
Esruoos DE EcoNOMIA, VOL. xvm, N. 0 1, INVERNO 1997 

EFICIENCIA TECNICA E SUA RELA<;AO 
COM AS CARACTERISTICAS 
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A QUA TAO SISTEMAS DE AGRICUL TURA DO ALENTEJO 

Pedro Damiao de Sousa Henriques (*) 

1 - lntrodugao 

A no9ao de eficiencia tecnica, assim como de eficiencia pre9o, fazem parte 
do conceito mais lata de eficiencia economica. Um produtor e tecnicamente 
eficiente se obtiver o nfvel maximo de produ9ao para um dado conjunto de 
factores de produ9ao e uma dada tecnologia. Este conceito pressup6e que os 
produtores estao localizados na fronteira de produ9ao e que qualquer desvio 
desta sera uma medida da sua ineficiencia tecnica. A eficiencia pre9o e defini
da como a escolha da combina9ao optima de factores de produ9ao que satis
faz os pre9os de mercado dos factores, assume que o objectivo do empresario 
e a maximiza9ao do Iuera (o valor dos produtos marginais dos factores e igual 
aos respectivos custos), sendo que os produtores localizados fora da linha 
expansao sao pre9o ineficientes. A eficiencia tecnica pode ser ainda decom
posta em eficiencia tecnica pura, de escala e de sobreutiliza9ao, a definir na 
proxima sec9ao. 

De entre os varios metodos propostos para medir os nfveis de eficiencia 
tecnica destacamos os parametricos e os nao parametricos. Os primeiros utili
zam como base os metodos estatfsticos e requerem a imposi9ao de uma for
ma funcional para a fronteira de produ9ao a ser estimada, enquanto os segun
dos sao baseados em programa9ao matematica, nao requerem a defini9ao de 
uma forma funcional para a fronteira de produ9ao, sao facilmente generalizaveis 
a um contexto multiproduto e multifactor e nao apresentam propriedades esta
tfsticas para os nfveis de eficiencia medidos. 

A maioria da literatura dedicada ao estudo e analise da eficiencia rela
ciona esta com algumas das caracterfsticas das empresas agrfcolas, tais como: 
dimensao do agregado familiar, idade do empresario, experiencia, nfvel edu
cacional e de forma9ao profissional, tipo de posse da terra, dispersao da area 
fundiaria, dimensao das empresas, irriga9ao, apoio tecnico institucional, aces
so ao credito, localiza9ao da empresa e realizac;ao de trabalho fora da explo
ra9ao. Em termos gerais, podemos dizer que e esperada uma rela9ao positi
va entre o nfvel de eficiencia e a dimensao do agregado familiar, o rifvel 
educacional e de forma9ao profissional, o acesso ao credito, a experiencia, e 
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o apoio tecnico, bem como uma relac;:ao negativa com a idade e fragmenta
c;:ao da explorac;:ao. A relac;:ao da eficiencia com a dimensao pode ser positiva 
ou negativa, dependendo se a dimensao e expressa em termos ffsicos ou eco
n6micos (Henriques, 1995). 

A amostra das explorac;:oes agrfcolas objecto deste estudo pertence a quatro 
sistemas de agricultura da regiao Alentejo: intensivo (SAl), semi-intensivo (SASI), 
terras pobres (SATP) e extensivo (SAE). Estes sistemas de agricultura repre
sentam 62,7% da area agricola e 77,2% da area cultivada da regiao, sendo 
caracterizados par uma estrutura produtiva em que os cereais, pastagens e 
pecuaria (ovinos e bovinos) sao as actividades dominantes (Sobral e Marado, 
1987, e Henriques, 1995). 

Tendo em conta a ausencia de dados especfficos sabre os prec;:os dos 
factores e produtos e a vantagem de nao definir uma forma funcional para a 
tecnologia de produc;:ao, os objectivos deste estudo cingem-se: 1) a mensu
rabilidade dos nfveis de eficiencia tecnica (incluindo as suas tres componentes) 
para um conjunto de empresas agrfcolas da regiao Alentejo, atraves da utiliza
c;:ao de metodos nao parametricos; e 2) a relacionar os nfveis de eficiencia tec
nica com algumas das caracterfsticas das explorac;:oes (dimensao, idade, posse 
da terra, irrigac;:ao, tipo de mao-de-obra, tipo de rebanho e especializac;:ao pro
dutiva). 

