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Resumo Geral 
O setor agropecuário é de grande relevância para economia brasileira, 

notadamente quanto a geração de divisas mediante exportações. Em Mato Grosso 

do Sul (MS) sua importância é destacada na composição do Produto Interno Bruto 

(PIB) e quanto a geração de emprego. Entretanto, municípios sul-mato-grossenses 

ainda carecem de melhorar seus índices de desenvolvimento e o setor agropecuário 

é fundamental para esta evolução. Criado com esse objetivo, o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) é uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento agropecuário e social. Mensurar quais 

resultados são obtidos com a aplicação dos recursos do fundo é imperativo. Este 

trabalho teve como objetivo medir e analisar os níveis de eficiência do FCO quanto 

a geração de emprego e renda, por município do estado de MS. Foi utilizada a 

técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA) modelo BCC orientada a output. O 

período analisado foram os anos de 2015, 2016 e 2017. Os inputs utilizados foram 

volumes contratados pelo do FCO, por município, obtidos por meio de relatórios 

disponibilizados pelo Banco do Brasil S.A. Já os outputs foram as variações de 

emprego e renda, por município, obtidos por meio do Relatório Anual de 

Informações Sociais (RAIS). Logo, as Unidades Tomadoras de Decisão (DMUs) 

foram todos os municípios do estado. A pesquisa desenvolvida segue a linha de 

Gestão da Produção Agropecuária e Agroindustrial. Os resultados da pesquisa 

demonstram que nenhum município atingiu os dois maiores grupos de eficiência, 

Eficiente e Alta Eficiência. 76 municípios foram classificados como de Média 

Eficiência. Apenas 01 município foi enquadrado como de Baixa Eficiência. O 

município de maior índice de eficiência no período foi Itaporã, com índice de 

0,83786. Tais resultados demonstram que nenhum município foi capaz de manter 

altos níveis de eficiência quanto a utilização dos recursos do FCO para a geração 

de emprego e renda no período pesquisado. 

Palavras-Chave: Eficiência, Crédito Rural, Geração de Emprego, Desenvolvimento 

Regional, Análise Envoltória de Dados (DEA). 
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1. General Summary 

The agricultural sector is of great relevance to the Brazilian economy, 

especially in terms of foreign exchange generation through exports. In Mato Grosso 

do Sul (MS) its importance is highlighted in the composition of Gross Domestic 

Product (GDP) and in terms of employment generation. However, municipalities in 

Mato Grosso do Sul still need to improve their development rates and the agricultural 

sector is fundamental for this evolution. Created for this purpose, the Midwest 

Constitutional Financing Fund (FCO) is an important tool for agricultural and social 

development. Measuring which results are obtained through the application of fund 

resources is imperative. This study aimed to measure and analyze FCO efficiency 

levels in terms of job and income generation by municipality of the state of MS. The 

output-oriented Data Envelopment Analysis (DEA) model BCC was used the period 

analyzed were 2015, 2016 and 2017. The inputs used were volumes contracted by 

the FCO, by municipality, obtained through reports provided by Banco do Brasil SA. 

The outputs were changes in employment and income by municipality, obtained 

through the Annual Report on Social Information (RAIS). Therefore, the Decision 

Making Units (DMUs) were all municipalities of the state. The research developed 

follows the line of Management of Agricultural and Agroindustrial Production. The 

survey results show that no municipality reached the two largest efficiency groups, 

Efficient and High Efficiency. 76 municipalities were classified as Medium Efficiency. 

Only 01 municipality was classified as Low Efficiency. The municipality with the 

highest efficiency index in the period was Itaporã, with an index of 0.83786. These 

results show that no municipality was able to maintain high levels of efficiency 

regarding the use of FCO resources for job and income generation in the surveyed 

period. 

Keywords: Efficiency, Rural Credit, Employment Generation, Regional 

Development, Data Envelopment Analysis (DEA). 
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2. Introdução Geral 

A partir de meados do século XX a sociedade brasileira vem sofrendo 

grandes transformações em seu perfil, saindo de uma população de maioria rural 

para predominantemente urbana. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) ainda no ano de 1970 o Brasil possuía 55,9% de sua 

população vivendo nas cidades, em 2010 esse percentual já era de 84,4%. Mesmo 

em uma região agrícola como a do Centro-Oeste este movimento também ocorreu. 

No mesmo período a população urbana da região saltou de 48,1% para 88,8% 

(BRASIL, 2010). 

Porém mesmo ocorrendo esta migração do campo para a cidade, o país 

deixou a posição de importador de alimentos para se tornar um dos maiores 

produtores e exportadores de alimentos do mundo. Atualmente, o Brasil tem posição 

de destaque nas exportações de diversos produtos agrícolas como soja, etanol, 

açúcar, carnes, suco de laranja, café e produtos florestai. O principal destino dos 

produtos agrícolas nacionais é a China. Em 2018 as exportações para o país 

asiático representaram 35,1% do total exportado, seguido pela Europa e Estados 

Unidos com 13% e 6% respectivamente (CEPEA, 2018). 

Segundo dados do Ministério da Agricultura a participação relativa do 

agronegócio nas exportações totais do país foi de 42,4% em 2018. O volume total 

de exportações somou U$ 101,69 bilhões no ano. Já as importações totalizaram U$ 

14,04 bilhões, gerando um superávit na balança comercial de mais de U$ 87,65 

bilhões no ano de 2018. Para se ter uma ideia da representatividade do setor para 

a balança de pagamentos nacional, o somatório total de importações em 2018 foi 

de US$ 167,19 bilhões, ou seja, somente as exportações agropecuárias teve 

participação relativa em 60,82% desse valor (BRASIL, 2018). 

Além das exportações, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (CEPEA), em 2017 o agronegócio nacional foi responsável por 

21,6% do PIB e 20,1% dos empregos do país, demonstrando a relevância do setor 

para a economia nacional (CEPEA, 2018). 

Quando observado o caso da economia do estado de Mato Grosso do Sul a 
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relevância do agronegócio também é destacada. Frainer et al. (2018) argumentam 

que o setor agropecuário tem papel de destaque na economia do estado, 

funcionando como uma espécie de articulador econômico. Pois possui alta 

influência para os demais setores econômicos, sendo capaz de interferir tanto nos 

níveis de crescimento como no desenvolvimento regional. 

Segundo Buainain et al. (2013) este exponencial crescimento do setor 

agropecuário não ocorreu por acaso. Em artigo intitulado “Sete teses sobre o mundo 

rural brasileiro” os autores elencam as razões que elevaram o agronegócio e 

também o Brasil a esta posição de destaque. Para os autores o Brasil, de modo 

consciente e coordenado, não somente aproveitou, mas como foi protagonista, da 

chamada Revolução Verde. Em meio a essa revolução diversos paradigmas da 

produção agrícola foram alterados, especialmente o incremento de produtividade, 

com o uso de pacotes tecnológicos, e o cultivo no cerrado, prática anteriormente 

inviável. 

Ainda segundo os autores esta estratégia nacional teve como inspiração o 

modelo americano de agricultura. Baseado em um tripé indissolúvel de crédito rural 

subsidiado, extensão rural e pesquisa agrícola por instituições públicas. Este 

modelo aproveitou do conceito de agronegócio estabelecido por Davis e Goldberg 

(1957) que engloba além da produção propriamente dita, toda a cadeia de valor 

desde insumos, passando por produção, distribuição, armazenagem e 

processamento. 

Entretanto, dentre as sete teses levantadas por Buainain et al. (2013), 

também chamam a atenção os problemas e desafios ligados ao mundo do agro, 

como o desenvolvimento agrário bifronte. Para os autores o funcionamento 

agropecuário brasileiro permite a coexistência de dois tipos de propriedades rurais 

distintas entre si. 

Por um lado, poucas propriedades rurais altamente tecnificadas, 

responsáveis pelo maior volume e valor de produção agrícola, inclusive para 

exportação. E, de outro lado, um grande número de pequenas e médias 

propriedades que cada vez mais perdem poder de geração de renda. Segundo os 
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autores esta dualidade na produção e na dinâmica agropecuária leva a 

concentração da produção e marginaliza populações rurais, reforçando o 

empobrecimento e o êxodo rural. 

Assim, pela importância relativa do agronegócio para as economias e 

sociedades brasileira e sul-mato-grossense, se torna fundamental o conhecimento 

da dinâmica existente entre produção agropecuária e o progresso social. Porém 

como o tema é amplo, complexo e controverso é importante o estabelecimento de 

focos de atuação da pesquisa. Este foi o norteador para a concepção do presente 

trabalho. 

Primeiramente focando em um dos tripés apontados por Buainain et al. 

(2013), o qual seria o crédito rural. Este item também se mostrou de grande 

relevância para outros autores como Ramos e Martha Júnior (2010), Leite e Wesz 

Júnior (2015), Moura (2016) e Eusébio (2017). Posteriormente observando dentre 

as alternativas de crédito para produtores rurais sul-mato-grossenses qual ainda 

necessitava de estudos sobre sua utilização, assim chegando ao Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). E, por fim, concluindo que 

tal pesquisa poderia auxiliar no debate sobre o papel do crédito rural no combate à 

pobreza rural e ao desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul. 

Segundo a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) a 

desigualdade regional é resultado da dinâmica assimétrica do crescimento 

capitalista, que se concentra em alguns espaços, enquanto condena outros à 

estagnação e ao desperdício de fatores produtivos, tornando-se assim um entrave 

ao processo de desenvolvimento (BRASIL, 2007). 

Furtado (1974) ressalta que o fosso interno de desenvolvimento de uma 

nação é mais prejudicial do que o fosso entre as nações. Isso porque a 

concentração de renda, portanto capacidade de consumo, marginaliza regiões e 

sua população. Desse modo, a eliminação ou mesmo redução das diferenças 

regionais demandam, como preconizado por Furtado (1992), um esforço acadêmico 

na descoberta das causas e proposições de soluções para esta dualidade, além de 

um engajamento coordenado entre governos e sociedade. 
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Assim, com o objetivo de estimular financeiramente a diminuição das 

desigualdades regionais brasileiras, foram criados, a partir da Constituição Federal 

de 1988, três Fundos Constitucionais de Financiamento: o do Norte, do Nordeste e 

do Centro-Oeste. Operacionalizados, respectivamente, pelo Banco da Amazônia, 

Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. O foco de atuação dos fundos é o 

financiamento de projetos voltados ao desenvolvimento produtivo e 

consequentemente a diminuição das desigualdades regionais (BRASIL, 1988). 

Sobre o papel do crédito no processo de crescimento e desenvolvimento de 

uma nação, região ou organização, Moura (2016) e Eusébio (2017) destacam o 

trabalho de Joseph Schumpeter, que em 1911, com o lançamento da obra “A Teoria 

do Desenvolvimento Econômico”, iniciou as bases teóricas modernas sobre a 

importância do crédito. Demonstrando que o alinhamento entre o espírito inovador 

do empresário aliado à capacidade avaliativa de projetos por parte dos 

intermediários financeiros levaria ao crescimento e ao desenvolvimento econômico, 

tornando o crédito um fator preponderante para tal. 

Mais tarde, com os estudos originados por Stiglitz e Weiss (1981) sobre os 

modelos de racionamento de crédito (MCR) e os avanços teóricos empreendidos 

pelos novos keynesianos, conheceu-se melhor a relação entre crédito, produção e 

desenvolvimento. 

Moura (2016), utilizando o teste de causalidade de Granger, identificou nexo 

causal entre o crédito rural e crescimento agropecuário. De modo semelhante 

Eusébio (2017) encontrou impactos positivos e significativos na produção 

agropecuária em virtude do acesso a crédito, tanto em pequenas propriedades 

familiares quanto em produtores ditos empresariais. 

Todavia, o mercado de crédito não é isento de problemas, muito pelo 

contrário. Diversos autores têm se debruçado a estudar os principais problemas e 

defeitos nos mercados de crédito e sua influência nos níveis micro e 

macroeconômicos. Dentre eles Akerlof (1978), Spence (1974), Stiglitz e Weiss 

(1981), Dow e Fuentes (2006), Frascaroli et al. (2010) e Crocco et al. (2011). 

O trabalho de Akerlof (1970), com a apresentação de sua “Teoria dos 
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Limões”, iniciou os estudos sobra a assimetria da informação com um estudo de 

caso sobre a venda de carros usados nos Estados Unidos. Para o autor as 

informações disponíveis pelos vendedores e os compradores de carros são 

diferentes. Pois o primeiro conhece melhor o produto que está vendendo, ou seja, 

detém maior quantidade e melhor qualidade de informação. Assim, esta assimetria 

afeta o mercado, pois ambos os atores começam a mudar seu comportamento em 

virtude da diferença de informações existentes, surgindo comportamentos de 

oportunismo e/ou mecanismos de defesa. 

