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1 - lntrodu~ao 

0 estudo das condic;:oes de produc;:ao no sector financeiro tern vindo a 
conhecer uma importancia crescente. Ainda recentemente o Journal of Banking 
& Finance dedicou urn numero especial ao estudo da eficiencia em institui
c;:oes financeiras (1). Era af reconhecido por Berger, Hunter e Timme que o 
estudo das tradicionais economias de escala e de gama apenas fornecia uma 
visao parcelar das condic;:oes de produc;:ao destas empresas multiproduto. 
«While scale and scope efficiencies have been extensively studied [ ... ], relatively 
little attention has been paid to measuring what appears to be a much more 
important source of efficiency differences X-inefficiencies, or deviations from 
the efficient frontier. That is, differences in managerial ability to control costs 
or maximize revenues appear to be greater than the cost effects of the choice 
of scale and scope of production. Research to date suggest that X-inefficiencies 
account for on the order of 20 % or more of costs in banking, while scale and 
product-mix inefficiencies, when they can be accurately estimated, are usually 
found to account for less than 5% of costs e).» 

Em Portugal tern surgido poucos estudos sabre a existencia de 
(des)economias de escala e de gama no sistema bancario portugues (3). Mas 
todos eles se debruc;:am sabre o funcionamento de bancos. Outros intermedia
rios financeiros nao sao estudados. Neste trabalho o nosso objectivo e o de 
estudar as relac;:oes de custo-produc;:ao e eficiencia produtiva nas caixas de 
credito agrfcola integradas no sistema integrado de credito agrfcola mutua em 
Portugal durante o perfodo 1990-1995. A importancia desta analise resulta do 
acrescimo de concorrencia bancaria, provocada pela crescente liberalizac;:ao 

(") Este trabalho insere-se no projecto de investiga<;:ao «Sistema Financeiro, Eficiencia e 
Crescimento Econ6mico•• financiado pela JNICT (Proj. PCSH/EC0/938/95), que os autores, em 
colabora<;:ao com outros investigadores, estao a executar. No essencial, o artigo contem a comu
nica<;:ao apresentada no 5.Q Encontro Nacional de Economia Industrial (Coimbra, Setembro de 
1996). Os autores agradecem aos participantes do Encontro, bem como a dois an6nimos referees, 
as crfticas e sugest5es recebidas. Eventuais erros sao da inteira responsabilidade dos autores. 

(") Faculdade de Economia do Porto. 
("") Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro. 
(1) Journal of Banking & Finance, vol. 17, n.Q 2-3 (1993). 
(2) Berger, Hunter e Timme (1993), pp. 222. 
(3) V. Mendes (1991) e (1995), Pinho (1994) e Canhoto (1996). 0 primeiro e mais «tradi

cional», enquanto os mais recentes ja se orientam para a estima<;:ao de indices de eficiencia pro
. dutiva. 
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do mercado bancario, pela alterar;ao das polfticas agrfcolas em resultado de 
alterar;oes da PAC, pelo decrescimo de popular;ao rural, mais ligada ao sec
tor agrfcola (4), e que podera afectar a viabilidade das caixas agrfcolas em 
Portugal. A nao prossecur;ao de urn objectivo de minimizar;ao de custos po
dera afectar seriamente a sobrevivencia destas instituir;oes. Note-se ainda que, 
como veremos, a area de intervenr;ao de cada caixa se circunscreve ao con
celho onde tiver a sua sede e aos concelhos limftrofes desde que neles nao 
exista nenhuma outra caixa em funcionamento, pelo que uma CCAM tera di
ficuldades em aumentar a sua escala de produr;ao mesmo que existam eco
nomias de escala. Como consequencia, poderao resultar elevados Indices de 
ineficiencia, comprometendo a sobrevivencia da instituir;ao. A estrutura adop
tada neste trabalho e a seguinte. A secr;ao 2 contem uma breve hist6ria do 
credito agricola mutuo em Portugal. Na secr;ao 3 apresentamos o modelo bern 
como os metodos usados e discutem-se os resultados obtidos, enquanto a 
secr;ao 4 conclui o estudo. 

2 - 0 cn!dito agricola mutuo em Portugal 

Pode dizer-se que o credito agricola mutuo em Portugal tern origem no 
Decreta de 1 de Marr;o de 1911, que criou as caixas de credito agrfcola 
mutuo (CCAM). Este decreta definiu a competencia e areas de intervenr;ao das 
CCAM, criando em simultaneo a Junta de Credito Agrfcola. Contudo, a activi
dade das CCAM e extensivamente definida e regulamentada pela Lei 
n.Q 215, de 1914, bem como pelo Decreta n.Q 5219, de 1919. 

Ate 1920 foram criadas 45 caixas de credito agrfcola, sendo constitufdas 
mais 36 CCAM ate 1930. Entre 1930 e 1948 foram criadas mais 88 CCAM, 
embora um numero muito significativo delas nao tenha entrada em funciona
mento. Ate 1976 o sistema de credito agrfcola tinha um peso diminuto no 
sistema bancario: quer em termos de credito quer em termos de depositos, 
as CCAM nunca chegaram a atingir os 0,75% da totalidade do sistema. Em 
29 de Novembro de 1978 e constitufda a FENACAM (Federar;ao Nacional das 
Caixas de Credito Agrfcola Mutua), que tinha como objectivo principal o de 
apoiar e representar as caixas suas associadas. 

0 Decreta-Lei n.Q 231/82 de 17 de Junho aprova urn novo regime jurf
dico para o credito agrfcola mutuo, bern como para as cooperativas de cre
dito agrfcola, nele estando prevista a constituir;ao de uma Caixa Central (5). 

No regime adoptado pelo legislador e de salientar a organizar;ao territorial 
do credito agrfcola que se baseia no ambito concelhio das caixas agrfco
las (6). 

(4) Segundo dados do INE, de 1981 a 1991 a populagao agricola passou de 18,2% para 
9,9 % da populagao activa total. 

(5 ) Artigo 55.9 , n.9 1, do anexo ao Decreta-Lei 231/82, de 17 de Junho. A 20 de Junho de 
1984 era criada a Caixa Central de Credito Agricola Mutua. 

(6 ) Artigo 8.9 do anexo ao Decreta-Lei n.2 231/82, de 17 de Junho. A area de intervengao 
de cada caixa circunscreve-se ao concelho onde tiver a sua sede e aos concelhos limltrofes desde 
que neles nao exista nenhuma outra caixa em funcionamento. 
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0 legislador foi ainda bastante restritivo no que respeita a aplica9ao dos 
meios lfquidos excedentarios: «As caixas agrfcolas s6 podem aplicar capitais, 
nao utilizados em opera96es de credito agricola, na constitui9ao de depositos 
noutras caixas agrfcolas ou na caixa central e).» Finalmente, refira-se a proi
bi9ao de distribui9ao de Iueras das caixas agrfcolas pelos seus associados, 
sendo os resultados obrigatoriamente integrados em reservas (8). 