2 - Metodologia 

A definic;:ao de eficiencia tecnica (ET) foi originariamente conceptualizada 
par Farrell (1957) e a sua decomposic;:ao em tres tipos de eficiencia mutuamen
te exclusivas - eficiencia tecnica pura (ETP), de sobreutilizac;:ao (ES) 
(congestion) e de escala (EE) - foi posteriormente feita par Fare, Grosskopf e 
Lovell (1985). A noc;:ao de ET assume as condic;:oes 6ptimas de produc;:ao de 
Iongo prazo- retornos constantes a escala e produc;:ao restrita a zona dais de 
produc;:ao [o nfvel de produc;:ao nao diminui quando aumentamos a quantidade 
de um dos factores de produc;:ao (strong disposability)]. Para podermos decom
por a ET nas suas tres componentes e necessaria relaxar os pressupostos de 
Iongo prazo, permitindo tecnologias com retornos variaveis a escala (crescen
tes ou decrescentes) e admitindo que o aumento num dos factores de produ
c;:ao pode conduzir a uma diminuic;:ao da quantidade produzida (weak dispo
sability). 

Para ilustrarmos cada uma destas medidas utilizaremos a figura 1, repre
sentativa de um conjunto de isoquantas de eficiencia unitaria EFG, ABCD e 
ABC'D' e das empresas 1, 2, 3 e 4 (a utilizac;:ao dos factores de produc;:ao X1 
e X2 foi ponderada pelas quantidades produzidas Y). A isoquanta EFG 
corresponde a tecnologia maJs restritiva ou de Iongo prazo, a isoquanta ABCD 
representa a tecnologia que permite retornos variaveis a escala e a isoquanta 
ABC'D' representa a tecnologia de produc;:ao menos restritiva, incorpora retor
nos variaveis a escala e permite a produc;:ao na zona tres (representada pelo 
troc;:o BC'D' para o factor de produc;:ao X2). 
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FIGURA 1 

Definigao de eficiencia tecnica e sua decomposigao 

G 0 

A 

~ 
y 

A empresa 1 e ineficiente, pois esta localizada para alem das isoquantas 
de eficiencia unitaria, sendo uma medida da sua ET o racio OF/01. A distancia 
da empresa 1 da tecnologia menos restritiva (ABC'D) e uma medida da ETP e 
sera igual ao racio 0Ci'01. Se a empresa 1 fosse eficiente em termos de ETP 
estaria localizada em C', sendo nessas condic;:oes possfvel aumentar a quanti
dade produzida reduzindo a quantidade de X2• A melhoria nas condic;:oes pro
dutivas de C' para C e uma medida da ES e podera ser expressa pelo racio 
OC/OC'. Se a empresa 1 estivesse localizada em C, seria eficiente em termos 
de ETP e ES mas nao estaria a operar na escala optima de Iongo prazo (EFG). 
A melhoria na escala de produc;:ao de C para D corresponde a uma medida de 
EE e sera igual ao racio OFIOC. 

Uma vez que a EE, ES e ETP sao mutuamente exclusivas, entao, a 

ET = ETP x ES x EE = OC' x OC x OF = OF. A empresa 2 e eficiente em ter-
01 OC' OC 01 

mos de ETP e ineficiente em termos de ES e EE, a empresa 3 e eficiente em 

termos de ETP e ES e ineficiente em termos de EE e a empresa 4 e eficiente 
em relac;:ao as tres medidas e logo eficiente em termos de ET. 

A metodologia nao parametrica utilizada para medir os nfveis individuais 
de eficiencia assume que a tecnologia de produc;:ao e formada por segmentos 
lineares e a eficiencia de um dado produtor e medida em relac;:ao a fronteira de 
produc;:ao (FEire, Grosskopf e Lovell, 1985 e 1994). Esta fronteira e construfda 
a partir das observac;:oes disponfveis e e formada pelo envelope dos segmen
tos lineares mais eficientes, sendo a eficiencia de cada observac;:ao medida em 
relac;:ao ao conjunto de observac;:oes mais eficientes. 

A construc;:ao das fronteiras de produc;:ao nao parametricas pode assumir tres 
tipos: 1) a produc;:ao e dada e 0 ajustamento e feito em termos dos factores de 
produc;:ao- fronteira definida pelos factores de produc;:ao; 2) a quantidade dos 
factores de produc;:ao e dada e 0 ajustamento e feito em relac;:ao as quantidades 
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produzidas- fronteira definida pelo produto; e 3) ajustamento simultaneo dos 
factores de produc;:ao e produto- fronteira definida pelos factores e produto. 

