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RESUMO 

A OFERTA DE FEIJ!O NOS ESTADOS DE SaO PAULO, 

PARAN~ E MINAS GERAIS. 

Kiii 

Autora: INADILZA MEDEIROS DA SILVA ALMEIDA 

Oríentador: PROF. DR. RODOLFO HOFFMANN 

A produção brasileira de feijão, quanto ao nível 

tecnológico adotado pelos diferentes grupos de produtores, 

pode ser caracterizada por diversas formas de sístemas 

produtivos. Essa diversidade torna complexa a elaboração de 

mecanismos eficientes de incentivo à lavoura do feíjoeiro. 

No intuíto de ídentificar as relações estruturais 

da oferta de feijão nas principais regiões produtoras, 

foram analisadas informações para as três safras do produto 

- primeira safra (das águas), segunda safra (da seca) e 



terceira safra (de inverno> 

Paraná e Minas Gerais. 

xiv 

nos Estados de são Paulo, 

Os coeficientes das elasticidades de curto e 

longo prazos são obtidos através do modelo nerloviano de 

oferta, estimado pelo método de mínimos quadrados 

ordinários. Diferente de outros estudos já realizados, este 

procurou dar maior flexibilidade ao modelo apresentando 

quatro formas distintas ao tempo defasado para cada uma 

das variáveis explicativas. 

Verificou-se que, as elasticidades-preço da 

oferta para a safra denominada como mais desenvolvida 

tecnologicamente apresentaram os maiores índices, de 0,74 

no curto prazo e 2,31 no longo prazo (3ª safra/SP). No 

entanto, apesar da 2ª safra/PR, caracterizada de 

subsistência, apresentar os menores índices, de 0,11 e 

0,34, respectivamente, a velocidade com que os produtores 

reagem à variação do preço é identica aos da 3ª safra, pois 

a magnitude do coeficiente de ajustamento para os dois 

grupos é a mesma (0,32). Mesmo em sistemas de produção 

diferentes os produtores agem racionalmente dentro da sua 

realidade. Outra conclusão de destaque é que os produtores 



KY 

mineiros de feijão da 1ª safra utilizam o milho não apenas 

como produto complementar (devido ao consórcio) mas também 

como cultura substituta do feijão. 



xvi 

THE BEAN SUPPLY IN THE STATES OF sao PAULO, 

PARAN~ AND MINAS GERAIS. 

SUMMARY 

The 

characterized 

technolog~cal 

defin it ion of 

complexo 

Author: INADILZA MEDEIROS DA SILVA ALMEIDA 

Adviser: PROF. DR. RODOLFO HOFFMANN 

Brazilian bean's production can be 

b~ different farming s~stems i f the 

pattern is considered. This makes the 

political incentives to this product ver~ 

This stud~ tries to identif~ the structural 

relations on the suppl~ side, in the three main producers 

states: são Paulo, Paraná and Minas Gerais. Data for the 

three cropping periods werw anal~sed. 
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The ana1~ses is based on short and 10ng term the 

elasticit~ coeficients, estimated through the Ner10ve's 

model of distributed lags, using the ordinar~ least square 

method. 

The results revea1 that the largest coefficient 

of the suppl~ price elasticit~ occur at the third crop in 

the state of São Paulo (0.74 and e.31). The smaller values 

are related with the second crop in Paraná (0.11 and 0.34). 

Corn and beans were found to be not onl~ complementaries 

but also substitutes just like so~beans and beans. 
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A OFERTA DE FEIJÃO NOS ESTADOS DE SÃO PAUL0 7 

PARANÁ E MINAS GERAIS 

Inadilza Medeiros da Silva Almeida 

1. INTRODUf;aO 

Conhecer as relações estruturais da oferta tem 

grande utilidade nos estudos sócio-econômicos que visam 

planejar um 

atIvidade. 

quantIdades 

dispostos a 

A 

desenvolvimento eficIente em qualquer 

oferta relaciona uma série de preços às 

de um certo bem que os produtores estio 

vender no mercado em dado perlodo de tempo, 

mantIdas constantes outras variáveis que podem Influenciar 

a quantidade ofertada no mercado. A estimação dos 

parâmetros da função de oferta é por demais complicada 

devido à ocorrência de dificuldades para se conseguir dados 

adequados e fidedignos ao produto anal isado ou mesmo à 
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própria complexidade dos fenômenos envolvidos. 

No tocante aos produtos agrfcolas deve-se levar 

ainda em consideração as particularidades de cada cultura 

como fatores climáticos, biológicos, caracterfstlcas da 

planta, entre outros, os quais não permitem que a oferta 

dos produtos agrfcolas se ajuste aos Incentivos de preços 

relativos com a mesma velocidade dos produtos Industriais. 

o setor agrfcola tem singular Importância para o 

desenvolvimento e crescimento econômico de um Pars. Desta 

feita, o estudo das relações estruturais da oferta é 

necessário não só para o setor agrfcola, servindo de 

Instrumento para o delineamento de pol ftlcas para o setor 

rural f mas, também, é Importante para o setor não-agrícola, 

que é grande consumidor de matérias-primas. 

A aná II se da oferta dos produtos proporc lona 

considerável esclarecimento a um dos grandes problemas da 

agricultura brasileira, que é a Instabilidade de preços. 

Por sua vez, o feijão é uma cultura multo Importante no 

Brasl I devido a sua larga difusão por todo o território 

nacional, ao grande número de produtores e por tratar-se de 

alimento de consumo generalizado pela popUlação brasileira. 

Este estudo pretende estimar a resposta do 
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produtor de fel Jão aos Incentivos de preços,. tentando 

a n a I I s a r , em uma abordagem estatfstlca e econômica, 

diversas variáveiS que 

a produção 

Influenciam a oferta do feiJão. 

Visto que 

dIversificada, foram 

seguIr. (a) O Brasil 

feIJão: o feijão-comum 

de feijão 

feitas algumas 

no Brasil é multo 

opções, descritas a 

produz basicamente duas espécies de 

e o caupl (feljão-de-corda), ambas 

com caracterfstlcas próprias de cultivo. Optou-se, para 

fIns de análIse, pelo feiJão-comum devido a sua produção 

estar mais generalizada no território brasileIro. (b) O 

feijão-comum é produzido em três safras: "das águas", "da 

seca" e a "de Inverno", As safras serão trabalhadas 

distintamente para as regiões que são as maiores produtoras 

de feijão no Brasl I: os Estados do Paraná e Minas Gerais, 

onde serão analisadas as safras das águas, para o perfodo 

de vinte anos (1973/92) e as safras da secB, para dezoito 

anos (1975/92). A 3ª safra não será ana II sada para estes 

estados devido às I Imitações quanto à obtenção dos dados. 

E, finalmente, São Paulo, que Incluirá as três safras, 

sendo que a 1ª e a 2ª abrangerão o perfodo de vinte e sete 

anos (1966/92) e, a 3ª , quinze anos (1978/92), em função, 

também, da dificuldade de obter a série completa. 

O estudo é desenvolvido em quatro capltulos. O 

primeiro capItulo está dividido em seis seções, e tem 

caráter Introdutório. Nas seções e 2 procura-se 
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delinear o perfIl do felJoelro sob vários aspectos, sua 

orIgem e Importância econômica-social na agricultura 

brasileira. Da seção três até a seção seis define-se a 

Intenção do estudo, apresentando o problema Inerente ao 

assunto escolhido. Em seguida têm-se os objetivos 

pretendidos e as justificativas, além de mostrar outros 

trabalhos Já realizados. O segundo capitulo está dividido 

em quatro seções, que procuram caracterIzar os parâmetros 

teórIcos, técnicos e metodológicos aplicados ao estudo em 

questão. No terceiro capftulo, são apresentados os 

resultados 

finalmente, 

encontrados e a discussão dos mesmos. E, 

no quarto capítUlO, estão expostas as 

conclusões do estudo. 

1.1 Caracteriza~ão Geral da Cultura 

O feiJão-comum é cientificamente denominado de 

·Phaseolus vulgaris" e pertence ao grupo das legumInosas de 

grãos, sendo bastante conhecido em várias partes do mundo. 

~ uma fonte de protefna, além de constituir Importante base 

energética na alimentação. Contém grande proporção de 

carboidratos, ferro, vitamInas e pequeno teor de óleo. 

CorreIa (1984) escreveu que o feiJão-comum surgiu 

primeIramente na AmérIca do Sul, maIs precisamente no Sul 
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do BrasIl e do ParaguaI. A Europa só o conheceu no século 

XV I. 

Segundo VIeira (1988), cerca de vinte espécies de 

leguminosas de grãos são utilIzadas na alimentação humana 

em quantIdades apreciáveis, nas diversas 

As de ma I s destaque são: o guandú, o 

par'tes do mundo. 

caupl ou feijão 

macassar, a ervl lha, o ~eijio-comum, a lentl lha, o grão de 

bIco, a fava, o amendoim e a soja. No BrasIl, soja e 

ame n d o Im são u t I I I z a das prInCIpalmente como culturas 

oleaginosas, ao passo que o feiJão-comum e o caupf são as 

legumInosas maIs cultivadas entre as que geralmente são 

consumIdas sem passar por um processo Industrial de grande 

transformação. 

o consumo do feijão ocorre de várias formas. São 

apreciados o broto de feIJão, o grão verde ou seco para a 

confecção de farofas, sopas, refogados ou doces e a farinha 

para a alimentação de crianças e convalescentes. 

Sabe-se, ainda, que o feIjão e o milho 

constltufam Importantes Ingredientes na dieta alImentar dos 

fndlos pré-COlombIanos e, mesmo hoje, são alimentos básicos 

em multas partes da AmérIca Latina. No Brasl I, o feijão faz 

parte do hábito alimentar dIário de grande parte da 

população, Independentemente da classe social e nfvel 
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econÔmico. é também o componente básico d~ tradicional 

feiJoada, um dos pratos tfplcos mais apreciados da cozinha 

b r as I I e I r a. 

A Importância econÔmica e social do feijão no 

Brasil é evidenciada pela existência de um grande 

contingente de pequenos produtores e consumidores. Segundo 

dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatfstlca (FIBGE), o feijão é cultivado em mais de q5~ 

dos estabelecimentos rurais espalhados por todo o 

território brasileiro. 

Disseminado por todo o território nacional, em 

cada região cultivam-se diversas variedades, Implicando uma 

Infinidade de cultivares com caracterfstlcas próprias bem 

particulares. Os tipos de fel jão que existem no Brasl I 

estão divididos em três grandes grupos: branco, preto e "de 

cor". Cabe destacar o feijão "de 

de 85~ na produção nacional. 

cor", que representa mais 

Não obstante, toda essa 

diversidade pertencem somente a duas espéCies distintas, 

que são o feijão-comum (Phaseolus vu]garis) e o fel Jão 

macassar (Vigna sinensis). 

Trata-se de cultura multo suscetlvel às condições 

climáticas no que se refere a umidade alta e temperatura 

baixa, porém, pode ser cultivada durante todo o ano em 
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quase todo o território nacional. A técnica de cultivo do 

felJoelro, mesmo na atual Idade, é multo rudImentar. 

ExIstem vários tipos de cultivares de feijão que 

fazem o cicIO produtIvo da lavoura oscl lar de 70 a 120 

dias. Mas, no geral, caracteriza-se como uma cultura que 

POSSUI três safras: "das águas", "da seca" e "de Inverno", 

com cicio de três meses e Intervalos de três a quatro meses 

entre as épocas de colheIta. Além disso, é relativamente 

perecfvel, sendo que a estocagem por mais de seis meses 

prejudIca a qual Idade do produto. 

A maIor parte do feijão produzido no Brasil 

provém de sistemas de PlantIo que utl 112am o regime de 

consórcIo (assocIação, Intercalação) com outras culturas, 

como a mandioca, a cana-de-açúcar, o algodão, o café e o 

ml lhO. Mas, é a associação e/ou Intercalação do feIjão na 

área plantada de ml lho que alcança altos nrvels de adesão 

entre os produtores, variando entre 70' e 90', de região 

para região. A estrutura de produção do feijão é um tanto 

complexa, visto que apresenta dIversos nrvels de tecnologia 

e diferentes sistemas de plantio, ou seja, dentro de uma 

mesma região produtora encontram-se produtores dos mais 

variados tipos, quanto ao nrvel tecnológIco: modernos, em 

transição e tradicionaIs. 
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Individualmente, as safras têm suas próprias 

caracterfstlcas. Na 'ª safra ou "das águas" o feIjão é 

plantado em setembr%utubro e colhido em 

novembro/dezembro, sob regime de plantio solteiro, 

associado e/ou Intercalado a outra cultura. Recebe boa 

quantidade de chuvas durante todo o cicio, tornando seu 

desenvolvimento satisfatório. Porém, o excesso de chuvas 

que às vezes ocorre no final da temporada pode prejudicar a 

qUalidade do produto, Já que atrapalha a colheita, causando 

maiores danos na fase de maturação dos grãos. 

A segunda safra ou "da seca" é plantada em 

fevereiro/março e colhida em abril/maio, sob o regime de 

plantio solteiro e/ou Intercalado a outra cultura. Obtém-se 

um produto de boa qualidade, pois chove pouco na época da 

colheita, mas a escassez 

fase de crescimento 

produtIvIdade da cultura. 

de chuvas que às vezes ocorre na 

da planta pode prejudicar a 

Para a 3ª safra ou "de Inverno", plantada em 

Junho e colhida em agosto, não existem esses 

Inconvenientes, mas a lavoura só pode ser conduzida com o 

auxfllo da IrrIgação. É considerada como cultura principal, 

adota o tiPO de cultivo denominado de solteiro ou 

exclusivo, sendo adequadamente 

rigoroso das doenças, pragas 

adubada, tem controle 

e utiliza sementes 



selecIonadas. Como resultado 
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alcança geralmente altas 

produtivIdades, chega ao mercado na entressafra, obtendo 

preços melhores e podendo remunerar mais satisfatoriamente 

o produtor. 

No entanto, as safras "das águas" e "da seca" são 

responsáveis por maIs de 90% da área e da produção de 

feIjão no Pafs. Ou seja, grande pal'te da produção 

brasileIra é devido aos pequenos produtores. Estes, por sua 

vez, encontram-se assocIados à pequena dlsponlbl I Idade de 

recursos fInanceiros, baixo uso de tecnologias modernas, 

desvinculação do sistema de crédito rural e assistência 

técnica, além da Intensa utilização do trabalho familiar. 

Nas dIversas regiões brasileiras os produtores 

deparam-se com preferências de consumo bem defInidas. 

Assim, o feIjão apresenta um grande número de variedades, 

quanto a cor, br II ho, tamanho dos grãos e sabor, sendo que 

o consumo de felJão-de-cor é superior ao de feIJão-preto, e 

este último, tem o consumo praticamente restrIto aos 

Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 

As estatfstlcas oficiais não discriminam 

exatamente as espécies de feijão cultIvadas no Brasl I mas, 

estIma-se que em anos normais 79% da produção total seja de 

feiJão-comum (Phaseolus vulgarls) e 20% de caupf (Vigna 
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sinensis), não sendo significativa a produção das outras 

leguminosas de grão, exclurdas as oleagInosas (EMBRAPA, 

1981) . 

CItada como cultura complementar, cuja garantIa é 

a maior establ I Idade dos outros componentes do sistema 

agrrcola, o feijão basicamente é cultivado em pequenas 

áreas, consorciado a outras culturas. A 

mão-de-obra empregada cor responde ao 

grande maioria da 

trabalho familiar, 

sendo pouco expressivo o trabalho assalariado permanente ou 

temporário. Outra questão é que grande número dos 

produtores brasileiros não utiliza sementes melhoradas de 

feijão (certificadas ou fiscalizadas) e Isto prejudica a 

produtividade da cultura. 

