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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA TÉCNICA DAS AGROINDÚSTRIAS DE POLPA 

DE FRUTAS DO ESTADO DO PARÁ1

 
 

RESUMO: A agroindústria de polpa de frutas, do Estado do Pará se desenvolve, 
basicamente, por meio da implementação do processamento industrial que garante maior 
agregação de valor ao produto e de ações de fomento, assistência técnica e recursos públicos. 
Considerando uma amostra de 27 empresas processadoras de polpa de frutas, localizada nas 
mesorregiões Nordeste Paraense e Metropolitana de Belém, do Estado do Pará, estimou-se a 
eficiência técnica e de escala de cada unidade processadora, baseado nos valores mensais do 
produto e dos principais insumos utilizando-se o modelo Data Envelopment Analysis (DEA). 
Os resultados mostram que é possível reduzir as despesas com insumos em até 33,8%, 
mantendo-se inalterado o nível observado do valor médio da produção. A média encontrada 
para a eficiência de escala revela que se pode elevar a média do valor da produção em 29,2%, 
ajustando a escala de produção. Ressalta-se, além de servir de instrumento de racionalização 
de recursos aos empresários, a identificação das firmas eficientes podem auxiliar às tomadas 
de decisões e às ações dos entes públicos, tornando o sistema mais produtivo e competitivo 
podendo gerar um incremento de renda por meio da redução dos gastos com insumos. 

 
Palavras-chave: eficiência, agroindústria de polpa de frutas, Estado do Pará 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
A agroindústria de polpa de frutas vem crescendo em nível de mercado mundial, 

nacional e local, dada às necessidades da demanda e da oferta de produtos advindos do setor 
frutícola. O processamento e o beneficiamento de frutas agregam para o consumidor 
utilidades de forma, de tempo e de lugar mantendo as características organolépticas dos 
produtos, adequando-os à quantidade, qualidade e a forma desejada. Para a firma, minimiza os 
problemas causados pela sazonalidade e escassez da produção de frutas e de elevação de 
preços na entressafra, fazendo com que haja oferta de produtos por todo um período. Assim, o 
produto advindo da agroindústria reduz risco e perecebilidade do produto, além de ser um 
caminho para o descarte de frutas. 

As agroindústrias de polpa de frutas do Brasil e do Estado do Pará expandem-se, 
representando uma oportunidade de comércio, emprego, renda, divisas e bem estar social. O 
Brasil exportou de polpa de frutas em 1998 e em 2002, respectivamente, cerca de 233 mil 
toneladas e 919 mil toneladas, alcançando neste mesmo período, o valor aproximado de 
US$19 milhões e US$59 milhões, sendo que as indústrias de processamento de frutas que 
mais se desenvolveram foram a da laranja, abacaxi e maracujá (FAO, 2004).  

No Estado do Pará, ocorre o processamento de polpas de frutas tropicais e regionais 
(abacaxi, acerola, carambola, cacau, caju, camu-camu, goiaba, graviola, laranja, manga e 
maracujá) e de frutas amazônicas ou chamadas de exóticas como o açaí, bacuri, cupuaçu, 
muruci e taperebá. Segundo os dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) o número de empresas de polpa de frutas registradas no Pará é superior a 140, sendo 
estes registros os que mais crescem na área de interesse “Bebidas e Vinagres”, onde as polpas 
de frutas estão classificadas. 

                                                           
1 Dados deste artigo foram extraídos da dissertação de mestrado da primeira autora, intitulada “O mix de 

produtos como estratégia competitiva das agroindústrias de polpas de frutas do Estado do Pará, (Silva,2004). 



Diante dos cenários mundial e nacional e visando uma maior inserção competitiva, as 
agroindústrias de polpa de frutas do Estado do Pará precisam uma maior eficiência em 
produtos, processos e nas formas de organização, pois esse é um dos mais importantes 
aspectos para a fundamentação para as decisões empresariais e formulação políticas públicas.  

