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RESUMO 

 

O agronegócio é um importante setor para a economia brasileira, contribuindo para a geração 

de emprego, renda e divisas. Dentro desse amplo setor, destaca-se a produção de grãos, em 

que o Brasil é dos principais produtores do mundo. Dentre os grãos que são produzidos no 

Brasil, o milho é um dos mais relevantes, tanto em termos de mercado interno como o 

externo. A atuação no mercado internacional exige altos níveis de eficiência tanto dentro da 

porteira quanto fora da porteira, para que o mesmo tenha competitividade e retornos 

econômicos. O presente estudo teve como objetivo mensurar os níveis de eficiência dos 

principais municípios produtores de milho no Brasil no período de 2015 a 2019. Para tanto, a 

escolha dos municípios se deu a partir da série histórica elaborada pela Companhia Nacional 

de Abastecimento – CONAB. Como referencial teórico, utilizou-se os conceitos de eficiência 

técnica e alocativa. Em termos metodológicos, utilizou-se a Análise Envoltória de Dados 

(Data Envelopment Analysis – DEA), mais especificamente, o modelo CCR. A partir do 

modelo, identificou-se que o nível de eficiência “dentro da porteira” (cenário 1) está estimada 

em, aproximadamente, 83%. O que significa que, em média, seria possível reduzir 27% dos 

gastos com insumos sem comprometer a produção.  Com a inserção dos custos logísticos, o 

nível de eficiência “fora da porteira” (cenário 2) está estimada em, aproximadamente, 63%. 

Neste caso, sem alterar a produção, seria possível reduzir os insumos em 37%. A diferença 

entre os dois cenários está no fato de que no segundo considera-se, como output, a receita 

média obtida com a comercialização das sacas de 60 kg de milho por hectare, o que permite 

avaliar os custos logísticos. Tendo em vista que o score médio no cenário 2 é menor do que 

no cenário 1 (20 pontos percentuais), conclui-se que os custos logísticos interferem na 

eficiência dos municípios produtores de milho. 

 

Palavras-chaves: Produção de milho. Eficiência. Análise Envoltória de Dados. DEA
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ABSTRACT 

 

Agribusiness is an important sector for the Brazilian economy, contributing to the generation 

of jobs, income and foreign exchange. Within this broad sector, grain production stands out, 

in which Brazil is one of the main producers in the world. Among the grains that are produced 

in Brazil, corn is one of the most relevant, both in terms of domestic and foreign markets. The 

performance in the international market requires high levels of efficiency both within the port 

and outside the port, so that it has competitiveness and economic returns. The present study 

aimed to measure the efficiency levels of the main corn-producing municipalities in Brazil in 

the period from 2015 to 2019. Therefore, the choice of municipalities was based on the 

historical series prepared by the National Supply Company - CONAB. As a theoretical 

framework, the concepts of technical and allocative efficiency were used. In methodological 

terms, Data Envelopment Analysis (DEA) was used, more specifically, the CCR model. From 

the model, it was identified that the level of efficiency “within the gate” (scenario 1) is 

estimated at approximately 83%. Which means that, on average, it would be possible to 

reduce 27% of spending on inputs without compromising production. With the inclusion of 

logistical costs, the level of efficiency “outside the gate” (scenario 2) is estimated at 

approximately 63%. In this case, without changing production, it would be possible to reduce 

inputs by 37%. The difference between the two scenarios is in the fact that in the second one, 

as an output, the average revenue obtained from the commercialization of 60 kg bags of corn 

per hectare is considered, which allows the assessment of logistical costs. Bearing in mind 

that the average score in scenario 2 is lower than in scenario 1 (20 percentage points), it is 

concluded that the logistical costs interfere in the efficiency of the corn producing 

municipalities. 

Keywords: Corn production. Efficiency. Data Envelopment Analysis. DEA 
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1.I NTRODUÇÃO 

 

 Com a intensificação da globalização, as relações comerciais entre os países passaram 

a apresentar progressivas transformações. Desde a década de 1990, com a abertura comercial 

brasileira, o setor que apresentou destaque pela dinâmica exportadora foi o agronegócio. Um 

dos determinantes do padrão de crescimento desse setor foi a crescente competição com o 

mercado internacional, estabelecendo a necessidade de ganhos de produtividade e maior 

eficiência no processo produtivo (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - 

IPEA, 2016).   

 A gradual participação dos produtos agropecuários brasileiros no mercado 

internacional deve-se à combinação de inúmeros fatores, tais como: disponibilidade de áreas 

agricultáveis, desenvolvimento de tecnologias voltadas ao clima tropical, expansão do 

investimento em novos conhecimentos e sustentação do crescimento da produtividade 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, 2016).  

 De acordo com IPEA (2016), o Brasil atende a mercado interno com 80% da sua 

produção de alimentos, exportando o excedente para mais de 180 países, mostrando sua 

importância no cenário internacional de produtos advindos do agronegócio. Por isso, o país 

possui um papel de destaque estando entre os maiores exportadores de commodities 

agropecuárias do mundo (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB, 

2018). Na década de 1940, o país era considerado um importador líquido de alimentos, 

exportando apenas algumas commodities agrícolas (como o café). Com a modernização do 

agronegócio na década de 1990, o país passou a ser considerado um dos principais players 

mundial, com destaque na produção de grão (ARTUZO et al, 2017).  

 Atualmente, o país é o quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários, 

gerando, aproximadamente, US$ 96 bilhões em divisas para o Brasil, ficando atrás apenas da 

União Européia, EUA e China. Produzindo excedentes cada vez maiores, o agronegócio 

expandiu as vendas para o mundo, gerando superávit, sendo considerado um setor crucial para 

o crescimento da economia brasileira.  

 Conforme os dados da CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL – CNA (2019), em 2018, o setor foi responsável por absorver 1 (um) de cada 3 (três) 

trabalhadores. Vale ressaltar, que o agronegócio tem sido reconhecido como responsável por 

uma parcela fundamental do crescimento econômico brasileiro e a soma de bens e serviços, 
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gerados em 2018, foi de R$ 1,44 trilhão ou 21,1% do Produto Interno Bruto (PIB).  Ainda 

segundo CNA (2019), dentre os segmentos, a maior parcela é do ramo agrícola, 

correspondendo a 74% desse valor. O valor bruto da produção (VBP) do agronegócio gerado 

em 2018 foi de R$ 614,01 bilhões, dos quais R$ 395 bilhões oriundos da produção agrícola e 

R$ 219 bilhões do segmento pecuário. A cultura do milho se destaca como o terceiro maior 

em termos de VBP, com R$ 63,5 bilhões (CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA DO BRASIL – CNA, 2019). 

 Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária– EMBRAPA (2019), nas 

últimas décadas, a cultura do milho alcançou o nível de maior cultura agrícola no mundo, 

ultrapassando a marca de 1(um) bilhão de tonelada produzido, superando culturas tradicionais 

como o arroz e o trigo. Nos últimos cincos anos, a cadeia produtiva do milho mudou de forma 

considerável no país, fazendo com que o grão deixasse de ser apenas um produto atribuído à 

alimentação animal, passando ser considerado uma commodity agrícola exportável 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB, 2018). 

s 

 

1.1 Problema e sua importância 

 

No Brasil, o milho vem ganhando espaço apresentando-se como um dos principais 

produtos do agronegócio, sendo o segundo grão mais exportado; ao mesmo tempo,é o insumo 

básico para a suinocultura e avicultura, setores extremamente competitivos em nível 

internacional (DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – 

DEAGRO, 2020). O cultivo de milho tornou-se uma cultura estratégica para a agricultura 

brasileira, compondo diversas cadeias produtivas ligadas ao cereal. Seja na indústria de 

alimentos processados ou consumo in natura, seja na forma de silagem para composição de 

ração para bovinocultura, suinocultura, avicultura; e, mais recentemente na produção de 

etanol (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA, 2019). 

 A produção mundial de milho, em 2018, esteve parcialmente concentrada em alguns 

poucos produtores, a saber: Estados Unidos, China, Brasil e União Europeia. Esses quatro 

maiores produtores foram responsáveis por 72,3% da produção mundial. 

(DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS ESTADOS UNIDOS – USDA – 2018). 

 Além disso, o comércio internacional de milho, apenas 14% do total produzido 

mundialmente na safra 2017/2018 foi comercializado; todavia, a maior parte da produção é 
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demandada para o consumo interno. Dentre os principais exportadores mundiais do grão, o 

comércio encontra-se concentrado em quatro países: Estados Unidos, Brasil, Argentina e 

Ucrânia, que juntos totalizaram 86,2% das exportações mundiais (COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2018). 

 Ainda segundo a CONAB (2018), nas últimas décadas, o milho brasileiro tem 

intensificado sua importância no cenário mundial, visto que o Brasil é o terceiro maior 

produtor e segundo maior exportador do cereal. O país se destaca pela produção de duas 

safras no mesmo ano, a safra de verão, ou primeira safra, e a safra da seca, ou segunda safra.  

Atualmente todas as unidades da federação produzem milho, dentre os principais estados 

produtores de milho na safra 2018/2019, tem-se, respectivamente: Mato Grosso, Paraná, 

Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (COMPANHIA NACIONAL DE 

ABASTECIMENTO - CONAB, 2019). 

