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1 - lntrodu~o 

A grande imiformidade das caracterfsticas climaticas e edaficas da zona 
montanhosa do Barroso (Tras-os-Montes) condicionam as actividades agrarias, 
sendo pacffico que o aproveitamento racional dos recursos existentes passa, 
naturalmente, pela pecuaria bovinos. 

Sendo a zona composta por uma estrutura minifundiaria dispersa, onde o 
peso das muito pequenas e pequenas explora~toes (0 ha a 5 ha) e da ordem 
dos 74% (RAC/79), e tendo em conta estudos recentes (Poeta, 1990) que apon
tam no sentido da inviabilidade econ6mica de 74% das explora~toes desta zona, 
procuramos neste estudo perceber como e forjada a tomada de decisao de acor
do com a estrategia de sobrevivencia daquelas que, por muitas razoes, ainda 
permanecem. Sendo certo que elas «teimam» em persistir, contra o que seria 
razoavel esperar quando analisadas a luz da teoria microecon6mica, a questao 
esta em perceber como e em que medida sao alcan~tados os objectivos que 
suportam a existencia destas explora~toes. 

Que espera conseguir o agricultor na realiza~tao da sua actividade? Esta 
foi a pergunta que colocamos. As respostas foram varias, muitas vezes diffceis 
de interpretar, mas que nos deram a ideia de que sao varios os meios conju
gados para atingir finalidades multiplas. Entre outras contam-se o autoconsumo, 
a maximiza~tao da produ9ao para o mercado, a estabilidade do emprego e a 
ocupa!(ao da mao-de-obra familiar, a minimiza~tao do trabalho assalariado, a 
maximiza~tao do valor de uso dos bens fundiarios e nao fundiarios, a policultura 
e o pluriemprego, a reserva estrategica assente no uso da terra como forma 
complementar ou alternativa de sobrevivencia, e muitas mais impossfveis de 
quantificar. A explora~tao e, assim, fonte de emprego e, ao mesmo tempo, fon
te de rendimento. Esta forma de olhar para a actividade agricola significa, en
tao, que o Iuera da empresa deixa de ser o unico referencial, nao se podendo 
separar a familia da explora~tao e muito menos negar as inter-rela~toes desta 
com o mercado de trabalho e outras fontes exteriores de rendimento. 

Nesta perspectiva, o agricultor espera melhorar as suas condi~toes socioeco
n6micas atraves de duas atitudes deliberadamente assumidas: a diminui~tao dos 
custos pela troca de factores de produ~tao, menos onerosos do ponto de vista 
estritamente econ6mico; a competitividade no mercado com produtos que apre
sentem maior valor acrescentado bruto. Esta e a pedra de toque em que as
senta toda a tomada de decisao e, inevitavelmente, conduzira a urn ajuste entre 
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as forc;as de trabalho familiar e a superffcie agricola disponfvel por forma a 
potenciar os recursos existentes. Neste sentido, a maioria dos trabalhos que 
estudam esta problematica utiliza como metodologia a programa~ao linear con
vencional, isto e, os modelos usados assentam na teoria neoclassica e no con
ceito de produtividade marginal. Esta teoria aceita, como hip6tese, que os cen
tros decisores (empresarios) tern como (mica objective a maximizac;ao do Iuera. 
Porem, como refere Zeleny (1982), os modelos matematicos que incluem apenas 
o Iuera (ou outro resultado econ6mico) da explorac;ao como unico criteria orientador 
na tomada de decisao nao reflectem os processos reais de planeamento. 

Perante a existencia de recursos limitados e susceptrveis de usos alterna
tives, o desenvolvimento de qualquer actividade e sempre condicionado, a fa
vor de outras actividades ou contra elas, cabendo aos intervenientes no pro
cesso tomar a decisao, isto e, fazer a opc;ao da escolha. Optar e, assim, um 
acto de decisao e s6 e possfvel se, pelo menos, houver mais do que uma 
alternativa. Por esta razao, planear e, consequentemente, tomar uma decisao 
e, em ultima analise, o resultado do confronto entre soluc;6es que tern como 
finalidade alcanc;ar determinados objectives, uns mais e outros menos 
conflituosos, mas todos presentes no processo produtivo. Os processes de 
decisao nao podem, entao, resumir-se a simples optimizac;ao de um unico ob
jective, quer atraves da maximizac;ao dos benetrcios quer atraves da equivalen
te minimizac;ao dos custos. 

Como em qualquer processo produtivo, tambem na produc;ao agraria, o 
uso alternative de recursos escassos implica que a tomada de decisao tenha 
em vista diferentes objectives. Muitas vezes, ou quase sempre, estes entram 
em conflito quando se pretendem alcanc;ar em simultaneo, pelo que e necessa
ria desenvolver tecnicas de planificac;ao que ajudem a resolver este problema. 
Nos ultimos anos, novos metodos foram desenvolvidos, dentro da investigac;ao 
operacional, sendo o novo paradigma a teoria de decisao multiobjectivo. Esta 
teoria e o suporte da metodologia usada neste trabalho, tendo em vista a to
mada de decisao num contexto de objectives multiplos. 

2- A programa~ao compromisso 

A programac;ao compromisso pode ser entendida como o complemento 
natural e 16gico da programac;ao multiobjectivo. A programac;ao multiobjectivo 
procura obter um subconjunto do conjunto de soluc;6es possfveis, de tal forma 
que todos os seus elementos cumpram com a propriedade do 6ptimo de Pareto. 
Significa isto que qualquer das tecnicas que a programac;ao multiobjectivo utiliza 
procura uma aproximac;ao as soluc;6es eficientes ou nao dominadas (1), dentro 
das soluc;6es possfveis. Todavia, as soluc;6es assim obtidas, que cumprem estas 
condic;6es, podem ser ou em numero muito elevado ou, simultaneamente, apre
sentarem discrepancias relativamente ao verdadeiro conjunto eficiente, quando se 
trata de problemas reais (Cohan, 1978), o que dificulta uma tomada de decisao. 

(1) Para gerar ou, pelo menos, aproximar do conjunto eficiente existem varios processos. 
Uma exposic;:ao detalhada dos aspectos te6ricos e operacionais destes metodps podem ver-se 
em Cohon (1978) e Goicochea, Hansen e Duckstein (1982). 
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Desta forma, a programa9ao compromisso prop6e reduzir o conjunto efi
ciente baseando-se na no9ao de distancia entre as solu96es (possfveis) e a 
solu9ao ideal. Este ideal t e uma solu9ao ut6pica mas e, tambem, um ponto 
de refen3ncia para o agente decisor. Neste sentido, a programa9ao compromis
so assume que qualquer agente decisor procura uma solu9ao tao perto quanto 
possfvel do ponto ideal, o que esta dentro da realidade. 