Em 1987 foi criado o Fundo de Garantia, nele participando o Banco de 
Portugal e a Caixa Central, para alem das caixas de credito agricola mutua. 
0 principal objective deste fundo era o de assegurar a solvabilidade do siste
ma de credito agricola. 0 SICAM -Sistema lntegrado de Credito Agricola 
Mutua- e criado pelo Decreta-Lei n.Q 24/91, de 11 de Janeiro. Este diploma 
consagra tambem um novo regime jurfdico para as CCAM, bem como o alar
gamento do ambito das opera95es de credito praticadas pelas caixas agrfco
las. Oeste alargamento resultou que as CCAM (bem como a Caixa Central) 
passaram a poder conceder credito no ambito de actividades ligadas a trans
forma9ao, conserva9ao, transporte e comercializa9ao de produtos, a fabrica-
9ao e comercializa9ao de factores produtivos, a aquicultura, ao artesanato e 
ainda a presta9ao de servi9os. 

Em finais de 1995 (12 de Setembro), aquele decreta-lei foi actualizado 
atraves do Decreta-Lei n.Q 230/95, sendo eliminada a proibi9ao da distribui9ao 
de excedentes anuais pelos seus associados (9). Foi tambem consagrado o 
alargamento do ambito de interven9ao comercial das caixas agrfcolas, sendo 
possibilitado o financiamento das industrias extractivas. 

A 31 de Dezembro de 1995 o SICAM integrava mais de 180 caixas de 
credito agricola mutua associadas, que detinham cerca de 500 balc5es espa
lhados pelo territ6rio nacional. Cerca de 70 % do credito concedido ao sector 
agricola tinha origem nas CCAM. 

Neste trabalho sao analisadas as caixas de credito agricola mutua inte
grantes do Sistema lntegrado de Credito Agricola Mutua nos anos de 1990 a 
1995 (1°). A sua reparti9ao por regiao agricola e a constante do quadro n. Q 1, 
constatando-se que as regi5es Beira Literal, Ribatejo e Oeste e Alentejo sao 
as que acolhem um maior numero de institui96es. 

Em 31 de Dezembro de 1994, as 195 CCAM integrantes do SICAM 
tinham 475 balc5es abertos ao publico, empregando 2826 trabalhadores 
(quadro n.Q 2). 77 CCAM tinham apenas um balcao, 51 tinham dais balc5es, 
enquanto as restantes 67 tinham tres ou mais balc5es em funcionamento (1 1). 

A regiao agricola do Ribatejo Oeste era a que tinha mais balc5es e emprega
va mais trabalhadores, embora fosse apenas a terceira com maior numero de 
trabalhadores por balcao. 

(?) Artigo 31.Q do anexo ao Decreta-Lei n.Q 231/82, de 17 de Junho. 
(8) Artigo 45.Q do anexo ao Decreta-Lei n.Q 231/82, de 17 de Junho. 
(9) Artigo 43.Q do Decreta-Lei n.Q 230/95, de 12 de Setembro. · 
(1°) A informagao de base (balango sintetico e demonstragao de resultados em 31 de De

zembro de cada ano) foram gentilmente cedidos pela Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, a 
quem os autores reconhecidamente agradecem. 

( 11 ) Apenas quatro caixas tin ham 1 0 ou mais balcoes: uma na regiao de Entre Douro e 
. Minho, uma na do Ribatejo e Oeste, uma no Alentejo e uma nos Agores. 
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QUADRO N.Q 1 

Distribui9ao regional das caixas agricolas 

Regiao agricola 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Entre Douro e Minho ........................ 33 33 33 35 29 25 
Tras-os-Montes ................................. 24 24 24 24 24 22 
Be ira Literal ....................................... 41 41 41 43 43 43 
Be ira Interior ..................................... 14 14 14 13 12 12 
Ribatejo e Oeste ............................... 37 37 37 37 37 38 
Alentejo .............................................. 36 36 36 35 33 32 
Algarve .............................................. 17 17 17 16 16 13 
A9ores ............................................... 7 7 7 1 1 1 

Total nacional ......... 209 209 209 204 195 186 

QUADRO N.Q 2 

Numero de balcoes e trabalhadores em 31 de Dezembro de 1994 

Regiao agricola Balc6es Trabalhadores Trabalhadores/ 
balcao 

Entre Douro e Minho ............................................................. . 55 312 5,7 
Tras-os-Montes ....................................................................... . 40 194 4,9 
Be ira Literal ............................................................................ . 91 479 5,3 
Be ira Interior ........................................................................... . 32 128 4,0 
Ribatejo e Oeste .................................................................... . 112 758 6,8 
Alentejo ................................................................................... . 87 492 5,7 
Algarve .................................................................................... . 46 338 7,3 

12 125 10,4 A9ores ..................................................................................... . 
~------~------+--------

Total nacional .............................. . 475 2 826 5,9 

3 - Modelos e resultados 

0 anteriormente exposto fornece algumas pistas para a compreensao dos 
objectives que poderao nortear a gestao de uma CCAM. Assim, os associa
dos de uma CCAM sao simultaneamente proprietaries, fornecederes de fun
dos e clientes de credito, e que significa que os asseciados estarao simulta
neamente do !ado da precura e da oferta de fundos. Logo, urn modele de 
funvao multi-ebjectivo, em que se considerassem deis ou mais objectives, 
poderia ser o mais apropriado. De acerdo com Smith eta/ (1981), a fun9ao 
objective de uma credit union e a de maximizar os beneffcios totais (de 
depositantes e tomadores de credito). 0 6ptimo depende de qual destes dois 
grupos e o grupo dominante. Estes autores consideram que existem tres ca
ses possfveis: 1) o grupe dominante e o dos depositantes; il) o grupe domi
nants e o dos associados tomadores de credito; iii) nao ha grupo dominante. 
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Apenas neste ultimo caso a hip6tese da minimizaQao de custos (au maxi
mizaQao do Iuera) par uma cooperativa de credito sera credivel. 

Apenas temos conhecimento de um teste empfrico de dominancia efec
tuado por Smith (1986). Este autor conclui pela neutralidade entre os interes
ses de associados depositantes e tomadores de fundos. Nao tendo sido efec
tuado um teste de domim1ncia para as CCAM em Portugal, sao outras as 
razoes que nos levam a adoptar como objectivo central de uma caixa agrico
la o da minimizaQao de custos. Par um lado, um plano de produQao 
minimizador de custos existira sempre, desde que o conjunto requerido de 
facto res de. produ9ao (input requirement seQ seja um conjunto fechado; con
tudo, um plano de produ9ao maximizador de lucro podera nao existir (1 2). Par 
outro lado, a adop9ao de uma funQao de produ9ao exigiria a utilizaQao de 
quantidades de factores produtivos como variaveis independentes. Ora, e pro
vavel que os gestores de CCAM decidam das quantidades de factores a usar 
em fun9ao do seu pre9o (ex6geno), donde resulta que as quantidades sao 
variaveis end6genas ao modelo. Ainda de um ponto de vista empirico, e tfpi
ca a existencia de menor colinearidade entre pre9os do que entre quantida
des de factores de produ9ao. Finalmente, a proibiQao de distribuiQao de Iu
eras pelos associados de uma CCAM num contexto em que estas institui96es 
financeiras competem com outros bancos (podendo assumir-se, face a reduzi
da dimensao das CCAM, que estas organiza96es financeiras serao price takers 
tanto no mercado de produtos como no de factores) nao deixara muita mar
gem de manobra para que os gestores da CCAM optem par objectives dite
rentes do da minimiza9ao de custos. 