Foi a partir do conceito de assimetria de crédito que Stiglitz e Weiss (1981) 

desenvolveram a possibilidade de equilíbrio de mercado em virtude do 

racionamento de crédito. Segundo os autores os tomadores de empréstimos têm 

melhores informações sobre seus projetos que os emprestadores. Entretanto, estes 

últimos buscam maximizar suas taxas de retorno sobre o capital. 

Tal situação pode levar a dois problemas: a seleção adversa e o efeito 

incentivo. No primeiro caso seria o risco de os emprestadores escolherem projetos 

com altas taxas de riscos. Já o efeito incentivo seria a situação em que os tomadores 

seriam incentivados a elaborarem projetos com maiores taxas de retorno projetada, 

porém com maiores riscos de insucesso. 

Considerando que o desemprego é um dos principais problemas que afeta 

tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento, e é um dos 

principais fatores que determinam os níveis de pobreza (IBGE, 2002). O presente 

trabalho, visando identificar qual a eficiência do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO) no estado de Mato Grosso do Sul, optou por 

medir e analisar o nível de eficiência sob a ótica da geração de emprego e renda 

por município do estado. Para isso foi utilizada a técnica de Análise Envoltória de 

Dados (DEA), que considerou como variáveis de entrada os valores de 

financiamento concedidos, através do FCO, por município, nos anos de 2015, 2016 

e 2017, e como variável de saída a geração de emprego e renda, por município, no 

mesmo período. 

3. Revisão de Literatura 
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Esta sessão está subdividida em três subseções com o objetivo de facilitar o 

embasamento e a compreensão teórica do trabalho. Sendo que a primeira relata o 

papel crédito e os principais problemas relacionados ao bom funcionamento do 

mercado de crédito. Nela também é relatada a importância histórica do Crédito Rural 

para o desenvolvimento agropecuário brasileiro. A segunda sessão tem como 

objetivo contextualizar a concepção e a criação do Fundo Constitucional de 

Desenvolvimento do Centro-oeste (FCO) bem como sua relevância para o estado 

de Mato Grosso do Sul. Por fim, a terceira sessão apresenta os conceitos de Análise 

Envoltória de Dados (DEA) e sua aplicabilidade ao presente trabalho. 

 

3.1 Crédito Rural e Produção Agropecuária Brasileira 

Em economias modernas como a brasileira nem sempre os produtores são 

capazes de financiar totalmente sua produção por meio de recursos próprios. 

Fatores como altos valores para investimento, fluxos de caixa, atividades 

concorrentes e o próprio risco da atividade podem ser limitantes à capacidade 

financeira dos produtores. Por isso uma boa gestão financeira, dentro de um 

mercado de crédito equilibrado, torna-se fundamental para a expansão de qualquer 

atividade empresarial incluindo a agropecuária. 

Não por acaso, a história da produção agropecuária brasileira é fortemente 

influenciada pelo mercado de crédito agrícola, principalmente a partir da década de 

1960. Deste modo, o conhecimento e a análise do mercado de crédito agrícola 

nacional ganham grande importância. 

Moura (2016) e Eusébio (2017) destacam que o trabalho de Joseph 

Schumpeter com o lançamento, em 1911, da obra “A Teoria do Desenvolvimento 

Econômico”, iniciou as bases teóricas modernas sobre correlação existente entre 

mercados financeiros, acesso ao crédito e o desenvolvimento econômico. 

Demonstrando que o alinhamento entre o espírito inovador do empresário aliado a 

capacidade avaliativa de projetos por parte dos intermediários financeiros levaria ao 

crescimento e desenvolvimento econômico, logo à eficiência do mercado de crédito 

torna-se um fator central na economia capitalista. 
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Os autores destacam que para Schumpeter, o empresário, buscando novas 

formas de inovação produtiva, muitas vezes encontrará crédito junto aos 

intermediários financeiros para viabilizar a execução de seus projetos. Já os 

intermediários financeiros, ou simplesmente agentes de crédito, por sua aversão ao 

risco, buscarão sempre projetos com maior viabilidade de retorno, portanto menor 

risco de calote. Tal processo levaria ao progresso tecnológico e produtivo com maior 

eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Entretanto esse fluxo natural começa a ser questionado à medida em que 

avançam as análises sobre os mercados de capitais e sua relação com a produção. 

A partir dos avanços teóricos empreendidos pelos novos e principalmente pós 

keynesianos depois da crise de 1929 e da segunda guerra mundial, juntamente com 

os estudos originados por Akerlof (1978), Spence (1974) e Stiglitz e Weiss (1981) 

sobre a assimetria de informações e os modelos de racionamento de crédito (MCR) 

conheceu-se melhor a relação entre crédito, produção e desenvolvimento. 

Crocco, et al. (2011) reforçam que Keynes e os autores pós-keynesianos 

classificaram as economias modernas como economias monetárias, destacando 

que a moeda, o crédito e os bancos têm função central neste tipo de economia. 

Segundo os autores esse conceito de economia monetária avançou para o conceito 

de economias monetárias de produção, onde o crédito permite a concretização de 

investimentos em um ambiente complexo e de incertezas. Assim, este pensamento 

econômico diverge do pensamento econômico clássico que entende a moeda 

somente como meio de troca, para o qual o crédito tem apenas o papel de 

determinar o nível geral de preços. 

Entretanto foi com o trabalho de Akerlof (1978), com a divulgação de sua 

“Teoria dos Limões”, que se iniciou os estudos sobre a assimetria de informações. 

Seu estudo foi baseado em um problema empírico sobre a venda de carros usados 

nos Estados Unidos. A expressão “limões” no contexto americano quer dizer um 

mal negócio, comparável a expressão brasileira “abacaxi”. Portanto Akerlof 

desenvolve sua teoria fazendo um paralelo com o comércio de carros usados, onde 

um bom carro representaria um bom negócio e um carro de baixa qualidade 
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representaria um mal negócio, portanto um limão. 

Para Akerlof (1978) as informações disponíveis pelos vendedores de carros 

e os compradores são diferentes. Pois o primeiro conhece melhor o produto que 

está vendendo, ou seja, detém maior quantidade e qualidade de informação. A 

diferença entre o nível de informação dos atores ele chamou de asymmetric 

information, ou assimetria de informação. Esta assimetria afeta o mercado como um 

todo, pois ambos os atores começam a mudar seu comportamento em virtude da 

diferença de informações existentes, surgindo comportamentos de oportunismo 

e/ou mecanismos de defesa. E estes comportamentos acabam interferindo nos 

preços e na dinâmica do mercado. 

A partir do conceito de assimetria de crédito, Stiglitz e Weiss (1981) 

desenvolvem a possibilidade de equilíbrio de mercado em virtude do racionamento 

de crédito. Segundo dos autores os tomadores de empréstimos têm melhores 

informações sobre seus projetos e emprestadores detém um nível menor de 

informações. Entretanto, estes últimos buscam maximizar suas taxas de retorno 

sobre o capital. Tal situação pode levar a dois problemas: a seleção adversa e o 

efeito incentivo. 

Para Stiglitz e Weiss (1981) o primeiro caso seria a possibilidade de os 

emprestadores escolherem projetos com altas taxas de riscos. Como eles detém 

informações incompletas sobre os projetos a serem analisados, acabam 

aumentando as taxas de juros para todos os casos. Esta ação acaba excluindo 

projetos com taxas de retorno mais modestas, porém, normalmente com menores 

probabilidades de insucesso. Sendo selecionado, assim, projetos com maiores 

taxas de retorno projetada, entretanto também com maiores probabilidades de 

insucesso. 

Já o efeito incentivo seria a situação em que os emprestadores aumentam 

as taxas de juros para concessão de empréstimos. Esta situação poderia afastar os 

projetos de menor rentabilidade projetada e menores probabilidades de insucesso. 

Assim, os tomadores seriam incentivados a elaborarem projetos com maiores taxas 

de retorno projetada, porém com maiores riscos de insucesso. 
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Por sua vez Crocco et al. (2011) ampliam a discussão sobre a problemática 

da assimetria das informações, sob a ótica da seleção adversa e do efeito incentivo, 

baseados nos estudos de Wolfson (1996). Onde a seleção adversa é a situação 

onde os tomadores de crédito com maior propensão ao pagamento de maiores 

taxas de juros são também aqueles com projetos de maior risco. Já o efeito incentivo 

é a hipótese de os tomadores serem induzidos a optarem por projetos com maiores 

margens de retorno ao se defrontarem com elevadas taxas de juros, entretanto 

estes projetos também são aqueles de maiores riscos. 

Frascaroli et al. (2010) acrescentam que o problema de assimetria de 

informações, bem como os problemas de seleção adversa e risco moral, evidenciam 

a incapacidade dos emprestadores em avaliar e acompanhar corretamente os 

projetos financiados. Esta incapacidade acaba influenciando negativamente todo o 

mercado de capitais e consequentemente os demais setores econômicos. 

Desse modo, com os trabalhos de Akerlof (1978) sobre a assimetria de 

informações e o trabalho de Stiglitz e Weiss (1981) e seu modelo de racionamento 

de crédito (MCR) além dos avanços teóricos do novo-keynesiano e pós-keynesiano, 

foi possível reconhecer que falhas do próprio mercado levam ao equilíbrio do 

mercado, sem correspondência com a oferta e demanda de capital. 

Ainda segundo Crocco et al. (2011) trazendo à luz os conceitos de Sheila 

Dow e agregando ao conceito de liquidez keynesiana com elementos da Teoria da 

Causação Cumulativa e da Dependência, evidenciam que em regiões periféricas há 

maior racionamento de crédito em virtude da aversão ao risco dos agentes de 

crédito. Esta aversão ao risco faz com que os agentes de crédito prefiram ativos de 

maior liquidez, portanto uma opção perfeitamente viável é permanecer com um 

estoque de moeda para aproveitar possíveis oportunidades futuras de 

investimentos mais seguros. Entretanto a autora demonstra que, assim como em 

momento de crises, as incertezas são condições naturalmente presentes em 

regiões periféricas e tais condições levariam a um ciclo vicioso na oferta de crédito 

e, portanto, ao processo de estagnação da região. 

Frascaroli et al. (2010) analisando o mercado de capitais brasileiro em 
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comparação aos mercados de capitais de economias semelhantes, destacaram 

que, mesmo após a operacionalização dos Fundos Constitucionais, a relação 

Crédito/PIB nas últimas décadas ainda é baixa e declinante. Segundo os autores as 

taxas de juros do mercado de crédito brasileiro são elevadas, especialmente os 

valores de spread bancário, além da maturidade das operações serem muito curtas. 

Ainda para os mesmos autores a concessão de crédito privado é sensível à 

variação positiva da Taxa Selic-Over. Tal fato conduz ao problema descrito por 

Akerlof (1978), onde com a elevação da taxa básica de juros (Taxa Selic-Over) os 

bancos seriam obrigados a também elevar suas taxas para a concessão de 

empréstimos. Este aumento diminuiria a viabilidade de projetos com menores 

projeções de rentabilidade, projetos estes mais seguros, restando, assim, projetos 

de maior rentabilidade projetada, porém com maiores taxas de risco. 

Segundo a constatação de Frascaroli et al. (2010) em linha com as teorias 

demostradas por Akerlof (1978) e Stiglitz e Weiss (1981), tal problema gera uma 

desorganização no mercado de crédito brasileiro. Deste modo os agentes 

financeiros por sua aversão ao risco e diante de informações assimétricas, tendem 

a restringir ainda mais a oferta de crédito. Esta dinâmica gera dificuldades para o 

desenvolvimento econômico em ambientes de relativa incerteza. Sejam incertezas 

ocasionadas por crises, introdução de novas atividades econômicas ou ainda em 

regiões periféricas. Visto que, normalmente, essas regiões não possuem uma 

estrutura de serviços financeiros plenamente desenvolvidos que atenda todos os 

agentes produtivos. 

Em uma análise sobre o papel do crédito rural para a expansão do 

agronegócio brasileiro, Leite e Wesz Júnior (2015) apresentam análise sobre 

acesso e montantes financiados pelos estabelecimentos rurais, tendo como fonte 

de dados os Censos Agropecuários elaborados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Os autores demostram o significativo crescimento 

da cobertura de crédito rural após a edição da Lei n. 4.829/65 que instituiu o Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR) em 1965, conforme figuras 1 e 2. 

Segundo Leite e Wesz Júnior (2015) bem como para Ramos e Martha Júnior 
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(2010) e Buainain et al. (2013) a implementação do SNCR teve papel central na 

expansão e no desenvolvimento da agropecuária nacional, pois possibilitou o 

financiamento das atividades agrícolas a taxas de juros compatíveis com a 

rentabilidade e com os riscos associados a este tipo de produção. O efeito do SNCR 

para a ampliação do crédito rural disponível e do número de estabelecimentos 

atendidos pode ser observado através das figuras 1 e 2. 

 

 

Figura 1. Percentual de Estabelecimentos agropecuários com acesso ao 

Financiamento. 