Apesar da sua ImportâncIa Interna, o comércio 

Internacional do produto é marginal em relação ao volume 

produzido, em parte, devido aos outros Parses grandes 

produtores serem também grandes consumidores e os hábitos 

ai Imentares serem completamente diferentes quanto à 

preferência por tipos comerciais da leguminosa. 

Da evolução da cultura percebe-se que a tendência 

de queda na produtividade do feijão cor responde ao perfodo 

de crescimento da exploração de produtos agrfcolas de maior 

expressão econôml ca, em espec I a I, a so J a e a cana-de-
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açúcar. As melhores perspectivas oferecidas aos produtores 

de culturas de maior Interesse Internacional ocasionaram o 

desinteresse pela produção do feijão, que resultou no 

deslocamento deste para áreas Impróprias e de menor 

fertilidade. 

Em épocas de adversidades climáticas, a escassez 

do produto causa a elevação do seu preço no mercado 

Interno, ocorrendo Importação. Teixeira et ai I I (1988) 

verificaram que apesar de bem sucedidOS, no sentido de 

evitar as Importações nos últimos anos, os Instrumentos 

especfflcos de pol ítlca de estfmulo à cultura não têm sido 

suficientes para a formação de estoques reguladores no 

mercado Interno. 

Desde 1945 o feijão é uma das culturas garantidas 

pelos preços mínimos fixados anualmente pelo Governo 

Federal, o que proporciona ao produtor o recebimento de um 

valor mínimo pré-estabelecido pela GONAS (Gompahla Nacional 

de Abastecimento). Outra medida de Incentivo diz respeito 

ao crédito rural, que tenta viabilizar o atendimento das 

operações de custeio ou de investimento para a lavoura. 

Qualquer desequilíbrio na produção de feijão 

provoca Insatisfação no consumidor e/ou no produtor, porque 

o produto caracteriza-se por ter uma baixa elasticidade-



preço da demanda. Assim, 

preço alto e prejudica 
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a oferta Insuficiente Implica 

o consumidor de baixo poder 

aquisitivo, que é o maior consumidor de feiJão. O excesso 

de oferta prejudica o produtor, pois o preço recebido se 

torna baixo e pouco remunerador. Cabe observar, ainda, que 

a grande amplitude de variação estacionai média dos preços 

do feijão pode ser explicada, em parte, pelo fato de se 

tratar de um produto de difíci I armazenamento (Conjuntura 

Econôml ca, 1974). 

O feijão frequentemente é armazenado em sacos de 

anlagem ou algodão, estando altamente sujeito ao ataque de 

carunchos nos depósitos, 

depreciação acentuada em 

sofrendo danos qualitativos e 

sua quantidade. Por isso, quando 

estocado deve ficar em lugar escuro e ventilado. Mesmo 

sendo um produto de comercialização relativamente rápida, 

há Indfclos de que as perdas físicas do fel jão após a 

colheita são consideradas elevadas. A preferência pelo 

feijão novo (colhido recentemente) no mercado consumidor 

ocorre porque as suas características cul inárias (caldo 

grosso, maior aroma, cor mais clara, mais sabor e menor 

tempo de preparo) 

comercialização do 

entra no mercado. 

são melhores, o que 

feijão velho (estocado), 

dificulta a 

quando este 

Produzido em todo o território nacional, muitas 
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vezes a produção local é insuficiente para atender a 

própria demanda. Isso provoca a comercialização entre as 

regiões produtoras para sanar o problema, porém, não se 

sabe com precIsão o montante comercializado enLre elas. 

Entretanto, estima-se que a maior parte do produto 

comercializado no País provém da Região Centro-Sul. A forma 

atomlzada da produção brasi lelra de feijão promove a 

presença de maior número de transações entre o produtor e o 

consumi dor, dada a necessidade de agrupar 05 pequenos 

volumes produzidos para atender à demanda nos centros de 

consumo. Consequentemente, na medida em que há um número 

excessivo de 

comercialização, 

consumidor. 

transações 

vai ocorrer 

ao longo 

elevação 

1.2 Evolu~io da Cultura do Feijio 

do 

de 

canal 

preços 

de 

ao 

Na década de 50, em função da expansão da cultura 

do café e da fronteira agrícola em geral, a área cultivada 

de feijão experimentou uma acentuada taxa de crescimento. A 

produção, 

frente à 

entretanto, 

queda do 

não apresentou o mesmo desempenho 

agrícola. n í ve I de rendimento 

Contrariamente, na década de 60, a produção caiu menos que 

proporcionalmente à área cultivada, devido a tendência de 

aumento do rendimento da cultura. A redução da área pode 



ser explicada pelo significativo êxodo da massa 
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de 

trabalhadores rurais que cultivava o feijão para a sua 

subsistência. Na década de 70, a escassez sazonal do 

produto no mercado propiciou o crescimento do plantio da 

leguminosa "de Inverno" em novas áreas e mediante emprego 

de irrigação no período da entressafra, face aos elevados 

nrvels de preço vigentes nessa época, entre a safra da seca 

e da águas. 

No períodO de 1986 a 1991 a produção mundial de 

feijão oscilou entre os níveis de 14,5 e 17,5 milhões de 

toneladas. Em condições normais, a variável que mais 

Influenciou essa Instabilidade foi a área cultivada, a qual 

osc I lou no mesmo sent I do, apresentando variação entre 25,0 

e 28,0 milhões de hectares, já que os patamares de 

produtividade da cultura foram não apenas baixos, mas 

sofreram pequenas variações (Tabela 1.1). 

o continente asiático é o que apresenta a maior 

área cultivada e também o maior volume produzido de fel jão, 

com uma partiCipação sempre acima de 45% do total mundial. 

Em seguida, vem a América do Sul com participações médias 

de 22% e 20% do total, respectivamente. Não obstante, 

quanto ao rendimento, os maiores níveis pertencem 

geralmente à América do Norte, com patamares entre 650 e 

1000 kg/ha, seguida pela Europa, cUjos nfveis variam entre 



Tabela 1.1.: Evolucao da Area, Producao e Produtividade do Feijao. Principais Continentes Produtores, 1986 a 1991. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.erica do Norte 
Ano l1edida Unido Africa aI e Central Allerica do Sul Asía Europa Hundo 

-------------- ---------------- --------------- --------------- -------------- --------------
Total X Total X Total X Total X Total X Total X 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1986 Area 1000ha 2.785 10,1 3.082 11,1 6.190 22,3 14 .259 51,5 1.323 4,8 27.698 lee,e 
Prod. leeet 1.986 12,8 2.595 16,8 2.809 18,2 7.116 46,0 879 5,7 15.465 l.e,. 
Produto kg/ha 713 - 842 454 499 664 - 558 -

1987 Area 1.e.ha 2.595 le,l 3.192 12,5 5.899 23,0 12.582 49,2 1.263 4,9 25.593 t.e,e 
Prod. 1.e.t 1.786 12,2 2.684 18,4 2.569 17,6 6.681 45,8 782 5,4 14.584 te',0 
Produt. kg/h 688 - 841 436 531 619 - 57e -

1988 Area le0eha 2.707 10,1 3.188 11,9 6.4.3 23,9 13.187 49,3 1.220 4,6 26.765 100,. 
Prod. 1.0.t 1.836 11,5 2.214 13,9 3.32. 2.,8 7.779 48,8 701 4,4 15.941 10.,. 
Produto kg/ha 678 - 694 576 590 574 - 596 -

1989 Area 1.00ha 2.589 10,3 2.699 10,7 5.814 23,1 13.12. 52,2 877 3,5 25.156 t •• ,' 
Prod. 10.0t 1.827 12,6 2.142 14,7 2.842 19,6 6.888 47,4 714 4,9 14.523 100,0 
Produto kg/ha 7.6 - 793 489 525 814 - 577 -

1990 Area 1000ha 2.576 10,1 3.664 14,4 5.334 20,9 13.206 51,8 642 2,5 25.475 199,0 
Prod. le.0t 1.772 10,9 3.348 2.,6 2.817 17,3 7.711 47,4 505 3,1 16.266 le0,e 
Produto kg/ha 688 - 914 528 584 787 - 639 -

1991 Area 10.0ha 2.605 9,9 3.579 13,6 6.192 23,S 13.290 50,S 592 2,2 26.316 lee,e 
Prod. 1000t 1.813 10,3 3.565 20,3 3.414 19,5 8.12e 46,3 524 3,e 17.525 100,0 
ProduL kg/ha 696 - 996 551 611 886 - 666 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: FAO- Yearbook Production. 

aI Inclui Phaseolus e Vigna. 
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550 e 900 kg/ha. 

A índia e o Bras! I destacam-se quanto à área 

cultivada e à produção de feijão. Juntos representam mais 

de 50~ da área mundial de feijão e, aproximadamente, 40~ do 

volume produzido. No tocante à produtividade, o destaque 

fica para os Estados Unidos da América e a China, com 

índices geralmente superiores a 1.500 kg/ha e 1.000 kg/ha, 

respectivamente (Tabela 1.2). 

Nesse mesmo período de 1986/91, o nível da 

produção brasileira de feijão oscilou entre 2,0 e 2,8 

milhões de toneladas, apresentando um acréscimo de cerca de 

24~ entre os extremos. Esse crescimento decorre 

praticamente da mudança na área cultivada, já que na 

produtividade as variações não foram acentuadas. Em 1991, o 

Brasil plantou cerca de 5,5 milhões de hectares, obtendo 

uma produção de 2,7 milhões de toneladas e , 

conseqüentemente, a produtividade foi de 500 kg/ha, acima 

do nível alcançado 

pela {ndla. 

o Brasl I manteve a segunda colocação durante todo 

perfodo, 

feijão, 

tanto na área cultivada quanto na 

ficando depois da fndla. No 

produção de 

tocante à 

produtividade, contudo, o Pais apresentou uma posição bem 



:1.7 

Tabela 1.2.: Evolucao da Area, Producao e Produtividade do Feijao. Principais Paises Produtores, 1986 a 19991. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brasil aI China aI lndia l1exico E.U.A. Mundo 
Ano Medida Unid. -------------- ------------- -------------- ------------ ------------ ---------------

Total X Total X Total X Total X Total X Total X 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1986 Area ltteha 5.485 21,' 1.418 5,4 1'.549 4',3 1.85. 7,1 6.5 2,3 26.174 te." 
Prod. 1 ... t 2.214 15,3 1.528 10,6 3.789 26,2 1..86 7,5 1.039 7,2 14.482 let,. 
Produto kg/h 4.5 - 1..78 - 359 - 589 - 1.717 - 533 

1987 Area 1 •• eha 5.2.2 2.,3 1.417 5,5 8.725 34,1 1.787 7,. 683 2,7 25.593 le.,e 
Prod. 18.et 2.ee7 13,8 1.522 le,4 3.245 22,3 1 .• 24 7,e 1.175 8,1 14.584 t'.,e 
Produto kglha 386 - 1..74 - 372 - 573 - 1.720 - 57. 

1988 Area 1 ... ha 5.781 21,6 1.417 5,3 9.424 35,2 1.947 7,3 548 2,. 26.765 1ee,' 
Prod. ltt0t 2.809 17,6 1.691 1',6 4.'36 25,3 857 5,4 873 5,5 15.941 10',. 
Produto kg/h 486 - 1.193 - 428 - 440 - 1.595 - 596 

1989 Area 1.00ha 5.181 20,6 1.417 5,6 9.467 37,6 1.313 5,2 668 2,7 25.156 100,0 
Prod. 1.0.t 2.311 15,9 1.314 9,e 3.741 25,8 586 4,e 1.076 7,4 14.523 t.e,e 
Produt. kg/ha 446 - 927 - 395 - 446 - 1.611 - 577 

19ge Area 180eha 4.680 18,4 1. 417 5,6 9.486 37,2 2.e94 8,2 844 3,3 25.475 le0,e 
Prod. 1000t 2.233 13,7 1.815 11,2 3.958 24,3 1.287 7,9 1.469 9,e 16.266 10t,' 
Produto kg/ha 477 - 1.281 - 417 - 615 - 1.742 - 639 

1991 Area 1 •• 0ha 5.5'8 20,9 1.417 5,4 9.487 36,1 2.e41 7,8 754 2,9 26.316 lee,' 
Prod. lee0t 2.751 15,7 2.'15 11,5 4.'52 23,1 1.448 8,3 1.495 8,5 17.525 1",. 
Produt. kg/ha 500 - 1.422 - 427 - 71. - 1.983 - 666 

Fonte: FAO- Yearbook Production. 

aI Inclui Phaseo)us e Vigna. 
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diferente, ou seja, mostrou um dos índices mais baixos do 

mundo, o qual raramente ultrapassa os 500 kg/ha. 

Bras I I 

Na década de 80 o consumo anual de feijão no 

oscilou entre 2,0 e 2,7 milhões de toneladas, 

enquanto a produção ficou entre 1,6 e 3,0 milhões de 

toneladas, havendo necessidade de importar o produto a fim 

de establl Izar o abastecimento no mercado Interno. Ourante 

esse perlodo, somente em quatro safras (81/82, 84/85, 87/88 

e 90/91) a produção foi superior ao consumo, mas não o 

suficiente para ser formado um estoque regulador 

satisfatório. As Importações anuais de fel jão representaram 

entre 0,1% e 4,2% da produção corrente, sendo menores nos 

três primeiros anos da década. Por outro lado, as 

exportações são marginais e não chegam a 1% da produção 

(Tabela 1.3). 

Embora espalhada por todo o território nacional, 

a cultura do feijão concentra-se nas Regiões Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste do Pars. O feijão macassar (caupí) representa 

cerca de 20% da produção bras! lelra, sendo produzido com 

maior destaque nas regiões Norte e Nordeste do Pars. Porém, 

em alguns estados como a Bahia, Alagoas e Sergipe já existe 

o predomfnlo do plantio do feijão-comum sobre o feijão 

macassar (EMBRAPA, 1988). 



Tabela 1.3.: Balanco de Oferta e Delanda de Feijao. Brasil, anos agricolas 80/81 a 90/91 /1. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Estoque Producao IIPor- l./P. Total Consulo C.lF'. Export E./F'. Estoque 
Ano Inicial taca0 X X X Final 

(A) (8) (C) (C/B) (A+B+C) <D) <D/B) (f) (E/B) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

80/81 22 2.407 6 0,25 2.435 2.414 100,29 0 21 

81/82 655 3.898 3 O,10 3.122 2.459 79,37 7 0,23 656 

82/83 655 1.655 4 O,24 2.314 2.077 125,58 15 8,91 222 

83/84 222 2.616 61 2,33 2.899 2.723 104,09 6 0,23 170 

84/85 170 2.535 15 0,59 2.720 2.378 93,81 10 0,39 332 

85/86 332 2.245 95 4,23 2.672 2.400 106,90 5 0,22 267 

86/87 267 2.108 35 1,66 2.410 2.300 109,11 4 0,19 106 

87188 106 2.753 10 0,36 2.868 2.600 94,44 3 0,11 265 

88/89 265 2.367 25 1,O6 2.677 2.600 109,84 8 77 

89/9. 77 2.345 70 2,99 2A87 2.371 1&1,11 0 116 

90/91 116 2.887 89 3,17 3.811 2.638 93,98 ° 373 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: CONAB-Previsao e Acolpanhalento de Safras. Fev/92 

11 H 1000 t 



As safras "das águas" e "da seca", 
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nos últimos 

cinco anos, são responsáveis por mais de 90% da área 

cultivada e da produção de fel jão do Brasi I. Em 1992, a 

produção da safra "das águas" contribuiu com cerca de 54% e 

a "da seca" com 38% do total e com relação à área, os 

índices são respectivamente, 56% e 40%. Quando se trata dos 

nfvels de prOdutividade a situação é diferente: primeiro 

tem-se a safra nde inverno" com 1.312 kg/ha, depois a "das 

águas" com 594 kg/ha e em último a safra "da seca" com 532 

kg/ha. Quanto à variação nos últimos dois anos, percebe-se 

um incremento na produção total e uma redução na área da 

cultura (Tabela 1.4). 