Apesar do mercado brasileiro de milho apresentar crescimento, o setor ainda precisa 

solucionar alguns obstáculos que impedem um maior dinamismo. Dentre os obstáculos, 

destacam-se: a falta de clareza na formação de preços; empecilhos no escoamento da 

produção; e baixa produtividade em algumas regiões (EMPRESA BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA, 2019). Além do mais, comparado com outros 

países com elevado potencial de produção, a produtividade brasileira apresenta resultados 

inferiores (GASQUES et al, 2014). Todavia, a produtividade média - quilograma por hectare 

(kg/ha) - dos principais exportadores de milho do mundo em 2018 foi: Estados Unidos, 

11.863 kg/ha; Argentina, 6.088 kg/ha; e Brasil, 5.104 kg/ha (FOOD AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – FAOSTAT, 2020).  

Cerca de 70% da produção nacional de milho são demandadas para o mercado interno, 

as cotações estão relacionadas com a demanda interna, sendo afetado pelo preço da soja. 

Todavia, os principais fatores que afetam o preço do milho no Brasil, é a forte interação entre 

os mercados de milho e soja (COÊLHO, 2019). Ademais, fatores como oferta e demanda 

afeta diretamente no preço do cereal, tais como: segmentos como aves e suínos, que utilizam 

o cereal para produção de ração, assim como o preço do mercado externo é referência para o 

mercado doméstico (CALDARELLI E BACCHI, 2012).    

No Brasil, a produção de carne de frango é o segmento do setor de proteína animal que 

mais cresce, sendo impulsionada pelas exportações. O consumo do milho na alimentação 

animal tende aumentar constantemente, em virtude da demanda mundial por proteína animal 

impulsionada pela China, Índia e Indonésia (CONAB, 2019). Dessa forma, a cadeia produtiva 
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de milho passa-se a inserir na em setores produtivos de leite, de ovos de carnes, bovinas, 

suínas, aves e produção de etanol, todavia, mudanças nessas cadeias passam a ser vitais no 

processo produtivo do grão (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - 

IPEA, 2016).  

 Vale ressaltar também que, conforme a CONAB (2019), o país perde o equivalente a 

0,10% do total transportado de milho, via modal rodoviário até os portos de embarque para 

exportação. As perdas são causadas por três fatores, como as más condições das rodovias, 

precariedade da frota e imprudência de motorista. Ademais, o país possui uma capacidade 

deficitária de armazenamento de grãos. Atualmente a capacidade estática de armazenamento é 

de cerca 170 milhões de toneladas, levando em consideração a produção de grão 2018/2019 

de cerca de 238,9 milhões de tonelada, apresentando um déficit de capacidade de 

armazenagem de cerca 68,9 milhões de toneladas. A recomendação internacional é para que a 

capacidade estática1 de armazenagem de um país seja igual a 120% de sua produção agrícola 

anual (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2019). 

Segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Transporte (CNT, 2019), das 

rodovias federais, 78,5% não são pavimentadas, sendo apenas 12,4% pavimentadas. Isso 

implica uma maior quantidade de viagens em trechos não pavimentados. Considerando que 

61% do transporte de mercadorias são feitos por rodovias, evidencia sua importância para o 

desenvolvimento das cadeias produtivas.  

Ainda de acordo com a pesquisa CNT (2019), a Tabela 1 demonstra a classificação 

geral das rodovias. 

Tabela 1 – Estado Geral das Rodovias.  

ESTADO GERAL EXTENSÃO GERAL 

KM % 

Ótimo 12.591 11,9 

Bom 31.714 29,1 

Regular 37.628 34,6 

Ruim 19.039 17,5 

Péssimo 7.531 6,9 

Total 108.863 100,0 

Fonte: Adaptado de Pesquisa CNT de Rodovias (2019, p. 73). 

 
1De acordo com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção – ABEPRO define-se capacidade estática de 

armazenagem como a quantidade de grão (em toneladas) que os armazéns suportam de uma única vez.  
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Conforme a Tabela 1, dos 108.863 quilômetros de rodovias avaliadas, desse total, 

64.198 quilômetros (59%) apresenta algum tipo de problema na pavimentação, sendo 

classificadas como regular 37.629 quilômetros, ruim 19.039 quilômetros e péssimo 7.531 

quilômetros.  

De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional de Transporte (CNT, 2019), dos 

108.863 quilômetros de rodovias, 52,8% desse total apresentam algum problema na 

pavimentação, sendo 35,5% regular, 13,7% ruim e 3,7% péssimo. Estima-se que o estado do 

pavimento pode dobrar o custo operacional do transporte rodoviário de cargas, levando em 

conta que o custo adicional pode chegar até 91,5%, conforme o estado do pavimento das 

rodovias. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE - CNT, 2019). Das rodovias 

pavimentadas, a Figura 1, apresenta a relação por região. 

 

 

Figura 1: Percentual da extensão de rodovias federais pavimentadas por região. 

Fonte: Extraído de Pesquisa CNT (2019, p. 14). 

 

Conforme a Figura 1, O Sul passa a ser a região com a maior extensão rodoviária 

federal pavimentada em relação à sua área territorial, seguido pelo Nordeste, Sudeste e 

Centro-Oeste. Dessa forma, fica nítida a distribuição desigual dessa infraestrutura no país, o 

que pode ter impactos negativos nos potenciais de desenvolvimento regionais 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE - CNT, 2019). 

Destaca-se que, em razão de problemas no pavimento, o país gasta em média, 28,5% a 

mais do que deveria para transportar seus insumos, bens de produção e bens de consumo. Os 

elevados custos tendem a reduzir a rentabilidade das atividades de transporte rodoviário de 

cargas e, ao mesmo tempo, aumentar os preços de insumos e bens de produção, 

comprometendo a competitividade da economia brasileira (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
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DE TRANSPORTE - CNT, 2019). Com a utilização da malha viária inadequada, as 

commodities agrícolas produzidas pelo Brasil ficam em desvantagem nas exportações, logo, 

os ganhos conquistados pelo grão brasileiro, em termos de custos de produção, são 

desperdiçados ao longo da comercialização (OLIVEIRA, 2014). 

O descarte da colheita brasileira é um fator que afeta consideravelmente a 

comercialização, preços e competitividade do setor. A infraestrutura logística deve ter a 

capacidade de armazenar e movimentar toda a produção agrícola nacional para atender 

satisfatoriamente a demanda doméstica (OLIVEIRA e SILVEIRA, 2013). 

 Em uma economia globalizada e de alta competitividade, a busca por eficiência na 

produção agrícola tem sido constante em toda a cadeia produtiva, sendo, sobretudo importante 

para o agricultor, que visa obter a máxima produtividade com o menor custo de produção para 

se tornar competitivo e sustentável dentro de um ambiente de negócios globalizado e 

altamente competitivo (CRUZ et al., 2009). Contundentemente, devido à globalização 

necessitando de uma logística estruturada sendo fundamental que o país amplie os 

investimentos em pesquisa agrícola evitando perdas de recursos pelo uso inadequado dos 

insumos (AZEVEDO et al., 2008). 

O mercado competitivo exige níveis elevados de eficiência produtiva, levando 

estratégias competitivas em busca de redução de custos. O desenvolvimento do comercio é 

limitado havendo restrições ao crescimento da eficiência no setor, que poderia ter uma melhor 

atuação caso houvesse a eliminação dos gargalos existentes para assegurar a expansão de 

mercados externos (KUWAHARA E VALARINI, 2006). Os gargalos logísticos podem não 

afetar a tomada de decisão quanto a produzir milho, no entanto, a rentabilidade é diretamente 

impactada, reduzindo parte dos lucros. 

Com a modernização da agricultura, a ideia de eficiência produtiva visa maximizar o 

uso dos fatores de produção, com objetivo de obter maiores níveis de produtividade e 

rentabilidade (RAINERI et al, 2015). Essa relevância é devido aos investimentos realizados 

em pesquisas e tecnologia na produção agrícola, o que vem contribuindo fortemente para a 

expansão da balança comercial (AZEVEDO et al. 2008). 

 O segmento dentro da porteira tem-se apresentando altamente eficiente; com a 

implementação de novas tecnologias contribuindo significativamente para o aumento da 

produção. Some-se a isso, o fato do plantio da segunda safra do milho ser efetuada logo após 

e no mesmo local de plantio da soja tem permitido uma maior produtividade em virtude do 



18 
 

 
 

aproveitamento dos resíduos de fertilizante no solo e o uso do mesmo maquinário empregado, 

reduzindo assim os custos de produção (Souza et al, 2018). 

  No entanto, com a interiorização da produção, as fazendas distantes dos principais 

portos de exportação, os custos mais baixos de produção são inversamente compensados 

pelos custos de frete, reflexo de uma infraestrutura de armazenagem insuficiente e a 

dependência do modal rodoviário Logo, o segmento fora da porteira incorpora ao 

desempenho da propriedade os custos logísticos de armazenagem e distribuição. Dentro desse 

contexto, questiona-se: quais foram os níveis de eficiência dentro e fora da porteira dos 

principais municípios produtores de milho no cultivo da segunda safra para o período de 2015 

a 2019? 

 Em tempo, destaca-se que a escolha da segunda safra se deve ao fato de que, a partir 

do ano 2010/2011 houve a inversão da produção de verão (primeira safra) para a produção de 

inverno (segunda safra). Segundo dados da CONAB (2019), a segunda safra representou no 

ano de 2018/2019, 70% da concentração da produção nacional. Salienta-se ainda que o custo 

logístico do milho da segunda safra é bem mais elevado, em virtude do maior volume de 

milho colhido sendo transportado. Além disso, a mudança da produção favoreceu as 

exportações, reduzindo a competição direta com o setor da sojicultura por espaço nos portos. 