Fonte: Adaptado de Leite e Wesz Júnior (2015), com dados de censos agropecuários – 

IBGE. 

 

Conforme apresentado na figura 1, o percentual de propriedades rurais com 

acesso a financiamento em 1960 era de apenas 8,2% chegando a 21% em 1980. O 

crescimento ocorreu baseado em uma política governamental expansionista de 

crédito, onde o governo central era a principal origem dos recursos. Esta política 

perdurou até meados da década de 1980 quando ocorreu a intensificação da crise 

fiscal do estado brasileiro. O menor percentual de estabelecimentos com acesso ao 

crédito rural foi em 1996 que também foi o ano com o menor valor de contrações 

como demonstrado na figura 2. 
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Figura 2. Valor total do financiamento, bilhões de reais, valores constantes a 2012. 

Fonte: Adaptado de Leite e Wesz Júnior (2015), com dados de censos agropecuários 

IBGE. 

 

A figura 2 demonstra os volumes contratados de crédito rural, em bilhões de 

reais, com valores corrigidos a 2012. Ela apresenta o mesmo perfil de expansão e 

contratação de financiamentos rurais a partir da implementação da SNCR, em 1965. 

Em meados da década de 1980, mais precisamente no ano de 1985, inicia-se um 

choque na oferta de capital, com a diminuição de emissão de moeda por parte do 

governo. 

Conforme Ramos e Martha Júnior (2010) no final da década de 1990 é 

novamente iniciado o processo de expansão do crédito agrícola no Brasil, processo 

este que foi intensificado e ampliado nos anos 2000. Em 2006, último censo 

agropecuário disponível, o volume de financiamentos rurais já ultrapassava os R$ 

30 bilhões e o acesso de estabelecimentos rurais era comparável a década de 1970 

e 1980, quando houve uma deliberada política expansionista de crédito. 

Entretanto Ramos e Martha Júnior (2010) bem como Bacha et al. (2005) 

destacam que a partir de 1995 houve uma mudança no modus operante da 

participação governamental nas operações de crédito agrícola. Ao invés de 

disponibilizar diretamente os valores financiados, o Tesouro Nacional passou a 
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atuar mais na equalização dos juros cobrados pelas instituições financeiras aos 

produtores. 

Segundo Bacha et al. (2005) como as taxas de juros aplicadas ao crédito 

rural são determinadas pelo SNCR, o Tesouro Nacional apresentou atuação no 

sentido de equalizar a taxa de juros esperada e realizada. Ou seja, remunerar as 

instituições financeiras pela diferença entre a taxa de juros desejada e a taxa 

efetivamente cobrada dos produtores rurais neste tipo de operação. 

Para Buainain et al. (2013) a criação SNCR foi o ponto de partida para a 

formação de uma economia agrícola capitalista tal qual como a conhecemos. Para 

os autores o modelo brasileiro tem forte inspiração no modelo norte-americano e 

“está fundada em um tripé indissolúvel: crédito rural subsidiado, extensão rural e 

pesquisa agrícola por instituições públicas”. 

Neste sentido, Buainain et al. (2013) argumentam que o primeiro item teve o 

papel de equalizar problemas típicos da produção agropecuária como fluxo de 

caixa, sazonalidade e risco da atividade. O segundo permitiu difundir novas técnicas 

produtivas tanto para regiões tradicionais quanto para a expansão da fronteira 

agrícola. E por último a pesquisa realizada por instituições públicas como agências 

estaduais, universidades e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) permitiu ao país estabelecer uma rede de pesquisa agropecuária em 

diversas regiões do país, em diferentes biomas e culturas onde inicialmente não 

havia interesse do setor privado.  

Corroborando com esta visão, Ramos e Martha Júnior (2010) destacam que 

a política de crédito rural brasileira entendida como mecanismo de concessão de 

crédito à agropecuária com taxas de juros e condições de pagamento diferenciadas, 

foi fundamental para o desenvolvimento e expansão do papel da agropecuária na 

economia brasileira, tornando-se um dos alicerces de política agrícola. 

Para Ramos e Martha Júnior (2010), assim como para Buainain et al. (2007), 

esta política foi e continua necessária em virtude das especificidades presentes na 

produção agropecuária. A se destacar os riscos climáticos e sanitários, a 

sazonalidade, o tempo e o investimento necessários para se ajustar demanda e 
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oferta em períodos de mudanças econômicas, a volatilidade e ingerência sobre 

preços de insumos e da própria produção além de políticas agrícolas e comerciais 

hostis de concorrentes e/ou compradores. Desta feita, o direcionamento e o suporte 

estatal agem no sentido de estabilização do mercado de crédito rural com o intuito 

de estimular a competitividade agrícola nacional. 

Desde a instituição do SNCR, ficou a cargo do Conselho Monetário Nacional 

(CMN) e do Banco Central (Bacen) a elaboração e atualização das normas que 

constam no Manual de Crédito Rural (MCR) que por sua vez são de aplicação 

compulsória pelas instituições que operam o SNCR. O MCR assim define os 

objetivos do crédito rural brasileiro: 

• Estimular os investimentos rurais efetuados pelos produtores ou por 

suas cooperativas; 

• Favorecer o oportuno e adequado custeio da produção e a comercia-

lização de produtos agropecuários; 

• Fortalecer o setor rural; 

• Incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, 

visando ao aumento de produtividade, à melhoria do padrão de vida 

das populações rurais e à adequada utilização dos recursos naturais; 

• Propiciar, pelo crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras 

pelos pequenos produtores, posseiros e arrendatários e trabalhadores 

rurais; 

• Desenvolver atividades florestais e pesqueiras; 

• Estimular a geração de renda e o melhor uso da mão-de-obra na agri-

cultura familiar (BRASIL, 2019). 

Leite e Wesz Júnior (2015) destacam ainda o importantíssimo papel do 

crédito rural dirigido, com subsídio estatal, tanto para a expansão da fronteira 

agrícola, como para os aumentos de produtividades capitaneadas pelas 

commodities. Para suporte desta afirmativa, estes autores demonstram a crescente 

participação no total financiado por parte das propriedades rurais com mais de mil 
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hectares. Em 1970 o volume financiado por esse estrato de propriedades rurais 

representou 19,6% do total, ao passo que em 2006 o mesmo estrato chegou ao 

volume de 43,7% do total financiado. O inverso ocorreu com propriedades menores 

que mil hectares, saindo de 81,4% para 56,3% no mesmo período. 

Outra evidência destacada por Leite e Wesz Júnior (2015) é o perfil da 

participação da região Centro-Oeste nos volumes financiados. Região esta que foi 

o principal polo da expansão agrícola ocorrida nas últimas décadas. De 1970 para 

2006, a região diminuiu de 5,7% para 4,8% a participação no total de 

estabelecimentos financiados no país, entretanto sua participação quanto ao 

montante financiado no mesmo período saltou de 9,2% para 26,2%. Desta forma, 

possibilitando a inferência de que para ocorrer esta ampliação na participação dos 

montantes financiados, com redução da participação do número de 

estabelecimentos atendidos, houve um aumento dos valores contratados por 

estabelecimento. 

Cardoso et al. (2014) avaliaram que a política de equalização da taxa de juros 

(ETJ), iniciada a partir do final da década de 1990, tiveram impacto positivo no 

crescimento econômico das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul, não 

encontrando efeitos significativos para as regiões Norte e Sudeste. Para a avaliação 

os autores utilizaram métodos computáveis de equilíbrio geral.  

Já Cardoso e Teixeira (2013) utilizando mesma metodologia, encontraram 

efeitos positivos da ETJ sobre a cadeia do agronegócio especialmente no 

fortalecimento da competitividade das commodities agrícolas frente ao mercado 

externo. Ambos os trabalhos ajudam a compreender melhor o crescimento 

agropecuário ocorrido na região Centro-Oeste, notadamente a produção e 

exportação de soja.  

Para Cardoso e Teixeira (2013) na política de ETJ os bancos disponibilizam 

os recursos aos produtores com maior acesso a rede bancária, fortalecendo laços 

pré-existentes. Assim, os agentes financeiros não precisam estimular e/ou induzir 

novas atividades produtivas, pois como existe certa garantia de ganhos de capital 

sobre os valores emprestados, eles reforçam atividades que já estejam com alguma 
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vantagem comparativa. De certo modo, os trabalhos corroboram com os achados 

de Leite e Wesz Júnior (2014) sobre a concentração dos volumes financiados e o 

aumento da importância da região Centro-Oeste na economia rural. 

A influência estatal no financiamento agropecuário pode ser parte da 

explicação dos resultados obtidos por Moura (2016), que utilizando o teste de 

causalidade de Granger, identificou nexo causal entre crédito rural e crescimento 

da produção agropecuária, entretanto a relação inversa não foi identificada. Para o 

autor o crédito rural atua como um insumo intermediário, visto que relaxa restrições 

orçamentárias, permite aquisição de insumos e implementos além de reduzir a 

percepção dos riscos da atividade. Visão essa compartilhada com Buainain et al. 

(2007) e Ramos e Martha Júnior (2010). 

Moura (2016) destaca ainda que a relação crédito rural e PIB agropecuário 

era de 42,92% em 1969, atingiu o menor patamar em 1996, 15,44%, e subiu para 

65,24% em 2014. Este autor, observou ainda, o nexo causal do crédito para o 

crescimento agropecuário somente no médio e curto prazo. Deste modo abrindo 

questionamento sobre a eficiência da política de ETJ para o fortalecimento efetivo 

do setor agropecuário.  

De modo semelhante Eusébio (2017) encontrou impactos positivos e 

significativos na produção agropecuária em virtude do acesso ao crédito rural, tanto 

em pequenas propriedades familiares quanto em grandes propriedades ditas 

empresariais. A autora destaca ainda, que o valor total de produção dos 

estabelecimentos rurais com acesso a crédito na região Centro-Oeste foi três vezes 

superior ao registrado nas demais regiões. Afirmou que o acesso as linhas de 

crédito foi o principal insumo para promover a expansão da fronteira agrícola, pois, 

em linha com os autores anteriormente citados, promove o acesso à novas 

tecnologias de produção, ajuda a estabilizar o fluxo de caixa e auxilia na diminuição 

dos riscos da atividade.  

Por sua vez, Frainer et al. (2018) realizaram trabalho de mensuração do PIB 

do agronegócio no estado de Mato Grosso do Sul para o ano de 2012. Assim como 

o IBGE, os autores utilizaram o conceito sistêmico de complexo agroindustrial para 
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a elaboração do PIB agropecuário daquele ano. O trabalho foi desenvolvido 

levando-se em consideração a relação insumo-produto, a preço de consumidor. 

Segundo Frainer et al. (2018) o PIB do agronegócio resulta da soma de 

quatro agregados econômicos principais: insumos da agricultura e pecuária, 

agropecuária, processamento (agroindustrial) e distribuição e serviços 

(agroserviços e comércio). Que representaram em 2012, 2,56%, 12,86%, 7,72% e 

13,47% respectivamente no total da economia sul-mato-grossense. Já o PIB 

agropecuário total representou 36,61% do PIB do estado naquele ano. 

Neste sentido Frainer et al. (2018) concluem que o setor agropecuário pode 

ser considerado um articulador entre os demais setores econômicos. Pois afeta os 

níveis de crescimento dos demais setores. Evidenciando sua capacidade de 

influenciar, assim, os níveis de crescimento e desenvolvimento regional do estado. 

Diante do relevante papel desempenhado pelo setor agropecuário nas 

economias brasileira e sul-mato-grossense, torna-se imperativa a realização de 

estudos sobre a eficiência do crédito destinado ao setor. Ainda mais em períodos 

de crise fiscal, como ora enfrentado pelo estado brasileiro. Deste modo, estudos 

sobre a aplicação dos recursos disponíveis para o financiamento do setor 

agropecuário tornam-se ainda mais urgente. 

Dessa maneira, o FCO pode se consolidar como uma importante ferramenta 

de promoção da produção agropecuária e do desenvolvimento econômico nos 

municípios de Mato Grosso do Sul. Pois o fundo possui caráter vinculatório, detém 

anualmente volumes expressivos para financiamento e, nos últimos períodos, vem 

sendo destinado majoritariamente às atividades agropecuárias. Fortalecendo ainda 

mais a importância do presente estudo. 

  

3.2 Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FCO)  

Os níveis de desenvolvimento econômico e social existentes entre as nações 

são extremamente diferentes. Podendo estas serem classificadas em basicamente 

três grupos: países desenvolvidos (ricos) com elevados níveis de renda, consumo 

e bem-estar social; países subdesenvolvidos (pobres) que detém precários níveis 
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de renda e consumo além de grandes restrições sociais à sua população; e um 

terceiro grupo intermediário de países em desenvolvimento, que buscam alcançar 

os níveis de renda, consumo e bem-estar social próprios dos países do primeiro 

grupo. É neste último grupo que está localizado o Brasil. 

