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RESUMO 

 

 

A falta de eficiência das organizações compromete no longo prazo o desenvolvimento de 

toda a economia. No caso do mercado de saúde ambiental, uma maior coordenação entre os 

programas públicos e privados aumentaria a universalização do serviço de controle de endemias 

para a sociedade. A falta do domínio da tecnologia (como produzir; como atender à preferência do 

consumidor; como obter ganho de escala; como coordenar e motivar os públicos envolvidos e como 

fortalecer as instituições de longo prazo) gera perdas de até 49% segundo esta estimativa. Para 

contribuir com a hipótese acima e para incentivar e promover a eficiência das empresas deste setor, 

este trabalho calcula a eficiência na prestação de serviço com o método de fronteira estocástica de 

produção com dados em painel (2005-2008) para a atividade de imunização e controle de pragas. A 

fronteira de produção retraiu-se neste período. As variáveis: idade da empresa, foco da formação do 

líder e meta de lucratividade mostram-se significativas para a eficiência da amostra.  

 

Palavras-chave: Eficiência. Serviço. Fronteira Estocástica de Produção. Imunização e 

controle de pragas. 
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ABSTRACT 

 

 

The organizations lack of efficiency affects the long-term development of the whole 

economics. Regarding environmental health issues, greater coordination between public and private 

programs would increase the endemic control services globalization towards society. The lack of 

technology mastering (such as production; how to reach a consumer's preference; how to obtain 

scale profit; how to coordinate and motivate the involved public and how to strengthen the long-

term institutions) generates losses up to 49% according to this rough calculation. In order to 

contribute with the above hypothesis and to encourage and promote the companies efficiency in this 

sector, this paper calculates the services efficiency through the stochastic frontier production 

method using data reports (2005-2008) on immunization and pest control activity. The production 

frontier collapsed in this meantime. The company age, focus on the leaders graduation and the 

profitability target variables were significant to the sample efficiency.  

 

Keywords: Efficiency. Service. Stochastic Frontier Production. Immunization and pest 

control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Eficiência, os mecanismos para sua promoção e as restrições que a enfraquecem permeiam 

as discussões das atividades realizadas em uma sociedade para promoção do desenvolvimento e do 

bem-estar. 

Este é um trabalho empírico em uma atividade carente de dados e consequentemente de 

trabalhos específicos (atividade de imunização e controle de pragas).  Em função da disponibilidade 

de dados, optou-se em calcular a eficiência técnica. 

Do ponto de vista da cadeia que oferta o serviço de imunização e controle de pragas, saúde 

ambiental é um mercado. Fora do Brasil este mercado é chamado de mercado não agrícola (non 

crop). Ele engloba a produção, comercialização e uso de produtos e serviços para o controle de 

vetores e pragas em áreas urbanas. No Brasil e no mundo, o serviço de controle de vetores e pragas 

é ofertado tanto pelo Estado quanto por empresas privadas. 

Dentre os serviços ofertados pelo Estado, encontra-se o serviço de controle de endemias. Ele 

é planejado pelo Governo Federal, coordenado pelos estados e operacionalizado pelos municípios. 

Demandas específicas podem ser desenvolvidas pelos estados e municípios de forma independente. 

Em 2008, mais de um bilhão de reais foram gastos somente no programa da dengue.  

A demanda de recursos para os serviços de saúde cresceu a uma taxa maior que a do 

crescimento do orçamento devido a fatores como: a universalização do atendimento com a 

Constituição de 1988, aumento da população e de sua longevidade, baixo investimento em 

saneamento básico e custos das novas tecnologias.  
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A atividade de imunização e controle de (vetores e) pragas também é realizada através de 

empresas privadas. Mais de 99% das entidades especializadas privadas são empresas de micro e 

pequeno porte (TABELA 1). As primeiras empresas neste setor no Brasil surgiram por volta de 

1950. Hoje existem aproximadamente 1.700 (hum mil e setecentas) micro e pequenas empresas 

legalizadas. Estima-se que a taxa de pirataria varie de 50% a 90% conforme a região e ou cidade. 

 

Muitas empresas de controle de vetores e pragas buscam maximizar seus resultados através 

da maximização do lucro. Existem também, neste mercado, muitas empresas que maximizam 

vendas ou questões operacionais. A hipótese utilizada neste trabalho se refere à maximização 

econômica das empresas: as empresas maximizam seu lucro dado o conjunto dos preços dos 

serviços que comercializam e dado o conjunto de preços dos fatores de produção que utilizam. Ou 

seja, para que a eficiência econômica seja alcançada, as empresas devem buscar a maximização dos 

lucros e a maximização operacional (técnica). 

A natureza da atividade de imunização e controle de pragas é o ressurgimento nas cidades de 

populações de vetores e pragas que antes estavam nas vegetações nativas ou foram importados de 

outras regiões que não possuem mecanismos naturais de controle dentro das cidades. 
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Do ponto de vista da demanda, o método de controle é escolhido levando em conta o valor 

do controle (riscos versus custo da busca de informação, tempo, materiais envolvidos) e a renda 

(poder-se-ia incluir outras variáveis como preço dos produtos substitutos que não foram citadas para 

simplificação).  

A atividade de controle de vetores e pragas busca minimizar o risco de prejuízos. Podemos 

classificar alguns vetores e pragas como de alto risco (vetores causadores de malária, dengue) e 

outros como de baixo risco (os causadores de alergias e incômodos no trabalho). O controle de 

vetores e pragas gera uma série de benefícios para economia como: 1. Melhora a eficiência do SUS 

reduzindo o número de internações; 2. Reduz os preços de alimentos ao minimizar as perdas da 

estocagem e distribuição; 3. Protege as exportações de restrições fito-sanitárias; 4. Protege a 

agricultura e florestas quando se cria uma defesa contra as espécies que têm potencial de dano e que 

não existem no Brasil; 5. Ajuda na conservação de imóveis; 6. Protege o turismo e 7. Eleva a 

produtividade no trabalho ao diminuir o incômodo por vetores e pragas. 

A atividade de controle de vetores e pragas, realizada pelas empresas privadas possui 

regulação específica. As regulações existentes estão na esfera da Agricultura, Meio Ambiente e da 

Saúde. Na saúde, a ANVISA possui a RDC 18 (normas para o funcionamento de entidades 

especializadas), RDC 275 (cita o serviço de imunização e controle de pragas em indústrias de 

alimentos) e RDC 216 (cita o serviço de imunização e controle de pragas em estabelecimentos que 

prestam serviço de alimentação como restaurantes, restaurantes industriais, hotéis, etc.). Muito da 

regulação hoje existente no Brasil para as entidades especializadas privadas foi influenciada pela 

regulação desenvolvida pelo INEA (antiga FEEMA). 

Em suma, os consumidores encontram à sua disposição dois métodos de controle de vetores 

e pragas: o produto pronto uso (linha doméstica) e o serviço de controle (público ou privado). 
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Incentivando o aumento da eficiência da atividade de imunização e controle de pragas e o 

fortalecimento do caráter complementar e sinérgico desta atividade com os programas de governo 

da Secretaria de Vigilância em Saúde e da Vigilância Sanitária; promoveremos a geração de renda, 

empregos, aumento da eficiência dos gastos públicos e bem-estar da população.  

Este trabalho busca contribuir de cinco formas para o incentivo e promoção da eficiência 

desta atividade: 1. Calculando a função fronteira de produção; 2. Avaliando se houve progresso 

tecnológico e disseminação de tecnologia no período; 3. Identificando as variáveis relacionadas 

com a eficiência; 4. Calculando a eficiência de cada firma para promoção do benchmarking e 5. 

Estimando o quanto da eficiência está sob o controle da firma e o quanto não está. 

O trabalho está organizado da seguinte forma. Inicia-se por esta Introdução. A Seção 2 

apresenta a metodologia de estimação da fronteira estocástica. A Seção 3 detalha a coleta de dados 

e realiza uma breve descrição dos dados coletados. Na Seção 4 encontra-se o resultado da estimação 

dos coeficientes da equação da fronteira e da eficiência assim como a medida de eficiência técnica 

por unidade da amostra. Na Seção 5 o trabalho busca responder à perguntas a que se propõe e a 

Seção 6 conclui o trabalho. 
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2. METODOLOGIA – Método Fronteira Estocástica 

 

2.1 A função de produção 

Uma função de produção indica a quantidade de produto que pode ser obtida a partir de 

uma quantidade x de insumos1. A forma que se combinam os insumos depende da tecnologia 

utilizada. A função que relaciona os insumos e a produção máxima é a função fronteira de 

produção. Calcular esta função é uma forma de medir a eficiência de uma unidade produtiva. 