Visto que o embarque da segunda safra de milho ocorre no período em que o embarque da 

soja passa a diminuir. 

 Por fim, ressalta-se que o risco climático para a segunda safra é maior, 

contundentemente, as chances de perda de produção é mais elevada. Em 2015/2016, devido às 

adversidades climáticas e o plantio tardio em algumas regiões, houve perda da produção, 

causando um sério problema para o abastecimento interno de cadeias produtivas importantes.  

 

1.2 Hipótese 

 

 Os principais municípios brasileiros produtores de milho são altamente eficiente o 

segmento “dentro da porteira”, no entanto, as condições de armazenamento e de transporte 

fazem com que o segmento “fora da porteira” haja perda de eficiência. 

  

1.3 Objetivos 
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1.3.1 Objetivo Geral 

  

 Analisar a eficiência dos principais municípios produtores de milho no Brasil para o 

período de 2015 a 2019.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a. Realizar uma revisão de literatura sobre a eficiência da produção de milho; 

b. Mensurar e analisar a eficiência na produção de milho dos principais municípios 

produtores no Brasil no período de 2015 a 2019.
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Alves e Amaral (2011) consideram o milho como uma das mais importantes culturas 

agrícolas, representando um produto estratégico para segurança alimentar da população 

mundial. No Brasil, obteve um desempenho bastante favorável, chegando a substituir culturas 

como no caso de trigo em alguns estados. Os autores enfatizaram que o aumento na 

produtividade foi possível por meio do melhoramento genético, tornando o plantio mais 

eficiente e, ademais, a seleção de múltiplos ambientes levou o desenvolvimento do cereal 

adaptado para qualquer região do país. A elevação da produção do cereal no país e a maior 

competitividade foram devido à maior rentabilidade do agricultor com a valorização do grão, 

acordos internacionais com a redução das tarifas de importação e desregulamentação da 

economia (CALDARELLI e BACCHI, 2012).  

Segundo Bender et al (2020), o Brasil se diferencia dos outros países pela 

possibilidade de duas safras no mesmo ano agrícola sem a necessidade de irrigação. O milho 

pode ser cultivado em todas as regiões do país, ocorrendo em diferentes épocas, em virtude 

das condições climáticas. A ascensão da cultura do milho no país provavelmente foi devida a 

produção do cereal em duas safras anuais. Por apresentar um valor agregado inferior ao da 

soja, o cultivo de verão foi perdendo espaço, levando mais produtores optarem pelo cultivo da 

soja no verão e do milho na segunda safra. Todavia, o aumento da produção na segunda safra 

não apenas possibilitou a manutenção do total da área cultivada do cereal, mas possibilitou o 

seu aumento (MIRANDA, 2018). 

Melo Filho e Richetti (1997) demonstraram uma característica marcante do milho, 

sendo considerado um dos mais importantes produtos utilizados na rotação de culturas, 

principalmente nos quais a soja está inserida como cultura principal. Dentre as vantagens de 

usar o milho com sucessão à soja, os autores destacam: o aproveitamento dos nutrientes, 

proporcionando uma redução dos custos de produção; não multiplica a maioria dos patógenos 

causadores de doença; no plantio direto a cultura constitui-se como uma das principais 

alternativas econômicas para compor um programa de rotação de culturas.  Ferreira (2017) 

considera que a produção do milho, na segunda safra cresceu impulsionada pela possibilidade 

e necessidade de rotacionar a soja com outra cultura e de atender à demanda de milho 

entressafra. Em virtude do plantio da segunda safra, suceder a colheita da soja tem permitido 

uma maior produtividade do milho (REIS et al, 2016).   
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Para Chiodi (2006), a produção brasileira de milho era, em sua maior parte 

exclusivamente utilizada para alimentação humana e animal. A abertura comercial brasileira 

na década de 1990 gerou uma maior exposição do mercado nacional à competitividade 

externa, provocando assim, uma mudança na estrutura de formação dos preços domésticos. O 

Brasil não possuía a exportação de milho como fonte de atividade comercial. A partir dos 

anos 2000, o país tornou-se um produtor e exportador importante (PINAZZA, 2007).  

 Comparado com outros países com elevado potencial de produção, a produtividade 

brasileira apresenta resultados inferiores (GASQUES et al, 2014).Para Oliveira et al (2015), 

os principais concorrentes brasileiros apresentam vantagens. No caso dos Estados Unidos, os 

ganhos de competitividade estão associados à matriz de transporte equilibrada. Já no caso da 

Argentina, referem-se às dimensões continentais e a proximidade das zonas produtoras aos 

portos.  

 Para Bender (2020), o sistema logístico brasileiro afeta negativamente o desempenho 

de grão, uma vez que contam com uma produção distante dos portos,reduzindo os ganhos de 

competitividade do país no mercado mundial de milho. As dificuldades na infraestrutura 

brasileira não se limitam aos transportes, mas também a rede de armazenagem. O déficit de 

capacidade, e a localização inadequada concentrada nos centros urbanos. Conforme Oliveira 

(2014), quando analisada a questão logística brasileira, nota-se que, além do sistema de 

transporte, a infraestrutura de armazenagem não acompanhou o ritmo de crescimento da 

produção agrícola. 

 A capacidade de armazenamento adequado com a produção de grão é de fundamental 

importância para a cadeia logística. Ademais, uma rede adequada é capaz de promover a 

venda do produto nas melhores épocas do ano com melhores preços e menores custos com 

transporte, impedindo assim, o congestionamento na escoação da safra para os portos 

(OLIVEIRA, 2014). O armazenamento é um fator estratégico no setor agrícola, por sua 

capacidade de recebimento e conservação da produção para a sua posterior distribuição, 

auxiliando na sustentação da demanda durante todo ano, além de manter a estabilidade dos 

preços e dos fretes (JUNQUEIRA e MORABITO, 2012). 

 Segundo Fleury (2000), o aumento da competitividade brasileira só será possível com 

investimentos para resolver problemas como déficit na capacidade de armazenagem, 

desburocratização portuária, aumento da capacidade ferroviária e hidroviária e redistribuição 

da matriz de transportes e cargas.  A intermodalidade é umas das melhores práticas para se 
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obter maiores níveis de eficiência, além de reduzir os custos com frete, resulta em ganhos de 

competitividade no mercado internacional (OLIVEIRA et al, 2015). 

 Rossetto e Peña (2018) analisaram os impactos da logística de distribuição na 

eficiência da sojicultura brasileira no período de 2007 a 2014. Os autores constataram por 

meio da análise DEA –CCR, da abordagem de metafronteira e do índice de Malmquist os 

níveis de eficiência dentro das fazendas e fora das fazendas.Os resultados encontrados 

mostraram que a eficiência dentro das fazendas foi estimada em 82%.Quando incluíram os 

custos logísticos, a eficiência foi de 62%, confirmando os impactos logísticos de distribuição.   

 Nos estudos de Oliveira e Lopes (2015), por meio de regressão linear, usando o 

programa estatístico SAS (Statistical Analysis System), avaliaram os custos logísticos das 

rotas selecionadas para o escoamento da produção de milho dos principais estados produtores, 

e concluíram que a intermodalidade gera reduções nos custos logísticos. Dentre as rotas 

selecionadas,a redução dos custos logísticos com a intermodalidade no Oeste Paranaense com 

destino ao porto de exportação de Paranaguá -PR chegou a 5,5%. No Rio Grande do Sul, a 

redução foi 15,6%. Com relação à região de Mato Grosso, a utilização da intermodalidade 

rodohidroviário, observou-se que os ganhos podem atingir 24,9%.Os autores ressaltaram a 

importância da intermodalidade para o transporte de milho. 

3. REFERENCIAL TÉORICO  

  

 Nesta seção, são apresentadas as teorias que servem de base para este trabalho. 

 

 3.1.1- Função de produção 

 

 Para Pindyck e Rubinfeld (2013), a teoria da firma mostra como as empresas tomam 

decisões de produção com bases na minimização dos custos e como esses custos variam com 

o volume produzido, ou seja, a teoria da firma deu suporte para o desenvolvimento dos 

estudos que investigam os determinantes da eficiência. O processo produtivo de transformar 

insumos em produtos é chamado de fatores de produção.  

 Segundo Pindyck e Rubinfeld (2013), a função de produção descreve a relação técnica 

entre os insumos do processo produtivo, indicando o volume máximo de produção que uma 

empresa pode obter para cada combinação específica de insumos. A função de produção 

clássica pode ser expressa como na Equação (1) 
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𝑄 = 𝐹(𝐾, 𝐿)                                                                                                                        (1) 

 A Equação (1) expressa que a quantidade de produto (Q) depende de dois insumos, 

capital (K) e trabalho (L). A função de produção representa o que é considerado tecnicamente 

viável quando a empresa opera de forma eficiente utilizando a combinação de insumos da 

forma mais eficaz possível (PINDYCK e RUBINFELD, 2013). 