Considerando que a quantidade de produto e dada (fronteira definida pe
los factores de produc;:ao), que estamos na presenc;:a de retornos constantes 
escala e ausencia de sobreutilizac;:ao de factores de produc;:ao, a tecnologia de 
segmentos lineares e definida por: 

J 

Ym::; LZj 7im• m== 1,2, ... ,M 
J j=1 

LZjXnj::; xn. n== 1,2, ... ,N 
j=1 

em que os Indices J, Me N representam o numero de produtores, de produtos 
( Y) e de factores de produc;:ao (X), respectivamente, e Zj sao variaveis que 
permitem a construc;:ao dos diferentes segmentos lineares que comp6em as 
isoquantas eficientes atraves da reduc;:ao ou expansao dos valores observados 
para cada produtor. 

Com base nesta tecnologia em que os factores de produc;:ao sao as varia
veis de escolha, a eficiencia para cada produtor e medida atraves da reduc;:ao 
que e possfvel obter no vector dos factores de produc;:ao para um dado nfvel 
de produc;:ao. Neste contexto, a ET para cad a produtor J ( ou produtor 1) e 
definida pelo seguinte problema de programac;:ao linear: 

(1) 

ET(C S) ==min A== OF 
, 01 
J 

Ym::; LZj ~m· m== 1,2, ... ,M 
J j=1 

LZjXnj::; AXn• n== 1 ,2, ... ,N 
j= 1 

Zj~O. j==1,2, ... ,J 

em que C designa retornos constantes a escala, S ausencia de sobreutilizac;:ao 
dos factores de produc;:ao e A mede a contracc;:ao maxima que e possfvel obter 
para o produtor J. · 

Para medir as eficiencias ETP, · ES e EE sera necessaria considerar retor
nos variaveis a escala e a possibilidade de sobreutilizac;:ao dos factores de pro
duc;:ao. A avaliac;:ao da eficiencia incluindo de retornos variaveis a escala (V) e 
feita atraves do seguinte problema de programac;:ao matematica: 

(2) 
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J 

Ym::; LZj ~m· m== 1,2, ... ,M 
J j=1 

LZjXnj::; AXn• n== 1,2, ... ,N 
j=1 

J 

I:Zj== 1 
j=1 
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e com retornos variaveis a escala e possibilidade de sobreutilizac;ao dos facto
res de produc;ao ( W) pelo seguinte problema de programac;ao matematica: 

(3) 

OC' 
ETP(V,W) =min A.= Q1 

J 

ym~ LZj '0m• m= 1,2, ... ,M 
J j= 1 

LZjXnj~crA.Xn, n= 1,2, ... ,N 
j=1 

J 

1:Zj= 1 
j=1 

0<cr<1 
Zj'?.O, j=1,2, ... ,J 

que e a medida da ETP. 0 problema 3 e nao linear e pode ser convertido num 
problema linear fazendo cr = 1, sem alterar os valores 6ptimos de A. e Z. Entao, 
a ES sera dada pelo racio ETVIETP e a EE pelo racio ETIETV. Um produtor e 
eficiente (ET) se as tres medidas sao simultaneamente iguais a 1. 

Um dado produtor sera eficiente em termos de escala se ET = ETV ou se 
ET e ETV sao iguais a 1. Se um produtor e ineficiente em termos de escala 
EE < 1, entao, a causa de ineficiencia podera ser devida a retornos crescentes 
ou decrescentes a escala. Para o calculo das causas de ineficiencia de escala 
e necessaria medir primeiro a eficiencia em relac;ao a uma tecnologia de retor
nos nao crescentes a escala (N), o que pode ser feita a partir do seguinte 
problema de programac;ao matematica: 

(4) 

ETN(N,S) = min A. 
J 

ym~ LZj yjm• m= 1,2, ... ,M 
J j= 1 

LZjXnj~A.Xn, n= 1,2, ... ,N 
j=1 

J 

1:Zj= 1 
j=1 

Zj'?.O, j= 1,2, ... ,J 

A ineficiencia de escala e devida a retornos crescentes a escala se 
ET = ETN e retornos decrescentes a escala se ET < ETN. 