Face ao exposto nos pontos anteriores, o processo produtivo das CCAM 
pode ser representado pel a fun9ao custo C = f(y, w) que representa a soluQao 
do problema de optimiza9ao Min {w'x: y= g(x)}, em que C representa o cus
to variavel, x representa o vector de factores variaveis, w e o vector de pre
QOS dos factores variaveis e y o vector de produtos. 

De um ponto de vista te6rico, nao existe ainda consenso relativamente 
ao melhor enquadramento da actividade bancaria. As duas correntes em con
fronto [abordagens produQao e intermediaQao (1 3)] nao parecem consubstanciar
-se, do ponto de vista da analise empfrica, na supremacia de uma em rela
QaO a outra {Clark, 1988). No nosso caso nf10 se torna viavel a adopQao da 
abordagem produQao par nao dispormos do numero de contas de credito e 
depositos de cada empresa. Por conseguinte, seguimos a perspectiva <<inter
mediaQaO». 

Na senda de trabalhos recentes neste dominic (1 4) consideramos que a 
actividade bancaria e multifacetada, produzindo as CCAM dois produtos dis
tintos (credito e outras aplicaQ6es financeiras) com recurso a tres factores de 

(12) Por um !ado, a inactividade e sempre possfvel; por outro !ado, se a tecnologia de pro· 
dw;:ao exibe rendimentos crescentes ou constantes a escala nao existira plano de prodUt;:ao 
maximizador de lucro {Varian, 1992). 

(13) V. Humphrey {1985). 
(1 4 ) V., por exemplo, Noulas, Ray e Miller {1990), Hunter, Timme e Yang {1989), Pinho 

{1994), Mendes {1995) e Canhoto {1996). 
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produc;;ao (depositos, trabalho e outros materiais). A opc;;ao par apenas dais 
produtos resulta das restric;;6es legislativas as aplicac;;6es de recursos 
excedentarios pelas CCAM e da indisponibilidade de informac;;ao mais deta
lhada sabre os saldos de credito concedido as diversas actividades sub
sectoriais. Admitimos ainda que e objective da CCAM a minimizac;;ao de cus
tos variaveis, incluindo custos operacionais e os juros pagos pelos depositos. 

Neste estudo analisamos o perfodo que decorre de 1990 a 1995. Para a 
estimac;;ao da func;;ao custo variavel e calculo do valor do custo fronteira anual 
usaram-se as seguintes variaveis: 

Produtos: 

Y1 = saldo de credito concedido; 
Y2 = saldo de outras aplicac;;6es financeiras; 

Factores produtivos: 

x1 = saldo das contas de depositos; 
x2 = numero de trabalhadores; 
x3 = outros materiais; 

Prec;;os dos factores: 

w1 = prec;;o de x1, definido como juros e custos equiparados/saldo 
dos depositos totais; 

. w2 = prec;;o de x2, definido como custos com pessoal/numero de 
trabalhadores; 

w3 = prec;;o de x3, definido como (fornecimentos e servic;;os de 
terceiros mais outros custos)/saldo dos depositos totais; 

C = custo variavel total, definido como a soma de juros e custos 
equiparados com os custos com o pessoal, fornecimentos e 
servic;;os de terceiros e outros custos; 

Sh; = proporc;;ao do custo do factor produtivo i no custo variavel total. 

3.1 - Economias de escala e de gama 

Para calculo dos indicadores anuais de economias de escala e de gama 
subjacentes a estrutura tecnologica das CCAM assumimos a seguinte func;;ao 
custo variavel translogarftmica: 

2 3 2 2 

(1) lnCs = ao +La; lny;s + L p; lnW;s + J... L L (Jij lny;s lny;s + 
. 2 . 1 . 1 1=1 i=1 I= ]= 

3 3 3 2 

+ _2__ L L Okf lnWks lnw,s + L L IJ.ki lnwks lny;s 
2 

k=1 1=1 k=1 i=1 

em que C5 = custo varia vel total para a observac;;ao s; y;5 = produto i (i = 1, 2) 
para a observac;;ao s; Wks = prec;;o do factor produtivo k (k = 1, 2, 3) para 
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a observac;ao s; s = 1, ... , N; N = numero de observac;6es em cada ana
v. quadro n.2 1; sfmbolos gregos = parametros a estimar, comuns a todas as 
observac;6es em cada ana. 

Para a estimac;ao do model a contido em (1 ), seguindo a metodologia 
habitual neste tipo de estudos (Rebelo, 1992} foram impostas as restric;6es de 
simetria nos parametros de segunda ordem e de homogeneidade linear nos 
prec;os dos factores. A ultima destas · restric;6es forc;a um dos prec;os a ser 
prec;o numerario. No nosso caso, quer o custo variavel quer os prec;os unita
rios com depositos e pessoal foram expressos em termos do prec;o de x3. 

Previamente a estimac;ao dos parametros, os dados foram alternativamente 
escalonados a volta das respectivas medias aritmetica e geometrica para o 
conjunto das observac;6es. Sendo a forma funcional translogarftmica uma apro
ximac;ao local de segunda ordem a uma func;ao arbitraria subjacente a «ver
dadeira» tecnologia (Burgess, 1975), esta forma de escalonamento dos dados 
permite, de certo modo, avaliar a «estabilidade» da func;ao custo estimada em 
dais pontos diferentes da amostra. 

0 sistema composto par (1) e respectivas equac;6es proporc;ao dos fac
tores produtivos variaveis (Cl lnCs I a lnwis = Shis. i = 1, 2, 3) foi estimado recor
rendo a tecnica SURE de Zellner. Todavia, dado que, para cada observac;ao 
s, :L Shi = 1, para se ultrapassar o problema da singularidade a equac;ao pro
porc;ao referente a X:3 foi eliminada. 

De acordo com o exposto, foram estimados os parametros de 12 mode
los: uma func;ao custo para cada um dos anos da amostra nos pontos media 
aritmetica e geometrica (1 5). As func;6es custo estimadas satisfazem as condi
c;6es de regularidade nos pontos de aproximac;ao adoptados, sendo homoge
neas lineares nos prec;os dos factores, mon6tonas crescentes nos prec;os dos 
factores e nfveis de produc;ao e c6ncava nos prec;os dos factores. Nos varios 
modelos, a quase totalidade dos parametros e estatisticamente significativa a 
5 %. Foram ainda efectuados testes de Wald para as restric;6es estruturais de 
disjunc;ao da produc;ao, separabilidade factores produtivos/produtos e rendimen
tos de escala constantes, que foram rejeitadas a um nfvel de significancia de 
5 %, concluindo-se que nenhuma delas constitui uma representac;ao valida da 
tecnologia de produc;ao das CCAM. 