As Tabelas seguintes apresentam o potencial do 

feijão nas grandes regiões do País nos anos agrícolas 90/91 

e 91/92, considerando distintamente as três safras da 

cultura. 

Na 'ª safra ou popUlarmente safra "das águas", as 

Regiões Sul e Nordeste detêm os maiores (ndices de 

participação no volume produzido no Brasl I, com 55% e 33%, 

respectivamente. Isso significa um montante de 523,6 e 

871,6 ml I toneladas de feijão produzidas no ano agríCOla de 

91/92. Na Região Sul a produção de feijão cresceu 61% entre 

90/91 e 91/92, enquanto a área diminuiu 4%, resultando um 

Incremento na produtividade de cerca de 70%. No Nordeste 
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Tabela 1.4.: Producao, Area e Produtividade de feijao nas Tres Safras. Brasil, 1988 a 1992. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

1988 1989 19ge 1991 1992 
Safra/Hei -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

Total ParLX Total Part .X Total Part.X Total ParLX Total Part.X 
---------------------------------------------------------------------------------------------
ProducaoU00et) 

ia.Safra 1.711,7 59,2 1.069,9 46,4 1.106,2 50,0 1.382,9 50,7 1.595,9 53,8 

2a.Safra 1.181,5 40,8 1.238,4 53,6 919,1 41,6 1.106,0 40,S 1.129,1 38,1 

3a.Safra 185,3 8,4 239,1 8,8 239,0 8,1 

Total 2.893,2 100,0 2.308,3 100,0 2.21.,6 le0,0 2.728,1 100,0 2.964,0 10.,0 

Area<10e0ha) 

ia.Safra 3.422,5 58,1 2.624,3 5.,7 2.491,3 53,5 2.974,9 54,9 2.931,1 55,8 

2a.Safra 2.465,5 41,9 2.551,9 49,3 1.964,5 42,2 2.247,8 41,S 2.122,1 4.,4 

3a.Safra 197,9 4,3 195,5 3,6 195,1 3,7 

Total 5.888,0 100,. 5.175,2 10.,0 4.653,7 10.,0 5.4f8,2 100,0 5.248,3 10',0 

Produt. (kg/ha) 

ia.Safra 500 101,8 408 91,5 444 93,5 465 92,3 594 te5,l 

2a.Safra 479 97,6 485 108,7 468 98,S 492 97,6 532 94,2 

3a.Safra 937 197,3 1245 247,0 1312 232,2 

Total 491 t00,. 446 fe0,. 475 10e,0 504 100,e 565 10',0 

Fonte: IBGE. LSPA-JUlHO/92 



aconteceu o oposto: a produção 
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de feijão caiu 6,8%, e a 

área aumentou 

apenas 12% 

4%. A Região Sudeste, embora 

da produção total, também 

participe com 

é importante 

representante da 1ª safra. Ocorre que, nessa região, tanto 

a área cultivada como a produção de feijão "das águas" 

declinaram sensivelmente no ano agrícola 91/92. No ano 

agrlcola anterior (90/91) a participação do Sudeste na 

produção do Pars aproximava-se dos 20% (Tabela 1.5). 

Na 2ª safra ou safra "da seca" são as Regiões 

Nordeste e Sudeste que se destacam no volume produzido de 

feijão, participando, respectivamente, com 38% e 29% do 

total do Pais em 91/92. A produção nordestina diminuiu 

15,6% em relação ao ano agrfcola de 90/91, devido à 

estiagem conhecida como nseca verde n que caracteriza-se por 

um perfodo chuvoso curto e insuficiente para completar o 

cicio vegetativo da lavoura. Na Região Sul, o clima 

favoreceu a produção de feijão no ano agrícola 91/92, que 

apresentou um acréscimo de 56% comparada ao ano anterior. 

TOdavia, considerando a produtividade no ano 91/92, 05 

maiores índices pertecem às Regiões Sudeste (799 kg/ha) e 

Sul (721 kg/ha), em oposição à do Nordeste que foi a mais 

baixa (Tabela 1.6). 

Na 3ª safra ou safra "de Inverno n
, a produção de 

fuijüu (;uTl(;uTllra-ue principalmente na Região Centro-Sul do 



Tabela 1.5.: Area, Producao e Produtividade do Feijao "das aguas", segundo as Grandes Regioes. 
Brasil, nos anos agricolas 9./91 e 91/92. 

Area <1 ••• ha) Producao (1 ••• t) Produt. (kg/ha) 
Regiao -------------------------------------- ------------------------------------- ---------------

90/91 91192 lJar.X Part ic. Brasi I 9./91 91/92 lJar.X Part íc. Brasí I 9./91192 IJar.X 
--------------- ---------------
9./91 91192 9./91 91/92 

(A) (8) (B/A> X X (C) (D) <D/C) X X (E) (F) (FIE> 

Norte 3,' 2,3 -23,3 ',18 ','8 ',9 ',8 -11,1 ','7 ./.5 319 335 5,' 

Nordeste 1.493,1 1.554,3 4,1 5',19 53,'3 561,6 523,6 -6,8 4',61 32,81 376 337 -1',4 

Sul 1..21,7 976,5 -4,4 34,34 33,32 541,' 871,6 61, 1 39,12 54,61 526 893 69,8 

Sudeste 422,9 373,4 -12,' 14,22 12,74 26.,1 189,3 -27,2 18,81 11,86 615 5.7 -17,6 

C.Oeste 34,1 24,5 -28,2 1,15 ',84 19,2 1',7 -44,3 1,39 ',67 563 434 -22,9 

Brasil 2.974,9 2.931,1 -1,5 I",.' 100," 1. 382,9 1. 595, 9 15,4 1", •• 10',.' 465 594 27,7 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: IBGE. lSPA-JUlHO/92 



Tabela 1.6.: Area, Producao e Produtividade do Feijao "da seca", segundo as Grandes Resioes. 
Brasil,nos anos agrícolas 9./91 e 91/92. 

Area U ••• ha) Producao H.00t) Produt. (kg/ha) 
Regiao -------------------------------------- ------------------------------------- --------------

90/91 91192 Var .• Partic. Brasil 90/91 91192 Var.X Partic. Brasil 90/91192 Var.X 
--------------- ---------------
9./91 91/92 9./91 91/92 

(A) (D) (D/M X • (C) (D) (D/C) • X (E) (F) (FIE> 

Norh 215,9 229,1 6,1 9,6. 1.,80 121,4 118,5 -2,4 10,98 18,5. 562 517 -8,. 

Nordeste 1.227,. 1.085,8 -11,5 54,59 51,17 503,3 424,7 -15,6 45,51 37,61 410 391 -4,6 

Sul 172,4 2.3,2 17,9 7,67 9,58 94,. 146,5 55,9 8,50 12,97 545 721 32,3 

Sudeste 390,8 404,0 3,4 17,39 19,04 252,1 322,9 28,1 22,79 28,60 645 799 23,9 

C.Oesh 241,7 2 •• ,. -17,3 1.,75 9,42 135,3 116,4 -14,0 12,23 t0,31 56. 582 3,9 

Brasil 2.247,82.122,1 -5,6 100,0. t0.,.0 1.106, 0 1.129,1 2,1 100, •• 1 •• ,0. 492 532 8,1 

Fonte: IBGE. lSPA-JUlHO/92 
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Pars, destacando-se o Sudeste e Centro-Oeste que contribuem 

com 72% e 23% do total nacional, respectivamente. Essas 

regiões reduziram a área cultIvada de feIjão, no ano 91/92, 

em e mas apresentaram Incrementos na 

produtividade. A 3ª safra possui os maiores fndlces de 

produtividade de feijão no BraRI I, aproximando-se mUIto dos 

nrvels obtIdos para o produto no Gentro de Pesquisa da 

EMBRAPA (Tabela 1.7). 

As Regiões Sul e Sudeste são heterogêneas do 

ponto de vista ffslco, mas as condIções de produção são 

superiores às das outras Regiões brasileiras. Os aumentos 

de produtividade média da terra e da mão-de-Obra na cultura 

do feijão derivam em grande parte da Incorporação de novas 

tecnologias e da melhoria da qual idade de alguns fatores de 

produção como, por exemplo, sementes melhoradas. 

Ressaltadas as grandes regiões brasileiras 

produtoras de feiJão, seguem-se os principais estados 

produtores, dando ênfase, também, às três safras da cultura 

para os anos agrrcolas 90/91 e 91/92. 

O feijão da safra "das águas" é cultivado em 

cerca de 17 estados. O Paraná é o maior produtor 

brasileiro, com uma produção de 410,0 mil toneladas e uma 

área cultivada de 530,0 mi I ha, representando 26% e cerca 



Tabela 1.7.: Area, Producao e Produtividade do feíjao "de inverno", segundo as Grandes Regioes. 
Brasil, nos anos agricolas 90/91 e 91/92. 

Area <1006 ha Producao U000t) Produt. (kg/ha) 
Regiao ----------------------------------- ----------------------------------- -----------------

96/91 91/92 lJar. X Partic. Brasil 90/91 91/92 Var.X Partic. Brasil 90/91 91/92 lJar.X 
--------------- ---------------
96/91 91/92 90/91 91/92 

(A) (8) <D/A) X X (C) (D) (D/C) X X (E) (F) (FIE) 

Norte 

Nordeste 

Sul 22,7 26,6 17,2 11,61 13,63 10,3 12,0 16,5 4,31 5,02 453 450 -.,7 

Sudeste 141,6 139,5 -1,5 72,43 71,50 170,8 172,0 0,7 71,43 71,97 1.207 1.233 2,2 

C.Oeste 31,6 29,0 -8,2 16,16 14,86 58,6 55,0 -5,2 24,26 23,01 1.859 1.896 2,. 

Brasil 195,5 195,1 -0,2 160,60 100,00 239,1 239,0 0,0 100,00 100,00 1.245 1.312 5,4 

Fonte: IBGE. lSPA-JUL/92 

(-) sei inforlacao 
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de 18% do total nacional, respectivamente. Nos estados do 

Sul do Pars nota-se um Incremento no volume produzido de 

feijão, ao contrário das reduções verificadas na área. Por 

exemplo, Santa Catarina aumentou sua produção em mais de 

100%, mas sua área cultivada sofreu uma leve redução (1%) 

em 91/92 quando comparado ao ano anterior. Nos demais 

estados, com exceção da Bahia, os nfveis de produção carram 

devido a redução da área destinada à lavoura de fel jão. 

Quanto à produtividade, os maiores destaques ficaram com os 

estados de Santa Catarina (1.114 kg/ha), Rio Grande do Sul 

(915 kg/ha) e São Paulo (815 kg/ha) (Tabela 1.8). 

Grande parte dos produtores brasileiros "prefere" 

plantar na safra "da seca". Ela é praticada em todos os 

estados do Pars devido ao menor custo da lavoura nesta 

época, Já que é plantada intercalada com o milho, ou devido 

à tradição fami I lar. Os maiores representantes quanto ao 

volume produzido, no ano 91/92, são os Estados de São 

Paulo, com 141,' mil toneladas, e Minas Gerais, com 139,8 

ml I toneladas. A produção de feijão em São Paulo teve um 

Incremento de 88%, cerca de 66 mi I toneladas a mais do que 

ü obtida no ano anterior. No Rio Grande do Sul a produção 

de feijão "da seca", no ano 91/92, é cinco vezes maior do 

que no ano anterior, passando do patamar de 5,6 ml! 

toneladas para 27,3 ml I toneladas. A Bahia apresentou 

reduções tanto no volume produzidO quanto na área 



Tabela 1.8.: Area, Producao e Produtividade do Feijao "das aguas", nos Principais Estados Produtores. 
Brasil, nos anos agrícolas 90/91 e 91/92. 

Area (1000 ha) Producao (1000t) Produt. (kg/ha) 
Estado ------------------------------------- ------------------------------------- -----------------

90/91 91/92 Var.X Partic. Brasil 90/91 91/92 Var.X Partic. Brasil 90/9191/92 Var.X 

90/91 91/92 90/91 91/92 
(B) (B/A) X X (C) (D) (D/C) X X (E) (FI (FIE) 

Bahia 350,6 496,3 41,6 11,79 16,93 172,8 315,3 82,5 12,5. 19,76 493 635 28,9 

H.Gerais 257,3 220,6 -14,3 8,65 7,53 121,1 72,4 -4.,2 8,76 4,54 471 32S -3.,3 

Sao Paulo 127,7 113,6 -11,0 4,29 3,89 114,9 92,6 -19,4 8,31 5,8. 900 815 -9,4 

Par an a. 569,0 530,0 -6,9 19,13 18,0S 304,2 410,0 34,8 22,00 25,69 535 774 44,7 

S.Catarina 268,S 266,9 -0,7 9,04 9,11 142,9 297,2 10S,. 10,33 1S,62 532 L 114 109,5 

R.G.do Sul IS3,9 179,6 -2,3 6,18 6,13 93,9 164,4 75,1 6,79 10,30 511 915 79,3 

Soia.s 14,9 11,9-20,1 .,5. .,41 S,8 5,8 -34,1 0,64 0,36 591 487 -17,5 

Outros 1.202,7 1.112,2 -7,5 40,43 37,94 424,3 238,2 -43,9 3.,68 14,93 353 214 -39,3 

Brasil 2.974,9 2.931,1 -1,5 1'0," te.,.0 1.382,9 1.595,9 15,4 10.,.' 100,00 465 544 17,1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: IBGE. lSPA-JULHO/92 



29 

cultivada, ambas superiores a 30~. De maneira geral, as 

produtividades obtidas, exceto no Paraná, foram crescentes, 

com destaque para São Paulo (1.200 kg/l1a), cujas lavouras 

foram favorecidas pelas excelentes condições climáticas 

verificadas no ano agrfcola 91/92 (Tabela 1.9). 

o cultivo da safra ttde Inverno" é realizado em 

sete estados brasileiros. Tem a característica principal de 

ser conduzida em locais de Inverno mais ameno e com auxílio 

da Irrigação. A tendência é obter produtividade mais alta 

já que esta safra exige despesas maiores do plantio à 

colheita, com irrigação, sementes selecionadas, ap I i cação 

correta de adubos e defensivos agrícolas e uti I Ização de 

colheita mecânica ou semi-mecânica. o n í v e I de 

produtividade na safra "de inverno» é, no mínimo, o dobro 

dos obtidos nas outras duas. Os maiores produtores da safra 

"de inverno", no ano agrícola 91/92, foram São Paulo e 

Minas Gerais, participando, respectivamente, com 43~ e 29~ 

do total de feijão produzido no Brasil (Tabela 1.10). 