No caso de haver produtores que sao ineficientes em termos de ES, e 
possfvel identificar os factores de produc;ao que estao em excesso ou sobreuti
lizac;ao. Essa identificac;ao passa por avaliar a eficiencia com retornos variaveis 
a escala e ao mesmo tempo decompor o vector dos factores de produc;ao em 
dois subvectores, xa = (1 ,2, ... ,NCJ.) com ausencia de sobreutilizac;ao dos facto
res de produc;ao e xa+1 = (Na+1 , •.. ,N) com possibilidade de sobreutilizac;ao dos 
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factores de produgao, o que corresponds ao seguinte problema de programa
gao matematica: 

(5) 

ETpa(v,sa.) =min J... 
J 

ym~ L2J Yfm• m= 1,2, ... ,M 
J j=1 

L2fXnj~J...Xn, n= 1,2, ... ,Na. 
j=1 

J 

1:2JXnj~crJ...Xn, n= 1,2, ... ,N 
j=1 

J 

1:2}= 1 
j=1 

0<cr<1 
2j~O. j=1,2, ... ,J 

e se ETV= ETpa, o subvector xa.+1 esta a limitar a produgao. 
Para relacionar os nfveis de eficiemcia com as caracterfsticas das explo

rag6es (dimensao, experiencia, posse da terra, irrigagao, mao-de-obra, rebanho 
e especializagao produtiva) foram utilizados os testes de analise de variancia 
(compara a variagao dentro de cada grupo e entre os grupos) e de Kruskai
-Wallis (analise de variancia baseada na ordenagao dos nfveis de eficiencia). 

3-Dados 

Os dados utilizados neste estudo pertencem a uma amostra para o pe
rfodo 1987-1991 de 100 explorag6es alentejanas, que participaram na rede de 
informagao de contabilidades agrfcolas (RICA). As quantidades de produto e 
factores de produgao foram obtidas pela deflagao das receitas e custos utilizan
do os Indices de pregos dos produtos e factores de produgao da uniao euro
peia, respectivamente. Gada uma das variaveis (produto ou factores de produ
gao) resultou da agregagao de varios items utilizando urn fndice com pesos. 
Os pesos foram as percentagens de cada item no valor total do produto para 
os items do produto ou no valor total dos custos de cada factor de produgao 
para cada item dos custos. 

As variaveis utilizadas para medir a eficiencia tecnica foram as seguintes: 
PRO- quantidade de produto (vegetal, animal e diverso); TER- renda da terra; 
MAO - quantidade de mao-de-obra; CME- custos de maquinaria e equipamen
to; CVA -custos intermedios para a produgao vegetal e animal. Uma vez que 
os valores da eficiencia para cada produtor foram calculados globalmente para 
o perfodo 1987-1991, o valor de cad a varia vel para cada exploragao foi a res
pectiva media para 0 perfodo. 

Os custos gerais (totalizam em media cerca de 4,9% dos custos totais) 
foram exclufdos da analise por impossibilidade de imputa-los a urn dos factores 
de produgao definidos. 0 quadro 1 apresenta urn resumo dos dados para as 
diferentes variaveis consideradas. 
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QUADRO 1 

Sumario das estatfsticas para as variaveis utilizadas (media dos valores 1987-1991 
para as 100 explora9oes) 

Varia vel Media 
da amostra 

Desvio padrao Valor minima Valor maximo 

PRO ......................................................... . 
TEA .......................................................... . 
MAO ......................................................... . 
CME ......................................................... . 
CVA .......................................................... . 

4 - Resultados 

4188 
196 

7 855 
607 

1 048 

4466 
221 

7 444 
648 

1 163 

184 40 481 
3 1354 

792 109 440 
10 11 371 
17 4850 

Os problemas de programa9ao matematica explicitados nas equa96es (1 ), 
(2) e (3) foram resolvidos de modo a obter os nfveis de eficiencia de cada uma 
das 100 explora96es agrfcolas em analise. A figura 2 mostra-nos os nfveis in
dividuais de eficiencia (ET, ETP, EE e ES) em ordem crescente da ET por 
sistema de agricultura, enquanto os nfveis medios de eficiencia podem ser 
observados na primeira parte do quadro 2. Da sua analise podemos concluir 
que em media as empresas apresentam uma eficiencia igual a 61 ,3 %, signifi
cando que seria possfvel produzir a mesma quantidade de produto com uma 
redu9ao nos factores de produ9ao igual a 38,7 %. Os sistemas agrfcolas SASI 
e SAE sao os que em media apresentam valores mais baixos de eficiencia 
enquanto o sistema IS apresenta o nfvel mais elevado de eficiencia (73,5 %). 