Além das diferenças dos níveis de desenvolvimento entre as nações, 

internamente os países também podem apresentar discrepâncias entre os níveis de 

desenvolvimento de suas próprias regiões. Estas diferenças podem ser em maior 

ou menor severidade a depender principalmente de qual estágio de 

desenvolvimento o país se encontra. Conforme preconizado por Furtado (1974) a 

manutenção destas diferenças regionais influencia a dinâmica de desenvolvimento 

do país. Logo, o tema desenvolvimento regional é de grande relevância para o 

debate econômico e social de uma nação, principalmente em casos como o 

brasileiro onde as diferenças regionais são acentuadas. 

Segundo Diniz (2009) a criação do Plano de Eletrificação Nacional, em 1925 

na antiga União Socialista Soviética, pode ser considerada a primeira experiência 

moderna de desenvolvimento regional no mundo. Pois, que de forma consciente, 

pela importância geopolítica da Sibéria, buscou-se ocupar e desenvolver atividades 

econômicas na região. 

Para Diniz (2009) a depressão de 1929 demonstrou as mazelas das 

diferenças regionais existentes na maioria dos países industrializados e permitiu 

uma mudança de consciência do papel do estado. Onde, juntamente com o 

pensamento keynesiano e novas técnicas de planejamento, iniciou-se processos de 

implementação de políticas públicas com a finalidade de redução das diferenças 

regionais. 

Como exemplo Diniz (2009) cita a criação, em 1933 e ainda em atividade, da 

Tennesse Vale Autbority (TVA) a primeira agência de planejamento regional dos 

EUA, que teve como finalidade fornecer navegação, controle de inundações, 

geração de eletricidade, fabricação de fertilizantes e desenvolvimento para o 

Tennesse Vale. A região é composta por pelo menos trechos dos estados 

americanos do Tennesse, Alabama, Mississippi, Kentucky, Geórgia, Carolina do 
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Norte e Virgínia. A autarquia teve participação fundamental no desenvolvimento 

econômico da região por ela abrangida. 

Chang (2004) faz uma perspectiva histórica sobre a evolução econômica dos 

Países Atualmente Desenvolvidos (PAD) demonstrando que mesmo as nações 

ditas atualmente como liberais, tiveram ou, segundo o autor, ainda detém, planos e 

políticas nacionais dirigidas ao desenvolvimento econômico. Tal constatação se 

materializa principalmente em ações como controle ou quebra de patentes, corridas 

tecnológicas, importação de mão de obra especializada, regulação de importações 

e exportações através de tarifas alfandegárias, subsídios e crédito dirigido. 

Baseado em densa fundamentação teórica, Chang (2004) relata casos como 

o da indústria têxtil britânica que necessitou de séculos de políticas dirigidas ao 

desenvolvimento econômico para que o país saísse da posição de exportador de lã 

bruta e importador de tecidos, para se tornar berço da revolução industrial, baseada 

justamente neste tipo de manufatura. Vários outros países foram analisados pelo 

autor, como os Estados Unidos da América, que desde suas indústrias nascentes 

até os dias atuais, como no caso do protecionismo agrícola, utilizam de mecanismos 

tarifários e financeiros para projetar setores de sua economia. 

Neste sentido, também a Alemanha empregou diversos expedientes como a 

utilização de monopólios, tarifas alfandegárias e crédito dirigido para estimular sua 

indústria nascente. Com uma política de estímulo e proteção industrial nacional, 

conseguiu estimular a geração de emprego e renda à população alemã. 

Consequentemente produziu o aumento do bem-estar social. 

Outro fator apontado por Chang (2004) no caso alemão foi a reforma 

educacional ocorrida ainda no século XIX. Segundo o autor houve construção de 

novas escolas e universidades, entretanto o fator preponderante foi a “reorientação 

da instrução teológica rumo à ciência e à tecnologia”. Naquele período a orientação 

científica e tecnológica do ensino não ocorria nem em universidades como Oxford 

e Cambridge. Tal vanguardismo proporcionou vantagens comparativas para a 

Alemanha. (CHANG, 2004). 

Furtado (1974) diagnostica que a concentração de renda em determinadas 
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regiões do país marginaliza as demais, diminuindo a capacidade de consumo e 

renda da população das regiões periféricas. O autor ressalta que quando uma nação 

tem a maior parte da capacidade de consumo concentrada em uma pequena fração 

da população, ela tem dificuldade em desenvolver produtos e serviços com maior 

valor agregado que atendam esta minoria mais abastada e detentora de padrões de 

consumo próprios de nações desenvolvidas. 

Para o atendimento deste consumo, são realizadas transações comerciais 

internacionais, na forma de substituição de produtos primários de baixo valor 

agregado, modernamente, chamados de commodities, por produtos e serviços 

importados, com maiores quantidades de componentes tecnológicos, logo, com 

maior valor agregado. Este cenário de substituição de importação, segundo Furtado 

(1974), cria sucessivas crises na balança de pagamentos além de grandes períodos 

de estagnação econômica, fruto da dependência externa e da baixa gerência sobre 

os preços de seus produtos pouco elaborados. 

Corroborando com tal visão, List (1885) apud Chang (2004) transcreve o 

discurso de Roberte Walpole, primeiro premiê britânico no reinado de Jorge I, em 

1721, no momento de apresentação da nova legislação mercantil ao parlamento: 

“é evidente que nada contribui mais para promover o bem-

estar público do que a exportação de bens manufaturados e a 

importação de matéria prima estrangeira”. (LIST 1885, p. 40 

apud CHANG 2004, p. 42). 

Entretanto, segundo Resende et al. (2014) foi só com a criação do Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) em 1950, sob a 

coordenação de Celso Furtado, que a questão da desigualdade regional entrou na 

agenda de políticas públicas nacional. Diante do diagnóstico do GTDN de que os 

problemas econômicos e sociais nordestinos eram ocasionados especialmente por 

suas diferenças em relação a região Sudeste, o grupo elencou uma série de 

medidas para diminuir estas diferenças. Dentre elas estavam a implementação de 

incentivos fiscais e financeiros ao Nordeste, com o intuito de promover sua 

industrialização e a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
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(SUDENE). 

Mais tarde, como mecanismo para o enfrentamento dessas diferenças 

regionais, a Constituição Federal de 1988 em sua seção VI, que trata sobre a 

repartição das receitas tributárias, determinou em seu artigo 159, inciso I, alínea 

“C”, que 3% das receitas provenientes de impostos sobre renda e produtos 

industrializados devem ser destinados a programas de financiamento aos setores 

produtivos dos estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Estipula ainda, que 

metade desses recursos devem ser destinado ao semiárido nordestino (BRASIL, 

1988). 

Esta determinação constitucional foi regulamentada pela Lei n. 7.827 de 27 

de setembro de 1989 com a criação de três fundos constitucionais: o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de Financiamento do 

Centro-Oeste (FCO). O parágrafo único do artigo 6 assim regula sua distribuição: 

I - 0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Norte - FNO; 

II - 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) para o Fundo Constitucional 

de Financiamento do Nordeste - FNE; e 

III - 0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste – FCO (BRASIL, 1989, art. 6). 

Quanto aos montantes aplicados pelos programas Resende et al. (2014) 

afirmam que no período compreendido entre os anos de 1995 e 2012 o total 

aplicado pelos três fundos (FNO, FNE e FCO) somou a ordem de R$ 146,5 bilhões. 

Resende et al. (2015) apresentam que no período compreendido entre os anos de 

1999 e 2011 o total de empréstimos concedidos ao setor produtivo através do FCO 

foi de R$ 31,8 bilhões, representando 14% do PIB da região Centro-Oeste no 

período. Já Oliveira et al. (2017) projetam para o período de 2015 e 2025 um valor 

total de aplicação do FCO na ordem de R$ 69,0 bilhões. Sendo que os dois 

primeiros valores estão atualizados a valores de 2010 e o último ao ano de 2014. 

Os montantes aplicados subsidiam a afirmação de Resende et al. (2015) de 

que os Fundos Constitucionais são hoje umas das principais fontes de 
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financiamento ao desenvolvimento das três regiões por eles abrangidos, 

estimulando a redução das desigualdades regionais brasileiras a taxas de juros 

subsidiadas. Além disso, segundo os mesmos autores, constituem-se como um dos 

principais mecanismos para a implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR). 

Por sua vez, a PNDR foi instituída através do Decreto n. 6.047 de 22 de 

fevereiro de 2007, elegendo o Ministério da Integração Nacional como articulador 

do programa. Em 2019 esta atribuição passou ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional. Além do objetivo de desenvolvimento das macrorregiões, a PNDR 

também visa o desenvolvimento das mesorregiões, que são assim definidas pelo 

decreto:  

O espaço subnacional contínuo menor que o das macrorregiões, 

existentes ou em proposição, com identidade comum, que compreenda 

áreas de um ou mais Estados da Federação, definido para fins de 

identificação de potencialidades e vulnerabilidades que norteiem a 

formulação de objetivos socioeconômicos, culturais, político-institucionais 

e ambientais (BRASIL, 2007, art. 3º § 5º). 

De posse do conceito de mesorregião diferenciada, se torna possível a 

análise e a implementação de políticas comuns a diferentes entes federados, não 

se restringindo a seus limites federativos, sejam eles municipais ou mesmo 

estaduais. 

O decreto também criou a Câmara de Políticas de Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional, responsável por apresentar planos, programas e ações 

de desenvolvimento regional. Criou, ainda, o Sistema Nacional de Informação para 

o Desenvolvimento Regional (SNIDR) responsável por monitorar e avaliar os 

planos, inclusive realizando troca de informações com outros órgãos, entidades e 

entes federados. Buscando, assim, uma melhor coordenação e integração entre os 

objetivos e ações de todos os atores, visando o desenvolvimento regional. 

Resende (2014), observa que no momento da implantação dos Fundos 

Constitucionais não foram bem definidas quais variáveis ou medidas de controle de 

desenvolvimento e de desigualdade seriam utilizadas para a mensuração dos 
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resultados da política. Tal situação representa uma importante dificuldade para o 

acompanhamento dos resultados ao longo do tempo. Além disso, dificulta o 

confronto entre os diversos estudos publicados sobre o tema, pois o pesquisador 

tem maior discricionariedade na escolha das métricas a serem utilizadas nas 

análises da política pública. 

Porém diversos trabalhos têm sido elaborados com o objetivo de medir a 

eficiência dos Fundos Constitucionais, como Oliveira e Domingues (2005) que 

analisaram o impacto do FNO e FCO, no período compreendido entre 1991 e 2000, 

na indução do crescimento dos municípios por eles atendidos. Os autores afirmam 

que os impactos nos municípios foram pouco significativos, já que há concentração 

espacial na utilização dos fundos. Onde municípios contratantes de volumes 

expressivos de financiamento, normalmente ficam próximos a outros municípios 

que também contratam de forma significativa. 

Oliveira e Domingues (2005) ressaltam ainda, que os maiores volumes de 

financiamento ocorrem em regiões de maior pujança econômica, onde há maior 

acesso a infraestrutura bancária e de informação. Logo, diminuindo o cumprimento 

dos objetivos dos Fundos Constitucionais que é o de promover a redução das 

desigualdades regionais por meio do estímulo ao desenvolvimento das regiões 

menos desenvolvidas econômica e socialmente. 

Macedo e Matos (2008) também chegaram a conclusões parecidas, ao 

analisarem a alocação espacial e setorial de investimentos dos três fundos 

constitucionais, no período de 1989 e 2005. Tomando como fonte de dados 

relatórios emitidos pelo extinto Ministério da Integração Nacional, a partir de dados 

da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confrontados com 

os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), os autores destacam 

que municípios e regiões de maior densidade econômica têm maiores 

possibilidades de acesso as linhas de crédito. Ocorrendo tal fato muito por conta de 

as liberações ocorrerem pelo lado da demanda e não por uma oferta de crédito 

direcionada às atividades e regiões que necessitem de estímulos para o 

desenvolvimento. 
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Avaliando a relação existentes entre os três Fundos Constitucionais de 

Desenvolvimento regional, FNE, FNO e FCO, e o crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita no período de 1999 e 2011, Resende et al. (2015) dividiram 

as microrregiões em: microrregiões de alta renda; microrregiões dinâmicas; 

microrregiões estagnadas e microrregiões de baixa renda. 

Ao realizarem o confronto entre montante aplicado versus crescimento do 

PIB per capita por microrregião, concluíram que apesar do desenvolvimento das 

microrregiões estagnadas e microrregiões de baixa renda serem o objetivo dos 

fundos, o que se constatou é que há uma maior dependência do dinamismo 

microrregional. Onde regiões de alta renda ou mais dinâmicas são as que detém 

maiores índices de eficiência na utilização dos recursos dos fundos. Assim, chamam 

a atenção para a necessidade de se readequar a operacionalização dos fundos 

constitucionais para que efetivamente diminuam as diferenças regionais existente. 