0 conceito de distancia nao e utilizado, aqui, no sentido geometrico, mas 
como uma forma de medida de aproxima9ao das preferencias do decisor, sem 
contudo recorrer a tradicional teoria de utilidade. Para melhor se compreender 
a programa9ao compromisso, apresentamos, em seguida, a no9ao matematica 
de distancia metrica ou a famflia de fun96es distancia. 

2.1 - 0 conceito de medidas de distancia 

Para conhecer a distancia d entre dois pontos X= (x1,x2) e Y= (y1,y2) de
finida num plano cartesiano, conforme se pode ver na figura 1, recorre-se ao 
teorema de Pitagoras (Cohon, 1978), isto e: 

1 

d = 8x1 - X:2)2 + (y1 - y2)~2 

Esta no9ao de distancia pode ser generalizada para quaisquer pontos x e 
y, com as respectivas coordenadas (x1, x2, .•. , xp) e (y1, y2, ... , Yp) sendo entao: 

da. = { ± I xk- yk Ia}~ quando a.~ 1 
k= 1 

No entanto, a. pode tomar valores entre 1 e + oo, o que significa que as 
metricas d1 e d"jd~ ~ da ~ d1) representam as fronteiras de distancia entre quais
quer dois pontos: 

FIGURA 1 

Distancia entre dois pontos no espa~o dimensional 

__ ~x=(x,,y,) 

I Y- (x2, y2) I 

x, JS 

---~.?l}(x,-~ 
rbi I (r,- r2) I 
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Para a situa((ao particular de a= 2 (teorema de Pitagoras) trata-se da dis
tancia Euclidiana que, no caso da figura 1, representa a hipotenusa do trian
gulo representado. 

p 

Quando a = 1 a distancia d1 sera d1 = L, I xk- yk I tratando-se, entao, da 
k= 1 

soma dos catetos do mesmo triangulo. 

Para a= oo, a distancia d~, tambem chamada distancia Cheibyseana, torna
-se igual ao maior dos catetos do triangulo da figura 1, ou seja d~ = MAX I xk- yk I. 
lsto acontece porque para incrementos crescentes de a o peso, atribuldo a maior 
das diferen9as (maior cateto do triangulo), aumenta atraves da exponencial 
(xk- yk)a. Assim, a medida que a cresce, a distancia da decresce gradualmen
te, aproximando-se da maior diferen9a considerada em valor absoluto. 

2.2 - A solu{:ao compromisso 

Uma vez definido o ponto ideal t, e sendo este uma solu((ao inalcan((avel 
dado que os objectivos sao conflituosos, e necessaria encontrar uma solu((ao 
compromisso (Zeleny, 1982). Para isso, calcula-se a distancia entre cada solu
((ao e o ponto ideal. 0 grau de proximidade dk entre o k-esinio objectivo e o 
seu ideal e dado por dk = z;- zk (x) ou dk = zk (x)- z;, quando 0 k-esimo ob
jectivo e, respectivamente, maximizado ou minimizado, sendo z; o valor ideal. 

Os graus de proximidade entre os diferentes objectivos e os seus valores 
ideais podem ser agregados numa fun((ao de distancia conjunta. Todavia, como 
as unidades de medida dos varios objectivos sao, muitas vezes, diferentes estes 
devem ser normalizados da forma seguinte: 

sendo Z.k o ponto anti-ideal. 
Por vezes e necessaria, tambem, ponderar os objectivos, afectando cada 

urn com urn determinado peso, por forma a que o nlvel de realiza((ao desejado 
seja diferente. 

A programa((ao compromisso utiliza a familia de distancias metricas La para 
encontrar o subconjunto do conjunto eficiente, utilizando o conceito de medidas 
de distancia seguinte: 

L = [.f wt z;-zk(x) Jc1- ou L =IT -f W d~a]c1-aw ,£.J k z• z aw ,£.J k k 
k= 1 k- "k k= 1 

Para diferentes conjuntos de valores de a e w geram-se diferentes solu
((Oes compromisso. Admitindo, no entanto, que todos os objectivos tern igual 
importancia, o conjunto compromisso fica definido, para as metricas L1 e L~, 
quando a e igual a 1 e oo, respectivamente (Zeleny, 1982). 0 autor Yu (1973) 
mostrou que, em geral, a melhor solu((ao compromisso e o subconjunto do con
junto nao dominado, quando se minimizam estas metricas. 
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Assim, para a met rica a. = 1 , wk = 1 , k = 1 ,2, ... p, tem-se: 

d = f z;-zk(x)l = f I _!ic_ _ Zk(x) 
1 k=1 z;-z.k k=1 ~ z;-z.k 

z; 
Como e constante, o problema consiste em obter: 

z;-z.k 

sujeito a: X e F. t ~ 
Para a.= oo, wk = 1, k = 1 ,2, ... p, tem-se: d~ = Max z; ~ zk (x) , sendo a tor

zk -z.k 

mulactao para a melhor soluctao compromisso o mfnimo de d~: 

Min d~ = Max f!; ~ zk (xD o que equivale a: Min d~, sujeito a: 
[zk-z.k] 

Zk(x) 
____.-..:....:...-1 ~ d~ para K = 1 , ... p 
z; -z.k 

XeF 

3 - Aplica~ao da solu~ao compromisso ao planeamento da explora~ao 
agricola 

0 estudo, com a aplicactao do metodo proposto, pretende encontrar as me
lhores combinact6es entre as actividades agrfcolas e pecuarias, para explora
ct6es tipo, eleitas a partir de informactao recolhida atraves de inquerito directo e 
de acordo com tres indicadores: o racio valor acrescentado bruto (VAB) vege
taiNAB animal, como indicador de resultados; a area de superffcie agricola util 
(SAU) como indicador de estrutura; a actividade predominante como indicador 
de funcionamento. Posteriormente, com a ajuda de tratamento estatfstico, defi
niram-se tres tipos de exploract6es. 

Neste trabalho consideramos, apenas, as medias exploract6es e as seguin
tes alternativas em termos de modelos: medias exploract6es com actividade pe
cuaria vacas de carne (6,7 ha); medias exploract6es com actividade pecuaria 
vacas de carne e ou Ieite (7,8 ha). 

Em functao disto elaboramos dois modelos (2), um para as exploract6es com 
vacas de leite/carne e outro para as exploract6es com vacas de carne, conside
rando os objectives agregados R1, R2 e S1, S2 para o primeiro e segundo, 
respectivamente. 

Os objectivos agregados R1 (modelo carnelleite) e S1 (modelo carne) sao 
compostos pelos objectives: VAB (3); venda de mao-de-obra familiar; venda de 

(2) A actividade pecuaria, nos nossos modelos, e restrita a vacas de Ieite e de carne pois 
os pequenos ruminantes nao tern representatividade (resultado dos inqueritos) e estao associa
dos, frequentemente, a explora96es sem terra. 