 

Murillo-Zamorano, L.R., na sua revisão sobre a literatura, sintetiza que a medição da 

eficiência econômica se desenvolveu interligada ao uso da função fronteira de produção. A 

literatura moderna de ambas se inicia com o mesmo trabalho Farrel (1957). Michael J. Farrel, 

                                                 
1 Alternativamente, pode-se dizer que uma função de produção indica a quantidade mínima de insumos que precisa ser usada para se 

atingir um determinado nível de produção. 
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influenciado pela definição formal de Koopmans (1951) e a técnica de medição da eficiência 

introduzida por Debreu (1951) decompôs a eficiência produtiva nos componentes: técnico e 

alocativo. Farrel caracterizou as diferentes formas que uma unidade produtiva pode ser ineficiente: 

obtendo uma produção menor que a possível com a quantidade de insumos disponível (eficiência 

técnica) ou não comprando o melhor pacote de insumos disponíveis, dados os seus preços e 

produtividade marginal (eficiência alocativa).  

Do ponto de vista alocativo, podemos dizer que, para uma firma ser economicamente 

eficiente, ela precisa ser tecnicamente eficiente. A maximização do lucro requer que a firma 

produza o máximo de produto possível dada a quantidade de insumos empregados, utilize a 

proporção correta de insumos tendo em vista o preço relativo de cada um (eficiente na alocação de 

insumos) e produza a quantidade correta de produto dados os preços (eficiente na alocação do 

produto).  Neste trabalho busca-se calcular a eficiência técnica. 

Para medir a eficiência, busca-se calcular a posição relativa que uma dada unidade produtiva 

está da função fronteira de produção. Se uma firma estiver na fronteira de produção, ela possui 

máxima eficiência. Se a firma está abaixo da fronteira, ela não é eficiente. Esta abordagem pode ser 

vista como um benchmarking das unidades produtivas analisadas. Ou seja, cada empresa pode ter 

uma referência do quanto está próximo de atingir a máxima eficiência. A distância em relação à 

função fronteira reflete o esforço pela conquista de tecnologias mais eficientes pela unidade 

produtiva. 

Para se calcular a eficiência técnica então é necessário saber a função de produção da firma 

mais eficiente. Como esta informação na maioria dos casos não esta disponível, é necessário estimar 

esta fronteira. 

Podemos classificar os métodos utilizados para se realizar o cálculo da fronteira em: método 

paramétrico (onde a forma funcional da fronteira de produção é pré-definida) e método não 
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paramétrico (onde a forma funcional não é pré-definida e sim calculada pela análise dos dados). Na 

primeira abordagem estima-se a fronteira estocástica e na segunda abordagem, o método utilizado 

para calcular a função de produção é o DEA (Data Envelopment Analysis). Segundo Luis R. 

Murillo-Zamorano (2001) o método econométrico (fronteira estocástica de produção) tem a 

vantagem de incluir na sua especificação distribuições estatísticas que trazem maior informação 

sobre o distúrbio, feito que o método matemático (DEA) não leva em consideração, por outro lado, 

o método da fronteira estocástica assume algumas hipóteses como a função de produção que podem 

ser restritivas. O método escolhido neste trabalho foi o de fronteira estocástica de produção.  

Esta metodologia já foi aplicada no cálculo da fronteira de produção para diferentes níveis 

de organização da produção: país, região, estado, município, setor, atividade econômica e processo 

específico de uma firma. Este trabalho aplicou este modelo ao serviço de imunização e controle de 

pragas pela primeira vez e tem como medida para a produção o faturamento das empresas do 

setor.  

A primeira especificação da fronteira de produção levava em conta que a função de 

produção era determinística ( )βii xfy = . A crítica a este modelo foi que ele não levava em 

consideração a ineficiência estocástica da firma.  

Aigner e Chu (1968) propuseram a inclusão na forma funcional de um termo que capturasse 

a ineficiência da firma ( ) iii xfy εβ += . A crítica neste ponto do desenvolvimento da metodologia 

é que se considerar a distribuição do erro médio, existirão empresas produzindo abaixo do máximo, 

como é de se esperar, mas também existirão empresas produzindo acima do máximo, afirmação esta 

fruto de má especificação do modelo. Então complementou-se a especificação definindo o erro 

como sendo 0≤iε . A eficiência técnica que varia entre 0 e 1 é então calculada pela produção 

observada dividida pela produção calculada pelo modelo, ou seja; ( ) ( )βεβ iii xfxf + . No entanto, 

este modelo não discriminava da ineficiência da firma os efeitos exógenos e erros de medição. 
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Aigner, Lovell and Schmidt (1977) e Meeusen e Van Den Broeck (1977), de forma 

independente, estimaram funções de produção a partir do uso de fronteiras estocásticas. Estes 

consideraram a estrutura de erro dada por iii uv −=ε ; para Ni ,...,1= ; que capturava tanto os 

efeitos exógenos quanto os erros de medição. O componente iv  representava os choques simétricos 

e é assumido ( )2,0 iiidN σ . O componente iu  é assumido independente de iv  e satisfaz .0≥iu   

Desta forma o modelo passou a capturar dois efeitos causadores de ineficiência. Um 

relacionado ao domínio que a firma tem sobre a tecnologia ( )u ; e o outro relacionado aos efeitos 

causados por variáveis que estão fora do controle da firma ( )v  como densidade demográfica, 

educação, investimento em infra-estrutura, etc. e erros de mensuração dos dados.  

A distribuição do termo de erro fora do controle da firma é amplamente aceita como sendo 

uma normal. Para a distribuição do termo de erro sob responsabilidade da firma foram propostas 

várias distribuições: half-normal, exponencial e normal-trucada. O principal aspecto que diferencia 

estas distribuições é a premissa do valor da moda, enquanto que na half-normal e exponencial o 

valor é zero por premissa, na normal truncada o valor pode ser zero se assim os dados sugerirem 

(Stevenson 1980). Para este trabalho foi utilizada a distribuição normal truncada. 

Jondrow et al (1982) calcularam o valor esperado u  condicionado ao erro composto. Uma 

vez que a estimativa condicionada de u  tivesse sido calculada, calcularam a eficiência técnica de 

cada unidade produtiva da seguinte forma: ( )iii euETE −= 1 . Mais tarde, outros autores obtiveram 

melhor resultado aplicando a exponencial. A razão dada é que a estimação condicional nada mais é 

que uma aproximação de primeira ordem de uma série infinita ( ){ }ii eu−exp .  

Dada a independência de u e v , sabendo que a variância de ε  é a soma das variâncias de u e 

v , sabendo a proporção da ineficiência em relação à variância total, teremos informação de quanto 

da ineficiência está sob o controle da firma. 
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Schimidt and Sickles (1984) realçaram algumas vantagens da utilização de dados em painel 

neste modelo. Primeiro, modelos cross-section assumem que o termo de ineficiência e os insumos 

são independentes, para estimações com dados em painel esta hipótese não é necessária. A segunda 

vantagem é a realização de estimações consistentes quando introduzimos observações temporais 

para cada unidade. Além disso, não é necessário fazer hipótese sobre a distribuição do efeito da 

ineficiência e todos os parâmetros relevantes da fronteira de produção podem ser obtidos através da 

utilização dos procedimentos tradicionais para dados em painel. 

Battese e Coelli (1993 e 1995) desenvolveram o método para estimar u diretamente usando 

o método de máxima verossimilhança, substituindo a estimação deste termo em dois estágios. 

Reescrevendo o modelo ( ) ititit xfy εβ += ,  com ititit uv −=ε , obtemos ( )itititi uvxy −+= βexp . 