Resende et al. (2014), analisando o impacto do FCO sobre a variação do PIB 

per capita, no período compreendido entre 2004 e 2010, também chegaram a 

conclusões parecidas, onde não encontraram impactos significativos nas escalas 

micro e mesorregionais. Encontrando resultados positivos na esfera municipal e 

maior influência do FCO Empresarial em relação ao FCO Rural. 

Oliveira et al. (2017) avaliaram a eficiência alocativa do FCO em Goiás no 

período de 2004 a 2011, sob as variáveis geração de emprego e aumento dos 

salários médios em financiamentos empresariais. Concluindo que há grande 

variabilidade na eficiência alocativa dos empréstimos, porém é possível afirmar que 

as firmas menores apresentaram melhores índices de eficiência quanto a geração 

de empregos. 

Oliveira et al. (2017) chegaram a conclusões parecidas com as bibliografias 

anteriormente citadas, afirmando que há pouca significância quanto a diminuição 

das desigualdades entre os níveis de desenvolvimento micro e mesorregionais. 

Para eles uma melhor gestão dos Fundos Constitucionais poderia elevar os índices 

de eficiência da política. 

O avanço na gestão se concretizaria, por exemplo, na priorização de projetos 
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induzidos pelos bancos gestores às regiões periféricas, principalmente para 

pequenos estabelecimentos, bem como seu encadeamento com demais políticas 

públicas e ações amplas como projetos de infraestrutura. Ainda segundo Oliveira et 

al. (2017), com uma atuação mais estratégica e integrada, os Fundos 

Constitucionais poderiam melhorar seus índices de eficiência e cumprir sua missão 

original que é estimular a elevação dos padrões de desenvolvimento das micro, 

meso e macrorregiões, favorecendo a diminuição das desigualdades regionais 

brasileiras.  

 

3.3 Análise Envoltória de Dados (DEA) 

Segundo Oliveira et al. (2017) Farrell foi o pioneiro na utilização da Análise 

Envoltória de Dados (DEA) no desenvolvimento de índices de eficiência técnica, no 

nível micro, para agricultores americanos, permitindo assim encontrar unidades de 

referência ou benchmarking. Os autores destacam ainda que a popularização do 

DEA ocorreu em 1978 quando Charnes, Cooper e Rhodes avaliaram a eficiência 

empresarial sob retornos constantes de escala e quando, em 1984, Banker, 

Charnes e Cooper adotaram retornos variáveis de escala. 

A influência é tamanha que a metodologia de escolha de escala é 

denominada a partir das iniciais de seus nomes, respectivamente Retornos 

Constantes de Escala (CCR) e Retornos Variáveis de Escala (BCC). As 

nomenclaturas das metodologias também podem ser encontradas traduzidas para 

a língua inglesa, respectivamente ficariam, Constant Return Scale (CRS) e Variable 

Return Scale (VRS).   

Segundo Mello et. al. (2005), Casado (2007) e Ozcan (2014), o DEA é uma 

técnica não paramétrica de programação linear que desenvolve pontuação única de 

eficiência para cada observação usada, formando uma fronteira de eficiência que 

envolve, ou seja, envelopa os dados. Esta técnica pode ser usada tanto para 

medição de índices de eficiência técnica, de escala, alocativa, de 

congestionamento, mudança técnica e mudança de produtividade total (PTF). 

Dentre elas, Fried et al. (2008) afirmam que a eficiência técnica se refere à 
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capacidade de evitar o desperdício, seja aumentando as saídas (outputs) ou 

mantendo as entradas (inputs), já a eficiência alocativa é medida pela capacidade 

de maximização das saídas em relação aos insumos utilizados. 

Para maior compreensão da técnica DEA é importante retornar aos conceitos 

de eficácia, produtividade e eficiência trazidos por Mello et al. (2005), Casado 

(2007), Casado e Siluk (2011). Segundo os autores a eficácia está ligada ao 

atingimento ou não de uma meta, ou seja, a capacidade de uma unidade produtiva 

produzir algo que se tinha como planejado. Já o conceito de produtividade é uma 

razão entre a produção e o gasto para se produzir, ou seja, o quociente entre 

produtos (output) e insumos (input). Daí advém o conceito de eficiência que 

segundo os autores é um conceito relativo, pois compara o que foi produzido, com 

base nos insumos utilizados, com aquilo que poderia ser produzido com os mesmos 

recursos em uma situação ótima de operação. 

Pereira (1995) ressalta que medidas de eficiência são relativas as unidades 

de tomada de decisão (Decison Making Unit - DMUs), adaptáveis a problemas que 

tenham como objetivo a análise de eficiência comparada (alocativa). Ozcan (2014) 

afirma ainda que o DEA permite a identificação e o estabelecimento de 

desempenhos ideais entre as DMUs. Esta classificação torna possível a 

identificação e definição de unidades com desempenho superior, chamadas 

benchmarking. Logo, as DMUs menos eficientes podem referenciar-se nos 

melhores processos para evolução de seus resultados.  

Souza et al. (2017) afirmam que, segundo o conceito de Pareto-Kolmman, a 

eficiência é caracterizada por um vetor input-output. Os autores complementam 

ainda que se uma dada DMU “A” é capaz de produzir Y(A) unidades de produto, 

utilizando X(A) unidades de insumos, logo, outras DMUs teriam a mesma produção, 

quando operando de modo eficiente. 

Gomes et al. (2005), Meza et al. (2007), Senra et al. (2007) e Pinto et al. 

(2015), asseveram que a escolha do modelo de análise de DEA, seja CCR ou BCC, 

será determinada pela escolha de qual ótica será realizada a análise, seja ela com 

retornos crescentes (CCR) ou variáveis de escala (BCC). Outro ponto a ser 
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observado é se a análise será orientada pelos insumos (input), onde o objetivo é a 

minimização da quantidade de insumos mantidas as quantidades de produtos. Ou 

orientada pelos produtos (output), onde a quantidade de insumos será fixa e a 

quantidade de produtos será maximizada. 

Azambuja (2002) descreve que no modelo CCR a eficiência é definida como 

a razão entre a soma ponderada dos outputs pela soma ponderada dos inputs. 

Permitindo que sejam atribuídos tanto aos inputs quanto aos outputs um conjunto 

de pesos para cada DMU, no sentido de maximizar a sua eficiência. 

Souza et al. (2017) afirmam que neste caso, a função (ou fronteira) de 

produção corresponde a uma reta que passa pela origem de um sistema cartesiano, 

em que o eixo horizontal representa os insumos e o vertical os produtos. Se o 

desempenho da DMU está sobre a fronteira de eficiência, ela é tida como 

tecnicamente eficiente, caso contrário, se o seu desempenho está abaixo da 

fronteira, ela é tida como tecnicamente ineficiente. 

Segundo Casado (2007) os modelos DEA permitem, além de identificar as 

DMUs eficientes, medir e localizar DMUs ineficientes. Com isso é possível, a partir 

da projeção das DMUs ineficientes na fronteira de eficiência, estimar uma função 

de produção linear por partes, fornecendo, assim, benchmark às DMUs ineficientes. 

O autor ainda assevera que a forma como é realizada esta projeção determina a 

orientação do modelo, que pode ser orientado a inputs ou outputs. No primeiro caso 

busca-se minimizar os inputs mantendo os outputs constantes e no segundo 

maximizar os outputs sem diminuir os inputs. 

A formulação matemática dessas condições, denominadas de programação 

matemática, são apresentadas pelas equações 1 e 2. 

 

Modelo CCR input orientado 
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Modelo CCR output orientado 
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Onde 0Eff  é a eficiência da DMU0; m é a quantidade total de inputs, s a 

quantidade total de outputs, n a quantidade total de DMU, 
ju  e iv  são os pesos de 

outputs j e inputs i, respectivamente; ikx  e 
jky são os inputs i e outputs j da DMUk  

e; 0ix  e 
0jy são os inputs i e outputs j da DMU0. 

 Conforme Casado (2007) e Casado e Siluk (2011) esses dois modelos têm 
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infinitas soluções, e fazem parte de um problema de programação fracionária. Eles 

podem ser transformados em problemas de programação linear (PPL), cada um 

com uma única solução, fazendo o denominador da função objetivo igual a uma 

constante que, por conveniência, normalmente é igual a 1. 

Ainda segundo Casado (2007) e Casado e Siluk (2011) os modelos de 

minimização de inputs buscam a minimização de insumos mantendo, no mínimo, o 

nível de produção atual, expresso pela maximização do somatório, com a soma 

ponderada dos insumos no denominador. Os modelos duais buscam os valores de 

k que minimizem  , com k  a contribuição da DMUk na formação do alvo (objetivo) 

da DMU0, portanto, os benchmarks da DMU0.  

As representações gráficas desses dois modelos estão nas figuras 3 e 4. 

 

Figura 3. Modelo CCR input orientado. 

Fonte: Adaptado de Souza et al. (2017). 
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Figura 4. Modelo CCR input orientado. 

Fonte: Adaptado de Souza et al. (2017). 

 

Segundo Casado (2007) Casado e Siluk (2011) a formulação do modelo BCC 

para se maximizar os inputs é assim descrita: 

Máx. 𝐻0 =  ∑ 𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

𝑌𝑟0 +  𝑤 (7) 

Sujeito a: 

∑ 𝑉𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑋𝑖0 ≤ 1 (8) 

 

∑ 𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

𝑌𝑟𝑗 −  ∑ 𝑉𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑋𝑖0 + 𝑤 ≤ 0 (9) 

para todo j = 1, 2, ..., n 

 

− 𝑢𝑟 ≤ −𝑒, 𝑟 = 1, 2, … , 𝑠 (10) 

 

− 𝑣𝑖 ≤ −𝑒, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 (11) 
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A forma dual do BCC, visando a minimizar h0 será dada pela fórmula a 

seguir: 

𝐻0 = 𝜃 − ɛ ∑ 𝑆𝑟

𝑠

𝑟=1

−  ɛ ∑ 𝑒𝑖

𝑚

𝑖=1

 (12) 

Sujeito a: 

𝑋𝑖0𝜃 − 𝑒𝑖 − ∑ 𝑋𝑖𝑗𝜆𝑗 = 0

𝑛

𝑗=1

 (13) 

para todo i = 1, 2, ..., m 

 

−𝑆𝑟 + ɛ ∑ 𝑌𝑟𝑗𝜆𝑗 = 𝑌𝑟0

𝑛

𝑗=1

 (14) 

para todo r = 1, 2, ..., s 

 

∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1 (15) 

 

𝜆𝑗 > 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 = 1, 2, … , n 

 

(16) 

 

𝑠𝑟 > 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑟 = 1, 2, … , n (17) 

 

𝑒𝑖 > 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 = 1, 2, … , n (18) 

  

Esses modelos possibilitam a detecção de DMUs eficientes e por 

conseguinte a formação das fronteiras de eficiência que poderão servir de referência 

para as DMUs ineficientes. Esta fronteira pode ser obtida tanto com retornos 

constantes de escala (CCR) quanto por retornos variáveis de escala (BCC), 

conforme representado na figura 5. 
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Figura 5. Eficiência Técnica e Eficiência de Escala. 

Fonte: Adaptado de Casado (2007). 

 

Onde o ponto P é a pressuposição de retornos constantes, a ineficiência 

técnica do ponto P é dada pela distância PPc, enquanto a ineficiência técnica, para 

retornos variáveis, é dada pela distância PPv. E a diferença entre essas duas, PcPv, 

fornece a ineficiência de escala (CASADO, 2007). 

Logo, além de identificar as DMUs eficientes (benchmark), Casado (2007) 

esclarece que os modelos DEA também fornecem os pontos de ineficiência que 

permitem estimar uma função de produção para que estas DMUs ineficientes 

possam melhorar sua operação baseada em índices de eficiência referenciais. 

Complementarmente a estes modelos tradicionais de DEA, existem ainda 

modelos avançados que permitem incrementar a análise ou ainda corrigir possíveis 

problemas que por ventura possam ocorrer durante a pesquisa. Segundo Meza et. 

al (2004 e 2005), Leta et al. (2005), Gomes et al. (2005) e Casado (2007), os 

modelos avançados de DEA seriam os modelos de supereficiência, de restrições 

aos pesos, de avaliação cruzada e o de fronteira invertida. 

Leta et al. (2005) esclarece que no modelo de supereficiência a DMU 
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referência é excluída da comparação e deste modo permite que o índice de 

eficiência possa ser superior a 100%. O modelo é utilizado para a discriminação 

entre DMUs, permitindo assim o desempate e o ranqueamento das unidades. Já o 

modelo de restrições de peso é utilizado quando há uma hierarquia de importância 

relativa entre inputs e/ou outputs. Existem três grupos de métodos: restrições diretas 

sobre os multiplicadores, ajustes dos níveis input-output observados para a captura 

de julgamentos de valor e restrição a inputs e outputs virtuais. Já na avaliação 

cruzada além da avaliação da própria DMU também é acrescentada uma avaliação 

sob a ótica das demais DMUs, utilizando os pesos ótimos gerados pelo modelo. 