Em sfntese, a func;ao custo multiproduto translogarftmica (1) pode ser 
assumida como ajustada aos dados e capaz de traduzir, para cada ana, o 
comportamento econ6mico do conjunto das CCAM, podendo calcular-se a 
partir dela os indicadores de economias de escala e de diversificac;ao. Se
guindo o procedimento adoptado par outros autores (Akridge e Hertel, 1986; 
Rebelo, 1992) para o calculo de economias de escala especfficas (EEEi) e 
de gama (EG), utilizamos 10 % da media aritmetica ou geometrica (con
soante o ponto de aproximac;ao adoptado) como aproximac;ao para os nfveis 
nulos de produto. No quadro n.2 3 apresentam-se os valores obtidos para 
aqueles indicadores. 

(1~) Os resultados podem ser solicitados aos autores. 

123 



Esruoos DE EcoNOMIA, VOL. XVI-XVII, N. 0 2, PRIMAVERA 1997 

QUADRO N.Q 3 

Economias de escala e de gama 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Na media aritmetica: 

EEE1 .......................................... 1,08 1,07 1,06 0,76 1,01 1,05 
EEE2 .......................................... 1,65 1,68 3,42 0,16 1,08 1,05 
EEG ........................................... 1,08 1,07 1,07 1,07 1,09 1,06 
EG .............................................. -0,10 -0,11 -0,43 0,00 0,06 0,01 

Na media geometrica: 

EEE1 .......................................... 1,05 1,03 1;03 1,00 1,00 1,05 
EEE2 .......................................... 1,52 1,56 1,60 1,35 1,08 1,03 
EEG ........................................... 1 '16 1 '11 1,13 1,14 1,06 1,08 
EG .............................................. 0,05 0,03 0,02 0,08 0,04 0,03 

As economias de escala globais (EEG) traduzem o comportamento dos 
custos quando a quantidade de todos as produtos varia estritamente na mes
ma proporvao. EEG e, par definivao, igual ao inverse da soma das elasticida
des-custo de cada um dos produtos e consoante seja maior, menor au igual 
a unidade, estaremos na presenva de rendimentos de escala crescentes, 
decrescentes au constantes. Tanto na media aritmetica como na geometrica 
EEG e superior e significativamente diferente de um, situa9ao caracterizadora 
da existencia de rendimentos crescentes a escala. Anualmente e ao Iongo do 
perfodo estudado, a EEG apresenta valores relativamente estaveis; de 1990 a 
1993 as valores de EEG na media geometrica sao superiores aos obtidos na 
media aritmetica enquanto que nos dais ultimos anos tal nao acontece. 

Os indicadores de economias de escala globais sugerem, assim, que no 
perfodo 1990-1995 nao houve uma altera9ao relevante na estrategia das CCAM 
capaz de as conduzir a uma modifica9ao no comportamento dos custos. lndi
cam, igualmente, que o aumento de competitividade das caixas agrfcolas pode 
ser conseguido atraves da expansao simultanea do credito concedido e de 
outras aplica96es financeiras, au seja, atraves de um aumento de dimensao. 

As economias de escala especfficas mostram de que forma o custo total 
se modifit::aria caso aumentasse a produvao do iesimo produto com manuten
vao dos nfveis produzidos dos restantes. Localmente, EEE; e igual ao inverse 
da elasticidade-custo, au seja, ao racio entre o custo incremental media e o 
custo marginal do iesimo produto. Consoante EEE; seja maior, menor au igual 
que a unidade assim as rendimentos associados a transformavao do iesimo 
produto serao crescentes, decrescentes au constantes. 

Face aos valores de EEE; contidos no quadro n.Q 3, podemos concluir 
que, com excep9ao de 1993 e na media geometrica, as CCAM estao a ope
rar numa zona de economias de escala especfficas para as dais produtos, 
com destaque para as outras aplica96es financeiras, podendo reduzir o custo 
incremental unitario de cada um dos produtos se expandirem as respectivos 
nfveis de produ9ao. Estes resultados sao compativeis com as obtidos para 
EEG, permitindo ambos concluir que, na 6ptica dos custos, as CCAM teriam 
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todo o interesse em expandir os volumes de produc;:ao de cada urn dos pro
dutos e, simultaneamente, do seu conjunto. 

Nos casos de produ<;;ao multipla, as economias de escala associadas a 
dimensao das operac;:6es de produ<;;ao sao apenas uma das fontes de diminui
c;:ao do custo medio que a transformac;:ao simultanea de varios produtos pode 
proporcionar, podendo, igualmente, haver economias resultantes do ambito da 
actividade da empresa; sao as chamadas economias de gama ou de diversifi
cac;:ao. Existem economias de gama se a empresa conseguir produzir conjunta
mente urn grupo de produtos de forma mais econ6mica do que se os mesmos 
fossem produzidos em duas unidades (estabelecimentos) separados. 

As CCAM apresentam Indices de economias de gama bastante pr6ximas 
de zero, sendo mesmo negatives na media aritmetica para o perfodo 1990-
-1993. Este resultado nao surpreende na medida em que, como foi anterior
mente referido, a actividade produtiva das CCAM esta legalmente definida, 
funcionando as outras aplicac;:6es financeiras principalmente como forma de 
aplicac;:ao de excedentes que, de outro modo, estariam imobilizados. 

3.2. - Eficiencia produtiva 

A eficiencia na banca tern sido estudada utilizando uma enorme varieda
de de tecnicas. Tipicamente, os estudos mais recentes adoptam procedimen
tos que englobam a natureza multiproduto dos bancos e medem a eficiencia 
individual de cada instituic;:ao em relac;:ao a urn padrao constitufdo por urn 
conjunto de instituic;:6es. Berger et al (1993) fornecem uma revisao da litera
tura sabre o assunto. 

Muito sinteticamente, a eficiencia produtiva tern sido analisada recorren
do a estimac;:ao econometrica de uma func;:ao custo tronteira estocastica, em 
que o desvio entre o custo observado e o custo fronteira resulta de duas 
componentes, urn erro aleat6rio propriamente dito e ineficiencia pura. Em al
ternativa, e nem sempre com resultados concordantes com os obtidos pelo 
metoda anterior, a eficiencia produtiva tern sido estimada recorrendo a meto
dos nao parametricos, nomeadamente o metoda DEA (Data Envelopment 
Analysis), em que a programac;:ao linear e utilizada para medir a distancia das 
observac;:6es individuais em relagao a fronteira eficiente ou de «melhor prati
ca». Neste metoda, todos os desvios em relac;:ao a fronteira sao assumidos 
como resultantes apenas de ineficiencia. 