A medida de eficiência de uma empresa pode ser obtida a partir da estimativa de uma 
função de fronteira, sendo considerados como medidas de ineficiência técnica o montante 
pelo qual uma firma fica abaixo de suas fronteiras de produção e lucro ou acima de sua 
fronteira de custos. Neste caso, as empresas hão de buscar a utilização adequada de insumos 
produtivos, ou seu uso de forma mais racional, para assim serem identificadas como 
tecnicamente eficientes na alocação de recursos e desta forma, também consideradas como 
adotantes de práticas que conduzam à plenitude da eficiência.  

Considerando a importância da eficiência para o processo produtivo, o principal 
objetivos desse estudo consiste em  mensurar da eficiência na agroindústria de polpa de frutas 
do Estado do Pará. Especificamente pretende-se identificar as empresas plenamente eficientes 
(benchmarks) e ineficientes. Dentre aquelas que são consideradas ineficientes procura-se 
indicar quais empresas lhe servem de peers, ou seja, que apresentam as melhores práticas de 
produção. Busca-se ainda determinar dentre os insumos utilizados, quais poderiam ser 
reduzidos (slacks) para que essas firmas possam alcançar a fronteira de produção, tornando-se 
plenamente eficientes.  

De um modo geral observa-se que dentre as empresas processadoras de polpa de frutas 
(EPPFs), encontram-se as que com maior freqüência demandam fomento, assistência técnica e 
extensão rural governamental, além de recursos financeiros sob forma de capital giro e de 
investimento, provindos de fundos constitucionais, como o FNO, desse modo, essa análise 
poderá auxiliar no direcionamento e concessão de crédito e serviço públicos, fornecendo 
informações referentes ao uso e combinações mais adequadas dos insumos para obtenção de 
cada produto por empresa. Desse modo, as EPPFs eficientes poderão também transformarem-
se em unidades referenciais de eficiência técnica à atividade.  

O artigo, além desta introdução, está organizado em seções. Na segunda são 
apresentadas a área de estudo e a fonte dos dados e descreve-o modelo teórico de Data 
Envelopment Analysis (DEA) utilizado para a determinação dos escores de eficiência das 
unidades processaroras de polpa de frutas, onde são definindos os conceitos de medida 
insumo-orientado, Retornos Constantes de Escala (CRS) e Retornos Variáveis de Escala 
(VRS). Na seção 3 constam as análises dos resultados obtidos com a estimação do modelo 
DEA e, finalmente, a última seção são apresentadas as principais conclusões do artigo. 

 
2 METODOLOGIA 

 
2.1 Área de estudo e fonte dos dados  

 
A área de estudo analisada compreende as mesorregiões Nordeste Paraense e a região 

Metropolitana de Belém do Estado do Pará, as quais detêm cerca de 80% das empresas de 
polpa de frutas.  

Os dados de produto e insumos referem-se aos valores de produção e de desembolsos 
com mão-de-obra, matéria prima, embalagem e energia elétrica; expressos em R$/mês obtidos 
com base na aplicação de questionários em uma amostra de 23 empresas localizadas nas 
regiões pesquisadas, no período compreendido entre os meses de outubro e novembro de 
2003.  

No que concerne ao uso de informações referentes aos custos das empresas, pode-se 
ressaltar algumas considerações citadas por Araújo, Khan e Silva (2002); Pessoa et. al. 
(2001); BRASIL (2003d); e Coutinho e Ferraz (1994) apud Silva (2004) quanto aos 



procedimentos de determinação e controle eficazes de custos não praticados, que dificultam a 
construção de indicadores e de tomada de decisão, tanto no plano empresarial quanto das 
políticas de fomento a produção. 

Nesse sentido, a pesquisa observou que na maioria das empresas o cálculo do custo 
total realizado engloba o desembolso não individualizado dos itens do custo operacional 
(matéria-prima, embalagem e outros insumos, energia, mão-de-obra) e outros custos que 
compõem o custo de produção  

Há assim, que se considerar Coutinho e Ferraz (1994) em suas afirmações quanto as 
medidas de eficiência produtivas “talvez sejam as mais importantes para avaliar a 
competitividade do país”, porém existem problemas, visto que os dados de custos médios não 
refletem a realidade do setor, porquanto há uma tendência por parte das empresas de aumentar 
os custos para diminuir a lucratividade revelada, o que prejudica a avaliação de sua eficiência 
produtiva. 