Segundo Leta et. al. (2005), Mello et al. (2005) e Casado e Siluk (2011) o 

modelo de fronteira invertida é uma avaliação pessimista das DMUs, classificando-

as sob a ótica dos piores índices de eficiência. Ou seja, as DMUs pertencentes à 

fronteira invertida têm os piores índices operacionais, logo, as melhores práticas 

sob uma ótica oposta. Assim, a técnica permite a identificação as DMUs com falsa 

eficiência. Para se calcular a fronteira invertida é realizada uma inversão entre 

inputs e outputs em relação ao modelo original. Conforme observado na figura 6 em 

um caso de DEA BCC clássico e invertido. 

 

 

Figura 6. Fronteiras DEA BCC clássica e invertida. 
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Fonte: Adaptado de Mello et al. (2005). 

 

Meza et al. (2005), Leta et al. (2005) e Casado e Siluk (2011) acrescentam 

que com base nas fronteiras padrão e invertida é possível estabelecer um índice de 

eficiência composto, que nada mais é do que a análise simultânea das duas 

fronteiras. Sabendo-se que a fronteira invertida é uma fronteira de ineficiência da 

DMU, logo basta subtrair do melhor resultado possível (1) o seu valor, conforme 

cálculo 19. 

 

Eficiência Composta =  
Eficiência Composta + (1 −  Eficiência Composta)

2
 (19) 

 

Além disso, Meza et al. (2005), Leta et al. (2005) e Casado e Siluk (2011) 

demonstram a possibilidade de se estabelecer um índice de eficiência composta 

normalizada, obtido através do valor de eficiência composta dividida pelo maior 

valor dentre os valores de eficiência composta, conforme cálculo 20. 

 

Eficiência Composta Normalizada =  
Eficiência Composta

Máximo (Eficiência Composta)
 (20) 
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5. Artigo 1 

Avaliação da eficiência do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do 

Centro-oeste (FCO) versus a geração de emprego e renda nos municípios de 

Mato Grosso do Sul 

Leandro Lima de Oliveira 

 

Resumo 

O setor agropecuário é de grande relevância para economia brasileira, 

notadamente quanto a geração de divisas mediante exportações. Em Mato Grosso 

do Sul (MS) sua importância é destacada na composição do Produto Interno Bruto 

(PIB) e quanto a geração de emprego. Entretanto, municípios sul-mato-grossenses 

ainda carecem de melhorar seus índices de desenvolvimento e o setor agropecuário 

é fundamental para esta evolução. Criado com esse objetivo, o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) é uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento agropecuário e social. Mensurar quais 

resultados são obtidos com a aplicação dos recursos do fundo é imperativo. Este 

trabalho teve como objetivo medir e analisar os níveis de eficiência do FCO quanto 

a geração de emprego e renda, por município do estado de MS. Foi utilizada a 

técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA) modelo BCC orientada a output. O 

período analisado foram os anos de 2015, 2016 e 2017. Os inputs utilizados foram 
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volumes contratados pelo do FCO, por município, obtidos por meio de relatórios 

disponibilizados pelo Banco do Brasil S.A. Já os outputs foram as variações de 

emprego e renda, por município, obtidos por meio do Relatório Anual de 

Informações Sociais (RAIS). Logo, as Unidades Tomadoras de Decisão (DMUs) 

foram todos os municípios do estado. A pesquisa desenvolvida segue a linha de 

Gestão da Produção Agropecuária e Agroindustrial. Os resultados da pesquisa 

demonstram que nenhum município atingiu os dois maiores grupos de eficiência, 

Eficiente e Alta Eficiência. 76 municípios foram classificados como de Média 

Eficiência. Apenas 01 município foi enquadrado como de Baixa Eficiência. O 

município de maior índice de eficiência no período foi Itaporã, com índice de 

0,83786. Tais resultados demonstram que nenhum município foi capaz de manter 

altos níveis de eficiência quanto a utilização dos recursos do FCO para a geração 

de emprego e renda no período pesquisado. 

Palavras-Chave: Eficiência, Crédito Rural, Geração de Emprego, Desenvolvimento 

Regional, Análise Envoltória de Dados (DEA). 

 

Evaluation of the efficiency of the Fundo Constitucional de Financiamento do 

Centro-Oeste (FCO) versus the generation of employment and income in the 

municipalities of Mato Grosso do Sul 

Abstract 

The agricultural sector is of great relevance to the Brazilian economy, 

especially in terms of foreign exchange generation through exports. In Mato Grosso 

do Sul (MS) its importance is highlighted in the composition of Gross Domestic 

Product (GDP) and in terms of employment generation. However, municipalities in 

Mato Grosso do Sul still need to improve their development rates and the agricultural 

sector is fundamental for this evolution. Created for this purpose, the Midwest 

Constitutional Financing Fund (FCO) is an important tool for agricultural and social 

development. Measuring which results are obtained through the application of fund 

resources is imperative. This study aimed to measure and analyze FCO efficiency 

levels in terms of job and income generation by municipality of the state of MS. The 
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output-oriented Data Envelopment Analysis (DEA) model BCC was used the period 

analyzed were 2015, 2016 and 2017. The inputs used were volumes contracted by 

the FCO, by municipality, obtained through reports provided by Banco do Brasil SA. 

The outputs were changes in employment and income by municipality, obtained 

through the Annual Report on Social Information (RAIS). Therefore, the Decision 

Making Units (DMUs) were all municipalities of the state. The research developed 

follows the line of Management of Agricultural and Agroindustrial Production. The 

survey results show that no municipality reached the two largest efficiency groups, 

Efficient and High Efficiency. 76 municipalities were classified as Medium Efficiency. 

Only 01 municipality was classified as Low Efficiency. The municipality with the 

highest efficiency index in the period was Itaporã, with an index of 0.83786. These 

results show that no municipality was able to maintain high levels of efficiency 

regarding the use of FCO resources for job and income generation in the surveyed 

period. 

Keywords: Efficiency, Rural Credit, Employment Generation, Regional 

Development, Data Envelopment Analysis (DEA). 

 

Introdução 

A partir de meados do século XX a sociedade brasileira vem sofrendo 

grandes transformações em seu perfil, saindo de uma população de maioria rural 

para predominantemente urbana. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) ainda no ano de 1970 o Brasil possuía 55,9% de sua 

população vivendo nas cidades, em 2010 esse percentual já era de 84,4%. Mesmo 

em uma região agrícola como a do Centro-Oeste este movimento também ocorreu. 

No mesmo período a população urbana da região saltou de 48,1% para 88,8% 

(BRASIL, 2010). 

Porém mesmo ocorrendo esta migração do campo para a cidade, o país 

deixou a posição de importador de alimentos para se tornar um dos maiores 

produtores e exportadores de alimentos do mundo. Atualmente, o Brasil tem posição 

de destaque nas exportações de diversos produtos agrícolas como soja, etanol, 
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açúcar, carnes, suco de laranja, café e produtos florestai. O principal destino dos 

produtos agrícolas nacionais é a China. Em 2018 as exportações para o país 

asiático representaram 35,1% do total exportado, seguido pela Europa e Estados 

Unidos com 13% e 6% respectivamente (CEPEA, 2018). 

Segundo dados do Ministério da Agricultura a participação relativa do 

agronegócio nas exportações totais do país foi de 42,4% em 2018. O volume total 

de exportações somou U$ 101,69 bilhões no ano. Já as importações totalizaram U$ 

14,04 bilhões, gerando um superávit na balança comercial de mais de U$ 87,65 

bilhões no ano de 2018. Para se ter uma ideia da representatividade do setor para 

a balança de pagamentos nacional, o somatório total de importações em 2018 foi 

de US$ 167,19 bilhões, ou seja, somente as exportações agropecuárias teve 

participação relativa em 60,82% desse valor (BRASIL, 2018). 

Além das exportações, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (CEPEA), em 2017 o agronegócio nacional foi responsável por 

21,6% do PIB e 20,1% dos empregos do país, demonstrando a relevância do setor 

para a economia nacional (CEPEA, 2018). 

Quando observado o caso da economia do estado de Mato Grosso do Sul a 

relevância do agronegócio também é destacada. Frainer et al. (2018) argumentam 

que o setor agropecuário tem papel de destaque na economia do estado, 

funcionando como uma espécie de articulador econômico. Pois possui alta 

influência para os demais setores econômicos, sendo capaz de interferir tanto nos 

níveis de crescimento como no desenvolvimento regional. 

Segundo Buainain et al. (2013) este exponencial crescimento do setor 

agropecuário não ocorreu por acaso. Em artigo intitulado “Sete teses sobre o mundo 

rural brasileiro” os autores elencam as razões que elevaram o agronegócio e o Brasil 

a esta posição de destaque. Para os autores o Brasil, de modo consciente e 

coordenado, não somente aproveitou, mas como foi protagonista, da chamada 

Revolução Verde. Em meio a essa revolução diversos paradigmas da produção 

agrícola foram alterados, especialmente o incremento de produtividade, com o uso 

de pacotes tecnológicos, e o cultivo no cerrado, prática anteriormente inviável. 
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Ainda segundo os autores esta estratégia nacional teve como inspiração o 

modelo americano de agricultura. Baseado em um tripé indissolúvel de crédito rural 

subsidiado, extensão rural e pesquisa agrícola por instituições públicas. Este 

modelo aproveitou do conceito de agronegócio estabelecido por Davis e Goldberg 

(1957) que engloba além da produção propriamente dita, toda a cadeia de valor 

desde insumos, passando por produção, distribuição, armazenagem e 

processamento. 

Entretanto, dentre as sete teses levantadas por Buainain et al. (2013), 

também chamam a atenção os problemas e desafios ligados ao mundo do agro, 

como o desenvolvimento agrário bifronte. Para os autores o funcionamento 

agropecuário brasileiro permite a coexistência de dois tipos de propriedades rurais 

distintas entre si. 

Por um lado, poucas propriedades rurais altamente tecnificadas, 

responsáveis pelo maior volume e valor de produção agrícola, inclusive para 

exportação. E, de outro lado, um grande número de pequenas e médias 

propriedades que cada vez mais perdem poder de geração de renda. Segundo os 

autores esta dualidade na produção e na dinâmica agropecuária leva a 

concentração da produção e marginaliza populações rurais, reforçando o 

empobrecimento e o êxodo rural. 

Assim, pela importância relativa do agronegócio para as economias e 

sociedades brasileira e sul-mato-grossense, se torna fundamental o conhecimento 

da dinâmica existente entre produção agropecuária e o progresso social. Porém 

como o tema é amplo, complexo e controverso é importante o estabelecimento de 

focos de atuação da pesquisa. Este foi o norteador para a concepção do presente 

trabalho. 

Primeiramente focando em um dos tripés apontados por Buainain et al. 

(2013), o qual seria o crédito rural. Este item também se mostrou de grande 

relevância para outros autores como Ramos e Martha Júnior (2010), Leite e Wesz 

Júnior (2015), Moura (2016) e Eusébio (2017). Posteriormente observando dentre 

as alternativas de crédito para produtores rurais sul-mato-grossenses qual ainda 
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necessitava de estudos sobre sua utilização, assim chegando ao Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). E, por fim, concluindo que 

tal pesquisa poderia auxiliar no debate sobre o papel do crédito rural no combate à 

pobreza rural e ao desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul. 

Segundo a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) a 

desigualdade regional é resultado da dinâmica assimétrica do crescimento 

capitalista, que se concentra em alguns espaços, enquanto condena outros à 

estagnação e ao desperdício de fatores produtivos, tornando-se assim um entrave 

ao processo de desenvolvimento (BRASIL, 2007). 

Furtado (1974) ressalta que o fosso interno de desenvolvimento de uma 

nação é mais prejudicial do que o fosso entre as nações. Isso porque a 

concentração de renda, portanto capacidade de consumo, marginaliza regiões e 

sua população. Desse modo, a eliminação ou mesmo redução das diferenças 

regionais demandam, como preconizado por Furtado (1992), um esforço acadêmico 

na descoberta das causas e proposições de soluções para esta dualidade, além de 

um engajamento coordenado entre governos e sociedade. 

Assim, com o objetivo de estimular financeiramente a diminuição das 

desigualdades regionais brasileiras, foram criados, a partir da Constituição Federal 

de 1988, três Fundos Constitucionais de Financiamento: o do Norte, do Nordeste e 

do Centro-Oeste. Operacionalizados, respectivamente, pelo Banco da Amazônia, 

Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. O foco de atuação dos fundos é o 

financiamento de projetos voltados ao desenvolvimento produtivo e 

consequentemente a diminuição das desigualdades regionais (BRASIL, 1988). 