No nosso caso, para a quantificac;:ao da eficiencia produtiva global ou 
eficiencia custo (EPG) das CCAM recorremos ao metoda DEA. Para determi
nar EPG teremos de calcular o custo mfnimo de produc;:ao do vector de outputs 
de uma determinada empresa. 0 metoda DEA usa tecnicas de programac;:ao 
linear para a estimagao de fungoes (custo, no nosso caso) fronteira; empre
sas que se encontrem nos vertices desta fronteira sao consideradas eficien
tes. 0 posicionamento das outras empresas e comparado com o das de melhor 
pratica, e o grau de ineficiencia e medido em relac;:ao aquela fronteira. Este 
metoda foi proposto inicialmente par Farrel (1957), tendo sido desenvolvido 
posteriormente par Charnes et a! (1978) e Fare et a/ (1985). Este metoda foi 
aplicado ao estudo das condig6es de produgao no sector bancario americana 
por Ferrier e Lovell (1990), Aly et al (1990), Wheelock e Wilson (1995), entre 
outros, e por Canhoto (1996) e Mendes (1995) para os bancos portugueses. 
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Para o caso de urn banco que produz m produtos atraves da utilizac;:ao 
de n factores produtivos teremos que resolver o seguinte problema de progra
mac;:ao linear: 

Minw;5X'i5, sujeito a: 

YJs< = L Z5Yj5 j= 1, ... , m 
5 

X;5> = L ZsXi5 i= 1, ... , n 
5 

. Z5> = 0 S= 1, ... , N 

em que w; = prec;:o do input f, x; = input t, yj = output j, z = vector intensidade que 
permite formar combinac;:6es convexas das quantidades observadas de facto
res e produtos [z = (h ... , ZN)]; s e o fndice de empresa e N representa o 
numero de observac;:oes da amostra. 

A restric;:ao LZ = 1 permite a admissao de rendimentos de escala varia
veis- v. Afriat (1972). Este problema de programac;:ao linear e resolvido tan
tas vezes quantas o numero de observac;:oes, N no nosso caso (1 6). 

Para uma determinada empresa s que se depara com o vector de pre
c;:os w5 e que produz o vector y5, x~ * e o vector de inputs minimizador de 
custos. 0 fndice de eficiencia produtiva global pode ser calculado como 
EPG5 = W5 Xs *I Ws Xs, isto e, EPGs = custo mfnimo/custo efectivo, sendo 
(1 - EPG5) a potencial reduc;:ao, para a empresa s, do custo de produc;:ao de Ys 
em condic;:6es de eficiencia quer tecnica quer de afectac;:ao. 

A aplicac;:ao do metoda DEA forneceu os resultados gerais constantes do 
quadro 4, onde sao apresentados os valores medias anuais por regiao agri
cola bem como o total nacional. Sao de destacar, em primeiro Iugar, os redu
zidos valores do fndice de eficiencia nacional, que atinge o valor maximo de 
81 % em 1991. Este valor indica que seria possfvel, nesse ano, uma poupan
c;:a de custos de 19% (ou seja, de cerca de 12 milh6es de cantos) caso to
das as CCAM seguissem a «melhor pratica» observada naquele ano. Em 
segundo Iugar, destaca-se, pela negativa, o ano de 1992, com um fndice de 
ineficiencia media de 62,7 %. Todas as regi6es, sem excepc;:ao, sofreram que
das bastante acentuadas nos seus Indices de eficiencia neste ano, embora 
nos anos mais recentes tenha havido uma recuperac;:ao que, todavia, nao 
permitiu ainda atingir os valores de 1991 (1 7). A esta situac;:ao nao e alheia a 
evoluc;:ao recente do sector agricola portugues, que se encontra presentemen
te a recuperar economicamente do cheque sofrido nos anos de 1992 e 1993. 
Este cheque resultou dos ajustamentos subsequentes a reforma da PAC em 
1992, da abertura do mercado agricola nacional e da polftica macroeconomica 
entao seguida. Dado que os sistemas agrfcolas variam significativamente dentro 
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(1 6) 0 numero de observa96es usadas em cada ano pode ser visto no quadro n.9 1. 
(17) Exceptuam-se as caixas agrfcolas das regioes da Beira Litoral e A9ores. 
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do nosso pals, o impacte da plena integrac;ao na Comunidade Europeia foi 
diferente nas varias regi6es agrlcolas. Assim, e a tftulo exemplificativo, en
quanta as CCAM da regiao dos Ac;ores atingem os nlveis mais elevados de 
eficiencia em todos os anos da nossa amostra, com excepc;ao de 1992 em 
que apresentaram o valor mais reduzido, ja as CCAM da regiao Entre Douro 
e Minho, tipicamente das menos eficientes, apresentam o segundo maior nl
vel de eficiencia em 1992. 

QUADRO N.g 4 

Eficiencia media por regiiio agricola (em percentagem) 

Regiao agricola 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Entre Douro e Minho ....................... 67,5 76,3 42,6 69,4 75,6 74,5 
Tras-os-Montes ................................. 83,8 86,9 35,6 77,6 78,5 78,4 
Be ira Literal ....................................... 71,7 75,4 40,8 71,2 75,7 76,5 
Be ira Interior ..................................... 71,9 80,2 46,7 68,0 76,0 75,9 
Ribatejo e Oeste .............................. 72,8 81,3 32,7 76,3 75,6 74,6 
Alentejo .............................................. 83,3 85,7 33,8 75,2 76,2 77,1 
Algarve .............................................. 73,5 82,6 33,2 68,3 70,0 74,0 
A<;ores ............................................... 89,4 89,1 30,6 87,3 88,6 89,6 

Total nacional ......... 75,4 81,0 37,3 72,9 75,7 76,0 

Tambem pela negativa a regiao do Algarve merece uma referencia espe
cial. De facto, se em 1990 e 1991 os Indices de eficiencia das CCAM desta 
regiao eram dos mais elevados, a partir de 1992 a situac;ao inverteu-se com
pletamente, apresentando em 1994 e 1995 os valores mais reduzidos. A situa
c;ao das caixas agrlcolas do Algarve tem-se deteriorado muito rapidamente, 
estando algumas delas em situac;ao de falencia tecnica (1 8). 