Em slntese, é multo grande o número dos fatores 

que podem Influenciar a quantidade ofertada do feijão. A 

curto prazo, as crises de abastecimento do produto podem 

estar relacionadas às adversidades climáticas. A longo 

prazo, a oferta estará mais condicionada pela tecnologia 

utl I izada na produção, especialmente o uso de sementes 
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Tabela 1. 9.: Area, Producao e Produtividade do Feijao "da seca", nos Principais Estados Produtores. 
Brasil) nos anos agricolas 9t/91 e 91/92. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Area <100t ha) Producao (lt00t) Produt. (kg/ha) 

Estado ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------
9t/91 91/92 lJar.l Partic. Brasil 90/91 91/92 lJar.X Partic. Brasil 90/91 91/92 Var.l 

--------------- ---------------
9t/91 91/92 90/91 91/92 

(A) (D) (B/A) l l (C) (D) <D/C) X X (E) (F) {F/E> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahia 354,2 219,2 -38,1 15,76 1',33 186,4 126,1 -32,3 16,85 11,17 526 575 9,3 

Ii.Gerais 245,6 235,1 -4,3 10,93 11,'8 134,3 139,8 4,1 12,14 12,38 547 595 8,7 

Sao Paulo 91,8 117,6 28,1 4,'8 5,54 75,' 141, 1 88,1 6,78 12,50 817 1.200 46,9 

Parana 32,3 40,2 24,S 1,44 1,89 33,9 39,2 15,6 3,07 3,47 1.050 975 -7,1 

S.Cahrina 106,0 119,1 12,4 4,72 5,61 54,6 80,0 46,5 4,94 7,'9 515 672 30,4 

R.G.do Sul 34,1 43,9 28,7 1,52 2,07 5,6 27,3 387,5 t,51 2,42 164 622 278,7 

Goias 134,5 1'8,2 -19,6 5,98 5,10 6',7 57,6 -5,1 5,49 5,10 451 532 18,' 

Outros 1.249,3 1.238,8 -t,8 55,58 58,38 555,5 518,. -6,8 50,23 45,88 445 418 -6,0 

Brasil 2.247,8 2.122,1 -5,6 108,00 190, •• 1.1.6,. 1.129,1 2,1 19', •• 100,00 492 532 8,1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: IBGE. lSPA-JUlHO/92 



Tabela 1.10.: Area, Producao e Produtividade do Feijao "de inverno", nos Principais Estados Produtores. 
Brasil· n'·: ~nos agricolas 90/91 e 91/92. 

Area (ieee ha) Producao (le •• t) Produt. (kg/ha) 
Estado ---------------------------------- ----------------------------------- ---------------------

90/91 91/92 Var.l Partic. Brasil 9./91 91/92 Var.X Partic. Brasil ge/91 91/92 Var.X 

ge/91 91/92 90/91 91/92 
(A) (8) (D/A) X X (C) (D) (D/C) X l (E) (F) (F/E) 

Ii.Gerais 48,6 45,9 -5,6 24,86 23,53 17,8 70,0 -le,e 32,53 29,29 1.6el 1.525 -4,73 

Sao Paulo 93,0 93,6 e,6 47,57 47,98 93,0 102,0 9,7 38,88 42,68 1.0.0 1.e90 8,97 

Parana 22,7 26,6 17,2 11,61 13,63 10,3 12,0 16,5 4,31 5,02 454 451 -0,58 

Goias 21,9 26,1 -4,3 14,27 13,69 52,e 50,S -2,9 21,74 21,13 1.864 1.891 1,48 

Outros 3,3 2,3 -30,3 1,69 1,18 6,1 4,5 -26,2 2,55 1,88 1.848 1.957 5,84 

Brasil 195,5 195,1 -0,2 100,e0 100,00 239,2 239,0 -0,1 10.,e 10e,. 1.224 1.225 0,12 

Fonte:IBGE. LSPA-JUlHO/92 
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melhoradas, loca I e época de plantio, controle 

fltossanitário e colheita mecânica. A maior ou menor 

Instabl I idade dos preços também deve afetar a oferta de 

feijão. 

1.3 O Problema. 

No i IHc I o, o desenvolvimento do Pafs, a 

industrialização, os incentivos às culturas de exportação, 

o crescImento populacional nas cidades e o êxodo rural 

contrlbufram para o crescimento da demanda e a redução 

relativa da oferta do feijão. Por sua vez, sabe-se que a 

urbanização propicia grandes mudanças de consumo. Hoffmann 

( 1994) , constatou um substancial decréscimo da 

disponibilidade de feijão por habitante entre meados da 

década de 70 e o fim da década de 80. Verificou, também, 

que além da redução do consumo de feijão estar associada 

com o processo de urbanização, existe uma queda gradativa 

da Importância do produto na alimentação da população 

urbana. E concluiu que a elasticidade-renda do consumo de 

feijão é sempre positiva para as famíl ias mais pobres. 

Stefanlnl et alll (1988) verificaram que nos 

últimos vinte anos o Brasl I vem apresentado um desempenho 

favorável no que se refere aos produtos agrfcolas tipo 
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exportação e, por outro lado, um precário desempenho na 

produção de ai Imentos para o consumo doméstico. Persistindo 

esta tendência para a produção de alimentos no Brasil, em 

particular a dos tradicionais, a população de baixo poder 

aquisitiVo, maior consumidora desses produtos, sofrerá uma 

deter I oração na qua II dade nutr I c lona I da sua alimentação, 

já que estará reduzida sua opção de escolha. 

Outro aspecto que poderia Justificar o desânimo 

dos produtores bl'asllelros de feijão seria a redução do 

preço real recebido pelo produto ao longo do tempo. 

Calculadas as taxas de crescimento dos preços médios 

recebidos pelOS produtores de fel jão, deflaclonados pelo 

IGP-Ol da FGV, para os Estados de São Paulo (1966-92), 

Paraná (1973-92) e Minas Gerais (1973-92>, considerando 

cada uma das safras, obteve-se índices negativos, 

praticamente, em 

4,71) [Gráficos 

todas elas: São Paulo (-0,23; 0,63 e 

(-4,48 e -3,22) 1 . 1 

[Gráf I cos 1.4 e 1.5) 

[Graf I cos 1.6 e 1. 7). 

A produção 

a 1 .3 J; Paraná 

e, M I nas G e r a I s ( -4 , 88 e -3,35) 

de grãos no Brasil apresentou 

crescimento de 37% entre as safras agríCOlas 81/82 e 91/92. 

Esse Incremento, contudo, não se deu em função da produção 

de feijão, já que esta diminuiu 2% no mesmo período. 

Destaca-se, ainda, que o feijão representa sempre menos de 
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7~ do total de grãos produzidos no Pars (Tabela 1.11). 

Na mesma década nota-se que, enquanto a produção 

b r a s i I e i r a p ef" c ap i ta de g r ã o s c r e s c e u O, 3 "lo, d o i s p r o d u tos 

considerados básicos na alimentação da população, o feijão 

e o arroz, ~Iveram taxas negativas, 

2,3% e 0,0% (Tabela 1.12). 

respectivamente, de 

Tradicionalmente, os responsáveis pela produção 

de feijão no Brasl I são os pequenos produtores de baixo 

nrvel tecnológico. Os produtores de médio e grande porte 

tendem a dedicar-se às lavouras de menores riscos. 

Entretanto, há um crescente Interesse do empresáriO 

agrfcola pelo cultivo do feijão da safra "de inverno", 

onde o risco é menor, devido a obrigatoriedade da 

Irrigação, o que exige gastos altos e tecnologia moderna, 

mas em consequência alcança maiores fndlces de 

produtividade e um produto de melhor qual idade. 

Considerando que mais de 70% da população 

brasileIra vivem hoje nas cidades, prioridade deve ser 

conferIda à produção de ai Imentos para mantê-Ias bem 

abastecidas. A produção de aI imentos não poderá ficar 

subordlnadà aos excedentes da produção de subsistência. 

As freqüentes crises de abastecimento do feijão 



Tabela 1.11.: Producao dos Principais Graos e Participacao no Total. Brasil, nos anos agricolas 81/82 a 91/92 1/. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.-

Ano Arroz Feijao Kilho Trigo Soja Outros 
---------._----- ----.------- --------------- .------------ .---_.--------- ------------- Total 21 

Valor X Valor X Valor X Valor X Valor X Valor X 
------_.-----------------------.-------------_.----------._------.-------------.----.--------------.---_.---.------

81/82 9.155,0 18,0 3.098,0 6,1 21.604,6 42,S 1.876,0 3,7 12.891,6 25,3 2.162,7 4,3 56.857,6 

82/83 8.223,0 17,3 1.655,0 3,5 19.614,0 39,9 2.191,0 4,6 14.533,O 30,S 1.976,8 4,1 47.652,0 

83/84 8.991,6 17,1 2.616,0 5,0 21.177,6 40,4 2.029,0 3,9 15.341,& 29,3 2.2&7,6 4,2 52.428,6 

84/85 8.766,6 15,1 2.535,0 4,4 21.174,e 36,4 4.324,6 7,4 18.211,0 31,3 3.112,8 5,4 58.186,6 

85/86 9.813,0 17,9 2.245,' 4,1 2&.264,' 37,6 5.633,' 10,3 13.997,& 25,6 2.733,7 5,' 54.755,6 

86/87 1'.578,0 16,3 2.108,0 3,2 26.758,0 41,2 6.127,0 9,4 17.071.0 26,3 2.257,9 3,5 64.970,0 

87/88 11.762,6 17,7 2.753,0 4,2 25.224,0 38,0 5.847,0 8,8 18.127,0 27,3 2.540,3 3,8 66.322,' 

88/89 11.092,. 15,5 2.367,0 3,3 26.267,6 36,7 5.479,0 7,7 23.929,0 33,5 2.299,8 3,2 71.497,0 

89/96 7.968,e 13,7 2.345,0 4,0 22.257,' 38,2 3.304,6 5,7 20.101,0 34,5 2.268,5 3,9 58.305,. 

90/91 9.997,0 17,2 2.807,0 4,8 24.335,0 41,9 3.e78,0 5,3 15.395,0 26,5 2.346,7 4,0 58.e28,0 

91/92 3/ le.621,e 15,3 3.025,' 4,3 38.542,0 43,9 3.678,6 4,4 19.566,. 28,0 2.732,1 3,9 69.572,6 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: CONAB-Previsao e AcolPanhalento de Safras. Fev, 1992 

1/ eJI 166. t 
2/ Inclui cereais, legulinosas e oleoginosas 
3/ Estiaativas. 



TabE~la l.j.2.: Taxa Anu<':\l de Cl-el;.cimE~nt() da 
Producao per capita dos Principais 
Graos. Brasil de 1981/82 a 1991/92. 

Produto Taxa 
(X ao ano) 

An-oz -0, ~;9 

F<üjao '-'í,~, 2<1 

11i 1 ho j.,39 

Tr':l.go ;?',9f. 

Soja 2, 0E~ 

Toh'd 1.1 0,29 

Fonte: Conjuntura de Alimentos, maio/92, 

11 Inclui cereais, leguminosas e 
oleag:l.nos<!\s, 
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no mercado interno provocam flutuações de preços, na 

receita e na renda dos produtores. Programas especlficos 

precisam ser Implementados no sentido de obter novas 

cultivares que possuam alta produtividade, resistência a 

diversas moléstias consideradas de importância, para 

aumentar o rendimento e establ I izar a produção em n(vel 

compatfvel com a demanda nacional. 

As perspectivas nacionais da cultura são boas, 

uma vez que o cultivo, a aceltabi I Idade e o consumo estão 

bem estabelecidos em todo o PaIs. O feijão adapta-se bem a 

diferentes condições cl imáticas, pode ser cultivado durante 

todo o ano, constitui fonte barata de protefna vegetal e 

ultimamente começa a obter maior atenção das pesquisas 

oficiais. O Brasl I precisa aumentar a sua produção 

agrfcola, pois a obtenção de taxas adequadas de crescimento 

da produção de alimentos poderá contribuir para a 

establ I Idade econômica e social do Pafs. 

Tendo em vista a necessidade de incentivar a 

produção do feijão, assegurar o atendimento da demanda 

Interna e a formação de estoque regulador, é Importante 

executar estudos que permitam compreender as interações 

presentes no processo produtivo do feijão no Brasi I através 

da análIse da estrutura de sua oferta. 
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1.4 Os Objetivos 

o objetivo geral é o de determinar as relações 

estruturais da oferta de feijão nos Estados de São Paulo, 

Paraná e Minas GeraIs, considerando cada safra de feijão 

separadamente. Pretende-se estimar a resposta do produtor 

de feijão a varlacões de preços, para diversos perrodos: 1ª 

e 2ª safras - SP (1966 a 1992); 3ª safra - SP (1978 a 

1992); 1ª safra - PR e MG (1973 a 1992); e, 2ª safra - PR e 

MG (1975 a 1992). 

Têm-se como objetivos específicos: 

(a) determinar e quantificar as relações de oferta feijão, 

a curto e a longo prazos; 

(b) determinar e quantificar os efeitos de alternativos que 

afetam essas relações de oferta do feijão; 

(c) formular sugestões que possam auxi I lar no das de preços 

de prOdutos para o desenvolvimento da cultura do 

feiJão. 

1.5 Justj~ícativa 

o estudo da oferta agrícola pode contribuir para 

elevar a eficiência do sistema de mercado. A operação 
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eficiente desse sistema Influi de maneira positiva e direta 

para acelerar os processos de 

global do País, expandindo a 

desenvolvimento agrícola e 

produção, est.abi I izando os 

preços, incrementando os níveis de consumo e permitindo 

dieta mais rica aos consumidores. o sistema de preços 

funciona como um indicador de "o que produz i r", perml ti ndo 

que a produção se ajuste de maneira mais ou menos 

automática ao crescimento e à diversifIcação da demanda, de 

forma a maximizar o lucro do agricultor. 

As pesquisas sobre o comportamento da oferta 

agrfcola vem sendo feitas por Instituições públicas e 

privadas. Umas interessadas em tornar mais eficazes as 

decisões de pai ftlcas agrícolas 

procurando diminuir seus riscos e 

na atividade agrfcola. 

Brandt (1974) observou 

do governo e outras 

incertezas tão presentes 

que, no g e r a I , os 

objetivos explfcitos ou 

agríCOla podem ser 

implícitos nas pesquisas da oferta 

resumidos da seguinte forma: (a) 

melhorar as previsões de variações na produção; (b) elevar 

o nível de competência em soluções políticas relacionadas à 

oferta agríCOla: (c) melhorar o conhecimento sobre o 

mecanismo de reação da produção; (d) melhorar o 

conhecimento sobre o Impacto de programas de preços, 

Importação, exportação, tributação, etc .. 



o coeficiente de 
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elasticidade da oferta é a 

mensuração da senslbl I idade da quantidade produzida frente 

às oscilações nos preços do produto. O conhecimento das 

elasticidades de oferta de curto e longo prazos é de grande 

vaI i a, uma vez que, pode orientar polrticas agrícolas e 

prever seus resultados. Um dado programa pode ser benéfico 

a curto prazo e ser um desastre a longo prazo causando, por 

exemplo, acumulação em demasia de estoques invendávels aos 

preços de mercado. 

Esses coeficientes podem 

grande vantagem nas decisões 

ser 

sobre 

utilizados com 

Investimento e 

planejamento agrrcola, diminuindo sobremaneira o risco e as 

proporcionando uma remuneração mais Incertezas, 

satisfatória ao produtor. Além disso, sabe-se que uma 

pol Itlca de preços para a agricultura pode funcionar como 

um Instrumento extremamente eficaz na programação e 

orientação da atividade produtiva. 

Nesse estudo das relações estruturais da oferta 

do feiJão, tenta-se mensurar como a quantidade ofertada 

varia com as alterações no preço do próprio produto, nos 

preços dos produtos alternativos, 

mercado e no nível tecnológico. 

dos Insumos, no r Isco de 
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1.6 Outros Trabalhos Publicados 

Brandt et a I i i (1965), trabalhando com 

estimativas de oferta de feijão no Estado de São Paulo para 

o perfodo de 1948 a 1964, usaram cinco modelos de regressão 

ajustados pelo método dos mJnlmos quadrados. VerIficaram 

que a oferta de feijão era relativamente inelástlca quanto 

ao preço do produto e quanto ao preço do ml lho. Constataram 

que o feijão e o milho são culturas complementares em 

recursos produtivos. 

Brandt et alll (1968), estudando as funções de 

oferta agrfcola, fizeram a estimativa da elastIcidade de 

oferta e as previsões de produção para o feiJão. 