Sobre o papel do crédito no processo de crescimento e desenvolvimento de 

uma nação, região ou organização, Moura (2016) e Eusébio (2017) destacam o 

trabalho de Joseph Schumpeter, que em 1911, com o lançamento da obra “A Teoria 

do Desenvolvimento Econômico”, iniciou as bases teóricas modernas sobre a 

importância do crédito. Demonstrando que o alinhamento entre o espírito inovador 

do empresário aliado à capacidade avaliativa de projetos por parte dos 

intermediários financeiros levaria ao crescimento e ao desenvolvimento econômico, 
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tornando o crédito um fator preponderante para tal. 

Mais tarde, com os estudos originados por Stiglitz e Weiss (1981) sobre os 

modelos de racionamento de crédito (MCR) e os avanços teóricos empreendidos 

pelos novos keynesianos, conheceu-se melhor a relação entre crédito, produção e 

desenvolvimento. 

Moura (2016), utilizando o teste de causalidade de Granger, identificou nexo 

causal entre o crédito rural e crescimento agropecuário. De modo semelhante 

Eusébio (2017) encontrou impactos positivos e significativos na produção 

agropecuária em virtude do acesso a crédito, tanto em pequenas propriedades 

familiares quanto em produtores ditos empresariais. 

Todavia, o mercado de crédito não é isento de problemas, muito pelo 

contrário. Diversos autores têm se debruçado a estudar os principais problemas e 

defeitos nos mercados de crédito e sua influência nos níveis micro e 

macroeconômicos. Dentre eles Akerlof (1978), Spence (1974), Stiglitz e Weiss 

(1981), Dow e Fuentes (2006), Frascaroli et al. (2010) e Crocco et al. (2011). 

O trabalho de Akerlof (1978), com a apresentação de sua “Teoria dos 

Limões”, iniciou os estudos sobra a assimetria da informação com um estudo de 

caso sobre a venda de carros usados nos Estados Unidos. Para o autor as 

informações disponíveis pelos vendedores e os compradores de carros são 

diferentes. Pois o primeiro conhece melhor o produto que está vendendo, ou seja, 

detém maior quantidade e melhor qualidade de informação. Assim, esta assimetria 

afeta o mercado, pois ambos os atores começam a mudar seu comportamento em 

virtude da diferença de informações existentes, surgindo comportamentos de 

oportunismo e/ou mecanismos de defesa. 

Foi a partir do conceito de assimetria de crédito que Stiglitz e Weiss (1981) 

desenvolveram a possibilidade de equilíbrio de mercado em virtude do 

racionamento de crédito. Segundo os autores os tomadores de empréstimos têm 

melhores informações sobre seus projetos que os emprestadores. Entretanto, estes 

últimos buscam maximizar suas taxas de retorno sobre o capital. 

Tal situação pode levar a dois problemas: a seleção adversa e o efeito 
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incentivo. No primeiro caso seria o risco de os emprestadores escolherem projetos 

com altas taxas de riscos. Já o efeito incentivo seria a situação em que os tomadores 

seriam incentivados a elaborarem projetos com maiores taxas de retorno projetada, 

porém com maiores riscos de insucesso. 

Considerando que o desemprego é um dos principais problemas que afeta 

tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento, e é um dos 

principais fatores que determinam os níveis de pobreza (IBGE, 2002). O presente 

trabalho, visando identificar qual a eficiência do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO) no estado de Mato Grosso do Sul, optou por 

medir e analisar o nível de eficiência sob a ótica da geração de emprego e renda 

por município do estado. Para isso foi utilizada a técnica de Análise Envoltória de 

Dados (DEA), que considerou como variáveis de entrada os valores de 

financiamento concedidos, através do FCO, por município, nos anos de 2015, 2016 

e 2017, e como variável de saída a geração de emprego e renda, por município, no 

mesmo período. 

 

Material e Métodos 

Conforme descrito por Creswell (2010) o trabalho utilizou o método 

exploratório por meio de revisão de literatura. Já as etapas de obtenção e análise 

de dados foi classificada como de modelo misto, pois conciliou técnicas 

quantitativas e qualitativas com a utilização de dados secundários. Os dados de 

emprego e renda utilizados na pesquisa foram obtidos através do Relatório Anual 

de Informações Sociais (RAIS), que contém informações sobre o mercado formal 

de trabalho brasileiro e pode ser segmentado por município. 

A RAIS é disponibilizada anualmente pelo Ministério da Economia, através 

de site específico a esta finalidade, www.rais.gov.br/sitio/index.jsf. Cabe ressaltar 

que até o ano de 2018 as informações estavam a cargo do extinto Ministério do 

Trabalho. Já os dados de valores contratados através do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO) foram obtidos através de relatórios de 

gestão fornecidos pelo Banco do Brasil S.A. 

http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf
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O estudo da medida de eficiência usando a DEA foi dividido em três fases 

principais: seleção das DMUs para a análise; determinação dos insumos (inputs) e 

produtos (outputs) relevantes para avaliar a eficiência técnica relativa das DMUs 

selecionadas; criação e solução do modelo DEA e análises dos resultados, 

seguindo as recomendações de Roll et al. (1991). 

Segundo Mello et al. (2005), algumas condições devem ser impostas para a 

implementação de um modelo DEA: 1) seleção rigorosa das DMUs a entrarem na 

análise, lembrando que uma vez definidas as DMUs, estas devem ser no mínimo o 

dobro do número de variáveis utilizadas no modelo; 2) seleção das variáveis (input 

e output), considerando a lista de possíveis variáveis a entrar no modelo, estas 

variáveis quantitativas ou qualitativas. É importante destacar que nesta fase a 

introdução de um grande número de variáveis, reduz a capacidade do DEA de 

distinguir as DMUs eficientes das ineficientes. Portanto, o modelo deve ser o mais 

compacto possível para maximizar o poder discriminatório do DEA e; 3) escolha do 

modelo a ser aplicado e a orientação a input ou output levando-se em conta o 

número de inputs e outputs. Isto é, em havendo muito mais inputs que outputs, altos 

valores dos insumos, escassez dos insumos etc., o modelo deve ser orientado a 

input, caso contrário, output. 

As DMUs selecionadas para o estudo foram todos os 79 municípios do 

estado de Mato Grosso do Sul, entretanto, conforme orientado por Azambuja 

(2002), as DMUs que não possuíam dados para análises foram excluídas nesta 

etapa para não distorcerem os resultados. Logo, os municípios de Ladário e Novo 

Horizonte do Sul, foram retirados da análise em virtude de não possuírem valores 

contratados de FCO no interstício temporal da pesquisa. 

O município de Ladário não obteve valores contratados nos anos de 2016 e 

2017. Já o município de Novo Horizonte do Sul não realizou contratação no ano de 

2015. Deste modo, o total de DMUs para o cálculo estatístico e análise dos dados 

foram 77 municípios. 

Para a determinação dos insumos (inputs) e produtos (outputs) relevantes 
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para avaliar a eficiência técnica relativa das DMUs selecionadas foi observado o 

objetivo principal da pesquisa que é medir a eficiência do FCO para a geração de 

emprego e renda nos municípios do MS, conforme quadro 01. 

 

 

 

Quadro 1. Indicadores, inputs, outputs, fonte e ano. 

Indicador Função Fonte Ano 

Volume de financiamento contratado 
por município 

Input 
Banco do 

Brasil S.A. 

2015, 2016 e 

2017 

Geração de emprego por município Output 
RAIS 

2015, 2016 e 

2017 

Renda por município Output 
RAIS 

2015, 2016 e 

2017 

Fonte: Elaboração própria. 

Assim, os inputs utilizados foram os montantes contratados do FCO por 

município nos anos de 2015, 2016 e 2017. Já os outputs foram a geração de 

emprego e renda por município no mesmo período. Neste momento houve um 

dilema na pesquisa, pois ao consultar os dados de geração e emprego e renda para 

o setor rural, devido ao alto índice de informalidade existente no setor, percebeu-se 

que tal informalidade diminuía a eficiência da pesquisa. A alternativa adotada foi a 

obtenção dos dados de geração de emprego e renda, bem como dos volumes 

contratados de FCO, sem a estratificação entre Rural e Empresarial. 

O fator determinante para esta decisão, além da informalidade no setor rural, 

foi a proporção de contratação de FCO Rural versus FCO Empresarial. O quadro 2 

apresenta os percentuais anuais para o período. 

Quadro 2. Percentual de contratações do FCO no estado de MS. 
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Ano FCO Rural FCO Empresarial 

2015 61,08% 38,92% 

2016 88,62% 11,38% 

2017 67,15% 32,85% 

Fonte: Elaboração própria a partir de relatórios do Banco do Brasil. 

Para todo período da pesquisa o percentual de contratação através da linha 

FCO Rural foi de 69,49%, já o percentual da linha FCO Empresarial foi de 30,51%, 

revelando uma proeminência da linha Rural em relação a linha Empresarial. Deste 

modo, acredito que tal decisão não prejudicou a análise, muito pelo contrário, 

acredito que melhorou as bases para o estudo visto que os dados de geração de 

emprego e renda tornaram-se mais amplos. Pois além da geração de empregos 

diretos o estudo englobou os empregos indiretos que foram gerados nos demais 

setores do município. 

Conforme Fried et al. (2008), a eficiência alocativa orientada por insumo 

(input), se dá pela diferença entre a quantidade de insumo utilizada e sua 

quantidade factível para determinada produção, quanto maior esta diferença, maior 

será a eficiência da DMU analisada. Mello et al. (2005) descreve que os modelos 

de eficiência por produto (output) buscam maximixar os produtos mantendo-se 

inalterados os insumos. 

Assim, para a criação da solução do modelo DEA foram utilizados os modelos 

DEA-CCR e DEA-BCC, com output orientado, isto porque o objetivo da pesquisa foi 

mensurar a eficiência do Fundo Constitucional quanto a geração de emprego e 

renda (outputs) em relação aos montantes financiados (inputs) por município de 

Mato Grosso do Sul. 

Para ajuste e organização dos dados de entrada foram utilizadas as 

variações de emprego e renda nos intervalos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. 

Os resultados da variação foram modulados, visto que as variações também 

apresentaram valores negativos, fato que poderia interferir no modelo DEA. O 
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cálculo modular pode ser assim representado: 

Indicador =  
Observação − Valor Mínimo

Valor Máximo − Valor Mínimo
 (21) 

 

Para a realização dos cálculos estatísticos e determinação dos níveis de 

eficiência relativa de cada DMU, foi utilizado o software Sistema Integrado de Apoio 

à Decisão (SIAD). Conforme Meza et al. (2004) e Mello et al. (2005), o sistema é 

livre e está disponível para download no endereço https//http://www.decisao.uff.br/. 

Foi desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense (UFF), primeiramente para 

o cálculo de resultados de DEA Clássicos (eficiência, pesos, alvos, benchmarks e 

folga). Posteriormente foram atribuídas novas funcionalidades ao sistema com o 

objetivo de permitir análises mais elaboradas como restrições de peso, fronteira 

invertida e análise multicritérios. 

Após a geração dos índices de eficiência tanto no modelo CCR quanto BCC, 

foi observado que o modelo de retornos variáveis era o mais adequado para a 

análise dos resultados.  

Posteriormente os resultados foram classificados conforme escores de 

eficiência obtidos através do DEA BCC com Eficiência Composta normalizada, para 

os anos de 2015, 2016 e 2017, conforme Giacomello e Oliveira (2014), representado 

no quadro 3. 

Quadro 3. Classificação das unidades tomadoras de decisão 

Classificação Valor da eficiência 

Eficiente = 1,000 

Alta eficiência ≥ 0,900 e < 1,000 

Média eficiência ≥ 0,600 e < 0,900 

Baixa eficiência < 0,600 

Fonte: Adaptado de Giacomello e Oliveira (2014). 

 

Para a composição de um índice de classificação das DMUs para o período, 

http://www.decisao.uff.br/
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que englobasse todos os anos, foi realizado a média geométrica entre os resultados 

gerados por município. Conforme Oliveira, Soares e Souza (2006) a média 

geométrica é obtida pelo cálculo da raiz n-ésima do produto dos itens da 

observação. Ela impede que valores extremos possam influenciar negativamente 

no cálculo do índice. Seu cálculo pode ser assim representado: 

𝑋𝑔 =  √𝑋1 . 𝑋2 . 𝑋𝑛 𝑛  (22) 

Resultados e Discussão 

Esta seção apresentou a análise descritiva e os resultados obtidos após a 

submissão dos dados utilizando o sistema SIAD. Foram utilizados os modelos CCR 

e BCC, ambos orientados aos produtos pois é o tipo de orientação que permite 

analisar a eficiência relativa dos municípios na geração de emprego e incremento 

da renda (outputs) a partir dos montantes contratados de FCO (input). O modelo 

que apresentou melhor resultado na aplicação foi o modelo BCC orientado aos 

produtos. Entretanto, foi observado que para um melhor ranqueamento dos 

resultados era necessário acrescentar a avaliação utilizando o conceito de Fronteira 

Invertida, pois possibilitou a identificação das DMUs com falsa eficiência. 