Assim, após expor essas limitações, fez-se uso dos dados disponíveis e do método de 
análise aplicável para a construção da fronteira de eficiência técnica das empresas e do setor 
de polpa de frutas do Estado do Pará.  

 
2.2 Data Envelopment Analysis (DEA) 

 
A eficiência das unidades produtivas representa uma das questões mais importantes da 

análise econômica. A literatura mais recente utiliza a estimação de funções de fronteira para 
determinar a eficiência das firmas. As fronteiras de produção podem ser obtidas utilizando-se 
diferentes metodologias, sendo a Data Envelopment Analysis (DEA) e Fronteiras 
Estocásticas as mais utilizadas. 

A metodologia DEA, proposta inicialmente por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), 
constrói fronteiras não-paramétricaS utilizando uma seqüência de soluções de problemas de 
programação linear. As principais vantagens da utilização deste método referem-se às 
possibilidades de se obter de maneira menos complexa as relações entre múltiplos produtos e 
múltiplos insumos, à sua capacidade de identificar fontes e quantidades de ineficiência em 
cada insumo e cada produto, além de indicar os pontos que servem como referencial de 
eficiência técnica para cada atividade (COOPER, SEIFORD & TONE, 2002).  

Dadas às vantagens associadas ao método não paramétrico de estimação de fronteira, o 
presente estudo utiliza o modelo DEA para estimar a eficiência técnica das agroindústrias de 
polpa de frutas do Estado do Pará. 

A concepção do modelo é determinar os pesos iν  e  que maximize a razão entre o 
produto potencial (

ru

0101 ... ss yuyu ++ ) e o insumo potencial ( mom xx νν ++ ...101 ) onde  e 
 representam, respectivamente, o i-ésimo produto do j-ésima firma e o k-ésimo insumo do 

j-ésimo firma supondo-se que existam m insumos e s produtos para um grupo de j firmas. 
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Considerando os dados de N firmas em um particular período de tempo, a medida de 
eficiência é obtida resolvendo um problema de programação do qual obtém-se os “pesos” dos 
insumos ( iν ) (i=1,...m) e os “pesos” dos produtos ( ) (r= 1,...,s). Assim o problema de 
programação linear para a i-ésima firma em um modelo DEA orientado pelo o insumo será: 
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As restrições significam que a razão entre o produto potencial e os insumos potenciais 

não pode exceder a unidade para cada firma e que a soma dos “pesos” dos insumos e produtos 
é não negativa. No entanto, este tipo de formulação acima pode apresentar infinitas soluções. 
Para evitar este problema impõe-se a seguinte restrição: 1...11 =++ mimi xx νν . Assim sendo, o 
problema (1) pode ser escrito na forma:  

 
Max (υμ, sisi yy μμ ++ ...11 ) 
Sujeito a: 

1...11 =++ mimi xx υυ  
( sjsj yy μμ ++ ...11 )-( mjmj xx υυ ++ ...11 ) 0≤ ,    j=1,2,...N                                    (2) 

0,...,, 21 ≥mυυυ                                                                                                
0,...,, 21 ≥sμμμ                                                                                                

 
A mudança de u  e ν  para μ  e υ  indica que os problemas de programação linear (1) e 

(2) são diferentes. Em função da dualidade em programação linear, o problema (2), pode ser 
escrito de forma alternativa como: 

 
θλθ ,min   

sujeito a: 
                        0≥+− λYyi                         
            0≥− λθ Xxi                                                                                           (3) 
            0≥λ  
 
Sendo θ  um escalar e λ um vetor de constantes de dimensão Nx1. A ineficiência da i-

ésima firma é determinada pelo valor de θ , o qual assume valores menores ou iguais a 
unidade, sendo que θ =1 indica que a firma é plenamente eficiente e portanto está sobre a 
fronteira (Farrell, 1957).  

Essencialmente, o problema da i-ésima firma é determinar a máxima contração radial 
do vetor insumo xi, de modo que permaneça no conjunto de produção factível. A borda 
inferior desse conjunto é uma isoquanta determinada pelos pontos observados de todas as 
firmas da amostra.  