Sendo que as firmas são representadas por Ni ,...2,1= .  Aplicando-se o logaritmo natural obtemos 

itititit uvxy −+= βln . Através desta equação podemos utilizar as variáveis explicativas itx  para 

calcular β , um vetor ( )k×1  de parâmetros. O termo de erro iu  é uma variável aleatória não 

negativa associada com a ineficiência técnica da firma i  independentemente distribuída a partir da 

truncagem de um normal com média δitz  e variância .2
uσ  Assim, o vetor (1 x m) itz  contém um 

conjunto de variáveis explicativas para o componente de ineficiência da firma i  no tempo t e δ é o 

vetor ( )1×m  que parametriza a relação entre itz  e itu . O vetor itz  é firma-específico e esse 

conjunto de variáveis explicativas deve incluir aquelas variáveis que se espera que estejam 

associadas com o fato da produção estar abaixo dos valores estocásticos da fronteira de produção. A 

princípio o vetor itz  pode incluir um termo constante, que está ligado ao intercepto, bem como 

variáveis de insumos ligadas à função de produção e/ou interações entre fatores firma específicos e 

insumos.  
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O componente de ineficiência iu  pode então ser especificado por ititit wzu += δ , onde a 

variável aleatória itw  é a normal truncada com média zero e variância 2
uσ . A truncagem que define 

w  é feita em δitz− , de modo que δitit zw −≥  e consequentemente .0≥tui  

Battese e Coelli (1993) mostram que a eficiência técnica da produção para a firma i  na t-ésima 

observação é definida pela equação ( ) ( ).expexp itititit wzuET −−=−= δ  Uma vez que 

titiitit wzwz '' && +>+ δδ  para 'ii &≠  não necessariamente implica que '''''' titiitit wzwz +>+δ  para 'tt ≠ , 

então a ordenação entre a eficiência técnica de produção das firmas não pode ser feita desprezando 

o aspecto temporal. 

Coelli (2007), afirma que o procedimento de estimação em dois estágios é incoerente no que 

diz respeito à suposição de independência dos efeitos de ineficiência nos dois estágios e suas 

estimativas são menos eficientes do que quando se adota o procedimento de estimação com um 

único estágio.  

Desta forma, o método permite-nos estimar a eficiência de uma unidade produtiva através de 

uma forma funcional que represente aquela atividade e levando em conta o insumo mão de obra 

(produtividade parcial), o insumo capital (com os dois podemos medir a produtividade total dos 

fatores) e também os efeitos aleatórios que estão sob o controle da firma, os que não estão e os erros 

de medição das variáveis.  

 

2.2 Estimação 

Estimamos a fronteira estocástica usando a metodologia proposta por Battese e Coelli 

(1993) e Coelli (2007). Esta metodologia utiliza o estimador de máxima verossimilhança. Em 



 
Pág. 22 de 50 

 

seguida, apresentamos a derivação da função objetivo. Os subscritos foram omitidos para facilitar a 

apresentação.  

Partindo de ititit xY εβ +=  onde itit yY ln=  e ititit uv −=ε . A variável itv  possui 

distribuição ),0( 2
vN σ ; com densidade representada por: 

( )
v

v
V

v

vf
σπ

σ
2

2
1exp 2

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= , ∞<<∞− v  

A variável itu  possui distribuição normal-truncada com média δitz  e variância 2
uσ , com 

densidade: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Φ

−−
=

u
u

u
U z

zu

uf

σ
δσπ

σ
δ
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))(
2
1exp(

)(
2

2

 , 0≥u  onde ( ).Φ  representa a função de distribuição 

normal padrão.  

Para proceder à estimação por máxima verossimilhança, é preciso obter a densidade da 

diferença das variáveis aleatórias v  e u , ou seja, a densidade de ε , definida por: 

( )∗∗Φ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Φ+

⎭
⎬
⎫

⎩
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σ
δσσπ

σσ
δε

εε
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f
2/122

22

2

)(2

)(
2
1exp

)(  

Como mostrado em Battese e Coelli (1993), onde ( ) ( )2222
uvv z σσεσδσμ +−=  e 

( )2222
vuvu σσσσσ +=∗ . Isto posto, usando uma reparametrização do modelo com os parâmetros 

222
uv σσσ +=  e 22 σσγ u= , podemos expressar o logaritmo natural da função de verossimilhança 

como: 
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( )y;θΓ  = { }2

1
ln2ln

2
1 σπ +⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛− ∑
=

N
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iT  

    ( ){ }∑∑
= =
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ti t
itit dd

1

lnln      

  (7) 

onde ( ) 2/12γσδitit zd = , ( )[ ] 2/121 σγγμ −= ∗∗
ititd , ( ) ( )βγδγμ itititit xyz −−−=∗ 1 , 

( )[ ] 2/121 σγγσ −=∗  e ( )γσδβθ ,,, 2''= .  

A função ( )y;θΓ  assim descrita é geral, considerando a possibilidade de painel balanceado 

ou não, pois está sendo considerado que se tem iT  observações para a i-ésima firma, com 

TTi ≤≤1 .  

 

2.3 Implementação do Método 

A estimação é realizada com a utilização do software Frontier 4.1, um método de estimação 

em três passos. O procedimento de três passos para a estimação da máxima verossimilhança dos 

parâmetros da fronteira estocástica de produção é descrito a seguir: 

• Passo 1: As estimativas são obtidas utilizando-se o Mínimos quadrados ordinários (MQO). 

Todos os estimadores β  com exceção do intercepto não são viesados. 
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• Passo 2: Pesquisa por γ  é conduzida com os parâmetros β  (com a exceção de 0β ) fixados 

para o MQO e os parâmetros 0β  e 2σ ajustados pela fórmula do MQO corrigido apresentada 

em Coelli (1995). 

• Passo 3: Os valores calculados no passo 2 são utilizados como valores iniciais em um 

método interativo (método Davidon-Fletcher-Powell Quasi-Newton) para obter os 

estimadores de máxima verossimilhança. 
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3. DADOS 

 

3.1 Especificação do modelo 

A especificação da função de produção empregada neste estudo é descrita a seguir:  

( ) ititititit uvtKLfY −+= β;,,  

onde: 

itY  é a medida de produto da empresa i  no tempo t , definida pelo faturamento bruto da 

empresa expresso em logaritmo natural; 

itK  corresponde à quantidade de capital da empresa i  no tempo t , calculados a partir do 

número de bens multiplicado pelo valor do bem como se fosse novo (sem depreciação); 

itL  corresponde à quantidade do insumo trabalho empregado pela empresa i  no tempo t , 

definido pelo total da despesa com os funcionários; 

itβ  é o vetor de parâmetros da função de produção. 

( )β;,, tKLf itit , diz respeito à função de produção adotada (Cobb-Douglas) expressa em log 

adicionada de um termo de tendência linear e outro de tendência quadrática: 

( )β;,, tKLf itit   = 2
43210 lnln ttKL itit βββββ ++++  

= βitX  

onde ( )2,,ln,ln,1 ttKLX ititit =  e ( )'
43210 ,,,, ββββββ = . Assim a fronteira de uma firma 

participar i no tempo t  é dada por ( ) ititit vtKLf +β;,, . 
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itu  são variáveis aleatórias não negativas representando a ineficiência técnica da produção e 

são assumidas independentemente distribuídas ( )2, uitN σμ  truncada em zero, onde  

δμ itit z=  

com  itz  representando um vetor ( )n×1 que pode influenciar a ineficiência da empresa e δ é 

um vetor de parâmetros ( )1×n a ser estimado. O vetor itz  tem, além do termo de intercepto 10 =itz  

para todo Ni ,...,2,1=  e para todo Tt ,...,2,1= , elementos típicos. 

)()()_()_()_2_()_1_(

)_()_2_()_1_()_()_(ln_
2

11109876

543210

ttvendasmetalucratimetalíderformalíderforma

empreendysociedadetpsociedadetpsóciosnoempidade

itititit

itititititit

δδδδδδ

δδδδδδμ

+++++

++++++=  

onde: itempridade _  (anos de atuação da empresa); itsóciosno _ (número de sócios); 

itsociedadetp _1_  (empresa familiar); itsociedadetp _2_  (sociedade empresarial); itempreendy _  

(anos de empreendedorismo do líder); itlíderforma _1_  (líder com víeis técnico de 

gerenciamento); itlíderforma _2_  (líder com víeis administrativo de gerenciamento); 

itlucratimeta _  (empresa que possui meta de lucratividade) e itvendasmeta _  (empresa que possui 

meta de vendas). 

 

3.2 População e amostra 

O serviço de imunização e controle de vetores e pragas é realizado por entidades 

especializadas devidamente registradas nos órgãos competentes (em alguns casos municipais, em 

outros estaduais e para esta atividade ser realizada em portos e aeroportos o registro deve ser feito 

na esfera federal).  