(3) Para o calculo do VAB, relatlvamente a actividade pecuaria, incluimos a venda de Ieite 
e carne, ou s6 carne, bern como a assistencia veterinaria e medicamentosa. 
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trac9ao mecan1ca; venda da produ9ao de batata, milho e centeio. A sua 
maximizayao traduz, deste modo, a necessidade de rentabilizar algum capital 
investido e, ao mesmo tempo, realizar capital moeda. 

R2 (modelo carne/leite) e 82 (modelo carne) sao a agrega9ao dos objecti
ves: trac9ao mecanica (quer comprada quer propria); mao-de-obra alugada; ali
mentes compostos para animais; adubos; e os desvios para a media. Com a 
minimiza9ao destes objectives procura-se uma melhor distribui9ao do usa da 
mao-de-obra ao Iongo do ana, bern como a diminui9ao dos custos variaveis. 

Para realizar correctamente esta agrega9ao, foi necessaria homogeneizar 
e estandardizar cada urn dos objectives considerando, para isso, o seu valor 
monetario (pre9o de mercado), o seu peso percentual e as distancias aos pon
tos ideal e anti-ideal. 

4 - Resultados obtidos 

Tendo presente que as diferen9as, entre cada explorayao tipo, foram tidas 
em conta nos respectivos modelos e que os varios objectives exercem influen
cias recfprocas, optamos par apresentar a discussao dos resultados conside
rando as explora96es com actividade pecuaria carne separadamente das ex
ploray6es com actividade pecuaria carne/leite e, ao mesmo tempo, considerar, 
tambem, os objectives desagregados. 

No entanto, a compara9ao entre modelos, com objectives agregados, me
recem-nos alguns reparos. Assim, a analise das solu96es compromisso revela
nos as vantagens e inconvenientes que cada tipo de explorayao pode apresen
tar, quando se procuram optimizar todos os objectives em simultaneo. 
0 resultado da compara9ao entre os dais modelos encontra-se no quadro n.2 1, 

QUADRO N.2 1 

Compara~rao entre os valores medios das solu~roes compromisso, para os modelos carne 
e carne/leite 

Valores medios das Variacoes 

solucoes compromisso (percentagem) 

Objectivos 

Modelo carne Modelo Modelo came Modelo 
came/leite came/leite 

61,715 94,04 VAB (103 esc./ha) ................................ - +52 
41,8 27,735 Custos (1 03 esc.lha) ............................ + 50,71 -
13,18 13,33 Tracgao (horas/ha) ............................... - + 1,13 
0,621 0,8275 Mao-de-obra familiar (UHT) ................ - + 33,25 

35,175 44,41 Desvios (horas/ha) ............................... - + 26,25 
1,8255 1,9 Adubos (1 03 esc./ha) ........................... - + 4,08 
0,4475 0,2155 Venda de mao-de-obra familiar (UHT) + 107,65 -

608,44 901,615 Receita da famflia-exploragao/ ............ - + 48,18 
UHT (103 esc./ha) ................................ 

0,53425 0,5215 Utilizagao total de mao-de-obra (UHT) + 2,445 -

Fonte: Resultados do modelo e calculos pr6prios. 
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sendo esta analise feita com base nos valores medias obtidos, em cada solu-
98.0 compromisso, e calculando as respectivas varia96es percentuais. 

Como se pode observar, o modelo carne/leite tem tres vantagens quando 
comparado como modelo carne: o VAB e superior em 52%; a utiliza9ao total 
da mao-de-obra familiar (utilizada e vendida) e inferior em cerca de 2,5 %; os 
custos sao inferiores em 50,71 %. Esta menor dependencia do uso da mao-de
-obra podera, em nosso entender, ser interpretada como um indicador da qua
lidade de vida, se admitirmos que esta e tanto melhor quanta menor o numero 
de horas de trabalho, ou seja, quanta maior for o tempo disponfvel para outras 
actividades ou para lazer. 

A varia9ao da receita da famflia-explora9ao (48,18 %), embora se apre
sente com vantagens, devera ser interpretada com cuidado, dado que no mo
delo carne/leite, ao contrario do modelo carne, existe trac9ao propria. 

Relativamente ao resto dos objectives (trac9ao, mao-de-obra familiar, des
vias e adubo) o modelo carne e, em termos da solu9ao compromisso, preferf
vel ao modelo carne/leite. 

Assim, se o quadro em que se movem estas explora96es for desfavora
vel, quer pelo elevado custo dos factores de produ9ao, quer pela pouca dispo
nibilidade de os obter (como pode ser o caso da mao-de-obra e da trac9ao), 
entao as explora96es com actividade pecuaria carne estarao em vantagem pelas 
seguintes raz6es: o efeito negativo da redu9ao do V AB e me nor; necessitam 
de menor utiliza9ao de mao-de-obra e garantem menores desvios para a me
dia, o que significa uma melhor distribui9ao no seu uso ao Iongo do ano; o uso 
de trac9ao e de adubo e menor, o que significa, por um lado, menores custos 
e, por outro, uma menor agressao agro-ambiental. Pelo contrario, se as condi-
96es para o normal funcionamento forem asseguradas, as explora96es leiteiras 
terao vantagens por quatro raz6es: o VAB e mais elevado; 59,38 % das recei
tas da famflia-explora9ao, contra 49,6% nas explora96es carne, sao assegura
das pela propria explora9ao; existe um fluxo permanente de entrada de capital 
proveniente da venda de Ieite, o que e importante para assegurar um fundo de 
maneio; o modelo Ieite e menos penalizador em termos de uso da mao-de
-obra total. 

Analisaremos, em seguida, cada um dos modelos separadamente. 

0 modelo carnelleite 

Desagregando os objectives R1 e R2, por forma a considerar, por um lado, 
os objectives individuais a maximizar (VAB, venda da produ9ao de batata, milho 
e centeio, venda de mao-de-obra familiar e venda de trac9ao) e, por outro, os 
objectives individuais a minimizar, nomeadamente os custos variaveis (incluem trac-
98.0, mao-de-obra alugada, alimentos concentrados, e adubo) e os desvios para 
a media, pode obter-se, quando consideramos cada par de objectives, as solu-
96es compromisso que constam nos quadros n.05 3 a 5. Os resultados dos 
modelos carne/leite encontram-se resumidos no quadro n.2 2, para uma leitura 
mais rapida. 
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QUADRO N.2 2 

Resumo dos resultados das varias solu.;:oes compromisso, para explora.;:oes carneneite (4) 

Valores dos objectives nas varias solu~6es compromisso 

Max./Mfn. Miio-de-obra Receitas/ 
VAB Custos Vendas Desvios familiar Trac~iio UHT 

( 1 0" esc./ha) (103 esc./ha) (10" esc./ha) (horas/ha) (UHT) (horas/ha) (1 0" esc./ano) 

Objectives agregados ... 92,4 27,5 26,328 42,72 0,83 13,07 892,64 
95,68 27,97 28,238 46,1 0,83 13,59 910,59 

Custos VAB .................. 103,25 26,39 0 63,63 0,87 13,83 941,28 
67,34 25,42 0 53,49 0,71 12,6 780 

Vendas VAB ................ 103,75 92,58 403,2 375,72 1 '11 18,55 870,23 
95,78 97,25 467,83 375,87 1,07 20,62 830,61 

Desvios VAB ................ 116,51 79,79 33,093 47,32 1 '18 13,92 931,04 
115,18 76,83 33,093 47 1,16 13,87 929,04 

Fonte: Resultados dos modelos. 