  

3.1.2- Conceito de eficiência  

 

A função de produção possui grande aplicabilidade para análise da eficiência, 

permitindo combinar a relação máxima entre produtos e insumos para determinado conjunto 

de possibilidades de produção. Dessa forma, o conjunto de possibilidade de produção, 

delimitado pela tecnologia existente, demonstra a relação de combinações possíveis de 

produtos e insumos. A fronteira de produção representa uma linha envoltória contendo todas 

as possibilidades de produção para cada nível de utilização de insumos. Logo, uma produção 

é considerada eficiente quando a mesma se encontra sobre a fronteira de eficiência; em 

contrapartida, as que se encontram fora da fronteira de produção é considerada ineficiente 

(TORESAN, 1998). 

A discussão da medida de eficiência teve início com Farrell (1957), que se baseou nos 

trabalhos de Debreu (1951) e Koopmans (1951), com o objetivo de definir uma medida 

simples de eficiência utilizando vários insumos (COELLI et al, 2005).A principal 

contribuição de Farrell consiste em separar a medida de eficiência em dois componentes: a 

eficiência técnica e a eficiência alocativa (GOMES e BATISTA, 2004). 

Para Coelli et al (2005), a eficiência técnica reflete a capacidade de uma firma alcançar 

um determinado nível de produção, dado um conjunto de insumos; e a eficiência alocativa 

reflete na capacidade de uma firma de usar os insumos em proporções ótimas, dado seus 

respectivos preços relativos e a tecnologia de produção. De forma combinadas, essas duas 

medidas fornecem uma medida de eficiência econômica total. 

Conforme Coelli et al (2005), as avaliações das medidas de eficiência possuem duas 

orientações: orientadas a insumos e orientadas a produtos. A título de exemplificação, na 

Figura 1 ilustra-se as medidas de eficiência com orientação insumo. 
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Figura 2: Medida de eficiência técnica e alocativa com orientação insumo. 

Fonte: Extraído de Coelli et al(2005, p. 52). 

 

Baseado em Coelli et al (2005), a Figura 2 ilustra a ideia da eficiência técnica (ET) e 

eficiência alocativa (EA). Suponha que haja uma firma que utiliza dois insumos (x1 e x2) para 

produzir um único produto (q). Assumindo a pressuposição de retornos constantes à escala, 

define-se SS’ como uma isoquanta unitária. Sobre a isoquanta têm-se as firmas totalmente 

eficientes, como, por exemplo, a firma Q. Já o ponto P representa uma firma ineficiente, cuja 

ineficiência pode ser medida pela distância QP.A ET, por sua vez, pode ser mensurada da 

seguinte maneira: 

ET = 0Q/0P           (2) 

Considerado que 0 < ET < 1, a medida obtida fornece um indicador de ineficiência 

técnica da firma.  Caso ET seja igual a 1, implica que a firma é tecnicamente eficiente, 

mostrando que ela se situa sobre a isoquanta eficiente. Por exemplo, o ponto Q é tecnicamente 

eficiente, visto que ele está sobre a isoquanta eficiente (COELLI et al, 2005). 

 Quando há informação sobre os preços, é possível obter a isocusto AA’ e calcular a 

EA desta forma: 

EA = 0R/OQ                      (3) 

 A distância RQ (Figura 2) representa a redução nos custos de produção que ocorreria 

caso a firma produzisse no ponto de eficiência alocativa (Q’), e não no ponto Q, que embora 

seja  tecnicamente eficiente, não é alocativamente eficiente. Isto posto, tem-se que a eficiência 

econômica total (EE) seria obtida pelo produto das eficiências técnicas e alocativa: 
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EE =
0Q

0P
x
0R

0Q
=

0R

0P
          (4) 

 Para Coelli et al (2005), quando se procura saber qual a quantidade de produto que 

poderia ser utilizado sem que haja alterações na quantidade de insumos utilizados é necessário 

que as medidas de eficiência possuam orientação produto. Na Figura 3 representa-se as 

medidas de eficiência com orientação produto.  

 

Figura 3: Medida de eficiência técnica e alocativa com orientação produto. 

Fonte: Extraído de Coelli et al (2005, p. 55). 

 

 Conforme Coelli et al (2005), na Figura 3 representa a ideia de ET e EA com 

orientação  a produto.Considerando a produção de dois produtos (q1 e q2) e o uso de um único 

insumo (x1).Quando os retornos de escala são constantes, a curva de possibilidade de 

produção é representada pela curva ZZ’. O ponto A representa uma firma ineficiente e a 

distância AB representa a ineficiência técnica. Logo, a ET pode ser mensurada pela razão: 

ET = 0A/0B                                 (5) 

 Quando há informações de preços é possível traçar uma curva de isoreceita, 

representada por DD’, e dessa forma é possível definir a medida de EA como:  

EA = 0B/0C           (6) 

 Logo, a ineficiência alocativa da firma que opera em A (Figura 3) seria dada pela 

distância BC (COELLI et al, 2005). Além disso, o cálculo da eficiência geral como o produto 

dessas duas medidas, sendo representado por:  

EE =
0A

0C
x
0B

0C
=

0A

0C
          (7) 
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 Todas as medidas são radiais, sendo que a vantagem dessas medidas é que elas são 

unidades invariantes, ou seja, as unidades de medidas de insumo e produto podem variar, não 

alterando o valor da medida de eficiência (GOMES e BATISTA, 2004). 

 Segundo Alburquerque (1987), o conceito de eficiência tem vários sentidos, sendo 

frequentemente interpretado como eficiência técnica, ou seja, maior produção possível por 

unidade de insumo. Na economia agrícola, o conceito de eficiência é associado com a 

maximização da produtividade da terra. Quando o objetivo visa o lucro, deve-se considerar a 

eficiência econômica. Nem sempre as variáveis alternativas de combinações dos fatores de 

produção sejam tecnicamente eficiente, ou seja, estará sendo ‘alocativamente’ eficiente, no 

entanto, ‘economicamente’ ineficiente. 

 Conforme Alburquerque (1987), o conceito de eficiência econômica admite a seleção 

de uma combinação alocativamente eficiente e que seja tecnicamente eficiente. A combinação 

tecnicamente eficiente minimiza os custos de produção, com a combinação de custo menor 

dentre todas as combinações possíveis, logo, a eficiência econômica pressupõe um ‘ótimo’. 

 Pindyck e Rubinfeld (2013) consideram e eficiência econômica quando ocorre a 

maximização dos excedentes do consumidor e do produtor em conjunto. A eficiência 

econômica pode ser analisada por meio da alocação eficiente de Pareto, onde ninguém 

consegue aumentar o próprio bem estar sem reduzir o bem estar de outra pessoa. 

 

4.METODOLOGIA 

 

 4.1 Análise Envoltória de Dados (DEA) 

 

 A análise envoltória de dados - Data Envelopment Analysis(DEA) - é uma ferramenta 

matemática, criada por Charnes, Cooper e Rhodes em 1978, que consiste em uma técnica que 

emprega programação linear para medir a eficiência de unidades produtivas (DMUs). A 

vantagem da utilização da DEA consiste na possibilidade de medição da eficiência de DMUs 

de múltiplos insumos (inputs) e produtos (outputs), sem necessidade dos preços de mercados. 

Ademais, a eficiência de um setor ou empresa pode ser compreendida como um índice que 

avalia a combinação de insumos e produtos de maneira ótima para obter a máxima 

produtividade possível (ROSSETTO e PEÑA, 2018). 
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 O método DEA realiza uma análise de combinação de fatores de produção, no qual 

permite o melhor resultado possível com o maior nível de produtividade, variando a 

quantidade consumida e produzida, ou seja, o conceito de eficiência está ligado à comparação 

entre as DMUs; logo, a DMU eficiente será aquela com maior nível de produtividade 

(MELLO et al, 2005). 

 Na DEA, as eficiências são calculadas de forma comparativa, em que a DMU mais 

produtiva serve de referência para as demais, tendo a eficiência calculada a partir dela. Para 

mensurar a eficiência, a DEA determina pesos para as variáveis. Os scores de eficiência são 

obtidos comparando a relação entre outputs e inputs de cada DMU com as demais DMUs em 

análise, sendo calculado por meio de um problema de programação linear (PPL), com 

objetivo de maximizar a eficiência de cada DMU. Entretanto, para que o conjunto de DMUs 

seja comparado, as mesmas devem ser homogêneas, ou seja, ter em comum a utilização dos 

mesmos inputs para produção dos outputs (LINS et al, 2006). 

 A técnica DEA busca calcular a eficiência a partir da construção empírica de uma 

fronteira de eficiência, sendo obtida por meio dos resultados das eficiências das DMUs 

estudadas. Logo, a fronteira de eficiência demarca quais pontos limitam a produtividade sobre 

qual DMU é tecnicamente eficiente, ou seja, as DMUs consideradas eficientes estarão 

contidas nessa fronteira e as DMUs consideradas ineficientes irão localizar abaixo da 

fronteira. Dessa forma, as DMUs eficientes possuem níveis de inputs e outputs que devem ser 

atingidas pelas DMUs não eficientes. O conceito de fronteira de eficiência pode ser exposto 

conforme a Figura 3. 
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Figura 4: Fronteira eficiente de produção das DMUs. 

Fonte: Adaptado de Mariano et al  (2006). 