Um levantamento realizado no início de 2008 no cadastro do RAIS do Ministério de 

Trabalho com o CNAE N.812-22 SEÇÃO N (atividades administrativas e serviços 
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complementares); DIVISÃO 81 (serviços para edifícios e atividades paisagísticas); GRUPO 2 

(atividades de limpeza) e CLASSE 22 (imunização e controle de pragas urbanas) encontrou  1.081 

(hum mil e oitenta e uma) empresas cadastradas. Na TABELA 1 (elaborada a partir do 

levantamento anual em órgãos fiscalizadores, catálogos telefônicos e internet) estima-se que 

tenhamos no Brasil cerca de 1.700 (hum mil e setecentas) empresas atuando com registro e cerca de 

1.800 (hum mil e oitocentas) empresas atuando sem registro. Segundo o critério de classificação 

tributária, 99% das empresas imunizadoras e controladoras de pragas são micro e pequenas 

empresas. 

Estima-se que as 20 maiores empresas do mercado possuem apenas “14%” de participação 

no faturamento. É um mercado com pouca concentração, competitivo, representado por micro e 

pequenas empresas. 

O próximo gráfico representa a distribuição do custo operacional médio das empresas 

dividido pelo faturamento bruto em 2005 (amostra de 59 empresas), interpolados com o 

faturamento bruto de cada empresa. Para empresas muito pequenas, o custo operacional médio é 

maior que o faturamento. Conforme o faturamento cresce, o custo médio operacional cai.  

Devido ao número da amostra, a curva é quase discreta. A variação inicial pode ser vista 

como a variação que ocorre nos custos quando as microempresas crescem, visto que pequenos 

investimentos fazem o custo médio variar no curto prazo. Podemos visualmente observar que o 

custo médio operacional é quase que constante para empresas que faturam anualmente entre 

R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) e R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil 

reais). Outra inferência que podemos fazer é que o nível de faturamento anual necessário para que 

uma empresa seja economicamente viável para realizar a atividade de prestação de serviço de 

imunização e controle de pragas é de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Este valor 

pode variar se a empresa está em um grande centro ou em uma cidade do interior. 
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Partindo do valor mínimo eficiente e das faixas de faturamento da tabela de estimação do 

número de empresas, podemos estimar que a pirataria média deste setor seja de pelo menos 50% 

(em algumas cidades chega a 90%). 

Na amostra, buscou-se levantar dados das empresas que tivessem faturamento anual acima 

de R$ 175.000,00. O gráfico nos leva a crer que antes de atingir a escala mínima eficiente existe 

retorno de escala nesta atividade, mas para empresas maiores, este efeito não seja significativo.   

 

3.3 Coleta de dados 

Em 2008, 81 empresas participavam da Análise Setorial PHCFOCO Vetores e Pragas 

(pesquisa paga pelos participantes). Foram coletados os dados de 35 empresas para o período de 

2002 até 2008. Pelas deduções do GRÁFICO 02, Achamos que a amostra das empresas 

participantes da Análise Setorial PHCFOCO foi suficiente e representativa. 
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 Os dados foram coletados através do formulário RELATÓRIO PRODUTIVIDADE 

(ANEXO A). O formulário coletou dados classificados em quatro grupos: produção, capital, mão de 

obra e gestão. Este formulário foi enviado e recebido por e-mail e tanto o treinamento para o 

preenchimento quanto o suporte para dúvidas foram realizados online. 

Durante a crítica, decidiu-se fazer os cálculos para os anos de 2005-2008 em função da 

incompletude dos dados dos anos anteriores. Foram excluídas da amostra 5 formulários, ora os 

dados estavam incompletos e ora inconsistentes. Participaram da amostra empresas de 11 estados 

(SP-13, RJ-7, MG-4, MA-2, RS-2, SC-2, AL-1, BA-1, ES-1, RN-1). O painel possui 30 cross-

section, para 4 períodos, totalizando 120 observações. 

Os dados sobre inflação, utilizados para trazer deflacionar as variáveis que mediam valores 

vieram do banco de dados da FGV (IPC-BR - Bens não Comercializáveis exclusive preços públicos 

– janeiro de 2005 a dezembro de 2008). Já os dados da população, renda per capita, taxa de coleta 

de lixo domiciliar, número de domicílios com saneamento vieram do relatório IDHS da ONU e o 

número de casos de dengue do banco de dados do MS. Todos os dados foram coletados para as 

cidades das empresas da amostra. 

 

3.4 Descrição dos dados 

3.4.1 Produção 

As imunizadoras e controladoras de pragas são empresas especializadas nesta atividade e 

realizam em menor escala outras atividades como limpeza e manutenção. Foi escolhido como 

medida do produto, o faturamento bruto das empresas. Para micro e pequenas empresas esta é uma 

medida mais prática para ser levantada do que a do faturamento líquido. Outras medidas como 

número de ordens de serviço, número de clientes, número de visitas, poderiam ser utilizadas mas, 
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por falta de padronização e para simplificação da coleta de dados, optou-se em trabalhar com os 

valores de faturamento. 

As empresas de prestação de serviço de controle de vetores e pragas não trabalham com 

estoque expressivo, nem estoque de produtos intermediários. Estes fatos nos levaram a adotar a 

hipótese simplificadora de não abatermos estes valores do faturamento bruto de cada empresa.  

 

3.4.2 Insumos 

Insumo capital 

Para efeitos práticos, levantou-se o número de bens destas empresas (veículos, motos, 

computadores, pulverizadores, termonebulizadores manuais e motorizados – usados no controle de 

mosquitos da dengue e outros) e levantou-se o preço de cada um dos bens em março de 2009 e 

através do RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE o número de bens (TABELA 2). Para o cálculo 

do capital de cada empresa multiplicou-se o preço de caba bem pelo seu número de bens sem levar 

em conta a depreciação do capital.  

 

TABELA 2: Cálculo do capital 
No. 

médio 
de 

bens 

Valor Especificação – levantamento realizado em março de 2009. 

5 R$ 25.000,00  Carro Uno Mille sem ar quatro portas (R$ 23.000,00) + preparação (R$ 2.000,00)*
2 R$ 5.000,00  Moto* 
8 R$ 1.300,00  Microcomputador* 
8 R$ 360,00  Pulverizador costal**  
3 R$ 400,00  Termonebulizador manual** 
1 R$ 5.500,00  Termonebulizador motorizado** 

Fonte: * Prestador de serviço. ** Distribuidor.

 



 
Pág. 31 de 50 

 

Insumo Trabalho 

Levantou-se o número de vendedores, operadores e diretoria e seus salários. Por diferença 

calculou-se o número de funcionários administrativos. Por não ter sido coletado o valor de salários 

deste grupo e estimou-se o salário dos funcionários administrativos como sendo iguais aos salários 

dos operadores. Esta relação entre os salários vem do painel salários de dezembro de 2008. A renda 

total do trabalho é descrita na TABELA 3. Em função da data do levantamento dos salários estar 

próxima da data do cálculo do capital (março de 2009), os valores dos salários não foram 

atualizados. 

 

3.4.3 Variáveis explicativas sob o controle da firma 

Segue a descrição dos dados coletados das variáveis que estão sob o controle da firma. Cabe 

aqui realçar que variáveis de gestão (governança) em muitos casos possuem endogeneidade como 

salientado nas variáveis lucratividade e vendas a seguir. 

1. Idade da empresa – Como o conhecimento é específico, espera-se que quanto mais idade 

tiver uma empresa, mais eficiente ela seja em função do ganho de aprendizagem e indiretamente do 

aumento de tamanho. 

2. Número de sócios – Uma das formas que uma microempresa de serviço tem de atrair e 

reter talentos é promovendo a participação societária entre os profissionais qualificados. Espera-se 

que quanto mais sócios a empresa tenha, mais eficiente ela será. 

3. Tipo de sociedade – A pergunta que quer ser respondida é se empresas familiares são 

melhores gerenciadas do que empresas que tem sócios sem relacionamento familiar. 70% das 

empresas da amostra são empresas familiares. 
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4. Anos de empreendedorismo – Quem tem mais anos de experiência profissional no 

desenvolvimento de negócios como empresário promove mais a eficiência do seu negócio? 

5. Formação do sócio majoritário – Muitos dos empresários do setor têm foco da formação 

na área técnica (Agronomia, Biologia, Farmácia, Engenharia Florestal, Engenharia Química, 

Química, Veterinária), outros na área gerencial (Administração e Economia) e outros têm formação 

tanto técnica quanto gerencial. A pergunta que se quer responder é: qual perfil promove a eficiência 

deste serviço? 

6. Meta de lucratividade – O objetivo é saber se as empresas que têm meta de lucratividade 

possuem uma maior eficiência. Do ponto de vista da endogeneidade, as empresas podem ter meta 

de lucratividade justamente porque no passado elas tiverem lucratividade ruim ou boa. 