Consideraram oito regiões e duas safras anuais, em são 

Paulo. Usaram um modelo estatístico de covariãncla com dois 

tipos de tratamento, quatro repetições, uma variável 

Independente (preço corrigido defasado) e uma variável 

dependente (produção corrente). Os autores evidenciaram que 

pesquisas em bases regionais e estacionais podem contribuir 

para o aperfeiçoamento das 

abastecimento. 

políticas de preços e de 

Toyama e Pescarin (1970) apresentaram estimativas 

das funções de oferta para 18 produtos agrícolas do Estado 
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de São Paulo, Inclusive o feijão, para o período de 1948-

68. Utl I izaram o método dos mfnimos quadrados para a 

especificação aritmética e a logarftmlca, testando duas 

variáveis dependentes: a produção e a área plantada. Para o 

feijão encontraram elasticidades relativamente pequenas, 

tanto a curto como a longo prazo. 

Alguns trabalhos utl I Izam a área colhida como 

variável dependente na função de oferta, na tentativa de 

excluir a Influência das condições climáticas durante o 

desenvolvimento da cultura sobre os resultados. 

Pastore (1971) fez o teste da resposta da 

produção agrícola aos preços no Bras! I I de 1962 a 1969, 

para o feijão e outras culturas. As funções de oferta 

est imadas basearam-se no mode lo utl I í zado por Ner love e no 

método de mfnlmos quadrados. Segundo o autor, esse tipo de 

modelo tem apresentado bons resultados em análises 

empfrlcas de funções de oferta. 

Este trabalho de Pastore, Inclusive, corrobora 

uma série de outros estudos empfricos real izados em vários 

países. Esses trabalhos conduziram a uma rejeição gradual 

da Imagem da agricultura nos países subdesenvolvidos, de 

acordo com a qual a oferta de produtos agrlcolas nesses 

países não responderia ou responderia muito pouco aos 
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estlmulos dos preços relativos, ou seja, mais do que uma 

simples fonte de tensões Inflacionárias estruturais, o 

setor agrícola seria o foco do atraso de todo o processo de 

desenvolvimento econômico. 

Santos (1972) estimou as estruturas de oferta do 

arroz, milho e feijão em Minas Gerais, de 19<17 a 1969. 

utilIzou o método de equações simultâneas através do 

processo dos quadrados mínimos em dois estágios. o autor 

usou como variável dependente a área cultivada e o 

rendimento, determinados simultaneamente. 

Pastore (1973), em trabalho sobre oferta agrícola 

no Brasl I, fez estimativas para o Estado de São Paulo no 

período de 1949-66. Usou o método de mínimos quadrados para 

a forma aritmética e logarítmica. O modelo foi constituído 

da área cultivada em função dos preços pagos em t-l, da 

área cultivada no perlodo anterior e da tendência. Os 

coeficientes mostraram uma oferta inelástica, tanto no 

curto quanto no longo prazo. 

Brandt et ai I I (1977) t usando uma metodologia que 

envolveu a estimativa de uma função de produção, dados de 

corte seccional de produtores rurais e a derivação "a 

posterlorl", por melo algébrico, de uma função de oferta, 

fizeram anál !ses de relações de oferta agregada para a 
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Região Sul do Pafs. Conclulram que este tipo de pesquisa de 

oferta agregada pode representar um papel signifIcativo, ao 

fornecer Instrumentos para uma pai ítlca de preços para a 

agricultura como um todo. 

Carvalho Junior (1988), em estudo sobre a 

resposta da oferta de milho e feijão aos principais 

Instrumentos de pol ftlca agrícola, testou duas formas 

funcionais, uma linear e outra linear nos logarítmos, para 

o Estado de Santa Catarina, no perfodo de 1978 a 1984. 

ConcluIu que as culturas respondem positivamente ao 

crédito, ao subsfdio e à rentabl I Idade esperada, o mesmo 

não ocorrendo com o preço mfnlmo. 

Teixeira e Rocha (1988), em estudo sobre a 

cultura do feijão no Bras! I, apresentaram um modelo para 

medir o efeito dos preços pagos aos produtores de fei jão, 

preços de produtos alternativos e volume de crédito sobre 

os nfveis de oferta do produto, para os anos de 1971 a 

1983. Usaram um modelo de séries temporais, com o auxfllo 

de variáveis "dummy". Verificaram que existe uma tendência 

generalizada de complementaridade entre feijão e milho 

(predominância de consórCiO), enquanto que há um efeito 

substituição do feijão pela sUja (Invasão da sOja nas áreas 

de feijão). 
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Teixeira et alll (1990), visando caracterizar os 

produtores, os processos tecnológicos utl I Izados pelos 

mesmos e avaliar os impactos de novas tecnologias na 

produção de feijão no Estado de Golãs, estimaram uma função 

de oferta usando um modelo I i near nos logarítmos das 

variáveis. Consideraram a área plantada em função dos 

preços e das variáveis tecnológicas e os dados de corte 

seccional dos produtores rurais da região. o estudo 

permitiu uma análise "ex-post n da adoção de uma nova 

cultivar de feijão pelos produtores. 

No geral, os estudos empíriCOS de oferta agríCOla 

uti I izam desde modelos simples de regressão, com ou sem 

retardamentos distribuídos, até sistemas de equações 

simultâneos, ambos ajustados a dados de séries temporais. 

Também foram desenvolvidas pesquisas de oferta agríCOla em 

que os autores derivaram equações de oferta a partir de 

equações de custo e de produç~o, com base em dados obtidos 

de corte seccional. Os modelos de análise de covarlância 

usando séries cronológicas ou dados de corte seccional, 

também têm sido realiz.ados. 

Enfim, os modelos que usam variáveis defasadas, 

especificamente o de Nerlove, são bastantes ut! llzados em 

estudo de análise estrutural da oferta, apresentando 

resultados muito animadores. Entretanto, grande parte 
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desses estudos normalmente enfocam apenas o País e muito 

raramente consideram as safras da cultura IndIvIdualmente. 
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2. MATERIAL E MÉTODO 

2.1 Mé-todo 

A variável dependente nas equações de oferta 

estimadas nesse trabalho é a área cultivada de feijão. São 

utilizados os dados, segundo cada uma das safras do 

produto, para os três estados considerados os principais 

produtores brasileiros, São Paulo, Paraná e Minas Gerais, 

publicados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatfstica (FIBGE) e pelo Instituto de EconomIa Agricola 

( I E A) . 

Foram usadas sete variáveis monetárias como 

explicativas na função de oferta, coletadas das publ icações 

da Fundação Getúl lo Vargas-FGV e do Instituto de Economia 
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do Fel jão recebido pelo produtor 

recebido pelo produtor (PM); c) 

Preço da Soja recebido pelo produtor (PS); d) Preço do 

Sulfato de Amônlo pago pelo produtor (PSA); e) Preço do 

Superfosfato Simples pago pelo produtor (PSS); ~) Preço do 

Cloreto de Potássio pago pelo produtor (PCP); e, g) Oesvio

Padrão dos preços do feIjão recebidos pelo Produtor (OP), 

como medIda do risco de mercado para o produtor. Esses 

preços foram deflaclonados pelo I GP-O I, com base em 

dezembro de 1992. Essas variáveis tiveram quatro formas 

distintas de serem usadas, ou seja, cada uma delas foi 

defasada em quatro perlodos de tempo, de acordo com o cicIo 

produtIvo das culturas do feIjão, do milho e da soja. 

variável 

Para completar, acrescentou-se também ao modelo a 

Área Cultivada defasada de um ano (AT1) e a 

variável Tendência (T). 

Para cada uma das regiões 

estimados dois modelos: o modelo (1), 

estudadas foram 

representando a 

especificação linear nos logaritmos das variáveis, e o 

nos modelo (2), representando a especificação I I n e a r 

próprios valores das varIáveis. Em ambos os casos a 

variável T aparece sempre na escala aritmética. 

Devido às I imitações na obtenção de uma série 
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temporal uniforme para cada safra de feijão em cada um dos 

estados, as épocas anal isadas foram diferentes. O Estado de 

São Paula apresenta as três safras de feijão: para a 1ª e a 

2ª safra o per fado anal isado será de 27 anos (1966-92) e 

para a 3ª safra terá 15 anos (1978-92). Para os Estados de 

Minas Gerais e Paraná são consideradas somente duas safras: 

para a primeira o perfodo anal isado será de 20 anos (1973-

92) e para a segunda será de 18 anos (1975-92). Houve 

dificuldades também para a obtenção dos dados sobre as 

variáveis explicativas nestes dois estados, fazendo com que 

as funções estimadas não Incluam os preços dos Insumos. 

Na estimação das funções empregou-se o Método de 

Mfnlmos Quadrados, tendo como base o Modelo de Defasagem 

Olstrlbufda descrito por Nerlove e uti I izado, entre outros, 

por Brandt (1965), Toyama e Pescarln (1970), Pastare 

(1973), Séver e Veiga FI lho (1975) e Barbosa e Walzbort 

(1979). 

2.2 Re~erencial Teórico 

Segundo a "lei da Oferta", quanto maior estiver o 

preço recebido pelo produtor mais elevada será a quantidade 

oferecida pelo mesmo, coeteris paribus. A teoti~ 

mlcroeconômlca aponta como fatores que, em geral I exercem 



alguma influência 

próprIo produto, 
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sobre a quantidade ofertada, o preço do 

os preços dos Insumos empregados no 

processo produtivo, os preços dos produtos complementares e 

substitutos e o nível tecnológIco adotado pel o produt~H. 

D formato da curva da oferta, com I nc I i nação 

pela Lei dos Rendimentos positiva, é justificado 

Decrescentes (na região de equl I íbrlo são decrescentes as 

produtividades marginais dos fatores de produção), ou seja, 

a empresa oferece seu produto tendo em vista o lucro que 

poderá obter. Quando o preço é maior ela oferece mais bens 

ao mercado, pois Isto lhe permite lucros mais elevados. A 

firma deixa de produzí-Ios quando o preço cai abaixo do 

custo de produção. Tecnicamente, a curva de oferta é o 

lugar geométrico dos pontos que Indicam as quantidades 

máximas ofertadas no mercado para cada preço (Bllas, 1972). 

D fator principal implícito na curva de oferta é 

o custo de produção. Esse tipo de curva de oferta aplica-se 

a um mercado em concorrência perfeita, onde uma empresa não 

pode sozinha alterar deliberadamente o preço de venda de 

seus produtos e nem tampouco os preços dos fatores de 

produção adquiridos pela mesma. No mercado existe grande 

número de vendedores e compradores bem informados a 

respe I to da qua I I dade e dos preços prati cados por outros 

concorrentes. Cada um deles não tem, sozinho, influência 
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substancial sobre o preço do bem. Para maximizar o lucro o 

produtor tem poder de decisão sobre a quantidade a ser 

produzida e as 

utilizadas, porém, 

quantidades de fatores de produção 

não consegue controlar os preços do 

produto e dos fatores de produção (Samuelson, 1990). 

Pressupondo que os produtores tomam decisões 

racionais e que usam eficientemente seus recursos 

disponfvels, objetivando maximizar os lucros, tem-se que a 

função de oferta de um bem por uma empresa pode ser 

interpretada, também, como a parte crescente da curva de 

custo marginal da empresa que se poslclona acima da curva 

de custo variável médio. 

Em função do perfodo de tempo considerado, devido 

à rigidez dos recursos e da capacidade instalada do 

produtor, é distinto o comportamento da curva de oferta. No 

curtfsslmo prazo a produção de cada firma é fixa, assim 

como a oferta agregada,? não depende do preço. Então, a 

curva de oferta é uma I Inha vertical e sua distância do 

eIxo dos preços é Igual à soma das prOduções das- firmas 

Individuais. No curto prazo, a oferta da firma é Idêntica à 

parte ascendente da curva de custo marginal de curto prazo, 

que fica acima da curva de custo varlAvel médio. E a curva 

de oferta agregada pode ser 

Individuais com Inclinação 

a soma horizontal das 

diferente. No longo 

ofertas 

prazo, a 
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oferta da firma consiste na porção da curva de custo 

marginal de longo prazo para a qual o custo marginal seja 

Igualou maior que o custo médio. A oferta agregada pode 

ser, também, a soma das funções de ofertas Individuais de 

longo prazo com Incl inação diferente (Henderson e Quandt, 

1976) . 

A elasticidade de uma função é uma maneira de 

caracterizar a senslbl I idade da variável dependente face às 

alterações no valor das variáveis Independentes. 

Com base no valor da elasticIdade-preço, a oferta 

pode ser dividIda em três categorias: elástica, Inelástlca 

e unItária. Pode ser destacados, ainda, mais dois tipos, 

considerados casos extremos (Bi las, 1976). 

(a) a quantidade ofertada é absolutamente fixa. o caso 

extremo de uma oferta perfeitamente representada por 

uma linha vertical (e =0); 

(b) quando a variação percentual da quantidade ofertada 

for menor que a variação no preço que a originou 

diz-se que a oferta é Inelástica (e < 1); e, 

(c) quando a variação percentual da quantidade ofertada 

for Igual à variação percentual no preço que a 

origInou tem-se uma oferta de elásticidade unitária 

(e = 1). 

<d) quando a variação percentual da quantidade ofertada 



for maior que a variação percentual do preço que a 

originou diz-se que a oferta é elástica (e > 1); 
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(e) a quantidade ofertada é horizontal ao eixo da abssisa. 

Tem-se o outro caso extremo de uma oferta 

InfInitamente elástica (e = .); 

2.3 Modelo de Nerlove 

o modelo de estimação da oferta de produtos 

agrfcolas desenvolvido por Nerlove é da categoria dos 

modelos de defasagens dlstribufdas. Quando Y aparece em 

função de uma varIável X, em vários momentos anteriores, 

diz-se que X Influência Y com defasagens distrlbufdas. Esse 

modelo parte da combInação de duas hipóteses: a formação 

das expectatIvas adaptadas aos preços 

mobll Idade dos fatores de produção. 

relativos e a 

Monteiro (1975) esclarece que o conceito de 

defasagens dlstrlbuldas 

distintas do produtor: 

foi baseado em 

De~asagem Psico16gica 

três reações 

- espaço de 

tempo que transcorre entre o momento em que acontece a 

mudança de preço ou o reconhecimento de que o preço se 

alterou; De~asagem Ffsica - tempo mfnlmo necessário para 

ocorrer a varIação da devido às suas 

caracterfstlcas biológicas; Econ6mica - tempo 
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necessário para mudar os ativos fixos da empresa. 

D modelo permite que para cada alteraç~o de preço 

relativo seja poss(vel determinar duas alterações na 

oferta. Uma de longo prazo, que ocorre quando já tiver 

decorrido tempo suficiente para que os fatores de produção 

possam ser redistrlbuldos entre as uti I Izações alternativas 

e outra de curto prazo, que se verifica no perlodo 

Imediatamente posterior à variação no preço. A um dado 

aumento dos preços esperados no momento t, a oferta só vaI 

aumentar no momento t+i, em uma proporção do aumento da 

produção 

prazo. 

que os agricultores desejam produzir 

Se os preços permanecerem no mesmo 

a longo 

nível, nos 

momentos seguintes, a produção prosseguIrá crescendo e 

convergindo para o equi I íbrlo de longo prazo. Dependendo do 

comportamento dos produtores, tal convergência poderá ser 

mais ou menos rápida (Pastore, 1973). 