A contração radial do vetor insumo, xi, produz um ponto projetado, (Xλ,Yλ), na 
superfície dessa tecnologia. Esse ponto projetado representa uma combinação linear dos 
pontos observados. As restrições impostas ao problema (3) asseguram que o ponto projetado 
não fique fora do conjunto factível de produção. 

As medidas de eficiência de Farrel (1957) obtidas a partir da estimação de fronteiras 
de produção estimadas com base no método DEA podem assumir orientação pelo produto ou 
pelo insumo. O método DEA orientado pelo produto define a fronteira buscando o máximo 
incremento proporcional do produto, mantendo fixo o nível de insumos. Considerando-se a 
orientação pelo insumo, a fronteira é definida com base na máxima redução proporcional 
possível no nível de utilização dos insumos, de forma a manter constante o nível de produto. 



Considerando uma firma que utiliza uma dada quantidade de insumo ( x ) para produzir 
uma dada quantidade de produto ( ), a ineficiência técnica da firma, representada pela 
distância entre a firma e a fronteira de produção, pode ser interpretada de duas maneiras: se 
assumirmos orientação pelo insumo, a distância entre firma e a fronteira de produção 
representa a percentagem pela qual a quantidade de todos os insumos devem ser reduzida para 
que a unidade produtiva seja plenamente eficiente. Adotando a hipótese de orientação pelo 
produto, a distância entre firma e a fronteira de produção determina de quanto o produto pode 
ser expandido sem alterar a quantidade utilizada de insumos. No entanto, estas duas medidas 
determinam o mesmo valor de eficiência técnica quando as tecnologias utilizadas apresentam 
retornos constantes de escala (CRS), mas apresenta escores de eficiência diferentes quando se 
assume tecnologias com retornos variáveis de escala (VRS) (Färe e Lovell, 1978). 

y

A suposição de retornos constantes de escala é apropriada apenas quando todos as 
firmas estão operando em sua escala ótima. No entanto, se esta situação não ocorre deve-se 
considerar o modelo DEA com retornos variáveis de escala. A diferença entre os escores de 
eficiência técnica obtida sob as suposições de retornos constantes e variáveis de escala 
determina a ineficiência de escala2. 

A Figura 1 ilustra a ineficiência de escala. Para a firma representada pelo ponto P, 
considerando retornos constantes de escala (CRS), a ineficiência técnica com orientação pelo 
insumo é representada pela distância PPc. Enquanto que, sob retornos variáveis de escala 
(VRS), a ineficiência técnica é PPv. A diferença entre essas duas medidas de eficiência 
técnica (ET), PcPv, representa a ineficiência de escala, a qual pode ser interpretada como a 
razão entre o produto médio de uma firma operando nos pontos Pv e um ponto de escala 
tecnicamente ótima (ponto R). 

 
 Fronteira CRS
 
 Fronteira VRS 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1- Cálculo das Economias de Escala na DEA 
 
 
 
 
 

2.2.2 Metas de Produção (targets) e Grupos de Firmas Semelhantes (peers) 
 

                                                           
2 Sob retornos constantes de escala os valores escores de eficiência técnica obtidos  independem se o DEA é 
orientado pelo insumo ou produto. Por outro lado se considerarmos retornos variáveis esses valores podem ser 
diferentes. 
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A fronteira não paramétrica linear piece-wise pode causar algumas dificuldades na 
medida de eficiência. Isso ocorre porque as superfícies da fronteira são paralelas aos eixos, o 
que não ocorre para muitas funções paramétricas. Considere o exemplo ilustrativo mostrado 
na Figura 2, onde as firmas que utilizam as combinações de insumos C e D são eficientes e 
definem a fronteira, e as firmas A e B, são ineficientes. A medida de eficiência técnica de 
Farrell (1957) calcula as eficiências das firmas A e B como d(O,A’)/d(O,A) e d(O,B’)/d(O,B), 
respectivamente. Onde, por exemplo, as distâncias entre os pontos O, A’ e A definidas por 
d(O,A’) e d(O,P) são chamadas de “medidas radiais” e pode ser interpretada como a razão 
entre duas medidas de distância Euclidianas, dadas por d(O,A’) = 2

'
2

' AA yx +  e d(O,A) 

= 22
AA yx + , onde os termos sob o sinal de radical são os quadrados das coordenadas dos 

pontos A’ e A, respectivamente. O resultado da razão entre essas distâncias está sempre entre 
zero e 1. 