No modelo para os objectivos agregados, a solu9ao compromisso revela 
falta de flexibilidade motivada nao s6 pelos estrangulamentos a que o modelo 
esta sujeito mas tambem porque as alternativas sao o resultado dos efeitos 
competitivos entre os varios objectivos considerados, onde se destaca os des
vias para a media. lsto e visfvel, por exemplo, nos limites apertados em que 
pode aumentar o VAB (3,56 % de 92,4 para 95,68 1 03 esc./ha}, condicionado 
pela varia9ao dos desvios (7,9% de 42,72 para 46,1 horas/ha). Se os desvios 
puderem variar livremente, como acontece na solu9ao custosN AB, entao o acres
cimo do VAB (11 ,74 %) e acompanhado pelo aumento muito acentuado dos 
desvios (48,94 %). 

0 mesmo tipo de raciocfnio nao se aplica aos outros dois modelos, par
que no modelo vendasN AB ha utiliza9ao intensiva de mao-de-obra em perfo
dos de ponta condicionando, de forma indirecta, os desvios, enquanto que no 
modelo desviosN AB estes objectivos estao interligados. Observa-se, ainda, a 
conflituosidade entre os objectivos, pelo facto das varia96es serem todas no 
mesmo sentido, a excep9ao das vendas de mao-de-obra familiar e trac9ao. 

A observa9ao do quadro n.Q 2 suscita-nos outras reflex6es, tendo presen
te o enquadramento dos objectivos que se pretendem alcan9ar e que passa
mos a analisar. 

Se os objectivos forem a maximiza9ao do VAB e, ao mesmo tempo, a 
realiza9ao de receitas monetarias pela venda das produ96es vegetais, batata, 
milho e centeio entao da solu9ao compromisso resulta o valor mais alto atingi
do na venda destes produtos e, tambem, o pior valor dos custos e dos desvios 
(quadro n.Q 3). 

(4) Na linha 1 do quadro n.2 2 (igual para o quadro n.2 6) encontram-se os valores dos 
varios objectives que resultaram do modelo quando os mesmos foram considerados em simulta
neo. Nas linhas seguintes os objectives sao considerados dais a dais resultando novas valores 
para cada um, tal como aparecem nos quadros n.05 3 e 5 (quadros n.05 7 a 9). 
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OUADRO N.2 3 

Solugao compromisso entre o VAB e a venda de batata, milho e centeio, 
para as exploragoes carne/leite 

Objectivos parciais 

Maximizac;:ao VAB (103 esc./ha) .......................................................... .. 
Maximizac;:ao Venda batata, milho e centeio (1 03 esc.) ..................... . 

VAB/UHT (103 esc.) .............................................................................. . 
Custos variaveis (1 03 esc./ha) .............................................................. . 
Tracc;:ao utilizada (horas/ha) ................................................................. . 
Mao-de-obra familiar (UHT) .................................................................. . 
Mao-de-obra alugada (horas/ha) .......................................................... . 
Desvios para a media (horas/ha) ........................................................ . 
Rac;:ao animal (1 03 esc./UP) ................................................................. . 
Adubo (1 03 esc./ha) ............................................................................... . 
Venda de mao-de-obra familiar (UHT/ano) ......................................... . 
Venda de tracc;:ao (horas/ano) .............................................................. . 
Receita da famflia-explorac;:ao/UHT (103 esc./ano) .............................. . 

Variaveis de decisao: 

Batata de regadio (ha) .................................................................. . 
Batata de sequeiro (ha) ................................................................ . 
Prado temporario de sequeiro (ha) .............................................. . 
Ferra de regadio (ha) .................................................................... . 
Ferra de sequeiro (ha) .................................................................. . 
Lameiro de feno (ha) ..................................................................... . 
Lameiro de paste (ha) ................................................................... . 
Vacas de carne (unidades pecuarias) .......................................... . 
Vacas de Ieite (unidades pecuanas) ............................................ . 

Fonte: Resultados do modele. 

Solu~iio compromisso 

103,8 
403,2 

590,7 
92,58 
18,55 

1,11 
28,28 

375,7 
0,99 
5,28 
0,106 

191 
870,2 

1,6 

2,3 
1,28 

2,2 
1,7 
1,69 
3,82 

95,78 
467,8 

545,3 
97,25 
20,62 

1,07 
41,25 

357,9 
0,49 
6,61 
0,116 

187,8 
830,6 

1,6 
0,36 
1,94 
1,28 
0,28 
2,2 
1,7 

4,58 

Esta solw;:ao revela perfodos de ponta muito acentuados, o que provoca o 
aumento dos desvios e, ao mesmo tempo, utiliza intensamente factores de pro
dur;ao, nomeadamente tracr;ao e mao-de-obra alugada, sendo esta a causa do 
aumento significative dos custos. Paralelamente, utiliza uma elevada quantida
de de mao-de-obra familiar, empregue nas actividades vegetais, ao contrario 
da solur;ao desviosNAB que canaliza esta para as actividades animais (quadro 
n.Q 5). Verifica-se uma diminuir;ao nas disponibilidades alimentares que se re
flecte no baixo numero de unidades pecuarias s6 possfveis de manter com algum 
suplemento de concentrado. 

Considerando, agora, os objectives VAB e custos observa-se que o me
lhor valor que estes podem obter (25,42 x 103 esc./ha) leva a substituir;ao da 
pecuaria Ieite par pecuaria carne (quadro n.Q 4) e a uma diminuir;ao dos res
tantes indicadores. Consequentemente, o VAB e as receitas da famflia-explora
r;ao atingem o seu valor mais baixo. No entanto, esta solur;ao compromisso 
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admite outras alternativas, sendo d1 o melhor resultado, quer do ponto de vista 
da receita da famflia-explora9ao quer do ponto de vista da intensidade do usa 
da mao-de-obra. Neste modelo, a solu9ao compromisso aponta para valores 
de uso da mao-de-obra (mao-de-obra familiar utilizada e vendida) entre 1 ,069 e 
0,969 UHT, enquanto que nos restantes modelos estes valores sao sempre 
superiores. Tal como antes, se admitirmos que a utiliza9ao da mao-de
-obra esta relacionada com a qualidade de vida, esta solu9ao, quando compa
rada com as restantes, parece ser a melhor. 