Especifica-se o modelo em um sistema, onde supõe

se que as expectativas dos agricultores s~o estáticas, ou 

seja, que os preços esperados em t são iguaIs aos preços 

efetivamente verificados em t-i. Denominando v\ a produção 

desejada de longo prazo, V t a produção efetiva de curto 

praz.o, Pt-l o preço recebido pelo produtor e ut o erro 

aleatório, tem-se a forma estrutural utilizada por Nerlove, 

apresentada nas seguintes equações: 
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(2 ) 

onde, 

(1) ê uma equação de comportamento que expressa quantidade 

que os agricultores desejam produzir a longo prazo ao 

nlvel dos preços vigentes; 

(2) também é uma relação de comportamento, e significa que 

a produção obtida no tempo t é 'qual à produção do 

perlodo anterior t-f somada a um acréscimo que é 

uma proporção <,) do aumento efetivamente desejado a 

longo prazo. 

o parâmetro , é o coeflclênte de ajustamento 

entre a quantidade produzida e a desejada se as variáveis 

estiverem na escala aritmética, ou será a elasticidade de 

ajustamento se as variáveis estiverem na forma logarftmlca. 

A magnitude de' determina a velocidade com que a produção 

se ajusta para o longo prazo. 

Se for admitido um número maior de variáveis 

explicativas e que a oferta de longo prazo seja expressa 

como uma função linear do preço do próprio produto no 
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perfodo anterior, genericamente, a relação (1) será 

expressa como: 

i 111 2,3, .. . ,n (la) 

onde, 

Y+t = quantidade que os produtores pretendem produzir 

longo prazo, no período t; 

Pt - i = preço do próprio produto anal isado em t-L 

P i t -1 = P r e ç os dos n -1 p r o d u tos a I t e r na t I vos e p r o d u ç ã o em 

t-1 ; 

x = vetor contendo todas as variáveis exógenas que 

afetam a produção, além dos preços; 

ut = expressa o efeito das demais variáveis que afetam 

produção, sendo seu efeito associado a variável 

aleatória de média zero. 

Gomo os preços não ficam constantes por um 

perfodo suficientemente longo para que a convergência possa 

realizar-se Integralmente, não é possivel estimar a oferta 

de longo prazo diretamente, uma vez que os valores de yf 
t 

não são observáveis. Não obstante, substituindo a equação 

( i) na (2) e simplificando, tem-se um modelo reduzido 

envolvendo apenas as variáveis observáveis, que estão 

relacionadas na equação (3): 
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que estimada pelo método de mínimos quadrados será: 

onde os valores de bi são as estimativas dos parãmentros da 

relação (3), que estão relacionadas também aos parãmentro5 

das relações (O e (2), e E:'i é o resfduo de mínimos 

q uad rados. Logo, 

bl. 
l-b ' .2 

Quando as variáveis são estimadas na forma 

logarftmlca, biserá o coeficiente de elastiCidade-preço da 

oferta de curto prazo e _I será o coef I c I ente de longo 

prazo. Se as variáveis estiverem na forma aritmética esses 

mesmos parâmentros estimarão a I nc li nação da curva da 

oferta de curto e longo prazos e as elasticidades poderão 

ser estimadas nos pontos médios das funções. 
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Para calcular o Intervalo de tempo necessário 

para atingIr a oferta de longo prazo, parte-se de (2): 

Se num determinado perlodo, t = 0, o preço 

variar, e se estabelecer um novo n(vel de oferta de longo 

p r a z o, te m- se: 

Yl • (1 - p) Yo + P Y· , 

Y1 = (1 - p) Y1 + P y+ 

• (1 - ~) 2 Yo -I- (~ + (1 - fi) P J Y· , 

Y3 !!! (1 - p) Y2 -I- P y+ 

= (1 - p> 3 Yo -I- [P -I- (1 - p) p + (1 _ P) 2 P] y1- , 

e assim sucessivamente, 

Yt = {l - p> tyo + [p + (1 - p> P + (1 - p> 2p + ... + 

+ (1 - p) t-l P J y+ 

Tomando a equação acima e usando a fórmula para a 

dos t primeiros termos de uma progressão 
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geométrica: 

onde ~ é o primeiro termo e r a razão da série, obtém-se: 

Se t-- então + 
Y t-+Yt ,ou seja, apenas num 

Intervalo Infinitamente grande de tempo, o nfver de 

produção Y\ seria alcançado. Contudo, pode ser relevante 

conhecer o intervalo de tempo, após o qual uma proporção. 

do ajustamento total será alcançada. A relevância desse 

procedimento decorre do fato de a oferta, de acordo com o 

ajustamento pressuposto, aproximar-se assintoticamente do 

nfvel de longo prazo. Igualando a. o coeficiente de Y\
Y o em (2a), tem-se: 

ou, 

1 - (1 - ~) t • C&, 

t • 
ln(l - fE) 
ln(l - ~) 
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Monteiro (1975) considerou que as principais 

caracterlstlcas do modelo nerlovlano são: a) o nfvel de 

produção observado só é igual ao n(vel de produção desejada 

no longo prazo; b) as variações nos preços não são 

permanentes; c) devido aos custos, o ajustamento total da 

oferta só se realiza após determinado tempo decorrido; d) a 

variação observada na produção, coeteris paribus, é 

proporcionaI à dIferença entre o nfvel desejado e o nfvel 

prevIamente alcançado; e) o produtor, tendo por base os 

preços da safra anterior, faz suas opções de produção para 

o momento presente, ou seja, os preços esperados em t são 

Iguais aos preços verifIcados em t-i; e,~) o produtor 

acredita que os preços correntes prevalecerão no futuro, 

pois sua expectativa é estática. 

A utl I Ização desse modelo para explicar o 

comportamento da oferta apresenta certas vantagens. Os 

modelos admitindo o ajustamento Instantâneo da produção 

poderiam conduz I r a resultados indicando que as 

elasticidades da oferta são substancialmente menores do que 

as efetivas. Na elaboração de uma polltica de preços 

agrfcolas é necessário considerar que a reação da oferta 

não termIna em um único perlodo agrlcola. 

2.4 Variáveis Utilizadas 
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A sensibl I Idade da curva da oferta aos estfmulos 

de preços pode ser quantificada de duas maneiras. A 

primeira, utl I fzando a própria quantidade produzida em 

função dos preços do perlodo anterior. Contudo, a produ~ 

efetiva não está Inteiramente sob o controle do agricultor. 

A Interferência de fatores climáticos, por exemplo, pode 

alterar a produção, fazendo com que esta seja muito 

diferente da produção planejada em função dos estfmulos de 

p r e ç os. A se g u n d a ma n e I r a, c o n s i d e r a a u t i I i z a ç ã o d a á r e a 

cultivada como variável dependente, a qual não está sujeita 

à restrição anterior. 

A I imitação que existe em utilizar a área 

cultivada como variável dependente, é que nem sempre é 

possfvel a estimação do coeficiente de elasticidade da 

oferta, uma vez que este não será necessariamente Igual à 

elasticidade da área cultivada. No entanto, a quantidade 

p r o d u z I d a é d a d a p e I a e q u a ç ã o Yt = x t . A t o n de, li é a 

produtividade por hectare e At a área cultivada. Através de 

mudanças nas praticas de cultivo, como a uti I ização de 

maior ou menor quantidade de adubo, o agr i cu I tor pode 

modificar a produtividade por hectare. Assim, as duas 

variáveis do segundo membro da equação serão função dos 

preços recebidos pelos agricultores no perfodo anterior. 

Derivando Y = x.A com relação ao preço P tem-se: 
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Multiplicando todos os membros por P/V e simplificando: 

PdY. 
Ydp 

Pdx PdA 
xdp + AdP 

logo, a elasticidade da oferta é igual à soma da 

elasticidade da produtividade da terra ~ e da área 

cultivada Ap com relação ao preço. 

Supondo que Pdx/xdP ~ O, Já que também pode ser 

negativa, então: 

Pdy peiA 
YdP 2:: AdP 

Apenas no caso em que a elasticidade da 

produtividade da terra for igual à zero é que a 

elasticidade da oferta será Igual à da área cultivada. 

Mesmo que os dados apontem que a maioria das alterações na 

produção acontecem devido às modificações na área 

cultivada, é sempre possfvel usar outros fatores de 

produção que levem a um coeficiente não nulo de 

elasticidade da produtividade da terra. O fato de existir 
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terras com qual Idades diferentes faz com que a produção por 

área cultivada seja diferente de região para região dentro 

de um estado ou mesmo de uma fazenda. Assim, mudanças na 

área cultivada impl icará uma ai teração na produtividade por 

hectare, fazendo com 

diferente de zero. 

que a elasticidade de ~ seja 

A área cultivada parece ser a melhor variável 

para representar o comportamento do agricultor em função 

das modificações dos preços, face aos dados disponíveis. 

Geralmente, os modelos que utl I Izam a área cultivada 

mostram bons resultados, e as diferenças com relação aos 

modelos que usam a quantidade produzida são pequenas, 

principalmente porque em algumas culturas a maior parte dos 

ajustamentos resultam de alterações na área cultivada. 

A utl I Ização de preços defasados na função de 

oferta do feijão não é tão glmples. O fato de o feijão ser 

produzido em três safras distintas no ano torna dlflcl I 

escolher, mesmo dentro de cada uma delas, um perlodo 

anterior especIfico que influencie com "maior exatidão n a 

decisão de plantio. O produtor pode fazer diversas 

combinações das três safras; pode, por exemplo, plantar só 

em uma delas, ou plantar em duas safras sucessivas ou não. 

Portanto, as equações estimadas serão conduzidas 
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utll i zando sempre quatro perfodos defasados para as 

variáveis explicativas medidas em unidade monetária. 

Gabe lembrar que o cicIo produtivo de cada safra 

de feijão é: 'ª safra, de outubro a dezembro: 2ª safra, de 

fevereiro a abril; e, 3ª safra, de junho a agosto. Para a 

variável Preço do Feijão (PF), considerando o cicio de cada 

uma das safras, serão testados os seguintes períodos: P~ -

média dos preços do fel jão nos quatros meses anteriores ao 

mês de plantio; PFz- preço do feijão no mês anterior ao 

plantio; PF 3 - preço do feijão no mês da colheita anterior; 

e, PF 4 - média dos preços do feijão no período entre a 

colheita anterior e o mês de plantio. 

o Preço do Milho (PtO é utilizado como variável 

explicativa para captar a Influência da complementaredade 

entre essa cultura e o feijão, poís é muito comum o milho 

ser plantado em consórcio com o feijão, na 1ª e na 2ª 

safra. O milho é plantado entre os meses de outubro e 

dezembro e colhido entre março e abr 11, abrangendo, 

portanto, toda a época de plantio dessas safras de feijão. 

São utl I Izados as seguintes variáveis relativas ao preço do 

milho: PM i - média dos preços do milho nos quatros meses 

anteriores ao mês de plantio (junho-setembro); PM"1- preço 
t. 

do milho no mês anterior ao seu plantio (setembro); PM3 -

preço do ml lho verificado no mês da colheita anterior 
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(ma r ç o); PM4 - mé d I a dos p r e ç os dom I I h o no p e r f o d o e n t r e a 

colheita anterior e o mês de plantio (abri l-setembro). 

o Preço da Soja (PS) é utilizado como a variável 

explicativa que tenta mostrar uma relação de substituição 

entre os produtos. Ocorre que a época de plantar o feijão 

da 1ª safra coincide com o perorado de plantio da soja. Por 

sua vez, quando a opção é plantar soja, em outubro, não é 

recomendável plantar n leijão da 2ª safra, em fevereiro, 

devido ao risco da Incidência da mosca branca (mosaico 

dourado) da soja, que pode prejudicar seriamente a lavoura 

do feijão. A soja, também, tem um ciclo produtivo de cinco 

meses (outubro a março). Então, serão testados os seguintes 

perfodos defasados relativos ao preço da sOja: P~ - média 

dos preços da sOja nos quatros meses anteriores ao plantio 

(junho-setembro); P~ - preço da soja no mês anterior ao 
<. 

seu plantio (setembro); PS 3 - preço da soja verificado no 

mês da colheita anterior (março); PS 4 - média dos preços da 

soja no perfodo entre a colheita anterior e o mês de 

plantio (abril-setembro). 

Malavolta (1979) descreveu que o feljoelro 

responde significativamente à adubação fosfatada, seguida 

do nitrogênio, cal agem, matéria orgânica, micronutrientes e 

potássio. Por sua vez, os técnicos recomendam a adubação 

com fósforo (Superfosfato Simples) e potássio (Cloreto de 
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Potássio), que deve ser feita nos sulcos de plantio, ou 

então, uma adubação formulada de 04-14-08, ou ainda, de 02-

20-10. Qualquer uma das sugestões deve ser complementada 

Impreterivelmente com a apl ieação do sulfato de amônio, 

usado como cobertura e distribuído em filetes ao lado do 

feijão após sua emergênCia. 

A utilização dos Preços dos Adubos tenta 

caracterizar a influência desses insumos na decisão do 

produtor. Devido às limitações quanto à disponibilidade dos 

preços dos formulados, optou-se pelos preços dos principais 

adubos, como os preços do Sulfato de Amônlo (PSA), do 

Superfosfato Simples (PSS), e do Cloreto de Potássio (pep). 

Adotando o cicIo produtivo das safras do feijão foram 

estabelecidos os preços desses insumos para cada um dos 

quatro tipos de defasagem: PSA~ PSS y PCP 1 - médias dos 

preços dos adubos nos quatro meses anteriores ao mês de 

P I a n t I o d o f e I j ã o; PS A.., 
Co 

p S S '1, PC P'1 - P r e ç o s dos a d u b o s no 
Co c. 

mês a n t e r I o r a o p I a n t I o d o f e I J ã o; P S A ~ P S S 3' PC P 3 - P r e Cf o s 

dos adubos verificados no mês da colheita anterior, da 

mesma safra; e, PSAq PSS 4 ' PC P4 - mé d i as dos p r e ç os dos 

adubos no perlodo entre a colheita anterior e o mês de 

plantio do felj50. 

o feijão é um produto agrícola caracterizado como 

de alto risco, tanto no que diz respeito ao rendimento 



70 

ffslco quanto à varlabll Idade dos preços de venda do 

produto. Martins (1985), estudando os riscos Inerentes às 

culturas paulistas, concluiu que o feijão é o segundo I de 

um grupo de qUinze produtos l com maior risco de preço, 

perdendo apenas para o café. Além disso, acrescenta o 

autor, é o segundo também na escala de risco de renda 

bruta, depois da mamona. 

