
 Concluído o estudo, foi avaliado a eficiência dos 30 maiores

produtores do Estado, com base no ano de 2016. O método

DEA foi aplicado para calcular o score de eficiência e inferiu-

se que aproximadamente 27% desses municípios alcançaram

mais de 90% de eficiência.

 A contribuição desse estudo reside no fato de apresentar aos

municípios, quais são os municípios que conseguem produzir

mais com os mesmos insumos (ou menos insumos).Visando

que ocorra o compartilhamento de informações e a melhoria

contínua do Mel no Estado.
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Introdução Resultados e Discussão

Conclusões

Material e Métodos

Avaliar a eficiência de Municípios Catarinenses, na produção de 
Mel.

Santa Catarina é o 4º maior Produtor de Mel do País.

A produção de Mel está distribuída entre 289 dos 295 
municípios.

Otimização da produção de Mel em território Catarinense

 Os 30 maiores municípios produtores de mel se encontram

num grau de eficiência acima de 75%.

 Índice considerado bom, destacando que os demais

municípios poderia produzir mais aplicando a técnica de

Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis –

DEA), com o modelo CCR.

Apoio Promoção

Input Output

Foi considerada a técnica de Análise Envoltória de Dados (Data

Envelopment Analysis – DEA), com o modelo CCR. A aplicação

desse modelo é identificar a capacidade de avaliar a eficiência,

pela análise comparativa do conjunto de inputs e outputs de

cada Órgão. Foram considerados como inputs: número de

apicultores e colmeias e como outputs o volume produzido em

kg.
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