7. Meta de vendas – Nem sempre as empresas têm meta formal de vendas. O objetivo é 

saber se as empresas que maximizam vendas têm maior eficiência. A observação quanto à 

endogeneidade também se aplica para meta de vendas. 

TABELA 3: Estatística descritiva das variáveis - Medidas de posição e variação 
Ord Variáveis Dimensão Máximo Média Mediana Mínimo Desvio padrão 
100 Faturamento Reais por ano R$ 2.032.362 R$ 927.995 R$ 860.855 R$ 200.877 R$ 508.963 
200 Capital total Reais R$ 387.750 R$ 144.934 R$ 127.111 R$ 28.408 R$ 84.404 
300 Renda total do fator trabalho Reais R$ 1.282.190 R$ 494.293 R$ 419.169 R$ 113.936 R$ 276.851 
400 Idade empresa Anos 51 16 11 3 13 
400 Número de sócios Pessoas 5 2 2 1 1 
400 Tipo de sociedade – familiar Dummy         0,46 
400 Tipo de sociedade – empresarial Dummy         0,42 
400 Anos de empreendedorismo do líder Anos 35 14 12 3 8 
400 Foco da formação do líder - técnico Dummy         0,48 
400 Foco da formação do líder - gerencial Dummy         0,48 
400 Meta de lucratividade Dummy         0,42 
400 Meta de vendas Dummy         0,41 
500 Produtividade da mão de obra R$/empregados R$ 88.406 R$ 50.224 R$ 49.975 R$ 22.007 R$ 14.206 
500 Produtividade total dos fatores Índice 4,7 2,6 2,4 1,4 0,9 
500 Coeficiente de eficiência técnica Índice 0,97 0,85 0,88 0,51 0,12 



 
Pág. 33 de 50 

 

4. RESULTADOS DAS ESTIMAÇÕES 

 

Foram realizadas 93 estimações. Para simplificar a estimação, não foram incluídas variáveis 

explicativas derivadas do insumo de capital e trabalho. Como simplificação também foram retiradas 

variáveis que não tinham controle pela firma como casos de dengue (proxy da temperatura e da 

umidade) e nível de escolaridade do município. Outras variáveis que apresentarem correlação maior 

que 0,70 não foram incluídas. 

O teste LR determina se a amostra apresenta ineficiência. Se tiver, significa que o modelo de 

fronteira estocástica de produção pode ser utilizado. O LR encontrado na tabela de “chi-square 

mixed distribution for alfa 0,05” foi de 5,85 e calculado pelo modelo foi de 49,39. Por ser maior 

podemos afirmar que há presença de ineficiência e que o modelo de fronteira estocástica é 

aplicável. 

Foi realizado o Teste de Retorno Constante de Escala descrito no ANEXO D. Pelo teste não 

podemos rejeitar a hipótese de que a amostra possui retorno constante de escala: a menor empresa 

da amostra teve um faturamento mínimo segundo a TABELA 3 de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). Os dados para o cálculo da estatística teste estão no ANEXO E. 

Em seguida, temos o resultado obtido das 91 estimações da fronteira estocástica de produção 

usando o software Frontier 4.1. Esta tabela é referente ao terceiro passo da estimação. Os 

resultados dos dois primeiros estão no ANEXO C1 e ANEXO C2 respectivamente, assim como no 

ANEXO C3 estão os valores da eficiência de cada empresa da amostra para os quatro anos. 

Das 4 variáveis explicativas da fronteira, 3 foram significativas: capital, renda do trabalho e  

tempo (t). O coeficiente do capital e do trabalho são positivos e significativos indicando que estão 

relacionados com a ampliação da fronteira de produção. O coeficiente do tempo (t) é negativo e 
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significativo indicando uma retração da fronteira. Já na [segunda] estimação das variáveis que 

impactam a eficiência, das 11 variáveis, 4 foram significativas: idade, foco da formação tipo 1 e 

tipo 2 e meta de lucratividade. A interpretação neste caso é diferente, ela nos diz quais variáveis são 

relevantes para o aumento ou diminuição da ineficiência. 

TABELA 4: 3º Passo - Estimativa (final) por máxima verossimilhança 

 Variável Coeficiente Desvio Padrão Estatística 
t 

Beta 0  0,77713 0,69656 1,11567 
Beta 1** ln_capital_tt 0,45889 0,06341 7,23679 
Beta 2** ln_rda_tt_tb 0,62818 0,07670 8,18976 
Beta 3* T -0,29336 0,17401 -1,68588 
Beta 4 t ^ 2 0,03755 0,03415 1,09930 
Delta 0  0,93640 0,67677 1,38362 
Delta 1** ln_idade_emp -0,41629 0,14453 -2,88038 
Delta 2 ln_núm_sócio -0,48123 0,41624 -1,15616 
Delta 3 tp_1_sociedade -0,14334 0,61941 -0,23142 
Delta 4 tp_2_sociedade -0,54399 0,65741 -0,82747 
Delta 5 Dy_empreend 0,26404 0,21043 1,25479 
Delta 6** forma_1_líder 1,23953 0,48150 2,57431 
Delta 7** forma_2_líder 1,04312 0,42535 2,45235 
Delta 8* Meta_lucrati 0,36370 0,17750 2,04904 
Delta 9 Meta_vendas 0,07321 0,16772 0,43648 
Delta10 T -0,86680 0,49381 -1,75533 
Delta11 t ^ 2 0,14432 0,09918 1,45509 
sigma-squared  0,11768 0,03580 3,28745 
Gamma  0,61982 0,15466 4,00762 
Função Log likelihood        -6,09921   
Dados complementares do 3º Passo 
Teste LR =      44,38697   
Número de restrições = *     
 Esta estatística possui uma distribuição chi-quadrada mista    
Número de iterações =   26   
Número máximo de iterações é definido em:  100   
Número de cross-sections =  30   
Número de anos =   4   
Número total de observações =  120   
O painel é balanceado.       

** Significativo à 5%; * significativo à 10%. 
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5. ANÁLISE DA EFICIÊNCIA 

 

5.1 Fronteira de produção 

Tanto capital quanto renda do trabalho são significativos. Para cada 1% de capital a mais 

que a empresa disponibilizar, ela aumenta a produção em 0,45% e para cada 1% de renda da mão de 

obra incorporada ao processo produtivo da empresa ela aumenta a produção em 0,62%. 

 

5.2 Expansão/contração da fronteira de produção e disseminação da tecnologia 

Encontramos que t é significativo com valor negativo, ou seja, que a fronteira retraiu-se nos 

últimos anos. Esta retração pode ter sido causada pela ineficiência tecnológica ou por fatores 

exógenos como o aumento da concorrência que causa uma redução dos preços, o aumento da 

pirataria do setor que também impacta a redução dos preços ou aumentos sucessivos da mão de obra 

através do dissídio coletivo – fator fortemente utilizado na prestação de serviço e que causa 

aumento dos custos e contração da fronteira. Olhando a TABELA 5 a seguir podemos ver que nos 

anos anteriores à 2008, a média dos coeficientes de eficiência aumentou. Talvez a crise econômica 

do segundo semestre de 2008 tenha impactado a eficiência das firmas. Esta hipótese é plausível 

visto que medimos a produção em reais e o faturamento com a crise no curto prazo caiu e as 

empresas não reduziram os insumos na mesma rapidez. Dado que todas as empresas otimizam seus 

resultados no curto e no longo prazo, cabe aqui lembrar que a formação de mão de obra é um 

processo de médio prazo. Este fato deve ter levado as empresas a não reduzir os insumos, mesmo 

sabendo que afetaria a performance no curto prazo.  
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TABELA 5: Medidas de posição dos coeficientes técnicos 
Ano Média Mediana Máximo Mínimo Desvio Padrão 
2005 0,77 0,83 0,96 0,51 0,18 
2006 0,85 0,87 0,97 0,62 0,11 
2007 0,88 0,91 0,97 0,64 0,09 
2008 0,86 0,89 0,97 0,55 0,11 

 

O t da equação da eficiência é significativo e negativo. Podemos afirmar que, na média, as 

empresas estão conseguindo acompanhar o avanço tecnológico do setor (estão diminuindo a 

ineficiência). Olhando para a estatística descritiva do GRÁFICO 3 a seguir, para aumentar a 

percepção sobre a dinâmica da eficiência, podemos ver que o número das empresas com coeficiente 

entre 0,90 e 1,00 cresceu nos últimos 4 anos. Já para a faixa de empresas com coeficiente entre 0,7 e 

0,9 o número diminui. Este fato nos leva a crer que a variável crise econômica pode ter sido 

significativa como argumentado anteriormente. 
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5.3 Variáveis explicativas relevantes 

A variável explicativa idade da empresa é significante para reduzir a ineficiência da firma. 

