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Resumo 

A análise de sensibilidade de um modelo poderá identificar em que ponto este é mais sensível à mudança de valores, 

resultando em diferentes propostas para as variáveis. A partir dessa informação é possível avaliar quais os dados ou 

parâmetros sensíveis do modelo. Nesse trabalho, o objetivo da análise de sensibilidade é definir, através de um 

modelo matemático, quão sensível ele é em relação à variação dos preços das commodities do setor sucroalcooleiro. 

A formulação utilizada é conhecida como problema do mix de produção e baseia-se numa variação do problema de 

multiprodutos, ou seja, considera-se na abordagem adotada, a produção dos derivados a partir dos subprodutos da 

cana-de-açúcar com seus respectivos preços de mercado e custos de produção.      
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Introdução 
Este projeto tem por objetivo principal fazer uma análise 

de sensibilidade em função das variações dos preços 

das commodities agroindustriais da cana-de-açúcar para 

obter uma configuração ótima do mix de produção dos 

seus derivados. Será utilizado um modelo de otimização 

desenvolvido com o objetivo de maximizar o lucro da 

empresa. O lucro obtido corresponde à diferença entre 

as receitas totais obtidas e os custos no processo de 

produção. 
A expectativa é de que o resultado desse projeto possa 
subsidiar as decisões do produtor com informações 
relativas à alocação de recursos para a fabricação das 
commodities e atendimento das demandas energéticas 
do processo de produção na indústria sucroalcooleira. A 
contribuição desta pesquisa é baseada em uma análise 
detalhada do planejamento de produção e alocação de 
recursos em função das variações dos preços que 
influenciam a tomada de decisão. 
 

Resultados e Discussão 
Os resultados foram analisados avaliando o quão 
sensível a solução ótima é a mudanças nos coeficientes 
da equação. O modelo matemático utilizado consiste na 
reprodução da operação industrial horária 
sucroenergética cuja manufatura de bens, a partir de um 
mesmo recurso, se dá de forma simultânea. Essa 
formulação é chamada de mix de produção e baseia-se 
numa variação do problema de multiprodutos, explorada 
pela Pesquisa Operacional (MORANDIN et al., 2011)².  
O modelo matemático foi acrescido de definição de 
restrições de atendimento às demandas de commodities, 
de atendimento à demanda energética e de recursos. 
Além disso, restrição de “não-negatividade” foi 
considerada na análise, uma vez que as usinas devem 
atender contratos de venda pré-estabelecidos, 
garantindo que a produção de cada derivado da cana-
de-açúcar seja positiva. 
Como resultado, pudemos obter dados referentes aos 
valores de variações dos preços das commodities que 
afetam significativamente a decisão do mix de produção, 
auxiliando no planejamento de uma usina e permitindo 

uma maximização das receitas em conjunto com a 
minimização dos custos econômicos, o que resultará na 
produção das commodities cujo perfil aumenta o lucro. 

 
Figura 1. Modelo matemático utilizado para a análise de 
sensibilidade (CARVALHO, 2016)¹ 
 

Conclusões 
Foi possível verificar maiores lucros na etapa industrial 
quando os preços do etanol, em especial o anidro, foram 
incrementados. A explicação para isso se dá por conta 
da valorização desta commodity e sua 
representatividade energética. O etanol anidro é 
destinado à mistura com a gasolina, enquanto o 
hidratado compete com o combustível fóssil, 
substituindo-o quando a diferença entre os preços 
mostra-se vantajosa. 
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