ln 
"(i3 

.gl. 
·-s: 
;a .s 0.5 

0.5 

FIGURA 2 

Niveis individuais de eficiencia por sistema de agricultura 

SAI SATP 

SAE SAl SATP SASI 

Sistema.de Agricultura 
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A decomposi9ao da eficiencia tecnica nas suas tres componentes permite
-nos verificar que para a maioria das explora96es e sistemas de agricultura a 
maier parte da ineficiencia tecnica observada deriva da eficiencia tecnica pura 
(77,6) e da eficiencia de escala (84,3), porquanto para a eficiencia de 
sobreutiliza9ao dos factores de produ9ao, em media as explora96es apresen
tam valores pr6ximos de 1, com cerca de metade das explora96es a serem 
eficientes (quadro 2). No entanto, se conjugarmos os valores da ETP e da EE 
com o numero de explora96es que sao eficientes, verificamos que 42 % das 
explora96es sao ETP eficientes e somente 16 % sao EE eficientes, o que nos 
permite concluir que em termos de numero de explora96es a ineficiencia de 
escala tem uma importancia maier que a ETP. lgualmente, podemos verificar 
tambem que o nfvel de eficiencia tecnica (ED tende a ser significativamente 
diferente por sistema de agricultura, em bora com um nfvel de rejei9ao de 10 % 
(quadro 2). 

QUADRO 2 

Nfveis medics de eficiencia pcr sistema de agricultura, percentagem de empresas 
eficientes e testes de analise de variancia e de Kruskai-Wallis. 

Item ET ETP EE 

Nfveis medics de eficiencia pcr sistema de agricultura 

SAE .......................................................... . 
SAl ........................................................... . 
SATP ........................................................ . 
SASI ......................................................... . 
Amostra .................................................... . 

57,2 
73,5 
62,7 
55,3 
61,3 

75,7 
89,6 
77,4 
71,1 
77,6 

Percentagem de empresas eficientes 

SAE .......................................................... . 
SAl ........................................................... . 
SATP ........................................................ . 
SASI ......................................................... . 

Amostra ······························'······················ 

7,1 
21,1 
22,2 
11,5 
15,0 

39,3 
63,2 
37,0 
34,6 
42,0 

81,5 
84,5 
86,0 
85,3 
84,3 

7,1 
21,1 
25,9 
11,5 
16,0 

Testes para as diferengas eficiencias entre sistemas de agricultura 

Analise de variil.ncia (F) .......................... . 
Kruskai-Wallis (x2) .................•.................. 

() Prob. > F ou x2. 

ES 

93,0 
96,3 
94,1 
92,9 
93,9 

46,4 
47,4 
48,1 
46,2 
47,0 

0,34 (0,79) 
0,37 (0,94) 

Uma vez que parte da ineficiencia tecnica total observada e devida a ine
ficiencia de escala, seria interessante saber as causas desta ineficiencia, ou 
seja, se e devida a retornos crescentes ou decrescentes a escala. Se uma 
empresa e ineficiente em termos de escala isso significa que no curto-prazo a 
empresa nao esta localizada no ponte de retornos constantes a escala, embora 
possa estar no ponte de maximo lucre e ser eficiente em termos de ETP e ES 
(Byrnes, Fare, Grosskopf e Kraft, 1987). A resolu9ao do problema (4) permitiu 
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identificar as causas da ineficiencia de escala e os respectivos resultados sao 
mostrados no quadro 3, no qual as empresas foram agrupadas par sistema de 
agricultura e dimensao [ffsica (area) e econ6mica (valor da produgao)]. Par sis
tema de agricultura verificamos que a maior parte da ineficiencia de escala e 
devida a retornos crescentes a escala, o mesmo se verificando para as explo
ragoes pequenas e medias englobadas nas duas classes de dimensao consi
deradas. Para as empresas grandes existe uma tendencia para o predomfnio 
como fonte de ineficiencia dos retornos decrescentes a escala principalmente 
para a classe de dimensao baseada no valor da produgao. Estes resultados 
permitem concluir que a maioria das empresas de pequena e media dimensao 
necessitam de aumentar a sua escala de operagoes com vista a obter ganhos 
na sua eficiencia tecnica. 

