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RESUMO 
 Neste artigo, pretendeu-se analisar a eficiência técnica e os retornos à escala na agropecuária dos 
municípios do Estado de Mato Grosso. Para isso, utilizaram-se informações do Censo Agropecuário de 
1995/96, referentes aos 117 municípios do Estado. Empregou-se a abordagem não-paramétrica de análise 
envoltória de dados para estimar os escores de eficiência e a natureza dos retornos à escala de cada município. 
Os resultados indicaram que existe ineficiência técnica relativa entre os municípios e que a maioria dos 
municípios opera com retornos decrescentes à escala, o que, de certa forma, indica a necessidade de políticas 
diferenciadas para cada grupo de municípios (em termos de eficiência e retornos à escala). Acredita-se que 
esses resultados, de certa forma ofereçam subsídios para o governo, visto que possibilitam  melhor percepção 
das diferenças em termos de eficiência e performance na produção agropecuária do Estado. 
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ABSTRACT 

In the present article, the aim  is to analyze the technical efficiency and returns to scale in the 
agriculture of the municipal districts of the State of Mato Grosso. The data were collected in the Agricultural 
Census of 1995/96. The nonparametric approach of  data envelopment analysis (DEA) was used to calculate 
the efficiency scores and the nature of the returns to scale of each municipal district. The results indicated that 
relative technical inefficiency exists among the municipal districts and that most of the municipal districts 
operate with decreasing returns to scale, which indicates the need of differentiated politics for each group of 
districts. It is believed that these results in a certain way offer subsidies for the government in the sense that 
facilitates a better perception of  to the differences in efficiency terms and performance in the agricultural 
production of the state. 
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