Quanto mais tempo a empresa permanece no mercado, mais ela se torna eficiente. Esta eficiência 

pode vir do domínio da tecnologia. Poderíamos considerar que tecnologia envolve saber realizar o 

serviço; entender as preferências dos consumidores; aumentar a escala de produção; maximizar o 

lucro e buscar desenvolver práticas que promovam não só o ganho de eficiência da empresa mas o 

ganho de eficiência do mercado. Outra explicação para o fenômeno é que, com o tempo, as 

empresas menos eficientes são eliminadas do mercado, restando somente as mais eficientes. 

As variáveis formação do líder (1 e 2) mostram que tanto a formação técnica quando a 

gerencial são significativas e promovem o aumento da ineficiência. Talvez uma explicação possível 

seja a de que líderes técnicos e líderes gerenciais farão suas empresas aumentarem a eficiência se 

investirem no ganho de conhecimento da área que não tem formação, ou de outro modo, líderes 

com foco em uma formação específica poderão não priorizar atividades que sejam necessárias para 

o pleno domínio da tecnologia. Na TABELA 6 a seguir temos a distribuição não só dos coeficientes 

de eficiência, como também a produtividade da mão de obra e a produtividade total dos fatores, 

sendo apresentadas. Podemos ver que quanto maior a empresa, maior o coeficiente técnico de 

eficiência medido pela fronteira estocástica de produção, maior a produtividade total dos fatores e 

maior a produtividade da mão de obra. 

O fato de ter meta de lucratividade é relacionado de maneira significativa com o aumento da 

ineficiência das empresas. Uma das hipóteses para explicar este resultado, é que este segmento 

planeja o lucro sobre o faturamento. Sem uma referência de preço médio, as empresas tendem a 

buscar realizar volume a qualquer custo (diminuem a relação faturamento x insumos). Uma outra 

hipótese poderia ser a endogeneidade, ou seja, as empresas passaram a ter meta de lucratividade 

justamente pelos resultados ruins. 
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5.4 Benchmarking  

O máximo de eficiência alcançada em 2008 foi de 0,97 e o mínimo de 0,55. Ou seja, 

enquanto a empresa 0,97 está próxima da máxima produção com um dado nível de insumos, a 

empresa 0,55 está bem atrás. Com a continuidade deste fenômeno poderá ocorrer a saída das 
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empresas menos eficientes do mercado, ou seja, no longo prazo, permanecerem no mercado as 

empresas mais eficientes. Ou de outra forma, com a saída das empresas menos eficientes, as 

empresas que continuarem estarão cada vez mais próximas da máxima eficiência. 

5.5 Peso das variáveis que estão sob o controle da empresa 

Pela análise, gama nos diz que as variáveis que estão sob o controle das empresas explicam 

62% da eficiência. Dado que este mercado é competitivo (baixa concentração) e dado que os seus 

agentes (consumidores e produtores) têm preferências e conjuntos de produção convexos, podemos 

afirmar que qualquer alocação eficiente de Pareto pode ser obtida (equilíbrio competitivo). A 

regulação deste setor esta voltada para redução dos riscos epidemiológicos, defesa da concorrência 

e criação de incentivos que promovam os investimentos em capital e trabalho. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Foi estimada a função estocástica de produção para a atividade de imunização e controle de 

vetores e pragas. Existe uma relação forte entre o montante de capital e trabalho com a produção 

das empresas. Dado que existe retorno constante de escala, o modelo sugere que quanto mais 

insumos de capital e mão de obra forem utilizados na produção, maior esta será. Nos últimos anos 

temos visto empresas crescendo e mudando de patamar de eficiência. Algo sugere que este 

crescimento possa ocorrer, novos cálculos darão maior precisão para a afirmação. 

O resultado da estimação mostra uma contração da fronteira de produção, diminuição da 

eficiência. Apesar da eficiência nos anos de 2005, 2006 e 2007 (TABELA 5) ter crescido, o 

resultado negativo pode ter sido causado pela crise econômica do segundo semestre de 2008. Esta 

teria impactado o faturamento das empresas (variável que mede a produção) em proporção maior 

que o impacto sobre a utilização de insumos.  

As empresas estão buscando se aprimorar e estão ganhando eficiência. O benchmarking se 

mostrou consistente com a percepção de campo (GRÁFICO 3). 

Idade, foco da especialização do líder da empresa e o comportamento maximizador do lucro 

das firmas deste setor se mostraram significativos para a promoção da eficiência. 

Os resultados mostram que 62% da eficiência das empresas é explicada pelas variáveis que 

estão sob seu controle.  

O método de fronteira estocástica se mostrou consistente em relação ao método de cálculo 

de produtividade parcial (faturamento / número de empregados) e ao método do cálculo de 

produtividade total dos fatores (capital + trabalho), porém um método mais completo por inserir no 
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cálculo uma fórmula funcional e calcular os distúrbios estocásticos da firma, das variáveis exógenas 

e do erro de medição. 

Do ponto de vista da estimação, como sugestão de melhoria, seria interessante que fosse 

aumentado o número de regressões. Novas análises poderão ser realizadas aumentando o 

detalhamento da variável insumo (compra de produtos inseticidas por exemplo); com a inclusão de 

novas variáveis explicativas (renda, densidade demográfica, saneamento [por se tratar de uma 

atividade biológica], temperatura, casos de dengue, pirataria, entre outras) e com o refinamento do 

cálculo da produção. O trabalho também pode ser melhorado através do aumento da amostra e da 

série temporal. 

Do ponto de vista das unidades prestadoras de serviço, a sugestão do autor é que as 

empresas sigam promovendo a eficiência através do domínio da tecnologia e promoção dos 

fundamentos dos seus negócios. Foco, diferenciação da oferta perante a percepção dos 

consumidores e ganho de produtividade no curto prazo e no longo prazo o ganho de escala ou com a 

integração na cadeia ou através da diversificação das atividades. 
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ANEXO A: Formulário coleta de dados 
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ANEXO B: Tabela de correlação 
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faturam 1,00 0,73 0,61 0,81 0,23 0,76 0,31 0,04 0,21 0,09 0,09 0,07 -0,12 0,05 0,13 -0,07 0,36 -0,07 -0,28 0,37 0,15 0,20 0,24 0,30 0,12 0,91 0,55 0,53 -0,49 0,36 0,45 0,28 0,37 0,39 0,00 -0,17 0,68 -0,39 
prod_func  1,00 0,35 0,47 0,32 0,33 0,16 -0,07 0,20 0,18 0,04 -0,02 -0,21 0,15 0,12 -0,10 0,40 -0,12 -0,13 0,27 0,09 0,17 0,23 0,23 0,09 0,82 0,44 0,52 -0,59 0,44 0,54 0,34 0,32 0,39 -0,08 -0,15 0,62 -0,38 

cap_tot   1,00 0,43 0,00 0,56 0,02 0,02 0,01 -0,08 -0,10 0,14 -0,17 0,30 -0,18 -0,42 0,25 0,32 -0,29 -0,04 0,16 0,14 0,24 0,50 0,07 0,60 0,42 0,42 -0,43 0,36 0,40 0,21 0,40 0,40 0,08 -0,11 0,53 -0,29 
reda_tt_tb    1,00 0,64 0,87 0,30 0,21 0,54 0,30 -0,07 -0,02 -0,16 -0,01 0,30 0,10 0,28 -0,09 -0,15 0,25 0,14 0,20 0,24 0,26 0,05 0,73 0,54 0,50 -0,44 0,34 0,42 0,29 0,35 0,35 0,03 -0,13 0,56 -0,31 
rda func     1,00 0,44 0,25 0,19 0,72 0,56 -0,08 -0,25 -0,14 -0,05 0,32 0,14 0,24 -0,18 0,16 0,03 0,09 0,13 0,21 0,23 -0,01 0,30 0,26 0,30 -0,40 0,31 0,35 0,24 0,26 0,27 0,01 -0,01 0,29 -0,25 