Os quadros n.05 5 a 13 apresentam, para cada ana, o numero (e a res
pectiva percentagem) de CCAM par escal6es de eficiencia, para o total na
cional e regi6es agrlcolas. Assim, e a tftulo ilustrativo, apesar de em 1990 o 
fndice de eficiencia nacional ter sido de 75,4% (quadro n.Q 4), houve 8 caixas 
agrlcolas com lndice inferior a 50 % - representando 3,83 % do total de 209 
CCAM estudadas nesse ana- (quadro n.Q 5), estando localizadas tres delas 
na regiao de Entre Douro e Minho, duas na regiao da Beira Litoral, uma na 
regiao Beira Interior, uma na regiao do Ribatejo e Oeste e uma na regiao do 
Algarve (quadros n.05 6 a 13). Ja em 1992, 158 CCAM (mais de 75% do 
total de caixas agrlcolas do ana) conheceram Indices inferiores a 50%, sen
do 21 da regiao de Entre Douro e Minho, 19 da regiao de Tras-os-Montes, 31 
da Beira Litoral, 10 da Beira Interior, 28 da regiao Ribatejo e Oeste, 29 do 
Alentejo, 13 do Algarve e as 7 CCAM dos Ac;ores. Este ana foi, de facto, 
muito mau: 37, 58, 41 e 22 caixas agrlcolas tiveram Indices de eficiencia in
feriores a 20 %, entre 20 e 30 %, entre 30 e 40 % e entre 40 e 50 % respec
tivamente. 

(18) Sobre a situa<;ao das caixas de credito agricola mutuo em Portugal na primeira metade 
dos anos 90, v. Rebelo e Mendes (1996). 
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Classes 

G"-50 .............................................. 
50-60 .............................................. 
60-70 .............................................. 
70-80 .............................................. 
80-90 .............................................. 
90-100 ............................................ 

Total ....................... 

Classes 

0-50 .............................................. 
50-60 .............................................. 
60-70 .............................................. 
70-80 .............................................. 
80-90 .............................................. 
90-100 ............................................ 

Total ....................... 

Ntimero 

8 
17 
43 
63 
46 
32 

209 

Numero 

3 
5 

10 
9 
6 
0 

33 

QUADRO N.Q 5 

Escaloes de eficiencia (total nacional) 

1990 1991 1992 1993 

Percen-
Numero 

Percen~ 
NUmero 

Percen-
Ntimero 

Percen-
tag em tag em tagem tag em 

3,83 0 0,00 158 75,60 11 5,39 
8,13 4 1,91 22 10,53 23 11,27 

20,57 21 10,05 16 7,66 48 23,53 
30,14 74 35.41 5 2,39 56 27.45 
22,01 65 31,10 3 1.44 49 24,02 
15,31 45 21,53 5 2,39 17 8,33 

100,00 209 100,00 209 100,00 204 100,00 
- ---- - -

QUADRO N.Q 6 

Escaloes de eficiencia (regiao de Entre Douro e Minho) 

1990 1991 1992 1993 

Percen· 
Ntimero 

Percen-
NUmero 

Percen-
NUmero 

Percen-
tagem tag em tagem tag em 

9,09 0 0,00 21 63,64 4 11,43 
15,15 3 9,09 7 21,21 7 20,00 
30,30 6 18,18 4 12,12 7 20,00 
27,27 13 39,39 0 0,00 10 28,57 
18,18 8 24,24 0 0,00 4 8,57 
0,00 3 9,09 1 3,03 4 11.43 

100,00 33 100,00 33 100,00 35 100,00 

1994 

Nt.imero 
Percen-
tag em 

5 2,56 
11 5,64 
43 22,05 
67 34,36 
47 24,10 
22 11,28 

195 100,00 

1994 

NUmero 
Percen-
tagem 

0 0,00 
3 . 10,34 
6 20,69 

12 41,38 
4 13,79 
4 13,79 

29 100.00 

Ntimero 

4 
9 

46 
65 
36 
26 

186 

NUmero 

0 
3 
7 
9 
2 
4 

25 

1995 

Percen-
tagem 

2,15 
4,84 

24.73 
34,95 
19,35 
13,98 

100,00 

1995 

Percen-
tag em 

0,00 
12,00 
28,00 
36,00 

8,00 
16,00 

100,00 
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Classes 

D-50 .............................................. 
50-60 .............................................. 
60-70 .............................................. 
70-80 .............................................. 
80-90 .............................................. 
90-100 ............................................ 

Total ....................... 

Classes 

D-50 .............................................. 
50-60 .............................................. 
60-70 ....... : ...................................... 
70-80 .............................................. 
80-90 .............................................. 
90-100 .... : ....................................... 

Total ....................... 

NUmero 

0 
0 
2 
7 
7 
8 

24 
-----

NUmero 

2 
3 

12 
19 
2 
3 

41 

QUADRO N.9 7 

Escaloes de eficiencia (regiiio de Triis-os-Montes) 

1990 1991 1992 1993 

Percen~ 
Numero 

Percen-
NUmero 

Percen-
NUmero 

Percen-
tagem tagem tagem tagem 

0,00 0 0,00 19 79,17 0 0,00 
0,00 0 0,00 3 12,50 2 8,33 
8,33 0 0,00 1 4,17 4 16,67 

29,17 9 37,50 0 0,00 7 29,17 
29,17 4 16,67 1 4,17 7 29,17 
33,33 11 45,83 0 0,00 4 16,67 

100,00 24 100,00 24 100,00 24 100,00 

QUADRO N.Q 8 

Escaloes de eficiencia (regiiio da Beira Litoral) 

1990 1991 1992 1993 

Percen-
Numero 

Percen· 
Numero 

Percen-
Numero 

Percen-
tag em tag em tag em tag em 

4,88 0 0,00 31 75,61 3 6,98 
7,32 0 0,00 2 4,88 4 9,30 

29,27 10 24,39 5 12,20 9 20,93 
46,34 17 41,46 1 2,44 18 41,86 
4,88 13 31,71 1 2,44 8 18,60 
7,32 1 2,44 0 2,44 1 2,33 

100,00 41 100,00 41 100,00 43 100,00 

1994 

NUmero Percen-
Ia gem 

0 0,00 
0 0,00 
5 20,83 

10 41,67 
6 25,00 
3 12,50 

24 100,00 

1994 

Numero 
Percen-
tag em 

0 0,00 
1 2,33 

12 27,91 
14 32,56 
14 32,56 
2 4,65 

43 100,00 
- --------

1995 

NUmero 
Percen-
tagem 

0 0,00 
0 0,00 
5 22,73 
8 36,36 
5 22,73 
4 18,18 

22 100,00 

1995 

Numero 
Percen-
tag em 

0 0,00 
0 0,00 

13 30,23 
17 39,53 
7 16,28 
6 13,95 

43 100,00 
---------- ~~-
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Classes 

Q-50 ·············································· 
50-60 ·············································· 
60-70 ·············································· 
70-80 ·············································· 
80-90 ·············································· 
90-100 ......... : .................................. 

Total ....................... 

Classes 

0-50 ·············································· 
50-60 ·············································· 
60-70 .............................................. 

70-80 ·············································· 
80-90 .............................................. 

90-100 ············································ 

Total ....................... 