 

 Conforme a Figura 4, observa-se que a DEA otimiza individualmente cada uma das 

observações em relação às demais, formando uma fronteira de eficiência; uma vez definida as 

DMUs que se situam nessa fronteira, estas passam a ser a referência para as demais, ou seja, a 

eficiência é medida a partir da distância das DMUs até a fronteira. Quanto mais próxima da 

fronteira, mais eficiente (MARIANO et al, 2006). 

 Segundo Mariano et al (2006), a DEA apresenta em torno de 27 campos de aplicação, 

sendo possível comparar setores, empresas, atividades, regiões, etc,ou seja, tudo que relaciona 

um conjunto de inputs com um conjunto de outputs. O modelo DEA calcula a eficiência 

relativa de um determinado conjunto de DMUs a partir da fronteira de eficiência, logo, a 

principal diferença entre os modelos matemáticos do DEA é em relação ao formato da 

fronteira é o retorno de escala. Geralmente são usados dois modelos básicos.  

 O primeiro chamado de CCR, também conhecido como CRS (Constant returns to 

scale), no qual avalia a eficiência total, identificando as DMUs eficientes e ineficientes e 

determinando a que distância da fronteira de eficiência estão as DMUs ineficientes. Esse 

modelo assume rendimentos de escala constante, ou seja, uma variação nos inpust implica em 

uma variação proporcional nos outputs. 

 No que se refere ao modelo CCR orientado ao insumo, tem-se, segundo Gomes e 

Batista (2004), a seguinte formulação matemática: 

 MINθ,λ θ,           

 sujeito a: 

  - yi+ Yλ ≥ 0,         (8) 

  θxi – Xλ ≥ 0, 

  λ ≥ 0, 

 Sabendo que θ é um escalar, na qual o valor será a medida da i-ésima DMU. Caso o 

valor de θ seja igual a um, a DMU será eficiente, caso contrário, será menor que um e, 

portanto, ineficiente, tecnicamente. 

 O parâmetro λ é um vetor (n x1), cujos valores são calculados de forma a obter a 

solução ótima. Para uma DMU eficiente, todos os valores de λ serão iguais a zero, já para a 

DMU ineficiente, os valores de λ serão os pesos utilizados na combinação linear de outras 

DMUs eficientes, influenciando a projeção da DMU ineficiente sobre a fronteira (GOMES e 

BATISTA, 2004). 
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 O segundo modelo, chamado de BCC ou VRS (Variable returns to scale), emprega 

uma formulação que permite a projeção de cada DMU ineficiente sobre a superfície de 

fronteira determinada pelas DMUs eficientes de tamanho compatível (MACEDO et al, 2006). 

 O modelo BCC compara apenas as DMUs que operam em escalas semelhantes, ou 

seja, a eficiência de uma DMU é obtida dividindo sua produtividade pela maior produtividade 

dentre as DMUs que apresentam o mesmo tipo de retorno de escala. Logo, o modelo BCC 

constitui uma extensão do modelo CCR, onde as DMUs apresentam rendimentos variáveis à 

escala. Dessa forma, o modelo BCC devolve uma medida de eficiência técnica, distinguindo 

entre eficiência pura e eficiência de escala (REBELO et al, 2013). 

 No que se refere ao modelo BCC, tem-se, segundo Gomes e Batista (2004), a seguinte 

notação matemática: 

 MINθ,λ θ, 

 sujeito a: 

  - yi+ Yλ ≥ 0,         (9) 

  θxi – Xλ ≥ 0,          

  N1`λ = 1, 

  λ ≥ 0, 

 No qual N1 é um vetor (n x 1) de algarismos unitários (1,...,1). Esse modelo forma uma 

superfície convexa de planos em interseção, envolvendo os dados de forma mais compacta em 

relação ao modelo CCR. Todavia, os valores obtidos para a eficiência técnica com retornos 

variáveis, são maiores do que os obtidos com retornos constantes. Salienta-se que se uma 

DMU é eficiente no modelo CCR, então ela também é eficiente no modelo BBC (GOMES e 

BATISTA, 2004). 

 

4.2. Descrição das Variáveis e fonte de dados 

  

 Nesta subseção, apresentam-se as variáveis que serão utilizadas e suas respectivas 

fontes de dados. Salienta-se que todas as séries são anuais e compreendem o período de 2015 

a 2019. Dessa forma, tem-se:  

a) Área plantada: refere-se ao total da área plantada em hectare da cultura no 

município, passível de ser colhida, no ano de referência da pesquisa. Os dados 

foram obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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b) Mão de obra: denota a despesa em reais com custeio da lavoura por hectare 

expresso por homem-hora-ano. Os dados foram obtidos a partir da série histórica 

disponibilizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).  

c) Capital: composto pelos custos com terra e operações de máquinas e 

equipamentos. Os dados foram obtidos a partir da série histórica disponibilizada 

pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

d) Insumos agrícolas: refere-se aos custos com insumos agrícolas, tais como: 

agrotóxico, fertilizantes e sementes. Os dados foram obtidos a partir da série 

histórica disponibilizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

e) Preço médio pago ao produtor: refere-se à média de preços recebidos pelos 

produtores de milho de cada município, ponderados pela quantidade colhida ao 

longo do ano de referência da pesquisa. Os dados foram obtidos no site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

f) Produção em sacas por hectare: consiste no total da quantidade produzida do 

produto agrícola no município, durante o ano de referência da pesquisa. Os dados 

foram obtidos no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 As variáveis descritas acima foram selecionadas com base em outros estudos a 

respeito da eficiência. Por exemplo, Rossetto e Peña (2018) buscaram analisar a eficiência da 

sojicultora brasileira referente aos anos de 2007 a 2014, e para se chegar a este resultado 

utilizaram o modelo DEA para obter as estimativas de eficiência. Conforme Gomes et al 

(2005), essas variáveis indicam as relações entre produção, capital e trabalho.Ressalta-se que 

os municípios foram escolhidos a partir da série histórica elaborada pela CONAB. Dessa 

forma, para medir os scores de eficiência foi delineado dois cenários. 

 O primeiro cenário refere-se à produção interna da propriedade, ou seja, dentro da 

porteira, abrangendo as variáveis conforme se observa na Tabela 2, considerando como 

insumos: área plantada, mão de obra, capital e insumos agrícolas, todos mensurados em 

R$/hectare. Como produto, leva em conta a produção de milho por hectare. 

 

Tabela 2 – Variáveis inputs e output cenário “dentro da porteira”.  

Inputs 

Área plantada 

Mão de obra 
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Capital 

Insumos agrícolas  

Output 

Produção em sacas por hectares 

Fonte: Elaboração própria. 

 O segundo cenário denota fora da porteira e inclui os custos de comercialização do 

produto, introduzido no preço da saca de milho. Dessa forma, os impactos voltados no 

armazenamento e operações logísticas de distribuição poderá ser mensurada, ou seja, 

abrangendo o impacto dos custos logísticos, envolvendo as variáveis conforme a Tabela 3, 

que contempla como insumos as mesmas variáveis do cenário 1. Como produto, considerou a 

receita média da produção estimada de acordo com o preço na praça de cada município. 

 

Tabela 3 – Variáveis inputs e output cenário “fora da porteira”. 

Inputs 

Área plantada 

Mão de obra 

Capital 

Insumos agrícolas  

Output 

Produção em sacas por hectares x preço médio pago ao produtor  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os municípios produtores de milho que compõem a amostra podem ser vistos na 

Tabela 4. 

Tabela 4–Municípios produtores de milho selecionados para compor a amostra. 

DMU Região 2° Safra 

SO Sorriso –MT 2015 até 2019 

RV Rio Verde – GO 2015 até 2019 

CNP Campo Novo do Parecis – MT 2015 até 2019 

PL Primavera do Leste – MT 2015 até 2019 

CV Campo Verde – MT 2015 até 2019 

VIL Vilhena – RO 2015 até 2019 

UB Ubiratã – PR 2015 até 2019 
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LO Londrina – PR 2015 até 2019 

CS Chapadão do Sul – MS 2015 até 2019 

UN Unaí – MG 2015 até 2019 

CM Campo Mourão – PR 2015 até 2019 

PA Pedro Afonso – TO 2015, 2017 até 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos da CONAB. 

Nota: A safra de 2016 referente ao município de Pedro Afonso – TO, foi desconsidera na pesquisa por não haver 

dados referente à produtividade (Kg/Ha). 

  

 Conforme a Tabela 4, observa-se que a amostra é composta por doze municípios 

pertencentes a sete estados brasileiros, com observações referente ao período de 2015 a 2019. 

Portanto, têm-se 59 DMUs. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nesta seção, expõem-se e discutem-se os resultados da aplicação do modelo DEA-

CCR, a fim de mensurar os níveis de eficiência de doze municípios produtores de milho.  

 Cada município produtor de milho e sua respectiva safra foram consideradas como 

uma DMU.Por se tratar de uma análise constituída por vários anos é possível considerar 

afirma em cada ano como se fosse unidade distinta, podendo assim, mensurar o nível de 

eficiência de cada unidade produtora e comparar com as demais (MARIANO et al, 2006). 

 A utilização de estimativas de custos de produção no setor agrícola tem assumido uma 

crescente importância, quer na análise de processos específicos de produção, quer na análise 

da eficiência da produção. Conforme a agropecuária se torna cada vez mais competitiva, os 

custos de produção transformaram-se em um importante instrumento de tomada de decisão 

(RAINERI et al, 2015).  

 Na Tabela 5, apresentam-se as estatísticas descritivas referente ao período de estudo.  