rda op+vda méd      1,00 0,22 0,14 0,30 0,13 -0,08 -0,02 -0,01 -0,06 0,11 -0,04 0,21 -0,01 -0,17 0,19 0,22 0,14 0,24 0,27 -0,09 0,62 0,49 0,47 -0,37 0,29 0,37 0,23 0,35 0,35 0,05 0,00 0,52 -0,31 
idade emp       1,00 0,09 0,23 0,17 0,19 -0,26 0,19 -0,35 0,23 0,02 0,42 -0,21 0,01 0,21 0,15 0,13 0,10 0,27 0,13 0,32 -0,03 -0,10 -0,21 0,16 0,15 0,01 0,22 0,22 0,04 -0,05 -0,04 -0,33 
no_sócios        1,00 0,25 -0,38 -0,25 0,11 0,03 -0,12 0,13 0,22 0,09 -0,13 -0,18 0,33 0,16 0,16 0,08 0,03 0,04 0,05 0,01 0,00 -0,19 0,04 0,05 -0,01 0,15 0,13 0,35 0,22 0,07 -0,01 

no_sócios ativos         1,00 0,74 -0,24 -0,11 -0,22 -0,01 0,41 0,12 0,23 0,00 0,06 -0,07 -0,02 0,11 -0,07 0,10 -0,15 0,25 0,15 0,14 -0,31 0,15 0,19 0,16 0,07 0,06 0,04 -0,08 0,38 -0,21 
%sóc_ativo/tt          1,00 -0,01 -0,17 -0,23 0,09 0,26 0,10 0,22 0,03 0,19 -0,24 -0,15 0,02 -0,15 0,10 -0,20 0,13 0,02 0,02 -0,15 0,01 0,08 0,08 -0,09 -0,10 -0,19 -0,23 0,26 -0,22 
sóc_majo_con           1,00 -0,07 0,04 -0,08 0,07 0,16 -0,05 -0,21 0,04 0,17 -0,24 -0,24 0,16 -0,03 0,06 0,04 -0,18 -0,15 0,29 -0,41 -0,35 -0,36 -0,03 -0,08 -0,20 -0,07 -0,08 -0,14 
sóc_maj educ            1,00 -0,17 0,25 -0,11 0,28 0,16 0,19 -0,32 0,13 -0,14 -0,14 -0,07 0,19 -0,14 0,05 0,12 0,08 0,02 -0,13 0,07 0,12 -0,09 -0,12 0,01 -0,06 0,30 0,05 

tp_1_soc             1,00 -0,83 -0,41 0,01 0,07 0,21 -0,06 -0,15 -0,07 -0,25 -0,12 0,06 -0,25 -0,22 -0,36 -0,40 0,07 -0,05 -0,12 -0,26 -0,03 -0,01 -0,24 -0,17 -0,27 -0,23 
tp_2_soc              1,00 -0,17 -0,15 -0,12 -0,08 0,20 -0,12 0,01 0,20 0,10 -0,07 0,20 0,15 0,30 0,38 -0,06 0,18 0,15 0,31 0,05 0,02 0,16 0,11 0,27 0,18 
tp_3_soc               1,00 0,22 0,06 -0,22 -0,21 0,46 0,10 0,10 0,05 0,01 0,10 0,15 0,15 0,08 -0,02 -0,20 -0,05 -0,05 -0,04 -0,01 0,17 0,12 0,03 0,11 
edu oper                1,00 0,14 -0,17 -0,01 0,19 -0,50 -0,32 -0,24 -0,23 -0,32 -0,07 -0,17 -0,20 0,29 -0,46 -0,36 -0,21 -0,42 -0,42 -0,12 -0,05 -0,19 0,16 

anos empree                 1,00 -0,04 0,04 0,01 0,11 0,09 0,11 0,42 0,06 0,42 0,04 0,02 -0,25 0,26 0,33 0,16 0,17 0,20 -0,26 -0,28 0,24 -0,43 
form_1_líder                  1,00 -0,55 -0,49 -0,27 -0,45 -0,22 0,09 -0,09 -0,04 0,00 -0,10 -0,02 -0,11 -0,09 -0,16 -0,13 -0,16 -0,13 -0,24 0,00 -0,05 
form_2_líder                   1,00 -0,46 0,07 0,25 0,12 -0,30 -0,11 -0,20 -0,11 0,02 0,25 0,16 0,00 0,15 0,00 0,04 -0,28 0,04 -0,20 0,07 
form_3_líder                    1,00 0,22 0,22 0,10 0,22 0,22 0,25 0,12 0,08 -0,24 -0,05 0,10 0,02 0,14 0,13 0,43 0,22 0,21 -0,02 

meta_luc                     1,00 0,72 0,48 0,29 0,44 0,13 0,29 0,35 -0,31 0,37 0,36 0,15 0,59 0,59 0,15 0,09 0,16 -0,22 
meta_vdas                      1,00 0,48 0,29 0,44 0,20 0,49 0,47 -0,31 0,41 0,39 0,28 0,56 0,58 0,15 0,02 0,28 -0,06 
a_setorial                       1,00 0,23 0,48 0,37 0,32 0,32 -0,24 0,26 0,29 0,01 0,86 0,87 0,08 0,11 0,20 -0,22 
processos                        1,00 0,11 0,29 0,28 0,25 -0,40 0,16 0,27 -0,05 0,39 0,38 -0,04 -0,25 0,22 -0,44 

s_de_gestão                         1,00 0,13 0,24 0,21 -0,11 0,18 0,16 0,04 0,40 0,37 0,13 0,04 -0,08 -0,04 
tamanho                          1,00 0,55 0,52 -0,60 0,43 0,53 0,34 0,46 0,49 0,05 -0,12 0,66 -0,35 

domínio_tec                           1,00 0,92 -0,25 0,35 0,38 0,35 0,31 0,32 0,02 -0,02 0,44 0,03 
liderança                            1,00 -0,30 0,40 0,43 0,35 0,33 0,36 -0,07 -0,03 0,43 -0,08 
%pirataria                             1,00 -0,72 -0,84 -0,61 -0,47 -0,54 -0,34 -0,11 -0,64 0,23 
idhs2000                              1,00 0,91 0,81 0,49 0,56 0,18 0,05 0,50 -0,12 

rda_per cap2000                               1,00 0,85 0,46 0,56 0,21 0,13 0,63 -0,11 
educação2000                                1,00 0,10 0,20 0,33 0,31 0,53 0,32 
%saneam2000                                 1,00 0,97 0,13 -0,08 0,40 -0,46 

lixo2000                                  1,00 0,15 0,02 0,41 -0,38 
casos_dengue                                   1,00 0,76 0,15 0,47 
den_1000_hab                                    1,00 -0,07 0,63 
densidade_pop                                     1,00 -0,28 

temp_média                                      1,00 
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ANEXO C1: Resultados complementares – Passo 1 
 
Estimativa inicial (por MQO) 
   coefficient standard-error t-ratio 
beta 0  -0,73820 0,65953 -1,11928 
beta 1 Ln_capital_tt 0,35347 0,06344 5,57188 
beta 2 Ln_rda_tt_tb 0,80514 0,06762 11,90754 
beta 3 T -0,08098 0,14563 -0,55602 
beta 4 t^2 0,00386 0,02857 0,13524 
sigma-squared  0,09790   
log likelihood function =    -28,29270   

 
 
ANEXO C2: Resultados complementares – Passo 2 
 

Estimativas após "grid search". 
beta 0  -0,43784 
beta 1 ln_capital_tt 0,35347 
beta 2 ln_rda_tt_tb 0,80514 
beta 3 t -0,08098 
beta 4 t^2 0,00386 
delta 0  0,00000 
delta 1 ln_idade_emp 0,00000 
delta 2 ln_núm_sócio 0,00000 
delta 3 tp_1_sociedade 0,00000 
delta 4 tp_2_sociedade 0,00000 
delta 5 dy empreend 0,00000 
delta 6 forma_1_líder 0,00000 
delta 7 forma_2_líder 0,00000 
delta 8 meta_lucrati 0,00000 
delta 9 meta_vendas 0,00000 
delta10 t 0,00000 
delta11 t^2 0,00000 
Sigma-squared  0,18404 
Gamma  0,77000 
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ANEXO C3: Resultados complementares – Coeficientes técnicos 
 