Numero 

1 
3 
5 
3 
3 
1 

14 

NUmero 

1 
4 

10 
11 

8 
3 

37 

QUADRO N.Q 9 

Escaloes de efich!ncia (regiiio da Beira Interior) 

1990 1991 1992 1993 

Percen-
Numero 

Percen-
NUmero 

Percen-
Numero 

Percen-
tag em tag em tagem tag em 

7,14 0 0,00 10 71,43 1 7,69 
7,14 0 0,00 0 0,00 3 23,08 

35,71 1 7,14 1 7,14 3 23,08 
21,43 6 42,86 2 14,29 4 30,77 
21,43 5 35,71 0 0,00 2 15,38 

7,14 2 14,29 1 7,14 0 0,00 

100,00 14 100,00 14 100,00 13 100,00 
-

QUADRO N.Q 10 

Escaloes de eficiencia (regiiio do Ribatejo e Oeste) 

,, 

1990 1991 1992 1993 

Percen-
NUmero 

Percen-
NUmero 

Percen-
NUmero 

Percen, 
tagem tag em tagem tag em 

2,70 0 0,00 28 75,68 0 0,00 
10,81 0 0,00 6 16,22 1 2,70 
27,03 2 5,41 2 5,41 12 32,43 
29,73 15 40,54 0 0,00 9 24,32 
21,62 14 37,84 0 0,00 11 29,73 

8,11 6 16,22 1 2,70 4 10,81 

100,00 37 100,00 37 100,00 37 100,00 

1994 

Numero 
Percen-

NUmero tagem 

0 0,00 0 
0 2,33 1 
5 27,91 3 
3 32,56 4 
2 32,56 3 
2 4,65 1 

12 100,00 12 

1994 

NUmero 
Percen-

NUmero tag em 

2 5,41 2 
2 5,41 2 
8 21,62 10 

11 29,73 11 
9 24,32 7 
5 13,51 6 

37 100,00 38 

1995 

Percen-
tag em 

0,00 
8,33 

25,00 
33,33 
25,00 

8,33 

100,00 

1995 

Percen-
tag em 

5,26 
5,26 

26,32 
28,95 
18,42 
15,79 

100,00 
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QUADRO N.Q 11 

Escaloes de eficiencia (regiao do Alentejo) 
-

1990 1991 1992 1993 

Classes 

NUmero 
Percen· 

NUmero 
Percen-

NUmero 
Percen-

NUmero 
Percen-

1agem 1agem tag em tagem 

0-50 ·············································· 0 0,00 0 0,00 29 80,56 1 2,86 
50-60 ·············································· 0 0,00 0 0,00 4 11,11 1 2,86 
60-70 ·············································· 2 5,56 1 2,78 2 5,56 12 34,29 

70-80 ·············································· 10 27,78 9 25,00 0 0,00 6 17,14 

80-90 ·············································· 15 41,67 14 38,89 0 0,00 11 31,43 

90-100 ············································ 9 25,00 12 33,33 1 2,78 4 11,43 

Total ....................... 36 100,00 36 100,00 36 100,00 35 100,00 
- -

QUADRO N.Q 12 

Escaloes de eficiencia (regiao do Algarve) 

1990 1991 1992 1993 

Classes 

Numero 
Percen-

NUmero 
Percen-

NUmero 
Percen· 

NUmero 
Percen-

tag em tag em tagem tagem 

0-50 .............................................. 1 5,88 0 0,00 13 76,47 2 12,50 

50-60 ·············································· 4 23,53 1 5,88 0 0,00 5 31,25 

60-70 ·············································· 2 11,76 1 5,88 1 5,88 1 6,25 
70-80 .............................................. 3 17,65 4 23,53 2 11,76 2 12,50 

80-90 ·············································· 4 23,53 6 35,29 1 5,88 6 37,50 

90-100 ············································ 3 17,65 5 29,41 0 0,00 0 0,00 

..... 
(A) Total ....................... 17 100,00 17 100,00 17 100,00 16 100,00 
..... - - - -·.....J 

1994 

NUmero 
Percen-
tag em 

0 0,00 
3 9,09 
7 21,21 

12 36,36 
6 18,18 
5 15,15 

33 100,00 

1994 

NUmero 
Percen-
tag em 

3 18,75 
2 12,50 
0 0,00 
5 31,25 
5 31,25 
1 6,25 

16 100,00 

NUmero 

0 
3 
6 

13 
5 
5 

32 

NUmero 

2 
0 
2 
3 
6 
0 

13 

1995 

Percen-
tag em 

0,00 
9,38 

18,75 
40,63 
15,63 
15,63 

100,00 

1995 

Percen-
tagem 

15,38 
0,00 

15,38 
23,08 
46,15 

0,00 

100,00 
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QUADRO N.Q 13 

Escaloes de eficiencia (regiiio dos A,.:ores) 

1990 1991 1992 

Classes 

NUmero Percentagem NUmero Percentagem NUmero Percentagem 

0-50 ......................................... 0 0,00 0 0,00 7 100,00 
50-60 ......................................... 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
60-70 ......................................... 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
70-80 ......................................... 14,29 14,29 0 0,00 
80-90 ......................................... 14,29 1 14,29 0 0,00 
90-100 ....................................... 5 71,43 5 71,43 0 0,00 

Total ..................... 7 100,00 7 100,00 7 100,00 

Na tentativa de averiguar da «estabilidade» dos rankings das CCAM ao 
Iongo dos anos em estudo, seleccionou-se o subconjunto das 173 caixas que 
se mantiveram em funcionamento durante os seis anos. Ap6s a sua ordena
<;:ao anual por ordem crescente dos Indices de eficiencia, calculou-se a dife
ren<;:a de ranking em cada dois anos consecutivos. 37 destas CCAM conhe
ceram uma altera<;:ao das suas posi<;:6es relativas superior a 100 lugares em 
dois ou mais anos, enquanto apenas 25 delas nao alteraram o seu ranking 
em mais de 50 lugares em nenhum dos anos. A maior parte dos grandes 
saltos ocorreu de 1991 para 1992 e deste para 1993, dando uma ideia preci
sa das CCAM que, em termos relatives, mais foram afectadas por aqueles 
anos de crise. Por ano, houve 13 caixas agrfcolas que saltaram mais de 100 
posi<;:6es de 1990 para 1991, 40 CCAM de 1991 para 1992, 51 de 1992 para 
1993, enquanto de 1993 para 1994 apenas 10 conheceram saltos daquela 
magnitude e nenhuma de 1994 para 1995. 

A media das diferen<;:as anuais de ranking por CCAM permite-nos identi
ficar as regi6es agrlcolas mais afectadas pelas altera<;:6es de posicionamento 
relative. Assim, nas regioes de Tras-os-Montes e Alentejo houve mais CCAM 
com media negativa (significando que pioraram a sua posi<;:ao no ranking) do 
que com media positiva; ja nas regi6es da Beira Literal e Ribatejo e Oeste se 
passou o inverse. Nas restantes regi6es os resultados nao se revelaram con
clusivos. 

Na tentativa de encontrar uma explica<;:ao para os lncices de eficien
cia produtiva ou, pelo menos, detectar variaveis que com eles estejam rela
cionadas, foram calculados coeficientes de correla<;:ao, para todas as CCAM 
e todos os anos, entre o lndice EPG e algumas variaveis caracterizadoras 
da actividade das caixas. Os resultados encontram-se sumariados no qua
dro n.Q 14. 