QUADRO N.Q 4 

Solu~ao compromisso entre o VAB e os custos, para as explora~oes carne/leite 

Objectives parciais 

Maximizac;:ao VAB (103 esc./ha) ........................................................... . 
Minimizac;:ao dos custos (1 03 esc./ha) ................................................. . 

VAB/UHT (103 esc.) .............................................................................. . 
Tracc;:ao utilizada (horas/ha) ................................................................. . 
Mao-de-obra familiar (UHT) .................................................................. . 
Mao-de-obra alugada (horas/ha) .......................................................... . 
Desvios para a media (horas/ha) ........................................................ . 
Rac;:ao animal (103 esc./UP) ................................................................ .. 
Adubo (1 03 esc./ha) ............................................................................... . 
Venda de batata, milho e centeio (103 esc.) ...................................... . 
Venda de mao-de-obra familiar (UHT/ano) ......................................... . 
Venda de tracc;:ao (horas/ano) .............................................................. . 
Receita da famflia-explorac;:ao/UHT (1 03 esc./ano) .............................. . 

Variaveis de decisao: 

Milho forrageiro de regadio (ha) .................................................. .. 
Prado temporario de sequeiro (ha) ............................................. .. 
Lameiro de feno (ha) ..................................................................... . 
Lameiro de pasta (ha) ................................................................... . 
Vacas de carne (unidades pecuarias) .......................................... . 
Vacas de Ieite (unidades pecuarias) ............................................ . 

Fonte: Resultados do modelo. 

Solucao compromisso 

d, 

103,25 
26,39 

587,86 
13,83 
0,87 
0 

63,63 
0 
1,58 
0 
0,199 

189,4 
941,28 

1,6 
2,3 
2,2 
1,7 

4,46 

d~ 

67,34 
25,42 

383,43 
12,6 
0,71 
0 

53,49 
0 
1,58 
0 
0,259 

200,2 
780 

1,6 
2,3 
2,2 
1,7 
4,67 

E importante observar, ainda, que o melhor valor do VAB (1 03,25 x 103 

esc./ha), muito proximo da solu9ao anterior, privilegia a actividade pecuaria va
cas de Ieite e os desvios estao reduzidos a cerca de um sexto para um efec
tivo pecuario mais baixo. 

A solu9ao compromisso, entre os objectives VAB e desvios, parece indi
car que a forma de obviar o desaparecimento dos perfodos de ponta, com uma 
utiliza9ao de mao-de-obra mais uniforme ao Iongo do ano, passa pelo aumento 
do efectivo pecuario, como os modelos anteriores ja deixavam transparecer. Na 
verdade, a solu9ao compromisso entre estes objectives aponta para os mais 
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altos valores dos efectivos pecuanos (quadro n.Q 5), considerando, simul
taneamente, vacas de carne e de Ieite sendo, de entre todas as soluv6es, aquela 
em que o centeio ocupa a maior area. Esta opyao e perfeitamente justificada 
na medida em que este cereal, importante para a actividade pecuaria (5), ne
cessita de mao-de-obra relativamente elevada nos perfodos I e IV (6) (que 
correspondem, tradicionalmente, aos perfodos de menor actividade agricola), pelo 
que promovem uma melhor distribuiyao da mao-de-obra e, consequentemente, 
uma diminuivao dos desvios para a media. 

QUADRO N.2 5 

Solu~ao compromisso entre o VAB e os desvios, para as explora~oes carneneite 

Solu~ao compromisso 

Objectives parciais 
d, d_ 

Maximizar;:ao VAB (103 esc./ha) ........................................................... . 116,5 115,2 
Minimizar;:ao dos desvios (1 03 esc./ha) ................................................ . 47,32 47 

VAB/UHT (103 esc.) .............................................................................. . 663,3 655,8 
Custos variaveis (103 esc./ha) .............................................................. . 79,79 76,83 
Tracr;:ao utilizada (horas/ha) ................................................................. . 13,92 13,87 
Mao-de-obra familiar (UHT) ................................................................. .. 1,18 1,16 
Mao-de-obra alugada (horas/ha) .......................................................... . 0 0 
Rar;:ao animal (103 esc./UP) ................................................................ .. 3,057 3,14 
Adubo ( 1 03 esc./ha) .............................................................................. .. 1,97 1,96 
Venda de batata, milho e centeio (103 esc.) ...................................... . 33,09 33,09 
Venda de mao-de-obra familiar (UHT/ano) ......................................... . 0,073 0,08 
Venda de tracr;:ao (horas/ano) .............................................................. . 198,3 198,4 
Receita da familia-explorar;:ao/UHT (1 03 esc./ano) .............................. . 931 929 

Variar;:ao de decisao: 

Centeio de regadio (ha) ................................................................ . 0,6 0,6 
Milho forrageiro de regadio (ha) .................................................. .. 1 1 
Prado temporario de sequeiro (ha) .............................................. . 2,3 2,3 
Lameiro de feno (ha) .................................................................... .. 2,2 2,2 
Lameiro de pasto (ha) .................................................................. .. 1,7 1,7 
Vacas de carne (unidades pecuarias) .......................................... . 5,3 5,4 
Vacas de Ieite (unidades pecuarias) ............................................ . 2,9 2,7 

Fonte: Resultados do modele. 

Par esta razao e a par de urn efectivo pecuario mais elevado, ao contrario 
da soluvao anterior, a utilizavao de mao-de-obra familiar e, neste caso, melhor 
distribufda ao Iongo do ana. 

(5) 0 centeio e utilizado como terra (uma parte) aproveitando-se, mais tarde, a palha nao 
s6 como alimento dos animais mas tambem para as camas. 

(6) 0 ano foi dividido em quatro perfodos iguais, comer;:ando a partir de Janeiro. 
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Confirma-se ainda a baixa disponibilidade de alimentos para os animais 
produzidos na explora9ao, s6 sendo possfvel um efectivo mais elevado por 
recurso a compra de concentrado. 

Conclusoes do modele carne/leite 

As principais conclus6es referentes ao modelo carne/leite sao as seguin-
tes: 

1) As solu96es do modelo com objectives agregados resultam dos confli
tos e complementaridades entre estes. Ao pretendermos avaliar as influencias 
projectadas e recebidas entre os varios objectives comparamos, em percenta
gem, o melhor valor da solu9ao compromisso do modelo agregado com o melhor 
valor das restantes solu96es (quadro n.Q 2). 