Para identificar o fator risco de mercado para o 

produtor é Introduzido no modelo a variável Oesvlo-Padrão 

dos Preços do Fe I j ão (DP). Cons i de rando também o c I c I o 

produtivo das safras do feijão são testadas as seguintes 

variáveis: OP! - desvio-padrão dos preços do feijão nos 

três meses anteriores ao plantio do mesmo; OP~ - desvlo-
t. 

padrão dos preços do feijão nos quatro meses anteriores ao 

mes de plantio; OP3 - desvio-padrão dos preços do feijão 

nos seis meses anteriores ao 

desvio-padrão dos preços do 

anteriores ao plantio do mesmo. 

plantio do Illesmo; e, 

fel jão nos nove 

OP -4 

meses 

Finalmente, utiliza-se a variável tempo (T) para 

representar o fator tendência. Isso significa que a área 

cultivada modifica-se, por um lado, pelas alterações de 

preços, e por outro, existe uma tendência de modificação 

Independente dos preços. A introdução de novas técnicas de 

produção e a especialização da mão-de-obra permintindo a 
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redução dos custos e o consequente aumento da produção, aos 

mesmos níveis de preços, são exemplos de variáveis cUjo 

efeito pode ser captado pela variável T. 

o modelo matemático para o estudo em questão tem 

a seguinte forma básica: 

onde, 

At = á r e a c u I t i v a d a d e f e I j ã o e x p r e s s a em 1 O O O 11 a, no 

perlodo t; 

P F ht = P r e ç o s r e a I s d o f e i j ã o e m c r u z e i r o d e 1 992 I 

= 

= 

tonelada, defasados de quatro períodos. O índice h 

(com h = 1,2,3,4> indica os diferentes tipos de 

defasagens; 

preços reais do mi lho em cruzeiro de 1992, por 

tonelada, defasados de quatro períodos distintos, 

visando detectar uma relação de complementação 

entre os produtos; 

preços reais da soja em cruzeiro de 1992, por 

tonelada, defasados de quatro períodos diferentes, 

visando detectar uma relação de substituição entre 

os produtos; 

PS~t = preços reais do Sulfato de Amônio, em cruzeiro de 

1992, por tonelada, defasados de quatro períodos 



diferentes, visando captar a Influência desses 

Insumos na oferta de feijão; 

P S %t = p r e ç o s r e a I s doS u p e r f o s f a tos I m p I e s, e m c r u z e i r o 

de 1992, por tonelada, defasados de quatro 

períodos diferentes, visando captar a influência 

desses Insumos na oferta de feijão; 

PC~t = preços reais do Cloreto de Potássio, em cruzeiro 

de 1992, por tonelada, defasados de quatro 
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períodos diferentes, visando captar a influência 

desses insumos na oferta de feijão; 

o P ht = de s v I 0- p a d r ã o dos p r e ç o s d o f e i j ã o, e x p r e s s o em 

cruzeiro de 1992, por tonelada, defasado de quatro 

períodos distintos, com o objetivo de captar a 

Influência do risco de mercado na oferta de 

feijão; 

At -1 = área cultivada de feijão, no ano expressa em 1000 

h a; e, 

T = variável tendência, expressa em anos (T = 

1967, ... ,1992). 

Por sua vez, o modelo estatístico será: 

4 

At; = « + ~ (P 1hPFht + (i2hPMht + PlnPSht + 

+ P 4hPSAbt: + PSnPSSht + P6hPCPhe + 

+ J\7.tPPbt) + P,At-1 + J\IJT + Ut 
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É importante lembrar que as variáveis medidas em 

unidades monetárias têm quatro perfodos defasados 

distintos. Para PF, PM, PS, PSA, PSS ou pep, h = i indica a 

média dos preços nos quatro meses anterior ao plantio, h = 

2 o preço no mes anterior ao plantio, h = 3 indica o preço 

no mes da colheita anterior, para a mesma safra, e h = 4 a 

média dos preços no per(odo entre a colheita anterior e o 

mes do plantio. Para OP os va t ores de h i nd I cam que se 

trata do desvio-padrão dos preços do feijão nos três meses 

anteriores ao plantio (h = i), nos quatro meses anteriores 

ao plantio (h = 2), nos seis meses anteriores ao plantio (h 

= 3) ou nos nove meses anteriores ao plantio (h = 4). 

Logo, a correspondente equação estimada será: 

+ b ... z,PSAbt: + b'!tb!'SSbt: + b6bPCPnt: + 

+ b,zPPlJt ) + bSAt-l + bf) T 

A segui r são apresentados os sinais esperados 

para os coeficientes das variáveis: 

a) b1 > O I va r I a ç õ e s no p r e ç o d o f e i j ã o d e f a s a d o 

implicam variações no mesmo sentido na área 



7<:1 

cultivada de feijão em t: 

b) b~> O , devido às caracterfsticas de complementarledade 
<. 

dos produtos, variações no preço do ml lho 

defasado, induzem variações no mesmo sentido na 

área cultivada de feijão, no perlodo t: 

c) b3 < O , devido às caracterfsttcas de substituição 

entre os produtos, as variações no preço da 

soja defasado, Implicam varIações no sentido 

contrário da área cultivada de feijão, perfodo 

t; 

d) b4 < O , as variações no preço do sulfato de amônlo 

defasado, imp 11 cam var i ações no sent i do 

contrário da área cultivada com feijão, perlodo 

t; 

e) b5 < O , as variações no preço do superfosfato defasado, 

imp I i cam var i ações no sent i do contrár i o da área 

cultivada com feijão, no perlodo t; 

f) b6 < O , as var i ações no preço do c I oreto de potáss i o 

defasado, Impl icam variações no sentido 

contrário da área cultivada com feijão, no 

perfodo t; 

g) b7 < O , m a I o r I n s ta b I I i da d e no p r e ç o do d e f a s a do, 

I mp I I c am v a r i a ç Õ e s nos e n ti d o i n ver s o da 

cultivada de feijão, no perlodo t; 

f) O<bfl , pois, de acordo com o modelo, o ajustamento um 

período é uma fração do ajustamento a longo 



prazo. 

g) b9 > O , considerando que os efeitos causados 

sistemáticas estão relacionados com inovações 

tecnológicas, as quais promovem o aumento da 

área cultivada de feijão. 
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As hipóteses são testadas através do valor do t 

de Student, utilizado para determinar a slgnificãncla 

estatfstlca dos coeficientes das regressões. O teste F de 

Snedecor é utl I Izado para verificar a slgnlficancla 

estatrstlca das regressões obtidas. O grau de ajustamento 

das equações estimadas é medido pelo coeficiente de 

determinação múltipla R~ E também é verificado o teste de 

Ourbln-Watson (DW). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, os resultados são apresentados e 

discutidos sob os enfoques estatístico e econômico. 

Procurou-se utilizar, dentro do possrvel, as 

mesmas variáveis para as três safras analisadas. Segundo 

essa proposição, os modelos para a primeira e segunda 

safras deveriam conter dez variáveis básicas: área 

cultivada (AT); preço do feijão (PF); do milho (PM); da 

soja (PS); do sulfato de amônlo (PSA); do superfosfato 

simples (PSS); do cloreto de potássio (PCP); 

(DP); área cultivada defasada (ATi) e o 

terceira safra, contudo, as variáveis PM 

desvio-padrão 

tempo (T). Na 

e PS não foram 

consideradas por não apresentarem relação com AT. Para cada 

variável medida em unidade monetária, foram usados quatro 
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períodos defasados distintos, visando a maior flexibl I Idade 

dos modelos. E, foi utlli'2.ada como variável dependente, em 

todos os modelos, a área cultivada de feijão (AT), 

Partindo do modelo anal ítlco previamente 

estabelecido, foram estimadas pelo método de mínimos 

quadrados ordinários as equações de oferta do feijão, na 

forma logarrtmica e aritmética. As análises centraram-se na 

primeira especificação por, salvo al~umas exceções, ser 

qualitativamente superior à segunda. 

Devido às I imitações na obtenção das informações, 

as matrizes mostraram-se com tamanhos diferentes. Para o 

Estado de São Paulo foram estimadas equações para as três 

safras. Na 1ª e 2ª safras as matrizes foram constituídas 

por 27 linhas (anos) e 31 colunas (variáveis) e na 3ª safra 

obteve-se uma matriz 15x23. Para os Estados do Paraná e 

Minas Gerais, os mais prejudicados pela falta de dados, 

estimaram-se quatro equações, sendo duas para a 1ª safra, a 

partir de matrizes 2Dx19, e outras duas para a 2ª safra, 

com matrizes 18x19 (ver Anexos, A.1 a A.7). 

Através dessas matrizes procurou-se obter uma 

equação coerente do ponto de vista estatfstlco e econômico, 

para as safras nos respectivos estados. Dado que as 

equações deveriam conter pelo menos uma vez cada variável 
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básica, o Estado de São Paulo teria três matrizes: duas de 

tamanho 27x10 para a 'ª e 2ª safras; e, outra de 15xB para 

a 3ª safra. Minas Gerais e Paraná, por sua vez, teriam duas 

matrizes cada um, sendo uma de dimensão 20x7 (1ª safra) e a 

outra 18x7 (2ª safra). Depois de várias combinações/ 

entretanto, decidiu-se pela retirada de variáveis cujo 

comportamento não estava adequado ao modelo proposto. 

Os resultados obtidos para as regiões estudadas 

são apresentados e comentados a seguir. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Nas equações estimadas para São Paulo houve 

problemas com as variáveis preço do sulfato de amônio 

(PSA), do superfosfato slmpl es (PSS) e do cloreto de 

potássio (pep). Da primeira safra foram excluldas duas 

variáveis, PSA e PSS, que ai ém de não mostrarem efeito 

significativo, apresentaram correlação elevada, entre si e 

com outra variável do modelo (pep). Da segunda safra, 

retlrou-sc a variável preço do cloreto de potássio (pep), 

pelo mesmo motivo. E, da terceira safra, exclulram-se, 

também, os preços do superfosfato simples (PSS) e do 

cloreto de potássio (pep). 
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Acredita-se que o fato de os coeficientes dos 

preços dos adubos não serem estatisticamente diferentes de 

zero decorre, em parte, das características de cultura 

secundária que são atribuídas ao feijão da 1ª e 2ª safras. 

Nestas, a produção é geralmente em regime de consórcio com 

outra cultura. Isso faz com que os produtores respondam 

menos Intensamente aos preços de alguns fatores que não são 

exclusivos do feijão. A questão pOde estar associada, 

também, ao baixo percentual que os adubos selecionados 

representam na composição dos ítens que formam os custos 

variáveis de produção daquela cultura. 

Com relação à segunda safra paul ista foram 

retiradas, também, as variáveis preço da soja (PS) e o 

desvio-padrão dos preços do feijão (OP), que além de se 

apresentarem não-significativas tornavam o modelo multo 

fraco. Isto, talvez se justifique pelo fato de o feijão da 

segunda safra ser, frequentemente, denominado de o "mais 

tradicional" • onde grande contingente de pequenos 

produtores plantam visando ao auto-consumo. Inclusive, dão 

pouca Importância, ao risco da mosca branca da soja e à 

Instabi I idade do preço do produto. 

Para a terceira safra, outra variável que não se 

apresentou satisfatoriamente foi a tendência (T). Esta 

mostrou correlação multo elevada com a área cultivada 
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defasada (AT1), indicando, portanto, a presença de 

multlcollnearldade na equação estimada. Isso, apesar de não 

levar a estimadores tendenciosos, faz com que as 

estimativas sejam altamente imprecisas, resultando em 

fracos testes de hipóteses sobre os parâmetros (Kmenta, 

1988). Deve-se levar ainda em consideração, que o aumento 

da produção na terceira safra esta fortemente condicionado 

à variação da área Irrigada e isso pode exigir investimento 

elevado como, por exemplo, para o sistema de i rrigação com 

P I vot centra I. 

As correlações entre as variáveis Incluídas nas 

equações estimadas para São Paulo podem ser observadas nos 

Anexos A.8, A.9 e A.l0. qestaca-se o coeficiente de 

correlação entre a área cultivada (AT) e a área cultivada 

defasada (ATO. Os outros são baixos, indicando a ausência 

de problemas de multlcollnearldade entre as variáveis 

explanatórlas. 

, 
Os coeficientes de determinação (R~ das equações 

estimadas para São Paulo são elevados, indicando que, em 

média, das três safras, cerca de 80% das modificações da 

área cultivada podem ser explicadas pelas variáveis 

presentes. Os valores do teste "F" apresentam-se altamente 

significativos, mostrando que os modelos de regressão 

ajustam-se bem aos fenômenos estudados. E, uma vez que os 
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resultados dos testes de Ourbl n-Watson (OW) ficaram multo 

próximos de 2,0, depreende-se que não existem problemas de 

auto-correlação nos resíduos das equações estimadas (Tabela 

3.1) . 

é necessárIo destacar que no estudo da oferta de 

um determinado produto o maior interesse estã na obtenção 

de coeficientes de preços altamente significativos. Nesse 

contexto, o presente estudo mostra resultados satisfatórios 

pois, à exceção do preço do cloreto de potássio (PC~), na 

'ª safra e da tendência (T) na 2ª safra, as demais 

variáveis mostraram coeficientes significativos. 

o coeficiente da variável tendência (T), na 

primeira safra, em São Paulo, apresentou sinal positivo, 

indicando que a área cultivada de feijão apresentou baixo 

crescimento no per íodo anal isado. 

A variável 

(AT1) conf I rmou sua 

área cultivada defasada de um ano 

Importância neste tipo de estudo, 

apresentando coeficientes sempre significativos ao nível de 

1% de probabi I Idade. Esse resultado evidencia que o 

ajustamento da oferta não é Imediato, ou seja, que a área 

cultivada no curto prazo é diferente da área cultivada no 

longo prazo. 
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3.1.: R~sPosta da Area Cultivada de Feijao as Variacors de Precos para o Estado de Sao Paulo, segundo a Safra 1/. 

Coeficientes 
Equa- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- R2 DI/ F 
CiO Constante Ali rr3 pr4 PK2 PSl F'SA3 PSM PSS2 PCP4 DP2 DP3 T 

(l) -5,45 ',47 ',33 ',7' -',43 -','7 -',21 .,m .,72 2,39 6,88 
(2,8t) (2,44) (2,65) H,79) (-',27) (-3,13) (',90 r9,'9J 
[9,.n [I,'1l [',en [','4] [',39J [',.91 [.,19) 

(2) -1.887,3' ',51 ',984 ','5 -',.2 -',003 -.,'2 .,57 9,7. 2,39 6,34 
(3,m (1,68) (2,55) (-1,79) H,3.) (-2,67) (.,55) [',.el 
[',eu [','51 [','U [9,'4) [',38] [9,eU [9,29J 

(1) -2,31 ',54 ',29 ',67 .,18 -.,57 ',881 .,79 1, 91 12,36 
(1,57) (2,53) (4,47) (1,53) (-2,99) (.,411 [',.e] 
te,'U ["'0 re,"] [I,'7J [','.) [',34J 

(2) -716,75 t,6. ',ee2 ','5 ',91 -9,'3 9,36 .,89 1,94 13,32 
(5,24) (1, 98) (4,71) <1,37) (-2,91) (',471 [',8IJ 
[',teJ re,'3J r',elJ [',.9J [',.9J [',32J 

(1) ',93 ',68 ',74 -.,84 -',11 8,76 2,8' 7,99 
(3,24) (2,83) (-2,37) H,12) [',8IJ 
(',.U r',.n [e, .2J [.,14J 

(2) 54,16 ',62 ',095 -M2 -',.06 .,78 1,55 8,78 
(3,89) (3,39) (-2,69) <-1,57> r.,'eJ 
[','il (9,eU [','lJ [','7] 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fonte: dados do estudo 

~I os per iodos que serviral de base para os calculos sao: 1966-92 para a la.safra; 1966-92 para a 2a.safra; e, 1978-92 para a 3.safra 

Kobs: Os nUleros nos parenteses sao os valores t de Student e n05 colchetes as probabilidades de o valor de t ser superior 
, ao calculado, sob a hipotese de nulidade (teste unilateral); 

As equacoes (1) repesental a especificacao linear nos logaritlos das variaveis e as equacoes (2) representai a especificacao linear 
nas vuiaveisl 
Atl, area'cultivada de feijao defasada de UI ano; 
PF3, preco real do feijao no les da colheita anterior, na mesma safra; 
PF4, l!!dia dos precos reais do frijao no periodo entre a colheita anterior r o les de plantio; 
PK2, preco real do lilho no .es anterior ao Irs dr plantio; 
PS1, Irdia dos precos reais da soja nos quatro lesrs antrriores ao Irs de plantio; 
PSA3, preco real do sulfato de aMORio no le; da colhrita anterior na lesma safra; 
PSA4, ledia dos precos reais do sulfato de alonio no periodo entre a ultila colheita e o les de plantio; 
PSS2, preco real do suprrfosfato siMples no les anterior ao les de plantio; 
PCP4, ledia dos precos reais do cloreto de potassio no prriodo entre o les da colheita anterior e o les de plantio; 
DP2, desvio-padrao dos prrcos reais do feijao nos quatro leses anterior ao les de plantio; 
DP3, desvio-padrao dos precos reais do feijao nos seis leses anteriores ao les de plantio; 
T, variavel tendencia; 
R2, coeficiente de detrrlinacao; DI/, trste de Durbin-I/atson; r, teste dr Snedecor. 
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As elasticidades de ajustamento da área de feijão 

(,), para as três safras paul istas, foram decrescentes. 

