apresenta a construção das inferências de entradas-saídas da 

produção agrícola na ferramenta Fuzzy do software Matlab. 
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Figura 9. Construção das inferências de entradas-saídas da produção agrícola 

nos Assentamentos de MS em 2015, na ferramenta Fuzzy do software Matlab. 

Os valores das variáveis de entrada utilizadas no software para obter a 

saída desejada, foram introduzidas nas regras da Fuzzy, onde o operador 

baseia-se para fazer a análise de produtividade dos assentamentos. Os dados 

dessas variáveis, em sistemas complexos, podem ser aproximados, isto porque 

existe uma aproximação inerente ao modelo Fuzzy e à sua implementação. 

A figura 10 apresenta um cenário resultante da seleção de valores das 

variáveis de entrada e o associado valor da variável de saída. 
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Figura 10. Um cenário resultante da seleção de valores das variáveis de entrada 

e o associado valor da variável de saída da produção agrícola dos 

Assentamentos de MS, em 2015. 

 

Foram atribuídos os valores das variáveis de entrada 1, 2 e 3, para as 

produções agrícolas (em t ha-1) de milho 5,78, feijão 1,69 e mandioca 14,11. 

Como saída, o sistema Fuzzy gerou o valor 0,828, cuja interpretação é a que 

permite o suporte à decisão (Quadro 4), de que é média a produtividade agrícola 

relativa aos Assentamentos de MS. 

Como, para cada valor atribuído às variáveis de entrada o sistema gera 

um valor para a variável de saída, nota-se que o sistema Fuzzy neste caso 

desempenha o papel de uma função de três variáveis com valores reais. 
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O mesmo procedimento foi aplicado para a determinação do nível de 

produtividade da pecuária dos Assentamentos de MS. Assim, a figura 11 

apresenta a criação das variáveis de entradas e saída da produção da pecuária 

na ferramenta Fuzzy do software Matlab. 

 

 

Figura 11. Criação das variáveis de entradas e saída da produção da pecuária 

dos Assentamentos de MS na ferramenta Fuzzy do software Matlab. 

Observa-se, na figura 11, que as funções de pertinências das variáveis de 

entrada (input) (Bovino, Suíno e Aves), são todas triangulares, bem como, a de 

saída (output) (Estado), também é triangular. Já o operador implicação utilizado 

pelo software Mat.Lab é o operador Mamdani min, com o conectivo “ou”.  

A figura 12 apresenta a construção das inferências de entradas-saídas da 

produção agrícola na ferramenta Fuzzy do software Matlab. 
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Figura 12. Construção das inferências de entradas-saídas da produção agrícola 

dos Assentamentos de MS na ferramenta Fuzzy do software Matlab. 

 

Novamente, o próximo passo é entrar com os valores das variáveis de 

entrada no software para obter a saída desejada. A figura 12 apresenta um 

cenário resultante da seleção de valores das variáveis de entrada e o associado 

valor da variável de saída. 
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Figura 13. Um cenário resultante da seleção de valores das variáveis de entrada 

e o associado valor da variável de saída da produção da pecuária nos 

Assentamentos de MS, em 2015. 

 

Na figura 13 foram atribuídos os valores das três variáveis de entrada para 

as produções da pecuária (em UA ha-1): bovina 1,5, suína 8,5 e aves 35. Como 

saída, o sistema Fuzzy gerou o valor 0, cuja interpretação é a que permite o 

suporte à decisão, pelo quadro 7, de que é média a produtividade da pecuária 

relativa aos Assentamentos de MS. Como as produtividades tanto agrícola 

quanto na pecuária foram médias, conclui-se que o conjunto de Assentamentos 

de MS tem produtividade geral média. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa estão muito próximos dos 

resultados obtidos por Oliveira et al. (2017) que tratou da sustentabilidade do 
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Assentamento Eldorado II, que atingiu nível médio de sustentabilidade, Souza et 

al. (2017a) que tratou da sustentabilidade de assentamentos rurais nas 

dimensões econômica, social e ambiental, que também atingiu nível médio de 

sustentabilidade e Souza et al. (2017b) que analisou a eficiência técnica dos 

pequenos produtores de soja na periferia de Dourados (MS), que atingiu nível 

médio de sustentabilidade. 