QUADRO 3 

Retornos a escala por sistema de agricultura, dimensao ffsica 
e dimensao econ6mica (percentagem) 

Retornos 

Variavel 
Crescentes Constantes 

Sistema de agricultura: 

··SAE........................................................................... 75,0 7,1 
SAl............................................................................ 57,9 21 '1 
SATP......................................................................... 63,0 22,2 
SASI.......................................................................... 57,7 11,5 
Amostra ......... .. ....... .... .. .. ........... .. .... .. ......... .. ...... ....... 64,0 15,0 

Dimensao ffsica (a): 

Pequenas ..... .... .. ..... ...... ........ ... .. .. ...... .. ....... .............. 70,0 23,3 
Medias . ............... .. ................. ........... .... ........ .. ... .. .. ... 73,0 16,2 
Gran des ....................................... ...... ......... ....... .... ... 48,5 6,1 

Dimensao econ6mica (b): 

Pequenas .................................................................. 90,0 6,7 
Medias ..... .... .... ........... ....... .... ........... .... ...... .. ..... .... ... 82,9 14,3 
Grandes . .. .... .... .. ............... ..... .......... .. ......... .............. 22,9 22,9 

(a) Pequenas: <50 ha; medias: 51 ha·200 ha; grandes: > 201 ha. 
(b) Pequenas: v. producao < 3600$; medias: v. producao 3601$·7500$; grandes: v. producao > 7501$. 

Decrescentes 

17,9 

21 '1 
14,8 
30,8 
21,0 

6,7 
10,8 
45,5 

3,3 
2,9 

54,3 

Embora a ineficiencia de sobreutilizagao dos factores de produgao nao 
tenha uma importancia marcante para as exploragoes alentejanas, a resolugao 
do problema (5) considerando o subvector xa+1 igual a cada um dos factores 
de produgao, permitiu identificar para as exploragoes ineficientes (53 % do to
tal) os factores de produgao que estavam em excesso. Os resultados obtidos 
(quadro 4) permitiram concluir que os factores de produgao MAO, CME E CVA 
eram para a grande maioria daquelas exploragoes os responsaveis pela inefi
ciencia de sobreutilizagao. 
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QUADRO 4 

Factores de produ~ao em excesso para as empresas ES ineficientes 

Factores de produgiio em excesso 
(percentagem das empresas que sao ES ineficientes) 

Sistemas de agricultura 

SAE .......................................................... . 
SAl ........................................................... . 
SATP ........................................................ . 
SASI ......................................................... . 
Amostra .................................................... . 

TEA 

35,7 
10,0 
28,6 
28,6 
26,9 

MAO 

78,6 
80,0 
78,6 
50,0 
71,2 

CME 

78,6 
70,0 
78,6 
92,9 
80,8 

CVA 

92,9 
90,0 
92,9 
92,9 
92,3 

Como ja foi referido anteriormente os nfveis de eficiencia tecnica tendem 
a estar dependentes do sistema de agricultura. Os testes de analise de variancia 
e de Kruskai-Wallis foram utilizados com o objectivo de associar os nfveis de 
eficiencia tecnica a outras caracterfsticas das explorac;:oes tais como dimensao 
(ffsica e econ6mica), idade, posse da terra, irrigac;:ao, tipo de mao-de-obra, tipo 
de produc;:ao animal e especializac;:ao produtiva e os respectivos resultados es
tao presentes no quadro 5. Os resultados indicam que os nfveis de eficiencia 
tecnica sao independentes do tipo de posse de terra (conta propria ou arrenda
da), da presenc;:a ou ausencia de irrigac;:ao nas explorac;:oes e do tipo de mao
-de-obra (maioritariamente familiar ou assalariada), sendo dependentes da di
mensao das explorac;:oes (expressa em termos de area e em termos de valor 

QUADRO 5 

Testes de associa~ao entre a eficiencia tecnica (ET) e as caracteristicas 
das explora~oes agricolas 