Porém, é questionável se o ponto A’ é eficiente desde que se poderia reduzir a 
quantidade utilizada do insumo x2 para o ponto CA’ e ainda produzir a mesma quantidade do 
produto. Na literatura essa diferença é chamada de sobra ou excesso de insumo. Para uma 
dada firma i a sobra de insumo será igual a zero se e somente se 0=− λθ Xxi , para dados 
valores ótimos de θ e λ. 

A estimação de fronteiras através do método DEA também determina metas de 
produção (targets) e grupos de firmas semelhantes (peers). Os targets são determinados com 
base nos valores de θ, e indica quanto é possível reduzir a utilização de todos os insumos sem 
reduzir o produto. Considerando a firma B (Figura 2), seus  targets são as suas coordenadas 
multiplicadas pelo valor de θ que corresponde ao ponto de projeção eficiente B’. Assim, essa 
firma deve procurar produzir a mesma quantidade utilizando as quantidades de insumos 
determinados pelas coordenadas do ponto B’. Para a firma A, o ponto projetado sobre a 
fronteira é A’, que também é um ponto ineficiente porque está sobre uma parte da fronteira 
que é paralela ao eixo x2/y, ou seja, o uso do insumo x2 pode ser reduzido até o ponto C, e 
ainda produzir a mesma quantidade de produto. Deste modo a firma A é duplamente 
ineficiente: primeiro, é radialmente ineficiente no uso do insumo x2 quando considerado 
isoladamente e também é ineficiente na combinação dos dois insumos utilizados na produção. 
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Figura 2 - Medida de eficiência e sobra de insumos 
 



Os peers ou os grupos de firmas semelhantes são identificados quando os pontos 
ineficientes são projetados sobre a fronteira. Deste modo, na figura 2, verifica-se que as 
firmas ineficientes A e B tem como peers as firmas eficientes C e D. 

 
3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
A Tabela 1 apresenta os escores de eficiência técnica para 23 empresas processadoras 

de polpa de frutas (EPPFs) sob retornos constantes de escala (CRS) e retornos variáveis de 
escala (VRS).  

 
 Tabela 1- Eficiências técnica e de escala das empresas processadoras de polpa de frutas do 
Estado do Pará. 

Eficiência Técnica  
EPPFs (CRS) (VRS) 

 
Eficiência de 

Escala 

 
Retornos de 

Escala 
01 1.000 1.000 1.000            - 
02 0.146 0.586 0.249 Crescente 
03 0.608 0.655 0.928 Crescente 
04 0.113 0.590 0.191 Crescente 
05 0.567 0.699 0.810 Crescente  
06 1.000 1.000 1.000        - 
07 0.450 0.554 0.812 Crescente 
08 0.256 0.696 0.368 Crescente 
09 1.000 1.000 1.000        - 
10 0.053 0.526 0.100 Crescente 
11 0.149 0.317 0.470 Crescente 
12 0.097 0.187 0.521 Crescente 
13 0.244 0.347 0.701 Crescente 
14 1.000 1.000 1.000       - 
15 0.396 1.000 0.396 Crescente 
16 0.194 0.258 0.754 Crescente 
17 1.000 1.000 1.000       - 
18 0.384 0.711 0.539 Crescente 
19 0.258 0.271 0.954 Crescente 
20 0.672 0.676 0.994 Decrescente 
21 0.231 0.448 0.516 Crescente 
22 0.681 0.701 0.971 Crescente 
23 1.000 1.000 1.000       - 

média 0,500 0,662 0,708  
 Fonte: dados da pesquisa 

 
A eficiência técnica média com retornos constantes à escala para foi de 0,500 

mostrando que, para um dado nível de produto, as empresas podem em média reduzir 50% da 
utilização de todos os seus insumos para aumentar sua eficiência técnica. Enquanto que, sob a 
suposição retornos variáveis, para que as empresas ineficientes passem a definir a fronteira de 
produção, essa redução deve ser de 33,8%. 