Tabela 5 -Estatística da Base de Dados. 

Variáveis  Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Sementes (R$) 200,00 650,00 440,54 78,70 

 Fertilizante (R$) 337,50 766,00 552,54 107,96 

Agrotóxico (R$) 107,82 653,69 327,19 112,46 

Capital (R$) 50,01 1.193,28 440,82 290,88 

Desp. Fin. e Pós-colheita (R$) 249,18 663,28 429,15 90,48 
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Custo Fixo (R$) 77,89 339,19 206,90 71,73 

Remuneração Capital Fixo (R$) 32,05 141,84 76,08 25,02 

Produção (Kg/Ha) 1.500,00 8.992,50 5.565,52 1.335,51 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos da CONAB e IBGE. 

  

 Ressalta-se que a coleta de dados referente aos custos de produção de milho ocorreu 

exclusivamente na série histórica disponibilizada pela CONAB e os dados referentes à 

produtividade (Kg/Ha) do IBGE. 

 De acordo com a Tabela 5, dentre as variáveis de custos selecionadas, fertilizante, 

sementes, despesas financeiras e pós-colheita e agrotóxico, respectivamente foram as que 

demonstraram maiores valores médio no período analisado. Esses custos apresentam grande 

relevância, chegando expressar, em média, 64% do custo operacional2 (CONAB, 2018). O 

crescimento da participação dessas variáveis tem relação direta com a inclusão de novos 

pacotes tecnológicos que exigem maior uso de tecnologia, podendo variar conforme as 

necessidades de cada região (CONAB, 2016). 

 Ainda conforme a Tabela 5, as variáveis capital, custo fixo e remuneração sobre o 

capital fixo apresentaram os menores custos entre as variáveis selecionadas. Entretanto, a 

variável capital apresentou um valor máximo de R$ 1.193,28, referente ao município de 

Ubiratã – PR. Ressalta-se que a região do Paraná apresentou valores elevados para a variável 

capital (terra) em relação às demais regiões analisadas, tendo em média, respectivamente: 

Campo Mourão R$ 935,93, Ubiratã R$ 915,37 e Londrina R$ 660,42. Salienta-se que os 

elevados preços das terras dos municípios supracitados é uma característica do estado do 

Paraná, levando em consideração as diferenças quanto à localização, fertilidade, tipo de solo 

de cada município (DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL - DERAL, 2020). 

 A partir das informações contidas na Tabela 4, ressalta-se que a média da produção 

(Kg/Ha) para os municípios produtores de milho analisados foi de 5.565,52 (Kg/Ha), obtendo 

uma produção máxima de 8.992,50 (Kg/Ha), referente ao município de Unaí - MG na safra de 

2019; no entanto, o mesmo município obteve um mínimo de 1.500,00 (Kg/Ha) na safra de 

2016. De acordo com a CONAB (2019), em Minas Gerais, houve um aumento de 10,4% na 

área plantada na safra de 2019 em relação à safra anterior, o volume de chuva favorável no 

período de plantio favoreceu a produtividade, cuja média esperada para o estado foi de 6.572 

 
2 De acordo com Conab (2020), custo operacional é composto por todos os itens de custos variáveis (despesas 

diretas, tais como insumos agrícolas) e a parcelas dos custos fixos diretamente associados à implementação da 

lavoura (despesas cotidianas do produtor, independentemente do volume de produção, tais como: despesas 

financeiras pós colheita, seguros, manutenção de máquinas, etc).  
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(Kg/Ha). Destaca-se que na safra de 2016 houve um aumento de 44,28% na área de plantio 

em relação à safra anterior; no entanto, a forte estiagem que atingiu a lavoura no período de 

desenvolvimento do grão, causando várias perdas no estado, fez com que a produtividade 

média fosse de 2.440 (Kg/Ha), com uma redução de 55,7% em relação à safra anterior 

(CONAB, 2016). 

 

5.1 - Análise da Eficiência no Modelo CCR – Cenário 1. 

 

 No Cenário 1 leva-se em  consideração, como produto (output), apenas a produção em 

quilos por hectare, ou seja, avalia a produção ‘dentro da porteira’. Salienta-se que para obter 

os resultados, procurou-se usar as variáveis que apresentasse possibilidade de apontar com 

maior fidelidade a questão da eficiência em relação aos níveis de produtividade. Isto posto, na 

Tabela 6 mostram-se os níveis de eficiência dos municípios produtores de milho no período 

de 2015 a 2019. 

 

Tabela 6 – Scores de eficiência do Cenário 1. 

Municípios /UF 2015 2016 2017 2018 2019 Média Rank 

Sorriso - MT 100,00% 62,97% 100,00% 96,35% 96,58% 91,18% 4° 

Rio verde - GO 91,70% 35,32% 67,81% 60,75% 100,00% 71,12% 11° 

Campo Novo do 

Parecis - MT 

100,00% 61,19% 83,14% 88,36% 84,33% 83,40% 7° 

Primavera do Leste - 

MT 

81,43% 50,19% 86,68% 85,35% 86,16% 77,96% 8° 

Campo verde - MT 76,55% 60,02% 86,48% 80,65% 80,97% 76,93% 9° 

Ubiratã - PR 100,00% 94,74% 93,98% 91,03% 93,39% 94,63% 1° 

Unaí - MG 87,86% 19,26% 49,95% 57,66% 100,00% 62,95% 12 ° 

Vilhena - RO 100,00% 90,80% 90,12% 80,98% 100,00% 92,38% 3° 

Chapadão do Sul - 

MS 

100,00% 63,48% 82,78% 82,66% 100,00% 85,78% 6° 

Londrina - PR 90,44% 53,60% 83,49% 57,14% 81,20% 73,17% 10° 

Campo Mourão - PR 100,00% 88,30% 98,96% 100,00% 75,67% 92,59% 2° 

Pedro Afonso - TO 60,31% – 100,00% 97,60% 100,00% 89,48% 5° 

Média 90,69% 61,81% 85,28% 81,54% 91,53% 82,63% 
 

Máximo 100,00% 94,74% 100,00% 100,00% 100,00% 94,63% 
 

Mínimo 60,31% 19,26% 49,95% 57,14% 75,67% 62,95% 
 

Desvio-padrão 12,57% 23,13% 14,43% 15,28% 9,23% 10,15% 
 

Coeficiente de 

variação 

13,86% 37,42% 16,92% 18,74% 10,09% 12,28% 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos por meio do software EMS. 
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 O modelo CCR desconsidera os ganhos de escala quando calcula a eficiência, assim a 

eficiência de uma DMU, é obtida por meio da divisão entre a produtividade dentre as DMUs 

analisadas, apresentando resultados que variam entre zero e um, sendo quanto mais próximo 

de um, maior a eficiência (MARIANO et al, 2006). 

 Conforme os dados exibidos na Tabela 6, verifica-se que, para esse cenário,em média, 

os municípios conseguiram, mantendo o mesmo nível de produção, reduzir os gastos com 

insumos em aproximadamente 17%. Verificou-se que o valor mínimo foi de 19,26% e o 

máximo de 100%. A partir dos dados, observou-se que os municípios do estado do Paraná são 

os que obtiveram os melhores níveis de eficiência durante o período analisado, 

respectivamente: Ubiratã 94,63% e Campo Mourão 92,59% e Londrina 73,17%.   

 O estado do Paraná se destaca como segundo maior produtor de milho do país, onde a 

transformação nos sistemas de produção de milho e soja, sendo que a sojicultora passou a 

ocupar áreas antes utilizadas para a produção do milho de primeira safra, com isso, passa a 

predominar o sistema de sucessão de soja na primeira safra e milho na segunda safra. Além do 

mais, o crescente desempenho positivo da produção de milho de segunda safra no Paraná se 

deve à cadeia produtiva de suínos e aves, no qual, o milho é o insumo essencial na 

alimentação (DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL - DERAL, 2020). Ademais na 

região Sul do país estão localizadas as principais unidades de grandes organizações 

comercializadoras de grão tais como: BRF S.A. detentora das marcas Sadia e Perdigão com 

sede em  Concórdia – SC, Copacol – Coop. Agr. Consolidada, com sede em Cafelândia –PR, 

Coamo com sede em Campo Mourão –PR. 

 A Tabela 7 apresenta o ranking das melhores práticas para o Cenário 1. Nas primeiras 

colocações encontram as DMUs que atingiram o score igual a 1. As demais seguem a ordem 

normal de distribuição. 

Tabela 7- Ranking 20 melhores práticas (score) - Cenário 1. 

Rank DMU Score 

1 Sorriso – MT 2015 1,00 

1 Sorriso – MT 2017 1,00 

1 Rio verde – GO 2019 1,00 

1 Campo Novo do Parecis – MT 2015 1,00 

1 Ubiratã – PR 2015 1,00 

1 Unaí – MG 2019 1,00 

1 Vilhena – RO 2015 1,00 

1 Vilhena – RO 2019 1,00 

1 Chapadão do Sul – MS 2015 1,00 

1 Chapadão do Sul – MS 2019 1,00 
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1 Campo Mourão – PR 2015 1,00 

1 Campo Mourão – PR 2018 1,00 

1 Pedro Afonso – TO 2017 1,00 

1 Pedro Afonso – TO 2019 1,00 

15 Campo Mourão – PR 2017 0,99 

16 Pedro Afonso – TO 2018 0,98 

17 Sorriso – MT 2018 0,96 

18 Sorriso – MT 2019 0,96 

19 Ubiratã – PR 2016 0,95 

20 Ubiratã – PR 2017 0,94 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos por meio do software EMS. 

  

 De acordo com a Tabela 7, dentre as melhores práticas, 14 municípios obtiveram score 

igual 1 (um), nível máximo de eficiência,sendo eles, respectivamente:Sorriso 2015, Sorriso 

2017, Rio Verde 2019, Campo Novo do Parecis 2015, Ubiratã 2015, Unaí 2019, Vilhena 

2015, Vilhena 2019, Chapadão do Sul 2015, Chapadão do Sul 2019, Campo Mourão 2015, 

Campo Mourão 2018, Pedro Afonso 2017 e Pedro Afonso 2019.  