Os montantes de contratações de financiamento através do FCO no período 

são demonstrados na figura 7. 
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Figura 7. Valor total (reais) de contratações do FCO em MS. 

Fonte: Dados da própria pesquisa a partir de dados de relatórios do Banco do Brasil. 

 

O montante de crédito rural no período da pesquisa foi de R$ 

4.086.895.091,86, em que o percentual de contratações através da linha de FCO 

Rural representou 69,49% e a linha FCO Empresarial representou 30,50% do total 

financiado. O ano de 2016 foi o qual apresentou menor volume financiado R$ 

782.375.279,19. Já no ano de 2017 houve um incremento de 170,26% no volume 

total financiado em relação ao ano de 2016, chegando ao valor total de R$ 

2.114.476.298,85, sendo 67,15% da linha Rural e 32,85% da linha Empresarial. 

A tabela 1 apresenta dos dados de variação de emprego e renda no período 

de 2015 a 2017. 

Tabela 1. Variação salarial (R$), geração de emprego e média de geração de 

emprego nos anos de 2015, 2016 e 2017 no estado de MS. 

Output 2015 2016 2017 

Variação Salarial 1.465.654 1.189.146 1.331.488 

Geração de Emprego -7.363 -12.315 5.775 

 -

 500.000.000

 1.000.000.000

 1.500.000.000

 2.000.000.000

 2.500.000.000

2015 2016 2017

Rural Empresarial
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Média de Geração de Emprego -96 -160 75 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Constata-se que a variação salarial no período oscilou, caindo 18,86% de 

2015 para 2016 e ocorrendo uma recuperação de 11,97% no ano de 2017 em 

relação a 2016. Entretanto este valor, ainda, é 9,15% inferior ao ano de início da 

pesquisa. Quanto a geração de emprego houve uma perda de 19.678 empregos 

nos anos de 2015 e 2016 e a geração de 5.775 empregos no ano de 2017, logo 

ocorrendo um déficit no período de 13.903 vagas de emprego. A média de vagas 

criadas por município em 2017 foi de 75 vagas. Os dados demonstram uma 

aparente recuperação na atividade econômica no ano de 2017 em relação ao biênio 

anterior. 

 Foram elaborados índices de eficiência tanto para o modelo CCR quanto 

para o modelo BCC, ambos orientados para produtos, como era a proposta do 

trabalho. Os índices gerados pelo modelo BCC, de retornos variáveis ficaram 

melhor distribuídos. Porém, percebeu-se também a possibilidade da ocorrência de 

falsas eficiências, assim, também foram gerados os índices de eficiência com 

Fronteira Invertida para o cálculo dos índices de Eficiência Composto e Eficiência 

Composto* (normalizada). O ano de 2015 foi muito representativo para esta 

problemática, conforme observado na tabela 2. 

Tabela 2. Ordem decrescente de eficiências das DMUs, com base na eficiência 

padrão, utilizando-se do DEA BCC orientado a outputs, no ano de 2015. 

DMU 
Eficiências 

Padrão Invertida Composta Composta* 

Angélica 1 0,848094 0,575953 0,893955 

Campo Grande 1 1 0,5 0,776066 

Dourados 1 1 0,5 0,776066 

Japorã 1 1 0,5 0,776066 

Maracaju 1 0,73725 0,631375 0,979978 

Paraíso das Águas 1 0,772662 0,613669 0,952496 

Paranhos 1 0,985767 0,507117 0,787112 

Santa Rita do Pardo 1 0,803587 0,598207 0,928496 
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São Gabriel do Oeste 1 0,711451 0,644275 1 

Sidrolândia 1 1 0,5 0,776066 

Sonora 1 0,803414 0,598293 0,92863 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Através da observação da tabela 2, percebe-se que quando analisada pela 

ótica do índice padrão do modelo BCC orientado por outputs, os municípios de 

Angélica, Campo Grande, Dourados, Japorã, Maracaju, Paraíso das Águas, 

Paranhos, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Sonora, são 

tidas como eficientes pois apresentam o índice de 100% de geração de produtos 

pelos insumos utilizados. 

Porém, ao ser observada a coluna de fronteira invertida, constata-se o 

problema apresentado por Meza et al. (2005), Leta et al. (2005), Mello et al. (2005) 

e Casado e Siluk (2011), para os quais há a possibilidade de, pela benevolência do 

modelo, surgirem DMUs com falsa eficiência. Deste modo, foi constatado tal 

situação nos municípios de Campo Grande, Dourados, Japorã e Sidrolândia, que 

se apresentaram eficientes tanto na eficiência padrão como na eficiência invertida, 

logo se caracterizando falsos eficientes.  

 Portanto, o município que realmente deve ser tido como eficiente, para o ano 

de 2015, é o município de São Gabriel do Oeste, pois apresenta o índice de 100% 

de eficiência no modelo de eficiência composta normalizada. Os municípios de 

Campo Grande, Dourados, Japorã e Sidrolândia, por exemplo, deveriam elevar 

seus índices de eficiência em 22,93% para atingirem o resultado operacional de São 

Gabriel do Oeste no ano de 2015, sendo este município benchmarking para os 

demais. 

Quanto aos piores índices de eficiência para o ano de 2015, são 

apresentados na tabela 3. 

Tabela 3. Ordem decrescente de (in)eficiências das DMUs, com base na eficiência 

composta*, utilizando-se do DEA BCC orientado a outputs, no ano de 2015. 

DMU Eficiências 
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Padrão Invertida Composta Composta* 

Dourados 1 1 0,5 0,776066 

Japorã 1 1 0,5 0,776066 

Sidrolândia 1 1 0,5 0,776066 

Eldorado 0,893834 0,897944 0,497945 0,772877 

Três Lagoas 0,838938 0,860435 0,489252 0,759384 

Dois Irmãos do Buriti 0,902159 0,982795 0,459682 0,713488 

Corumbá 0,870314 1 0,435157 0,675422 

Nova Alvorada do Sul 0,833846 1 0,416923 0,64712 

Batayporã 0,816398 1 0,408199 0,633579 

Naviraí 0,698503 1 0,349252 0,542085 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

O município de pior desempenho identificado foi Naviraí que necessitaria 

aumentar sua eficiência em 84,47% para chegar ao nível atingido pela melhor DMU 

daquele ano. Cabe destacar que três municípios, Dourados, Japorã e Sidrolândia, 

que se apresentaram como eficientes no modelo padrão e estariam classificados 

entre os dez mais bem ranqueados, quando analisados pelo modelo composto 

normalizado, são classificados nas 69ª, 70ª e 71ª posição no ranking. 

Como a pesquisa se propôs a analisar os anos de 2015, 2016 e 2017, foram 

realizadas médias geométricas dos resultados obtidos por cada DMU nos anos 

analisados. Posteriormente foram montados escores das unidades conforme 

quadro 3. Assim, os resultados pedem ser observados nas tabelas 4, 5 e 6 na ordem 

dos melhores resultados para os piores, sempre levando em consideração o modelo 

composto padrão normalizado e se utilizando a média geométrica para os 

resultados do período. 

Tabela 4. Quantidade de unidades por índice de eficiência composta normalizada, 

utilizando média geométrica no período de 2015 a 2017. 

Classificação Valor da eficiência Quantidade de DMUs 

Eficiente 1,000 0 

Alta eficiência ≥ 0,900 e < 1,000 0 

Média eficiência ≥ 0,600 e < 0,900 76 
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Baixa eficiência < 0,600 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Através dos dados apresentados na tabela 3, é observado que nenhuma 

DMU atingiu os escores necessários para serem classificadas como Eficientes ou 

com Alta Eficiência quando analisado todo o período da pesquisa e utilizando a 

média geométrica. Por outro lado, apenas um município, Naviraí, apresentado na 

tabela 6, foi classificado como de Baixa Eficiência. Quase a totalidade dos 

municípios, 76, foram classificados como de Média Eficiência. Tal fato demonstra 

que nenhum município conseguiu manter uma eficiência relativa na utilização dos 

recursos do FCO para a geração de emprego e renda no período pesquisado. 

Quando realizada a composição dos índices anuais para os municípios 

analisados, é interessante a constatação que dentre os dez primeiros ranqueados 

apenas o município de São Gabriel do Oeste no ano de 2015 e Ponta Porã em 2017 

foram plenamente eficientes. O restante foram municípios que mantiveram uma 

maior regularidade na utilização dos recursos do FCO quanto a geração de emprego 

e renda, não necessariamente com altos níveis de eficiência. 

 

Tabela 5. Ordem das dez DMUs mais eficientes, com base na eficiência composta*, 

utilizando-se do DEA BCC orientado a outputs, no período de 2015 a 2017, ajustado 

pela média geométrica. 

DMU 
Eficiências Composta*  

2015 2016 2017 
Média 

Geométrica 

Itaporã 0,916119 0,647037 0,992293 0,83786422 

Nova Andradina 0,93634 0,711405 0,863415 0,831617002 

Caarapó 0,932948 0,642872 0,901864 0,814781201 

Laguna Carapã 0,917853 0,676744 0,868763 0,81414099 

São Gabriel do Oeste 1 0,666917 0,771663 0,801370138 

Sidrolândia 0,776066 0,696854 0,945086 0,799534598 

Bonito 0,942399 0,676625 0,787459 0,794822713 

Ponta Porã 0,778997 0,628798 1 0,788283275 

Maracaju 0,979978 0,712515 0,684587 0,781891206 
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Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto aos mais mal ranqueados, o município de Naviraí ficou na última 

posição com um índice relativo de 0,58088, seguido de Angélica com 0,61643 e 

Chapadão do Sul com um índice de 0,61783, fechando a lista dos três piores 

municípios quando da utilização de financiamentos do FCO e a geração de emprego 

e renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Ordem das dez DMUs menos eficientes, com base na eficiência 

composta*, utilizando-se do DEA BCC orientado a outputs, no período de 2015 a 

2017, ajustado pela média geométrica. 

DMU 
Eficiências Composta*  

2015 2016 2017 Média Geométrica 

Taquarussu 0,816391 0,702447 0,544929 0,678605274 

Japorã 0,776066 0,696854 0,572686 0,676579768 

Dois Irmãos do Buriti 0,713488 0,764879 0,554243 0,671263772 

Nova Alvorada do Sul 0,64712 0,706875 0,607417 0,65253648 

Anaurilândia 0,785444 0,682255 0,501411 0,645285546 

Vicentina 0,899297 0,692071 0,425752 0,642298386 

Batayporã 0,633579 0,647496 0,599211 0,626429999 

Chapadão do Sul 0,884234 0,665233 0,400941 0,61783687 

Angélica 0,893955 0,726276 0,360787 0,616438011 

Naviraí 0,542085 0,685728 0,527281 0,580880947 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conclusão 

Os resultados demonstram que os municípios do estado de Mato Grosso do 

Sul nos anos de 2015 e 2016 tiveram uma retração na quantidade de vagas de 

empregos geradas, com uma leve recuperação no ano de 2017. Entretanto esta 

recuperação não foi suficiente para repor a quantidade de vagas perdidas no biênio 

anterior. 

Já os resultados anuais utilizando a metodologia DEA, demonstraram que 

houve resultados positivos quando utilizado o modelo de retorno variáveis de escala 

orientados a produtos (BCC output). Com uma boa distribuição dos índices relativos 

das DMUs, não ocorrendo a resultados semelhantes quando utilizado a metodologia 

de retornos constantes de escala orientado a produtos (CCR output). 

Entretanto foi importante a utilização da técnica de Fronteira Invertida. Pois 

conforme advertido por Leta et al. (2005), Mello et al. (2005) e Casado e Siluk (2011) 

houve a identificação de DMUs com falsa eficiência, o que poderia induzir a erros 

de análises caso fosse observado somente os resultados do modelo padrão. 

A construção de um índice de eficiência relativo das DMUs para o período da 

pesquisa, utilizando modelo adaptado de Giacomello e Oliveira (2014), revelou que 

não houve nenhuma DMU classificada como Eficiente ou Altamente Eficiente. 

Segundo o modelo para uma DMU ser tida como Eficiente deveriam apresentar 

índice igual a 1. Já para ser classificada como Altamente Eficiente seu escore médio 

para o período deveria ser maior ou igual a 0,900 e menor que 1,0. 

Apenas uma DMU apresentou índice médio inferior a 0,600, deste modo 

sendo classificada como de Baixa Eficiência. Assim, 76 DMUs foram classificadas 

como de Média Eficiência, com intervalo de índice igual ou superior a 0,600 e inferior 

a 0,900. 

Diante de tais resultados é possível concluir que nenhum município de Mato 

Grosso do Sul, no período de 2015, 2016 e 2017, conseguiu manter altos níveis de 
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eficiência quanto a geração de emprego e renda com a utilização de recursos do 

FCO. 
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