A eficiência média à escala foi de 70,8%, indicando que as EPPFs podem elevar suas 
escalas de produção em 29,2%. Dentre estas, apenas uma empresa localiza-se na faixa de 
retornos decrescentes, sugerindo assim uma redução na escala de produção para elevação de 
sua eficiência. 



Considerando a suposição de retornos constantes de escala 6 empresas, 
aproximadamente 26% da amostra, apresentaram-se plenamente eficientes (ET=1.000). 
Enquanto que, sob o pressuposto de retornos variáveis à escala, cerca de 30%, 7 do total das 
firmas apresentaram escore de eficiência igual a 1. 

Na tabela 2 constam as empresas ineficientes e suas respectivas firmas de referências 
(peers), sendo estas as que apresentaram as melhores práticas de produção ou seja, as 
unidades que definiram a envoltória de máxima eficiência para cada unidade da amostra e 
consideradas por cada EPPF ineficiente em sua própria avaliação, como por exemplo a EPPF 
7 teve como referência às empresas 6, 9, 17 e 15. 

Pôde-se verificar que dentre todas as empresas processadoras, que as mais utilizadas 
como modelo de eficiência foram as firmas 15 e 6. 

 
Tabela 2- Sumário das empresas processadoras de polpa de frutas do Estado do Pará 
ineficientes e seus peers. 

 
EPPFs ineficientes 

 
Unidades de Referência 

2 6, 15 
3 6, 15 
4 6,15 
5 6, 15 
7 6, 9, 17, 15 
8 15, 17, 6 
10 6, 15 
11 15, 6 
12 15 ,6 
13 6, 15 
16 6, 15 
18 6,15 
19 9, 14, 15 
20 6, 23, 17 
21 15, 6 
22 14, 9 15 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Os dados da Tabela 3 mostram os valores das sobras médias (slacks) dos insumos 

utilizados pelas empresas processadoras de polpa de frutas do Estado do Pará. Observa-se, 
dentre os múltiplos insumos a apresentação de excessos, indicando a quantidade de 
ineficiência em cada item. 

 
Tabela 3- Sobras médias dos insumos utilizados pelas empresas processadoras de polpa de 

frutas do Estado do Pará. 
Insumos Sobras de insumos (R$/mês) 
Mão-de-obra 81.821,00 
Matéria-prima 21.581,00 
Embalagem 1.506.292,00 
Energia elétrica 813.359,00 

Fonte: dados da pesquisa 
Observando-se o item matéria-prima no conjunto de insumos das empresas, pode-se 

dizer que este é o que vem imputando menores acréscimos nos custos empresariais, 



diferentemente dos demais, sobretudo a embalagem e a energia elétrica, cujos valores médios 
alcançaram, respectivamente R$1.506.292,00 e R$813.359,00, causando assim, maior 
impacção na determinação final do valor do produto do conjunto das empresas. 

Os relatórios individuais das 23 EPPFs apresentam os dados que servirão de 
parâmetros às EPPFs ineficientes, pois estão mostrando o desempenho das EPPFs eficientes 
quanto a utilização dos insumos e a trajetória que as EPPFs ineficientes deverão seguir para 
alcançarem a eficiência.  

Por exemplo a EPPF2 alcançou um nível de eficiência técnica estimada de 58,6% se 
comparada com sua unidade referenciada, EPPF15. Os insumos, conjuntamente, foram 
utilizados 41,4% a mais do que o necessário para alcançar uma produção de valor equivalente 
a R$16.666,67. Individualmente, devem ser reduzidos em 41,38%, 83,89%, 85,02% e 72,84% 
respectivamente, de acordo com a Tabela 4.  

 
Tabela 4- Relatório individual de eficiência da empresa processadora 2. 
Valores Variáveis (R$/mês) Observado Projetado        Variação (%) 
Produção de polpa  16.666,67 16.666,67         0 
Mão-de-obra    4.437,60       2.601,13 41,38 (-) 
Matéria-prima 25.710,00       4.142,05 83,89 (-) 
Embalagem   1.575,00          235,99 85,02 (-) 
Energia elétrica   2.952,00          801,79 72,84 (-) 
Eficiência técnica          0.586  
Eficiência de Escala      0.249    

Fonte: dados pesquisa 
 
Das EPPFs ineficientes a EPPF 18, que tem como principais unidades de referência as 

EPPFs 6 e 15; é a que está mais próxima a alcançar a eficiência, pois sua média estimada de 
eficiência técnica é de 71,1%; e para atingir a eficiência de sua principal unidade referenciada, 
a EPPF 6, deverá reduzir em média 25,7% de todos os seus insumos (Tabela 5). 