Apenas um dos coeficientes nao e significative a 5 % - a correla<;:ao entre 
os actives por trabalhador e EPG para o ano de 1992 -, sugerindo uma de
pendencia linear entre as variaveis consideradas e o lndice de eficiencia pro
dutiva global. Quanta maior a produ<;:ao por trabalhador, maior sera a eficien
cia produtiva; apesar desta ultima ser medida na 6ptica do custo, este resultado 
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QUADRO N.Q 14 

Coeficientes de correla~iio (estatfstica t entre parentesis) 

Classes 1990 

Act/Trab e EPG ......................... 0,148 
(2,15) 

DOIDT e EPG ........................... -0,237 
(-3,51) 

Cred/DT e EPG ......................... 0,655 
(12,46) 

DT/Act e EPG ........................... -0,584 
(-10,34) 

Notas: 

Act= activo total lfquido. 
Trab = numero de trabalhadores. 
DO = depositos a ordem. 
DT = depositos totais. 
Cred = credito concedido. 

1991 1992 

0,261 0,032 
(3,90) (0,46) 

-0,346 0,260 
(-5,31) (3,87) 

0,510 -0,609 
(8,54) (- 11 ,06) 

-0,348 -0,231 
(-5,35) (-3,41) 

EPG = fndice de eficiencia produtiva global. 

1993 1994 

0,161 0,444 
(2,32) (6,88) 
n.d. n.d. 

0,857 0,394 
(23,61) (5,95) 
-0,407 -0,725 
(-6,33) (-14,63) 

1995 

0,485 
(7,53) 
n.d. 

0,348 
(5,03) 

-0,640 
(- 11 ,29) 

t critico para 207, 202, 193 e 184 graus de liberdade e nfvel de significancia de 
5%- 1 ,97. 

indica que a mesma quantidade de factor produtivo permite obter uma maior 
quantidade de produto (1 9), aumentando portanto a eficiencia. ldentica conclu
sao se pode retirar da correlagao entre o grau de conversao dos depositos 
(um dos factores produtivos) em credito (um dos produtos) e EPG, com ex
cepgao do ana de 1992. A explicagao para o sinal contrario ao esperado para 
esta correlagao naquele ana podera encontrar-se nas dificuldades verificadas 
no sector agricola. De facto, a crise verificada neste sector em 1992 teve como 
consequencia, a nfvel das CCAM, um aumento dos volumes de credito con
cedido que se veio a revelar - principalmente no ana seguinte - como nao 
recuperavel. Ao mesmo tempo comegou a manifestar-se a tendencia para que 
os nfveis de depositos (e, par conseguinte, de poupangas dos agricultores 
associados das CCAM) nao crescessem aos ritmos a que tinham vindo a 
crescer anteriormente, contribuindo para o choque a que as caixas agrfcolas 
foram sujeitas. 

No que respeita ao peso dos depositos totais nos activos, a correlagao 
negativa com EPG podera estar relacionada com os nfveis de solvencia das 
CCAM na medida em que aumentando aquele peso diminuira o funding das 
caixas atraves de capitais proprios, colocando em perigo a capacidade de 
sobrevivencia da instituigao. Ja no que toea ao peso dos depositos a ordem 
nos depositos totais (a cuja informagao so tivemos acesso para os tres pri
meiros anos), o sinal negativo do coeficiente de correlagao obtido para 1990 

(19) Nii.o esquecer que os dais produtos considerados (credito e outras aplicagoes de curta 
prazo) representam o grosso dos activos de uma caixa agricola. 
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e 1991 e contrario ao esperado. Com eteito, a substituigao de recursos mais 
caros (depositos a prazo) por recursos mais baratos (depositos a ordem) tara 
aumentar o valor daquele racio, contribuindo para a diminuic;:ao de custos (e 
consequents aumento dos nfveis de eticiencia custo) para um dado nfvel de 
produc;:ao. 

4 - Conclusoes 

Neste estudo procuramos avaliar as condig6es de produc;:ao das caixas 
de credito agrfcola mutua integradas no sistema de credito agrfcola mutua em 
Portugal, na primeira metade dos anos 90. Os resultados obtidos permitem 
concluir que, na optica dos custos, as CCAM teriam todo o interesse em 
expandir os seus volumes de produc;:ao, aumentando por consequencia a sua 
dimensao, ja que se encontram em situagao de economias de escala. As 
alterag6es legislativas que surgiram nos ultimos anos, permitindo o alargamento 
do ambito de intervengao comercial das caixas agrfcolas, bem como a possi
bilidade de tus6es entre estas instituic;:6es resultarem numa caixa cuja activi
dade nao se cantina ao maximo de tres concelhos limftrotes, toram pequenos 
passes nesse sentido. 

Por outro lado e considerando 1992 um ano de excepc;:ao, os Indices de 
eticiencia produtiva sugerem que, caso todas as caixas de credlto agrfcola 
pudessem adoptar o comportamento tecnico e economico das instituic;:6es de 
melhor pratica, poderia ser obtida uma poupanc;:a de custos variaveis da or
dem dos 19 %-27 %. Nem todas as regi6es agrfcolas se deparam com as 
mesmas condig6es produtivas, sendo diterentemente sensfveis a conjuntura. 
As regi6es de Tras-os-Montes e Alentejo pioraram a sua posic;:ao no ranking, 
enquanto as regi6es da Beira Literal e Ribatejo e Oeste viram a sua posic;:ao 
relativa melhorada. 

Estes resultados, contudo, terao de ser encarados com algum cuidado. 
lsto porque o metoda utilizado (DEA) identitica toda a diterenc;:a entre os va
lores observados e os valores da tronteira estimada apenas com ineticiencia, 
quando poderao existir alguns tactores aleatorios e ainda outros que escapam 
ao controlo dos agentes decisores e que se traduzirao na impossibilidade de 
localizac;:ao na tronteira eticiente. As imperfeic;:6es dos mercados de tactores, 
em particular a menor tlexibilidade do mercado de trabalho, nao permitirao que 
todas as empresas adoptem o comportamento dos bancos de melhor pratica. 
Outros metodos de estimac;:ao que permitam a considerac;:ao destes aspectos 
nao controlaveis pela empresa tornam-se assim necessaries. E este o trabalho 
que estamos a desenvolver. Da comparac;:ao de metodos alternatives aplica
dos a mesma base de dados podera ou nao resultar a contirmagao dos resul
tados apresentados. 

Nao gostarfamos de terminar sem reterir que as conclus6es retiradas neste 
estudo poderiam ser certamente enriquecidas com a inclusao de intormac;:ao 
de natureza extracontabilfstica, principalmente aspectos relacionados com di
reitos de propriedade, processes de decisao, organizac;:ao e gestae das cai
xas de credito agrfcola mutua. lntormagao apenas possfvel de obter por inqui
rigao directa, trabalho que podera vir, tuturamente, a ser etectuado. 
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