 Ressalta-se que o município de Sorriso, no Estado de Mato Grosso, foi destaque nesse 

ranking. Entre as vinte melhores práticas, o município esteve presente quatro vezes, obteve 

score máximo (igual a 1) na safra de 2015 e 2017 e apresentou na safra de 2018 e 2019 score 

de 0,96%, indicando que o município é altamente eficiente,o que  pode sinalizar que o 

município utiliza tecnologia de alto rendimento para produção de milho (CONAB, 2018). O 

aumento de produtividade do milho é devido à utilização de híbridos de alto desempenho, 

com elevado potencial produtivo, sendo ideal para o período de seca ou segunda safra 

(KAPPES, 2013). 

 O município de Sorriso, em Mato Grosso, atualmente é o maior produtor do cereal no 

país, com produção de 2,1 milhões de tonelada por safra. O principal sistema de produção no 

estado é o chamado milho safrinha, com implementação logo após a colheita da soja 

(APROSOJA, 2020). Dentre os municípios brasileiros, o maior valor da produção agrícola foi 

registrado em Sorriso, atingindo, no ano de 2019, o valor de R$ 3,9 bilhões, respondendo a 

1,1% do total nacional. Destaca-se que na safra de 2019, o município foi considerado o maior 

produtor de milho do país, produzindo 3,2 milhões de toneladas.  Em termos econômicos, o 

município se encontra na 16° posição entre os maiores PIBs do estado do Mato Grosso 

(IBGE, 2020). 

 Outro município que merece destaque é o município de Pedro Afonso, no estado do 

Tocantins. De acordo com a Tabela 7, o município apresentou score máximo de eficiência na 
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safra de 2017 e 2019, e apresentou score de 0,98% na safra de 2018. O município é o quarto 

maior em volume de exportações, sendo responsável por 11% dos produtos enviados a outros 

países, tendo como destaque nas exportações, respectivamente: a soja, carne bovina congelada 

e o milho em grão. (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO TOCANTINS – 

FIETO, 2017). Em termos econômicos o município se encontra como 6° maior PIB do estado 

do Tocantins (IBGE, 2020). 

 Salienta-se que os vinte municípios que apresentaram os melhores níveis de eficiência 

dentro da porteira adotam o processo de sucessão soja-milho. Quando se busca maiores 

produtividades, a rotação de culturas é uma prática altamente recomendada; ademais, 

favorecem a ciclagem dos nutrientes, resultando em maior eficiência no uso de fertilizantes, 

constituindo uma vantagem adicional à produção do cereal. Todavia, o milho é a principal 

cultura de rotação entre safras (MELO FILHO e RICHETTI, 1997; EMBRAPA, 2012: REIS 

et al, 2016). Ressalta-se que os ganhos de produtividade na produção de grão no cerrado 

foram obtidos pela incorporação contínua de tecnologia, os cultivares possuem maior 

tolerância à seca (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO –SEPLAN, 

2016). 

 Levando em consideração as piores práticas para o cenário 1, a Tabela 8 mostra os 

níveis de eficiência  para os municípios, onde as piores práticas estão no topo da lista, em que 

os scores variaram entre 0,19 a 0,83.  

Tabela 8- Ranking 20 piores práticas (score) - Cenário 1. 

Rank DMU SCORE 

1 Unaí–MG 2016 0,19 

2 Rio verde–GO 2016 0,35 

3 Primavera do Leste–MT 2016 0,50 

4 Unaí–MG 2017 0,50 

5 Londrina–PR 2016 0,54 

6 Londrina–PR 2018 0,57 

7 Unaí–MG 2018 0,58 

8 Pedro Afonso–TO 2015 0,60 

9 Campo verde –MT 2016 0,60 

10 Campo Novo do Parecis–MT 2016 0,61 

11 Rio verde–GO 2018 0,61 

12 Sorriso–MT 2016 0,63 

13 Chapadão do Sul–MS 2016 0,63 

14 Rio verde–GO 2017 0,68 

15 Campo Mourão–PR 2019 0,76 

16 Campo verde–MT 2015 0,77 

17 Londrina–PR 2019 0,81 
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18 Primavera do Leste–MT 2015 0,81 

19 Vilhena–RO 2018 0,81 

20 Chapadão do Sul–MS 2018 0,83 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos por meio do software EMS. 

  

 Conforme a Tabela 8, o município de Unaí 2016 obteve um score de 0.19, mantendo-

se mais distante da fronteira eficiente, seguido pelo município de Rio Verde 2016, que obteve 

um score de 0.35. Ressalta-se que na safra de 2016, a redução da produtividade é explicada 

pela forte ação climática, ocorrida durante o ciclo de plantação da cultura, sendo fortemente 

afetada pela estiagem que se iniciou no mês de abril de 2016, antecipando o período seco e 

prejudicando sobremaneira a cultura em todas as regiões do país. Apesar do aumento de área 

plantada de 10,2% na safra de 2016, a queda de produtividade decorreu em função do estresse 

hídrico que impactou a produção, apresentando uma redução de 22% em relação à safra 

anterior (CONAB, 2016). 

 

5.2 - Análise da Eficiência no Modelo CCR – Cenário 2. 

 

 Diferentemente do cenário 1, o segundo cenário considera como produto (output) a 

receita média das sacas por hectare, sendo estimada conforme o preço recebido na praça por 

cada município, incluindo os custos com os impactos logísticos. Disto isto, a Tabela 9 

apresenta os níveis de eficiência para as DMUs no período de 2015 a 2019 para o cenário 2. 

Tabela 9 – Scores de eficiência Cenário 2. 

Municípios 2015 2016 2017 2018 2019 Média Rank 

Sorriso - MT 50,18% 60,03% 48,82% 63,47% 67,44% 57,99% 6° 

Rio verde –GO 58,30% 39,68% 44,43% 54,90% 90,48% 57,56% 8° 

Campo Novo do 

Parecis –MT 

67,22% 61,09% 43,77% 62,55% 53,62% 57,65% 7° 

Primavera do Leste 

- MT 

50,47% 44,75% 37,08% 57,05% 57,88% 49,45% 12° 

Campo verde - MT 44,22% 52,09% 40,19% 59,18% 53,80% 49,90% 10° 

Ubiratã – PR 70,22% 100,00% 54,15% 82,10% 73,11% 75,92% 2° 

Unaí-MG 59,89% 23,62% 32,03% 42,94% 100,00% 51,70% 9° 

Vilhena - RO 77,07% 94,91% 53,79% 52,91% 100,00% 75,74% 3° 

Chapadão do Sul -

MS 

51,14% 50,20% 40,26% 61,06% 100,00% 60,53% 5° 

Londrina - PR 55,69% 49,21% 42,23% 46,76% 53,65% 49,51% 11° 

Campo Mourão -

PR 

56,16% 88,84% 57,42% 100,00% 69,90% 74,46% 4° 

Pedro Afonso -TO 69,93% – 100,00% 99,31% 100,00% 92,31% 1° 
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Média 59,21% 60,40% 49,51% 65,19% 76,66% 62,73% 
 

Máximo 77,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,31% 
 

Mínimo 44,22% 23,62% 32,03% 42,94% 53,62% 49,45% 
 

Desvio- padrão 9,95% 24,28% 17,57% 18,79% 20,11% 13,73% 
 

Coeficiente de 

variação 

16,81% 40,19% 35,49% 28,82% 26,23% 21,89% 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos por meio do software EMS. 

  

 A partir dos dados contidos na Tabela 9, verifica-se que, para esse cenário, o valor 

mínimo ficou em 23,62%, a média foi igual a 62,73% e o máximo, igual a 100%. Nota-se que 

ocorreu uma concentração nos níveis de eficiência entre 40% a 60%. Destaca-se que os 

resultados obtidos demonstraram um impacto significativo nos custos logísticos, quando 

comparado com o cenário anterior, demonstrando uma redução de 20 pontos percentuais em 

média nos níveis de eficiência. 

 Com o objetivo de identificar quais municípios tiveram sua eficiência afetada pelos 

custos logísticos e de armazenamento, a Tabela 10 apresenta o ranking com as vinte melhores 

práticas para o cenário 2. 

 

Tabela 10 - Ranking 20 melhores práticas - Cenário 2.  