 

Conclusão 

Verificou-se que alguns assentamentos têm altas produtividades na 

agricultura e na pecuária, como também, alguns assentamentos estão abaixo da 

produtividade mínima esperada. Com isso, a DEA pode determinar 

assentamentos altamente produtivos que poderão servir de modelo aos 

assentamentos com baixas produtividades no sentido de torna-los eficientes. É 

possível fornecer aos Órgãos responsáveis pelos assentamentos em MS as 

informações necessárias para tornar produtivos aqueles assentamentos de 

baixas produtividades. 

O resultado da simulação proposta neste trabalho pode ser considerado 

satisfatória, visto que a saída obtida com a aplicação da Lógica Fuzzy, para as 

estimativas de produtividades dos assentamentos rurais de MS, ficou constatado 

que esses assentamentos estão produzindo de forma mediana tanto no setor 

agrícola quanto na pecuária. 

A capacidade da Lógica Fuzzy em descrever ou classificar detalhes de 

forma gradual, permite uma aproximação muito maior da realidade que é 

marcada por ser um sistema complexo de muitas variáveis e valores ambíguos 

e inexatos. 
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7. Conclusão Geral 

Após a realização desta pesquisa, chegou-se a algumas conclusões 

importantes sobre os índices da produtividade dos assentamentos rurais do 

estado de MS. A produtividade média dos assentamentos rurais ficou em torno 
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de 50% indicando uma média produtividade, mas muito próximos da 

improdutividade, de acordo com a classificação sugerida neste trabalho. 

Com a técnica do DEA, foi possível determinar as produtividades dos 

assentamentos baseadas nos níveis de eficiências relativas dos mesmos já que 

a produtividade calculada pela DEA é dada pela eficiência encontrada 

multiplicada pela maior produtividade encontrada para o conjunto de 

assentamentos rurais. A Lógica Fuzzy foi útil quando era difícil de tomar uma 

decisão sobre a produtividade, visto que, em determinados momentos da 

pesquisa surgiram dados nebulosos, que somente a ferramenta Fuzzy poderia 

decidir positivamente ou negativamente pela produtividade do assentamento. 

A partir da análise dos resultados obtidos, levanta-se a possibilidade da 

transformação de um assentamento improdutivos em um assentamento 

produtivos, bastando, para tanto, analisar os insumos e produtos de cada 

assentamento de forma individual para a verificação quais os problemas que não 

permitem que um assentamento improdutivo seja produtivo. 

Fator importante que deve ser levado em conta foi a forma das escolhas 

das variáveis de insumos e produtos de cada assentamento, fatores esses, 

importantes para uma resolução do problema proposto. Foram escolhidas 

aquelas variáveis comuns a todos os assentamentos em termos de produção 

agrícola (milho, feijão e mandioca), e pecuária (bovina, suína e aves), apesar de 

existirem outras produções, mas que não eram comuns a todos os 

assentamentos. 

Além do programa SIAD (Sistema Integrado de Apoio a Decisão), utilizado 

nesta pesquisa, existem outros programas que também podem ser utilizados 

para a resolução do DEA, a escolha deste, fez-se pela facilidade de sua 

utilização e pelo fato de possuir um front-end amigável. A inserção dos dados 

para análise assim como a saída dos dados para interpretação depende de 

poucos conhecimentos em informática. 

Como implicações acadêmicas, os resultados desta pesquisa deverão ser 

encaminhados às autoridades responsáveis pelos assentamentos em MS, 

mostrando um retrato de suas produtividades visando a implementação de 

políticas públicas, quando necessárias. 