Testes 
Nfvel m9dio de efici8ncia 

Ancilise de vari8.ncia Kruskai-Wallis 
(ET) par grupo 

Sistemas de agricultura 

F Prob. > F F Prob. > F 1 

Dimensao (a) ............................. 7,3 0,00 12,4 0,00 70,6 
Dimensao (v. da produ<;:ao) (b) 2,99 0,05 6,92 0,03 54,7 
ldade (c) ..................................... 5,78 0,00 10,2 0,01 71,1 
Posse da terra (d) ..................... 0,47 0,49 0,51 0,47 63,5 
lrriga<;:ao (e) ................................ 0,22 0,64 0,44 0,50 60,1 

I 
Tipo de mao-de-obra (~ ............ 3,00 0,08 2,53 0,11 64,7 
Rebanho (g) ............................... 11 '1 

i 
0,00 10,1 0,00 53,1 

Especializa<;:ao produtiva (h) ..... 19,2 0,00 31,0 0,00 71,4 

(a) Grupo 1: <50 ha; grupo 2: 51 ha-200 ha; grupo 3: > 201 ha. 
(b) Grupo 1: v. produgiio < 3600$; grupo 2: v. produgiio 3601$; grupo 3; v. produgiio > 7501$. 
(c) Grupo 1: < 40 anos de idade; grupo 2: 41-55 anos de idade; grupo 3: >56 anos de idade. 
(d) Grupo 1: area propria >50% area total; grupo 2: area arrendada >50% area total. 
(e) Grupo 1: explorag6es com regadio; grupo 2: explorag6es de sequeiro. 
(n Grupo1: mao-de-obra familiar> 50% total; grupo 2: mao-de-obra assalariada > 50% total. 

2 

64,6 
59,2 
50,4 
59,9 
62,4 
56,2 
68,7 
58,3 

3 

49,1 
68,9 
61,9 
-
-
-

-
34,4 

(g) Grupo 1: numero de ovinos >50% unidades pecuarias; grupo 2: numeros de bovinos >50% unidades pecuarias. 
(h) Grupo1: prod. vegetal > 60% total; grupo 2: prod. animal> 60% total; grupo 3: explorag6es diversificadas. 
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da produc;:ao), da idade dos agricultores, do tipo de rebanho e da especializa
c;:ao produtiva. Assim, a eficiencia tecnica diminui com a area das explorac;:oes 
e aumenta com o volume de produc;:ao; as empresas com gada bovina sao mais 
eficientes que as empresas com gada ovino; as explorac;:oes especializadas sao 
mais eficientes que as explorac;:oes diversificadas, e entre as empresas 
especializadas, as empresas cerealfferas sao mais eficientes que as empresas 
pecuarias; e os agricultores mais jovens (< 40 anos) sao mais eficientes que os 
mais velhos, e entre estes ultimos os mais idosos sao mais eficientes. 

5 - Conclusoes 

Os metodos nao parametricos foram utilizados para medir os nfveis de 
eficiencia tecnica, assim como das suas tres componentes (tecnica pura, de 
escala e de sobreutilizac;:ao) para um conjunto de explorac;:oes da regiao Alentejo. 
Os resultados permitem concluir que existe espac;:o para um aumento dos nf
veis de eficiencia na utilizac;:ao dos factores de produc;:ao, sendo a ineficiencia 
tecnica pura e de escala as responsaveis pela maioria da ineficiencia tecnica 
observada. A ineficiencia de escala e devida a a grande maioria das explora
c;:oes estar na zona de retornos crescentes a escala, o que significa que um 
aumento na dimensao ffsica e econ6mica das explorac;:oes pode proporcionar 
acrescimos na eficiencia tecnica total. Embora a eficiencia de sobreutilizac;:ao 
dos factores nao seja significativa para as explorac;:oes estudadas, verificou-se 
que para as explorac;:oes ineficientes, os factores de produc;:ao que estavam 
maioritariamente em excesso eram a mao-de-obra, maquinaria e equipamento 
e especfficos da produc;:ao vegetal e animal 

Os nfveis de eficiencia sao independentes do tipo de posse da terra, do 
tipo de mao-de-obra utilizada e da presenc;:a de irrigac;:ao, mas diminuem com a 
area das explorac;:oes e aumentam com o valor bruto da produc;:ao, os jovens 
agricultores sao mais eficientes que os agricultores mais velhos, e entre estes 
os mais idosos sao mais eficientes, as explorac;:oes com gada bovina sao mais 
eficientes que as explorac;:oes com gada ovino, as empresas diversificadas sao 
menos eficientes que as empresas especializadas, e entre estas as cerealfferas 
sao mais eficientes que as pecuarias. 
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