Rank DMU SCORE 

1 Ubiratã–PR 2016 1,00 

1 Vilhena–RO 2019 1,00 

1 Unaí–MG 2019 1,00 

1 Chapadão do Sul–MS 2019 1,00 

1 Campo Mourão–PR 2018 1,00 

1 Pedro Afonso–TO 2017 1,00 

1 Pedro Afonso–TO 2019 1,00 

8 Pedro Afonso–TO 2018 0,99 

9 Vilhena–RO 0,95 

10 Rio verde–GO 2019 0,90 

11 Campo Mourão–PR 2016 0,89 

12 Ubiratã–PR 2018 0,82 

13 Vilhena–RO 2015 0,77 

14 Ubiratã–PR 2019 0,73 

15 Ubiratã–PR 2015 0,70 

16 Pedro Afonso–TO 2015 0,70 

17 Campo Mourão–PR 2019 0,70 

18 Campo Novo do Parecis–MT 2015 0,67 

19 Sorriso – MT 2019 0,67 

20 Sorriso –MT 2018 0,63 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos por meio do software EMS. 
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 Conforme a Tabela 10, dentre os melhores resultados, apenas sete municípios ficaram 

na fronteira de eficiência, obtendo um score máximo igual a 1 (um), sendo eles, 

respectivamente: Ubiratã 2016, Vilhena 2019, Unaí 2019, Chapadão do Sul 2019, Campo 

Mourão 2018, Pedro Afonso 2017 e Pedro Afonso 2019.Ressalta-se que os municípios 

supracitados se mantiveram na fronteira de eficiência durante ambos os cenários. Salienta-se 

que dentre os municípios, apenas Vilhena encontra-se distante dos principais portos de 

exportação, mesmo com os custos logísticos, o mesmo apresentou eficiência nesse tipo de 

produção. 

 Vale destacar que o município de Pedro Afonso – TO foi destaque nessa análise, 

apresentando nível máximo de eficiência na safra de 2017 e 2019, e obteve score de 0.99 na 

safra de 2018. O município conta com fácil acesso as rodovias BR-235, BR-153 e BR-010. 

Além do mais, tem-se a localização estratégica na região central do país, podendo contar com 

ferrovia Norte-Sul que possui 800 km de trilhos que cortam o estado e interliga ao porto de 

Itaqui em São Luiz – MA; e pela a hidrovia rio Tocantins (MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL – MTPA, 2017).  

 Os municípios localizados no estado do Paraná obtiveram níveis satisfatórios de 

eficiência. Tal situação pode ser explicada, segundo dados do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – MAPA (2019), pelo volume exportado de milho no Paraná, que 

foi de 10,5% do total produzido; ademais, grande parte da sua produção é largamente 

consumida no Sul do país, onde se concentram os grandes complexos de carnes (REIS, et al, 

2016).O escoamento da produção pode ser por meio de rodovias vicinais ou pela rodovia BR-

101 para outros estados da região Sul. Para exportação da produção, têm-se as rodovias BR-

376 e BR-277, que ligam os centros produtores ao porto de Paranaguá – PR. Uma outra 

alternativa de transporte é o ferroviário, que interligam as regiões produtoras do norte do 

Paraná e da região Centro-Sul, ao porto de Paranaguá-PR (CICOLIN, 2015). 

 No entanto, há também os municípios que se encontram entre as piores práticas no 

cenário 2, como podem ser observados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Ranking 20 piores práticas - Cenário 2. 

Rank DMU SCORE 

1 Unaí–MG 2016 0,24 

2 Unaí–MG 2017 0,32 

3 Primavera do Leste–MT 2017 0,37 

4 Chapadão do Sul–MS 2017 0,40 

5 Rio Verde–GO 2016 0,40 
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6 Campo Verde–MT 2017 0,40 

7 Londrina–PR 2017 0,42 

8 Unaí–MG 2019 0,43 

9 Campo Novo do Parecis–MT 2017 0,44 

10 Campo Verde–MT 2015 0,44 

11 Rio Verde–GO 2017 0,44 

12 Primavera do Leste–MT 2016 0,45 

13 Londrina–PR 2018 0,47 

14 Sorriso–MT 2017 0,49 

15 Londrina–PR 2016 0,49 

16 Sorriso–MT 2015 0,50 

17 Chapadão do Sul–MS 2016 0,50 

18 Primavera do Leste–MT 2015 0,50 

19 Chapadão do Sul–MS 2015 0,51 

20 Campo Verde–MT 2016 0,52 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos por meio do software EMS. 

  

 Conforme a Tabela 11 verifica-se que os níveis de eficiência variaram entre 0.24% a 

0.52%. Em relação ao cenário 1, a variação ficou entre 0.19% a 0.83%, o que mostra uma 

redução de  aproximadamente 30 pontos percentuais no nível de eficiência decorrente dos 

impactos dos custos logísticos. 

 De acordo com a Tabela 11, dentre as vinte piores práticas, nove são referentes aos 

municípios do estado de Mato Grosso. O estado foi responsável pelo maior volume de milho 

exportado no ano de 2019, o equivalente a 56,3% de todo o montante comercializado 

externamente (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – 

MAPA, 2019). O Centro-Oeste possui infratestrura logística constituída por rodovias, como 

no caso a BR-163 e BR-364, que atualmente consistem em rotas de escoamento da produção 

de soja e milho com destino aos principais portos de exportação das regiões Sul e Sudeste 

(CORREA E RAMOS, 2010).  

 Nascimento et al (2016),  por meio de análise metodológica exploratória, verificaram 

as perdas quantitativas no transporte de grão de milho após colheita no norte do estado de 

Mato Grosso e concluíram que no transporte ocorre aproximadamente 0,5% de perdas das 

cargas totais. 

 O milho é considerado um produto de baixo valor agregado e transacionado em 

grandes volumes, necessitando de um modal de transporte de grande capacidade e baixo custo 

unitário. Todavia, o transporte rodoviário utilizado em larga escala não é modal ideal para a 

movimentação de grãos, por apresentar desempenho inferior no transporte de longa distância 

e custos elevados (TOSTA 2005; CORREA E RAMOS 2010). 
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 A cadeia produtiva do milho nos últimos anos apresentou-se como um dos segmentos 

mais dinâmico e competitivo do agronegócio brasileiro, com taxas de crescimentos positivas, 

fazendo o país se aproximar ou até mesmo superar os principais exportadores mundiais; no 

entanto, o país precisa melhorar o desempenho  do processo de comercialização, 

principalmente no que tange a melhorias na insfraestrutura logística e na capacidade de 

armazenamento (FERREIRA E CAPITANI, 2017).  
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6. CONCLUSÕES 

 

 O presente estudo teve como principal objetivo mensurar e analisar os índices de 

eficiência dos principais municípios produtores de milho no Brasil para o período de 2015 a 

2019. Para tal, o presente estudo foi dividido em dois cenários: o cenário 1, refere-se à 

produção interna da propriedade, ou seja, dentro da porteira; e o cenário 2, refere-se ao custo 

de comercialização atrelado as propriedades, ou seja, fora da porteira. Para atingir os 

objetivos buscou-se na revisão bibliográfica a respeito do tema possíveis variáveis a serem 

usadas para compor o modelo a ser estimado via modelo DEA -CCR. 

 Com relação aos resultados obtidos, constata-se que, em média, a eficiência no cenário 

1 está estimada em 82%, dentre as 59 DUMs analisadas.Destaca-se que para esse cenário, 

quatorze municípios obtiveram score máximo. Enquanto com a inserção dos custos de 

comercialização, a eficiência do cenário 2  foi estimada em  aproximadamente 62%.Dentre as 

DMUs analisadas, apenas sete municípios se mantiveram na fronteira de eficiência em ambos 

os cenários. Logo, os custos logísticos impactam de forma significativa nos níveis de 

eficiência dos municípios produtores de milho.  

 Portanto, pode-se dizer com base nos resultados encontrados que a hipótese do 

presente estudo não foi refutada, uma vez incluindo os custos logísticos, atrelado ao preço na 

praça da saca de milho, fazendo com que os níveis de eficiência sofressem uma redução de 

aproximadamente 20%. Além disso, ressalta-se que os municípios do estado do Mato Grosso 

foram os mais impactados no cenário 2, por se encontrarem distantes dos principais centros de 

distribuição e apresentarem maiores gargalos logísticos. 

 A perda de eficiência atrelada aos custos logísticos pode ser amenizada em virtude de 

investimentos públicos, tais como: a ampliação e revitalização das principais rodovias que 

servem como rota de escoamento da safra com destino a exportação, investimentos em malha 

ferroviária e hidroviária no país, o que aumentaria dessa forma o uso da intermodalidade e 

aumento da capacidade estática de armazenamento de grão.  
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ANEXOS 

Tabela 1: Produtividade em toneladas ano safra 

Municípios Produtividade (toneladas) 2° safra 

2015 2016 2017 2018 2019 

Sorriso-MT 2619690 1834560 3841566 2851200 3176069 

Rio verde-GO 1490400 660000 1470000 1323000 2280000 

Campo Novo do Parecis-MT 707682 649980 1452304 1345500 1513200 

Primavera do Leste-MT 721572 427590 720000 567000 681000 

Campo verde-MT 521940 441180 574920 494700 530850 

Vilhena-RO 252000 230000 275400 162000 214200 

Ubiratã-PR 240500 245111 298000 265920 386776 

Londrina-PR 189500 126000 198000 107300 128700 

Chapadão do Sul-MS 230400 153600 180000 172800 207000 

Unaí-MG 180000 69000 168000 182400 359700 

Campo Mourão-PR 52800 38700 56400 23500 67900 

Pedro Afonso-TO 13500 - 292 16800 18000 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do IBGE. 
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