E necessaria dizer que nunca consideramos a maximiza9ao (ou 
minimiza9ao) individual de cada objective, porque nunca encontramos raz6es 
(inqueritos) que apontassem nesse sentido. 
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Os resultados sao os seguintes: 

0 valor mais elevado do VAB (95,68 1 03 esc./ha) para se tornar igual 
ao melhor valor encontrado (116,51 103 esc./ha), nas restantes 
solu96es, tera de crescer 21,77 %. Admitindo, por hip6tese, que 
esta seria a solu9ao desejada, entao resultariam as seguintes 
consequencias: os custos quase que triplicam (2,85); as produ-
96es para venda (batata, milho e centeio) crescem 17,19 %; 
aumentam os desvios para a media em 2,64 %; a mao-de-obra 
familiar utilizada aumenta 42 %; a receita da famflia-explora9ao 
por UHT cresce 2,24 %; 

0 valor mais baixo para os custos (27,5 1 03 esc./ha) e 8,18 % mais 
elevado que o melhor valor encontrado (25,42 103 esc./ha). 
Sendo esta ultima a melhor op9ao, o resultado saldar-se-ia no 
seguinte: o VAB diminui em 27,12 %; as produ96es para venda 
desaparecem; os desvios aumentam 25,21 %; a mao-de-obra 
baixa 14,43 %; a receita da famflia-explora9ao diminui 12,61 %. 
Em contrapartida, se os custos forem apenas 3,8 % mais ele
vados que o melhor valor encontrado (25,42 103 esc./ha), entao, 
esta solu9ao, comparativamente com a dos objectives agrega
dos, mostra que: a receita da famflia explora9ao alcan9a o seu 
melhor valor (941 ,28 103 esc./UHT/ano) representando um au
menta de 5,45 %, ao contrario da anterior que diminui 12,61 %; 
o VAB aumenta 11,74%, enquanto na anterior diminui 27,12%; 
as produ96es para venda continuam a nao existir; os desvios 
aumentam 48,95 %, quase o dobra do anterior (25,21 %); a mao
-de-obra sobe 4,8 % ao contrario da anterior que desce 14,43 %; 

0 melhor valor das vendas (28,238 103 esc.) fica aquem do melhor 
valor encontrado (467,83 103 esc.) em 93,96 %. A op9ao que 
privilegia o crescimento das vendas ate este valor promove: o 
aumento dos desvios em 715,33 %; o aumento da mao-de-obra 



de 28,91 %; o aumento dos custos em 247,69 %; diminuigao das 
receitas da famflia-exploragao em 8,78 %; o VAB mantem-se 
estacionario; 

Os desvios tem, na solugao compromisso dos objectives agregados, 
o seu valor mais baixo (42,72 horas/ha). 

2) Em todas as solug6es compromisso a area de sequeiro e aproveitada 
por prado temporario, abandonando quase por completo as culturas de batata 
e centeio. Nas areas de regadio, o milho forrageiro e a cultura predominante, 
alternando com o centeio e a batata quando em causa estao os objectives des
vias e vendas, respectivamente. 

3) Nenhuma das solug6es compromisso exclui liminarmente qualquer uma 
das actividades pecuarias carne ou Ieite, sendo certo que a actividade Ieite esta 
sempre presente quando a tendencia for para um maior VAB. Tambem e certo 
que a actividade carne esta sempre presente, quando a tendencia for para o 
mfnimo custo. 

4) No modelo com objectives agregados (solugao compromisso) quando a 
tendencia vai no sentido do aumento do VAB, as actividades pecuarias passam 
de carne para carne e Ieite, sem que as restantes variaveis de decisao tenham 
grandes variag6es. Esta mudanga e diminuigao, nas unidades pecuarias, e 
acompanhada de um aumento dos desvios, face a reutilizagao de mao-de-obra 
familiar. 

5) Relativamente a maximizagao da venda da batata, milho e centeio (qua
dro n.Q 3) os resultados da solugao compromisso parecem contradizer o que 
anteriormente foi dito, ja que o aumento da pecuaria Ieite e o abandono com
plete da carne verifica-se, exactamente, quando diminui o VAB. Na verdade, o 
que acontece e que estes dois objectives entram em conflito quando se preten
de maximizar ambos em simultaneo e, nesse caso, para aumentar a venda (ba
tata) sem que o VAB caia drasticamente, o modelo escolhe, necessariamente, 
a pecuaria Ieite, o que vem confirmar as conclus6es ja tiradas. Esta solugao 
acarreta os maiores desvios e os maiores custos. 

6) Quanto aos custos (quadro n.Q 4) a solugao compromisso exclui por 
completo as produg6es para venda verificando-se, mesmo assim, que os des
vias nao alcangam o menor valor, quando comparados com a solugao desvios/ 
VAB, porque as unidades pecuarias estao reduzidas quase a metade. Todavia, 
o pi or resultado dos custos (26,39 1 as esc./ha) neste modelo e, ainda e relati
vamente as demais solug6es, o melhor resultado. Com ele alcanga-se o valor 
mais alto da receita e o mais baixo no uso da mao-de-obra. 

7) No que diz respeito aos desvios (quadro n.Q 5), a solugao compromisso 
tem, sempre e simultaneamente, presente nos resultados as actividades carne e 
Ieite. 0 numero de unidades pecuarias e o mais alto de todos os modelos, o que 
obriga a compra de concentrado garantindo, por esta via, uma melhor distribui
gao de mao-de-obra ao Iongo do ano. A par disso, e apenas nesta solugao com
promisso, aparece area destinada ao centeio o que, a nosso ver, se justifica na 
medida em que esta actividade tem consumos de mao-de-obra nos perfodos I e 
IV, que coincidem com os de menor actividade agricola. Logo a seguir a solugao 
encontrada para os custos, quando estes sao iguais a 26,39 1 as esc./ha, os re
sultados desta solugao serao os melhores para o VAB e para as receitas. 
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0 modelo carne 

Neste modelo, com o agravamento dos custos devidos a mecanizac;:ao, so
bretudo referentes as produc;:oes vegetais para consume animal e em particular 
o feno, os efectivos pecuarios sao reduzidos em 23,2 %, se compararmos as 
medias das soluc;:oes compromisso dos modelos carne/leite (5,52 UP) e carne 
(4,23 UP). Nestas condic;:oes, a intensificac;:ao do usa da mao-de-obra na explo
rac;:ao nao e possfvel, razao pela qual os valores correspondentes a sua venda 
sao, nas explorac;:oes carne e ~m media, mais do dobra (0,4475 UHT) das de 
carne/leite (0,2155 UHT). Estas explorac;:oes, mais do que qualquer das outras, 
estao fortemente dependentes do mercado de trabalho. 