Coficientes técnicos 
Empresa 2005 2006 2007 2008 

1 0,82285 0,87806 0,92901 0,92801 
2 0,74733 0,81546 0,88228 0,85411 
3 0,20296 0,69746 0,74459 0,76765 
4 0,79846 0,86809 0,87673 0,85042 
5 0,52752 0,69978 0,87809 0,88470 
6 0,87958 0,91572 0,94493 0,93933 
7 0,96224 0,97057 0,96401 0,95521 
8 0,74662 0,85719 0,87220 0,87223 
9 0,83947 0,80440 0,88687 0,86787 
10 0,50690 0,67130 0,75321 0,77592 
11 0,80664 0,86408 0,92140 0,90281 
12 0,53794 0,74265 0,82937 0,69896 
13 0,93009 0,95678 0,96112 0,93984 
14 0,91054 0,94089 0,95812 0,96141 
15 0,83469 0,90430 0,92605 0,92643 
16 0,54223 0,71500 0,75819 0,65664 
17 0,79894 0,91394 0,93467 0,91422 
18 0,96178 0,96606 0,96480 0,96832 
19 0,58958 0,61908 0,69929 0,68381 
20 0,95494 0,96336 0,96619 0,96247 
21 0,77616 0,89633 0,92525 0,93109 
22 0,86784 0,89687 0,92578 0,91712 
23 0,93396 0,94448 0,96339 0,96121 
24 0,89831 0,91714 0,84504 0,80627 
25 0,88616 0,86028 0,86583 0,78981 
26 0,95904 0,95025 0,96441 0,95447 
27 0,62384 0,79291 0,89682 0,82394 
28 0,83140 0,79428 0,86110 0,95481 
29 0,55477 0,62520 0,63845 0,54977 
30 0,86232 0,92212 0,93995 0,88353 

 
ANEXO C4: Resumo dos coeficientes técnicos 
 

Ano 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 Total 
2005 1 6 1 5 10 7 30 
2006 0 0 5 4 9 12 30 
2007 0 0 2 3 10 15 30 
2008 0 0 4 3 8 15 30 



 
Pág. 47 de 50 

 

ANEXO D: Teste de Retorno Constante de Escala (RCE) 
 
Para fazer um teste de hipótese para retorno constante de escala: 
 

 H0: b1 + b2 = 1 
 H1: b1 + b2 diferente de 1 

 
   
Equação estimada: 
 

lnY = b0 + b1.lnK + b2.lnL 
 
  
Matriz de variância-covariância dos coeficientes b's: 
 

 var(b0) cov(b0,b1) cov(b0,b2) 

cov(b0,b1) var(b1) cov(b1,b2) 

cov(b0,b2) cov(b1,b2) var(b2) 
   
  
Estatística de teste:  
 

t=(b1+b2-1)/{[var(b1)+var(b2)+2cov(b1,b2)]^0,5} 
  
  
  
Ou seja, (b1+b2-1)/(Desvio-padrão(b1+b2)) 
Compara-se a estatística t com o t-tabelado com n-k graus de liberdade 
      

  
entrar com b1 ==> 0,458893
entrar com b2 ==> 0,628179

 
entrar com var(b1) ==> 0,004021
entrar com var(b2) ==> 0,005883

entrar com cov(b1,b2) ==> -0,00355
 

Estatística t calculada =>  1,641459  
 
  
CONCLUSÃO:  COMO É SIGNIFICATIVO, NÃO FOI REJEITADA A HIPÓTESE DE
   RETORNOS CONSTANTES DE ESCALA. 
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ANEXO E: Dados para o cálculo da estatística teste usada no teste de RCE 
 

Matriz de Covariância 
0,48519 -0,00023 -0,03484 -0,02853 0,00539 
0,08953 -0,00702 -0,03249 0,08966 0,08826 

-0,01517 -0,04659 -0,04010 0,01037 -0,01064 
-0,06155 0,01083 0,00327 0,02949  
-0,00023 0,00402 -0,00355 0,00196 -0,00035 
-0,01089 0,00172 0,00136 0,00581 0,00913 
-0,00050 0,00028 -0,00132 -0,00089 -0,00119 
0,00499 -0,00074 0,00062 0,00392  

-0,03484 -0,00355 0,00588 -0,00198 0,00035 
0,00758 -0,00071 0,00293 -0,01307 -0,01530 
0,00096 0,00234 0,00360 0,00007 0,00177 

-0,00365 0,00060 -0,00070 -0,00508  
-0,02853 0,00196 -0,00198 0,03028 -0,00585 
-0,05886 0,00153 -0,00871 0,00738 0,00728 
0,00235 0,00176 0,00002 -0,00269 -0,00038 
0,05708 -0,01132 -0,00036 -0,00078  
0,00539 -0,00035 0,00035 -0,00585 0,00117 
0,01080 -0,00024 0,00211 -0,00098 -0,00082 

-0,00077 -0,00082 -0,00049 0,00059 0,00015 
-0,01131 0,00232 0,00010 0,00029  
0,08953 -0,01089 0,00758 -0,05886 0,01080 
0,45802 -0,03129 -0,03194 -0,22408 -0,26230 
0,00500 0,03699 0,02761 0,00718 0,01267 

-0,18844 0,03584 -0,00348 -0,01444  
-0,00702 0,00172 -0,00071 0,00153 -0,00024 
-0,03129 0,02089 0,03594 0,00478 0,03107 
-0,01864 -0,03936 -0,03147 -0,00434 -0,00640 
0,01518 -0,00221 0,00015 0,00608  

-0,03249 0,00136 0,00293 -0,00871 0,00211 
-0,03194 0,03594 0,17325 -0,05510 0,01417 
-0,05309 -0,09799 -0,07616 -0,00635 -0,01775 
0,00781 0,00181 0,00310 0,02395  
0,08966 0,00581 -0,01307 0,00738 -0,00098 

-0,22408 0,00478 -0,05510 0,38366 0,37765 
-0,00235 -0,12182 -0,11192 0,00768 -0,00208 
-0,01012 0,00245 0,00548 0,01767  
0,08826 0,00913 -0,01530 0,00728 -0,00082 

-0,26230 0,03107 0,01417 0,37765 0,43219 
-0,03322 -0,17747 -0,15927 0,00074 -0,01422 
0,00894 0,00042 0,00643 0,02951  

-0,01517 -0,00050 0,00096 0,00235 -0,00077 
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Matriz de Covariância 
0,00500 -0,01864 -0,05309 -0,00235 -0,03322 
0,04428 0,05960 0,04743 0,00221 0,00195 

-0,00489 -0,00110 -0,00176 -0,01412  
-0,04659 0,00028 0,00234 0,00176 -0,00082 
0,03699 -0,03936 -0,09799 -0,12182 -0,17747 
0,05960 0,23184 0,19571 0,01186 0,01431 

-0,03382 0,00322 -0,00304 -0,02604  
-0,04010 -0,00132 0,00360 0,00002 -0,00049 
0,02761 -0,03147 -0,07616 -0,11192 -0,15927 
0,04743 0,19571 0,18093 0,00909 0,00877 

-0,02584 0,00193 -0,00214 -0,02069  
0,01037 -0,00089 0,00007 -0,00269 0,00059 
0,00718 -0,00434 -0,00635 0,00768 0,00074 
0,00221 0,01186 0,00909 0,03151 -0,01090 

-0,03059 0,00557 0,00074 0,00098  
-0,01064 -0,00119 0,00177 -0,00038 0,00015 
0,01267 -0,00640 -0,01775 -0,00208 -0,01422 
0,00195 0,01431 0,00877 -0,01090 0,02813 

-0,01007 0,00193 -0,00040 -0,00342  
-0,06155 0,00499 -0,00365 0,05708 -0,01131 
-0,18844 0,01518 0,00781 -0,01012 0,00894 
-0,00489 -0,03382 -0,02584 -0,03059 -0,01007 
0,24385 -0,04818 -0,00249 0,00067  
0,01083 -0,00074 0,00060 -0,01132 0,00232 
0,03584 -0,00221 0,00181 0,00245 0,00042 

-0,00110 0,00322 0,00193 0,00557 0,00193 
-0,04818 0,00984 0,00063 0,00084  
0,00327 0,00062 -0,00070 -0,00036 0,00010 

-0,00348 0,00015 0,00310 0,00548 0,00643 
-0,00176 -0,00304 -0,00214 0,00074 -0,00040 
-0,00249 0,00063 0,00128 0,00441  
0,02949 0,00392 -0,00508 -0,00078 0,00029 

-0,01444 0,00608 0,02395 0,01767 0,02951 
-0,01412 -0,02604 -0,02069 0,00098 -0,00342 
0,00067 0,00084 0,00441 0,02392  
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ANEXO F: Fronteira 2005-2007 
 

 
 
 
 
 
 