 
Tabela 5- Relatório individual de eficiência da empresa processadora 18.  
Valores Variáveis (R$/mês) Observado Projetado Variação (%) 
Produção de polpa  50.625,00 50.625,00 0 
Mão-de-obra  4.881,36 3.472,50 28,86 (-) 
Matéria-prima 168.714,00 13.023,76 92,28 (-) 
Embalagem 7.550,60 705,47 90,66 (-) 
Energia elétrica 3.575,00 1.421,21 60,24 (-) 
Eficiência técnica          0,711 Principal Unidade Referência: EPPF 6 
Eficiência de Escala      0,539  Peso:0,257 
Fonte: dados da pesquisa 

 
A EPPF 12, a qual se encontra mais distante das EPPFs eficientes, tem as EPPFs 15 e 

6 como referências de melhor prática de produção, obteve eficiência técnica média de 18,7%, 
necessitando reduzir em relação a sua principal unidade de referência, a EPPF 6, em média 
24,3% do conjunto utilizado dos insumos (Tabela 6). 

 
 
 
 

Tabela 6- Relatório individual de eficiência da empresa processadora12. 
Valores Variáveis (R$/mês) Observado Projetado Variação (%) 



Produção de polpa   47.916,67 47.916,67             0 
Mão-de-obra   18.194,16  3.403,00 81,30 (-) 
Matéria-prima 153.000,00 12.315,40 91,95 (-) 
Embalagem  12.500,00       668,03 94,65 (-) 
Energia elétrica  21.425,00     1.371,81 93,59 (-) 
Eficiência técnica          0,187 Principal Unidade Referência: EPPF 6 
Eficiência de Escala      0,521   Peso: 0,243 
Fonte: dados da pesquisa 

 
4. CONCLUSÃO 

 
Os escores da eficiência técnica obtidos através da aplicação da metodologia DEA 

insumo orientado, mostraram que, assumindo retornos constantes de escala (CRS), as 
unidades podem reduzir em média 50% a utilização de todos os seus insumos para aumentar 
sua eficiência técnica. Enquanto que, sob a suposição retornos variáveis (VRS), essa redução 
deve ser de 66,2%. 

A razão entre os escores de eficiência sob retornos constantes e variáveis de escala 
fornece os valores da eficiência de escala, o qual foi de aproximadamente 70,8% indicando 
que as firmas podem se beneficiar reduzindo suas escalas de produção. 

Comparando as firmas com baixos níveis de eficiência técnica com as unidades 
produtivas que possuem as melhores práticas tecnológicas, pode-se concluir que às EPPFs 
ineficientes é possível reduzir o nível médio de utilização de todos os insumos produtivos em 
aproximadamente 33,8%, para alcançarem a fronteira de produção. 

Em relação a utilização de insumos, todos apresentaram sobras, porém dentre as 
variáveis analisadas, mão-de-obra, embalagem, energia elétrica e matéria-prima. esta última 
foi considerada como o fator empregado de forma mais eficiente. 

Assim, na análise das firmas com melhores práticas de produção, os fatores indicativos 
de ineficiência como mão-de-obra, matéria-prima, embalagem e energia elétrica, necessitam 
ser racionalizados para que as EPPFs atinjam a eficiência máxima. 

Dessa forma, a identificação de empresas tecnicamente eficientes de um determinado 
setor, torna-se um importante instrumento, pois permite aos tomadores de decisões de 
políticas e de investimentos, revisarem suas metas e ações, e acima de tudo, aos gerentes de 
empresas de micro e pequeno portes, que de posse desses resultados poderão fazer uso dos 
recursos de maneira mais racional, bem como, aprimorarem a forma de gerir suas atividades 
com mais eficiência tecnicamente, e também, gerar incremento de ganhos provenientes de 
redução nos gastos com insumos. 
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