Os resultados das varias soluc;:oes compromisso para o modelo carne, que 
se encontram resumidos no quadro n.Q 6, revelaram o seguinte: 

QUADRO N.2 6 

Resumo dos resultados das varias solu~oes compromisso, para explora~oes carne 

Valores dos objectives nas varias solucoes compromisso 

Max./Min. Miio·de-obra Receitas/ 
VAB Custos Vendas Desvios familiar Traccao UHT 

(1 ()3 esc./ha} (10" esc./ha} (10" esc./ha} (horas/ha} (UHT} (horas/ha} (10" esc./ano} 

Objectives agregados ... 62,84 42,54 36,39 34,73 0,632 13,41 609,46 
60,59 41,06 37,629 35,62 0,61 12,95 607,42 

Custos VAB .................. 59,05 38,8 0 52,6 0,641 12,8 587,1 
69,49 38,94 0 52,75 0,687 12,8 619,33 

Vendas VAB ................. 
63,97 92,38 427,21 148,69 0,914 20,25 498,3 
64,15 91,42 421,36 147 0,914 20,18 500,29 

Desvios VAB ................ 69,49 38,94 0 52,75 0,687 12,8 619,33 
62,84 42,54 36,39 34,73 0,632 13,41 609,46 

Fonte: Resultados dos modelos. 

A soluc;:ao compromisso, para os objectives agregados, reflecte a estreita 
margem de manobra destas explorac;:oes, reduzindo a variac;:ao do VAS a va
riac;:ao do efectivo pecuario. Para estas explorac;:oes, a trabalhar no limiar dos 
desvios mfnimos (34,73 horas/ha), s6 e possfvel a melhoria do VAS (de 62,84 
para 69,49 103 esc./ha) desde que aumentem os efectivos pecuarios (6,69 
UP), conduzindo ao acrescimo de utilizac;:ao de 12,62 % da mao-de-obra. ·com 
este acrescimo reduzem-se os custos (8,46 %), par abandono das produ
c;:oes vegetais para venda, muito embora com um aumento de 51,88 % dos 
desvios. 

Do conjunto das soluc;:oes, aquela que permite maior variac;:ao do VAS e a 
que resulta do compromisso entre a maximizac;:ao deste e a minimizac;:ao dos 
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custos (quadro n.Q 7). 0 VAB pode variar entre valores extremos (59,05 e 
69,49 x 1 03 esc./ha), isto e, entre o pior e o melhor de todas as solugoes, sen
do o resultado das vendas de batata, milho e centeio sempre zero. Os custos 
variaveis, quando reduzidos ao seu valor mais baixo {38,8 103 esc./ha), nao 
alteram as variaveis de decisao excepto as unidades pecuaria que diminuem 
9,8%. 

QUADRO N.2 7 

Solu~ao compromisso entre o VAB e os custos, para as explora~oes carne 

Objectivos parciais 

Maximiza~ao VAB (103 esc./ha) ........................................................... . 
Minimiza~ao dos custos (103 esc./ha) ................................................ .. 

VAB/UHT (103 esc.) .............................................................................. . 
Trac~ao utilizada (horas/ha) ................................................................. . 
Mao-de-obra familiar (UHT) ................................................................. .. 
Mao-de-obra alugada (horas/ha) .......................................................... . 
Desvios para a media (horas/ha) ........................................................ . 
Ra~ao animal (103 esc./UP) ................................................................ .. 
Adubo (1 03 esc./ha) .............................................................................. .. 
Venda de batata, milho e centeio (1 03 esc.) ...................................... . 
Venda de mao-de-obra familiar (UHT/ano) ........................................ .. 
Receita da familia-explora~ao/UHT (1 03 esc./ano) .............................. . 

Variaveis de decisao: 

Milho forrageiro de regadio (ha) .................................................. .. 
Prado temporario de sequeiro (ha) .............................................. . 
Lameiro de feno (ha) .................................................................... .. 
Lameiro de pasto (ha) .: ................................................................ .. 
Vacas de carne (unidades pecuarias) .......................................... . 

Fonte: Resultados do modelo. 

SoluQao compromisso 

d, 

59,05 
38,8 

288,8 
12,8 
0,641 
0 

52,6 
0 
1,33 
0 
0,435 

587,1 

1,6 
2,3 
1 '1 
1,7 
4,23 

d. 

69,49 
38,94 

339,9 
12,8 
0,687 
0 

52,75 
0 
1,33 
0 
0,408 

619,3 

1,6 
2,3 
1 '1 
1,7 
4,69 

0 modelo permite-nos concluir que os objectivos VAB e custos sao in
compatfveis com o objectivo venda (batata, milho, centeio), uma vez que este 
ultimo esta ligado com a produgao e, indirectamente, com o custo dos factores. 
Por outro lado, o melhor valor do VAB {69,49 x 103 esc./ha) e compatfvel, em 
termos de solugao compromisso, com os custos {38,94 x 103 esc./ha) e, 
consequentemente, com a maxima receita da famflia-exploragao (619,33/ 
UHT x 103 esc./ano). 

Quando se confronta o VAB e as vendas {batata, milho e centeio), o 
valor destas podera ser maximo (427,21 x 103 esc.), mas os desvios {148,69 
horas/ha) e os custos (92,38 x 1 03 esc./ha) serao tambem maximos e, em 
consequencia, a receita atinge o valor mfnimo (498,3/UHT x 103 esc./ano) (qua
dro n.2 8). A incompatibilidade entre o objectivo venda e os objectivos custos, 
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desvios e receitas e clara porque, por um lado, aumentam os custos de trac
c;;ao e, por outro, ha maior intensidade no uso de mao-de-obra em perfodos 
de ponta. 

QUADRO N.2 8 

Solu9iio compromisso entre o VAB e a venda de batata, milho e centeio, 
para as explora9oes carne 

Objectives parciais 

Maximizayao VAB (103 esc./ha) ........................................................... . 
Maximizayao venda batata, milho e centeio (1 03 esc.) ..................... .. 

VAB/UHT (103 esc.) .............................................................................. . 
Custos variaveis (1 03 esc./ha) .............................................................. . 
Tracyao utilizada (horas/ha) ................................................................. . 
Mao-de-obra familiar (UHT) ................................................................. .. 
Mao-de-obra alugada (horas/ha) ......................................................... .. 
Desvios para a media (horas/ha) ........................................................ . 
Rayao animal (1 03 esc./UP) ................................................................ .. 
Adubo (1 03 esc./ha) ............................................................................... . 
Venda de mao-de-obra familiar (UHT/ano) ........................................ .. 
Receita da familia-explorayao/UHT (103 esc./ano) .............................. . 

Variaveis de decisao: 

Batata de regadio (ha) .................................................................. . 
Milho forrageiro de regadio (ha) .................................................. .. 
Batata de sequeiro (ha) ................................................................ . 
Milho de sequeiro (ha) .................................................................. . 
Prado temporario de sequeiro (ha) .............................................. . 
Ferras de regadio (ha) .................................................................. . 
Ferras de sequeiro (ha) ................................................................ . 
Lameiro de feno (ha) .................................................................... .. 
Lameiro de pasta (ha) ................................................................... . 
Vacas de carne (unidades pecuarias) .......................................... . 

Fonte: Resultados do modelo. 

Soluyiio compromisso 

d, 

63,97 
427,21 

312,87 
92,38 
20,25 
0,9136 
0 

148,69 
0 
6,86 
0,27 

498,3 

1,4 
0,2 
0,4 

1,9 
1,13 
0,3 
1 '1 
1,7 
4 

d~ 

64,15 
421,36 

313,76 
91,42 
20,18 
0,9136 
0 

147 
0 
6,69 
0,2726 

500,29 

1,4 
0,2 
0,35 
0,15 
1,8 
1 '12 
0,32 
1 '1 
1,7 
4 

Os desvios condicionam todos os restantes objectivos, de tal forma que 
o valor mfnimo da soluc;;ao compromisso (34,73 horas/ha) entre aqueles e o 
VAB (quadro n.Q 9) tambem esta presente na soluc;;ao compromisso dos ob
jectives agregados. Se nao for a 6ptica do mfnimo desvio a condicionar a 
tomada de decisao podemos encontrar, nesta soluc;;ao compromisso, a alter
nativa para o melhor valor do VAB da receita e dos custos. Perante este 
resultado, os desvios e os custos nao sao necessariamente incompatfveis, 
como se pode ver no quadro n.Q 6 para as soluc;;6es compromisso custo-VAB 
e desvios-v AB. 
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QUADRO N.Q 9 

Solu~iio compromisso entre o VAB e os desvios, para as explora~oes carne 

Solucao compromisso 

Objectives parciais 
d, d_ 

Maximizagao VAB (103 esc./ha) ........................................................... . 69,49 62,84 
Minimizagao dos desvios (103 esc./ha) ................................................ . 52,75 34,73 

VAB/UHT (103 esc.) ............................................................................... . 339,87 307,35 
Custos variaveis (1 03 esc./ha) .............................................................. . 38,94 42,54 
Tracgao utilizada (horas/ha) ................................................................. . 12,8 13,41 
Mao-de-obra familiar (UHT) .................................................................. . 0,687 0,632 
Mao-de-obra alugada (horaslha) .......................................................... . 0 0 
Ragao animal (1 03 esc./UP) ................................................................. . 0 0 
Adubo (1 03 esc./ha) ............................................................................... . 1,33 1,826 
Venda de batata, milho e centeio (103 esc.) ...................................... . 0 36,39 
Venda de mao-de-obra familiar (UHT/ano) ......................................... . 0,408 0,441 
Receita da famflia-explorat;:ao/UHT (1 03 esc./ano) .............................. . 619,33 609,46 

Variagao de decisao: 

Centeio de regadio (ha) ................................................................ . 0,64 
Milho forrageiro de regadio (ha) ................................................... . 1,6 0,96 
Prado temporario de sequeiro (ha) .............................................. . 2,3 2,3 
Ferras de regadio (ha) .................................................................. . 0,518 
Lameiro de feno (ha) ..................................................................... . 1 '1 1 '1 
Lameiro de pasto (ha) ................................................................... . 1,7 1,7 
Vacas de carne (unidades pecuarias) .......................................... . 4,69 4,32 

Fonte: Resultados do modele. 

Conclusoes do modelo carne 

As principais conclusoes a extrair da analise levada a cabo sao: 
1) Considerando os valores extremos, o VAB nao apresenta grande varia

ctao (17,68 % de 59,05 para 69,49 103 esc./ha) uma vez que o factor de pro
ductao utilizado mais intensamente, a mao-de-obra familiar, nao e considerada 
como urn custo no modelo, sendo esta a razao que explica a relativa estabili
dade. Um pouco diferente e a variactao da receita da famflia-exploractao, na qual 
esta incorporada a venda de mao-de-obra familiar nao utilizada verificando-se, 
neste caso, uma sub ida de 498,3 para 619,33 1 03 esc./UHT, o pi or e o melhor 
valor, respectivamente. 

2) Os custos de mecanizactao, sobretudo referentes as produ96es vege
tais e em particular ao feno, reduz os efectivos pecuarios em 23,2 % quando 
comparamos as medias dos efectivos pecuarios da soluctao compromisso car
ne/leite (5,52 UP) com as de carne (4,23 UP). Nestas condict6es, a utilizactao 
da mao-de-obra familiar e mais baixa neste tipo de exploractao e mais depen
dente do mercado de trabalho, sendo a sua venda media (0,4475 UHT/ano) 
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mais do dobro da verificada nas explorag6es com carne/leite (0,2155 UHT/ 
ano). 

3) As solug6es do modelo com objectivos agregados revelam, tal como no 
modelo carne/leite, os efeitos e interdependemcias dos varios objectivos. Pro
curamos saber qual a extensao desse efeito comparando, em percentagem, os 
valores obtidos nesta solugao compromisso com os melhores valores de todas 
as outras. Os resultados obtidos foram os seguintes: 
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0 valor mais elevado do VAB (62,84 1 03 esc./ha) e compatfvel com 
os menores desvios (34,73 horas/ha). Para aquele se tornar igual 
ao melhor valor encontrado (69,49 103 esc./ha) devera crescer 
10,58 %, menos de metade do modelo carne/leite. Se esta ulti
ma e a solugao pretend ida entao os custos (38,94 103 esc./ha) 
e os desvios (52,75 horas/ha) sao conciliaveis na obtengao da 
maxima receita (619,33 103 UHT/ano), quer a solugao seja pro
veniente do modelo custosN AB quer seja proveniente do mode
lo desviosN AB; 

0 valor mais baixo dos custos (41 ,06 1 03 esc./ha) podera descer 
5,5 % ate ao valor mfnimo (38,8 103 esc./ha) encontrado, resul
tando uma descida do VAB em 2,54 %, urn aumento dos des
vios em 47,67% e uma queda das receitas em 3,35 %; 

A venda da produgao de batata, milho e centeio e incompatfvel com 
os custos e com os desvios, de tal forma que aumentar as ven
das de 37,629 para 427,21 103 esc. provoca urn aumento dos 
custos em 124,98% e dos desvios em 317,43% e, inevita
velmente, a queda das receitas para o seu valor mais baixo 
(498,3 103 UHT/ano). 
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