Isto Indica que 53% (1ª safra), 46% (2ª safra) e 32% (3ª 

safra) das variações da área cultivada desejada no longo 

prazo são concretizadas no primeiro ano. Por outro lado, os 

períodos de convergência das áreas cultivadas para o 

equll íbrlo de longo prazo <. = 0,95) são crescentes, caso 

os preços permaneçam no novo nível. Para a primeira safra 

são 4 anos, para a segunda são 5 anos e para a terceira 8 

anos. Isso indica que os produtores mais tecnificados 

enfrentam maiores restrições no mercado para alterar sua 

estrutura de produção do que aqueles menos tecniflcados 

(Tabela 3.2). 

Os parâmetros estimados nas formas logarítmicas 

podem ser diretamente Interpretados como elasticidades de 

curto prazo. Na Tabela E.2 encontram-se, também, as 

elasticidades de longo prazo para as diversas variáveis. 

As elasticidades da área cultivada com relação 

aos preços do feijão (PF3 e PF A) mostram 
"! 

como destaque a 

terceira safra paulista. Coeteris paribus, acréscimos de 

10% nos preços do feijão Impt i carão, no curto prazo, 

aumentos de 3,3% (1ª safra), de 2,0% (2ª safra) e de 7,4% 

(3ª safra) na área cultivada. No longo prazo os aumentos na 

área cultivada serão, respectivamente, 6,2%, 4,3% e 23,1%. 



Tabela 3.2.: Coeficientes das Elasticidades de Curto e longo Prazos Estimados para o 
Estado de Sao Paulo, segundo a safra de feijao 1/. 

Elasticidade em Relacao a 
Safra ----------------------------------------------------------------- b 

PF3 PF4 PHê PSl PSA3 PSA4 PSS2 PCP4 DP2 DP3 (2/) 

1a.SAFRA 

C.P. 
L.P. 

2a.SAFRA 

C.P. 
L.P. 

3a.SAFRA 

C.P. 
L.P. 

O,33 
O,62 

0,20 
0,43 

0.74 
2.31 

Fonte: dados do estudo 

O,70 -O,43 
1,32 -0,S1 

0,67 
1,46 

1/ forla logaritlica das variaveis. 

0,18 
0,39 

-0.84 
-2,63 

-0,57 
-1.24 

2/ elasticidade de ajustalento das equacoes estimadas. 

-O,07 -O,21 
-0,13 -0,40 

3/ per iodo de telpo (ano) necessario para cOlpletar 95X do ajustalento. 

O,53 

0,46 

-0,11 0,32 
-0.34 

Notas: PF3, preco real do feijao no mes da colheita anterior, na mesma safra; 
PF4, ledia dos precos reais do feijao no período entre a colheita anterior e 

o les de plantio; 
PM2, preco real do lilho no les anterior ao les de plantio; 

t 
(3/) 

5 

8 

PSl, media dos precos reais da soja nos quatro meses anteriores ao mes de plantio; 
PSA3, preco real do sulfato de alonio no mes da colheita anterior na leSla safra; 
PSA4, ledia dos precos reais do sulfato de amonio no per iodo entre a ultima colheita 

e o les de plantio; 
PSS2, preco real do superfosfato simples no les anterior ao mes de plantio; 
PCP4, media dos precos reais do cloreto de potassio no período entre o mes da 

colheita anterior e o les de plantio; 
DP2, desvio-padrao dos precos reais do feijao nos quatro meses anteriores 

ao les de plantio; 
DP3. desvio-padrao dos precos reais do feijao nos seis meses anteriores ao 

mes de plantio; 

84 
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Os valores Indicam a existência de sensibi I idade dos 

produtores de feijão em relação à alterações nos preços do 

produto. Os coeficientes, exceto da 3ª safra no longo 

prazo, Indicam uma função Inelástlca, Isto é, os aumentos 

nos preços do feijão resultarão em acréscimos menos que 

proporcionais nas áreas cultivadas. 

As diferenças entre esses coeficientes pOdem ser 

explicadas quando considerados os nfvels tecnológico e 

econômico do grupo de produtores de feijão envolvidos em 

cada safra. Na terceira safra, por exemplo, no geral, a 

produção é real fzada por pequeno número de produtores 

altamente tecnlflcados que praticam uma agricultura 

especializada e respondem, mais Intensamente, às variações 

dos preços. 

As elasticidades da área cultivada de fei jão em 

relação aos preços do mi lho ( P~ ), p a r a a 
~ 

primei ra e 

segunda safras, apresentam-se como as mais elevadas entre 

os parâmetros estimados para São Paulo. Seus coefIcientes 

têm sinais positivos, conforme estabelecido a prlori e são 

altamente srgnlflcatlvos. As elasticidades de longo prazo 

são superiores à unidade, Identificando uma oferta 

elástica, ou seja, os aumentos nos preços do mi lho podem 

resultar Incrementos mais que proporcionais nas áreas 

cultivadas de feijão. Os resultados evidenciam o caso em 
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que o feijão cultivado nessas safras é uma cultura 

secundária, pois é muito comum adotar o sistema de plantio 

consorciado à cultura do milho. 

o coeficiente da variável preço da soja (P~:p, na 

primeira safra, em São Paulo, apresentou sinal negativo e 

estatisticamente significativo, comprovando que se trata de 

produto substituto na produção. O valor do coeficiente, 

coeteris paribus, que um aumento de 10% no preço da soja 

provoca reduções na área cultivada de feijão da ordem de 

4,3% a curto prazo e de 8,'% a longo prazo (Tabela 3.2). 

Quanto aos coeficientes do preço do cloreto de 

potássio (PCP~ e do sulfato de amônio (PSA 4)' na 1ª e 3ª 

safras, respectivamente, apresentam-se negativos, conforme 

o esperado. Os valores são inferiores à unidade, exceto na 

terceira safra no longo prazo. Isto pode ser justificado 

pelo sulfato de amônio constituir um dos principais ítens 

que compõem os custos de produção do feijão da terceira 

safra. 

Para a segunda safra, verifica-se que ficaram na 

equação duas variáveis relativas a Insumo: o preço do 

sulfato de amônio (PSA:r e do superfosfato simples (PSS 2). O 

coeficiente da primeira variável, apresenta nível de 

signlflcâncla de 7% de probabl I idade e revela sinal 
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positivo, Inverso ao determinado na teoria. Entretanto essa 

variável não pode ser retirada, pais o ajuste do modelo 

fica substancialmente preJudicado. Por sua vez, o 

coeficiente da segunda (PSS~ , 
t. 

além de ter o sinal 

negativo, coerente com a teoria, apresenta-se três vezes 

maior, sendo a elasticidade maior que um no longo prazo. 

Pode-se obter uma estimatIva da elasticidade da 

área cultivada de feijão em relação aos preços dos adubos, 

somando 05 coeficientes de PSA3 e PSS ~ Dessa forma, obtem

se uma elasticidade para a 2ª safra, em São Paulo, da ordem 

de 0,39 a curto prazo e de 0,85 a longo prazo, predominando 

o sinal negativo. 

As estimativas das elasticidades da área 

cultivada em relação ao desvio-padrão do preço do feijão 

(OR, e 
<. 

OP 3 ), são negativas, conforme o esperado, e 

estatisticamente significativas. Coeteris parlbus, um 

aumento de 10% no desvio-padrão dos preços do feijão 

provocará reduções de 2,1% e 1,1% na área cultivada a curto 

prazo e de 4,0% e 3,4% na área cultivada a longo prazo, 

respectivamente, para a primeira e terceira safras. 
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ESTADO DO PARANÁ 

Lembrando que para este estado não constam as 

Informações referentes aos adubos, os modelos para as 

primeira e segunda safras ficaram reduzidos a sete 

variáveis: AT (área cultivada); PF (preço do feijão); PM 

(preço do ml lho); PS (preço da soja); OP (desvio-padrão dos 

preços do feijão); AT1 (áreu cultivada defasada de um ano); 

e, T <tendência). Entretanto, devido.a problemas de 

multicollnear/dade a variável tendência (T) foi retirada, 

posteriormente, das duas safras. 

As correlações simples entre as variáveis 

envolvidas nas equações estimadas para o Estado do Paraná, 

não acusam a presença de multicol inearidade. Estas podem 

ser verificadas nos Anexos A.11 e A.12. 

Os coeficientes das elasticidades que compõem a 

equação da primeira safra, apresentam-se em nlveis 

significativos e com os sinais esperados. No entanto, não 

foram suficientes para expl icar grande parte das variações 

na área cultivada de feijão, já que o coeficiente de 

determinação <R~ não chegou a 50%. O valor do teste de 

Ourbin-Watson <OW) apresentou-se não significativo e Igual 

a 2,4. O teste nF n foi significativo, indicando que o 

modelo de regressão ajusta-se bem ao fenômeno estudado 
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(Tabela 3.3>. 

Para a segunda safra, ao contrário, o poder 

explicativo da equação estimada é bastante elevado. Em 

torno de 90% das variações da área cultivada podem ser 

explicadas com as variáveis presentes. o valor do OW é 

muito próximo de 2,0 e o do teste "F n é altamente 

significativo. Entretanto, nessa safra, os coeficientes das 

va r I á v e I 5 P r e ç o d o f e i j ã o (P F \) e do de s v i 0- p a d r ã o (O P ,) . ~ 

revelam-se não-significativos. Isso traduz-se em baixa 

sensibilidade da área cultivada (AT) a estas variáveis, no 

perfodo considerado. A produção voltada principalmente para 

o auto-consumo ta I vez exp I i que esse resu I tado. Sabe-se que 

nesse sistema o produtor responde menos Intensamente aos 

estímulos dos preços. 

As elasticidades de ajustamentos da área (Il), nas 

duas safras, são respectivamente de 0,65 e 0,32. Isto é, na 

primeIra safra, 65% da variação da área cultivada desejada 

a longo prazo ajustam-se no primeiro ano. Para a segunda 

safra essa proporção é de 32%. Calculados os perfodos em 

que se efetuariam 95% do ajuste total da área cultivada 

para o equllfbrio de longo prazo (. = 0,95), caso os preços 

permaneçam no novo nível I obtém-se cerca de 3 anos para a 

'ª safra e 8 anos para a 2ª safra. Percebe-se que a 

magnitude do coeficiente da segunda safra do Paraná é iqual 

a ver I f I c a d a na t e r c e I r a s a f r a pau I 1st a. D e c e r t a f o r ma, 
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Tabela 3.3.: Resposta da Area Cultivada de Feijao as Variacoes dos Precos para o Estado do Parana, segundo a safra 1/. 

Coeficientes 
Safra Equa- --------------------------------------------------------------------------- R2 DW F 

cao Constante ATi PFl PF3 PH2 PS2 PS3 DP2 DP3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ia. SAFRA 

--------- (1) 1,12 0,35 0,16 0,22 -0,14 -0,05 .,45 2,37 
(1,44) (1,96) (1,63) (-1,14) (-1,37) 
[.,.9) [0,03] [0,.63 [0,14) (.,1.] 

(2) 292,27 .,4. .,01 0,07 -0,02 -.,03 0,44 2,53 
(1,74) (1,67> (1,36) (-0.87> (-1,32) 
r0,051 [0,06] r0,lel [0,ê01 [0,101 

2a.SAFRA 
--------- (I) -3,19 .,68 0,11 .,91 -0,35 -0,06 .,86 2,13 

(2,49) (0,46) <1,8U (-1,35) (-0,36) 
[8,0U [0,32) (.,.53 [0,101 [0,36) 

(2) -24,37 0,71 0,00.2 .,.5 -.,.1 -0,01 0,88 2,39 
(3,89) (0,.9) (2,1.) (-1,55) (-0,43) 
r0,.01 [.,46] [.,.33 [0,.71 [0,43J 

Fonte: dados do estudo 

1/ os períodos que serviram de base para 05 calculas sao: 1973-92 para a ia.safra; e, 1975-92 para a 2a.safra 

Notas: 05 numeras nos parenteses sao os valores t de Student e nos colchetes as probabilidades 
de o valor de t ser superior ao calculado, sob a hipotese de nulidade (teste unilateral); 
As equacoes (1) representam a especificacao linear nos logaritmos das variaveis e as equacoes (2) 
representai a especificacao linear nas variaveis; 
ATi, area cultivada defasada de UI ano; 
PF1, media dos precos reais do feijao nos quatro leses anteriores ao mes de plantio; 
PF3, preco real do feijao no mes da colheita anterior, da mesma safra; 
PH2, preco real do milho no mes anterior ao mes de plantio; 
PSê, preco real da soja no les anterior ao mes de plantio; 
PS3, preco real da soja no mes da colheita anterior, na mesma safra; 
DP2, desvio-padrao dos precos reais do feijao nos quatro meses anteriores ao mes de plantio; 
DP3, desvio-padrao dos precos reais do feijao nos seis meses anteriores ao mes de plantio; 
R2, coeficiEnte de determinacao; DIrI, teste de Durbin-Watson; F, teste de Snedecor. 

2,3. 
r0,10J 

2,24 
[0,11) 

14,63 
[0,00] 

18,12 
[0,.0) 
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mesmo estando em regiões diferentes e supostamente 

pertencentes a padrão tecnologlcos distintos, os produtores 

dessas safras reagem multo semelante às variações nos 

preços (Tabela 3.4). 

Os coeficientes de elasticidade da área cultivada 

com relação aos preços do fei jão (PFi e PF 3 ) para o Paraná 

são baixos comparados aos de São Paulo. Coeteris paribus/ 

acréscimos de 10% nos preços do feijão provocarão aumentos 

de ',6% ('ª safra) e de ',1% (2ª safra) na área cultivada a 

curto prazo e a longo prazo aumentos de 2,5% e de 3,4% 

respectivamente. Os valores indicam baixa sensibilidade da 

área cultivada de feijão, nas 'ª e 2ª safras no Paraná, aos 

preços do produto. Caracter I za-se como uma oferta 

Inelástlca, ou seja, os aumentos nos preços do feijão 

resultarão em acréscimos menos que proporcionais na área 

cultIvada. 

Os coef I c I entes dos preços do mi lho (PM,) e da 
~ 

soja (PS2 e PS3 ), são significativos e apresentam sinais 

condizentes com a teoria. Esses resultados confirmam que 

essas variáveis Influenciam indiretamente a área cultivada 

de feijão. No caso, o milho é produto complementar enquanto 

a soja é substituta. Nota-se que o valor absoluto das 

elasticidades é maior para a 2ª safra, apresentando-se como 

uma função elástica no longo prazo, com destaque para preço 



Tabela 3.4.: Coeficientes das Elasticidades de Curto e longo Prazos Estilados para o 
Estado do Parana, segundo a safra de feijao lI. 

Elasticidades el Relacao a 
Safra 

PF1 PF3 PH2 PSê PS3 DPê 

ia.SAFRA 
----------

C.P. e,16 e,ê2 -&,14 -e,0S 
L.P. e,25 e,34 -0,22 -0,eS 

2a.SAFRA 
----------

C.P. 0,11 0,91 -0,35 -0,06 
L.P. 0,34 2,84 -1,09 -0,19 

Fonte: dados do estudo 

11 forla logarítlica das variaveísi 
21 elasticidade de ajustalento das aquacoes estiladas; 
31 periodo de telpo (ano) necessario para cOlpletar 95X do ajustamento; 

Notas: PFt, ledia dos precos reais do feijao nos quatro meses anteriores 
ao Bes de plantio; 

b 
(ê/) 

0,65 

0,32 

PF3, preco real do feijao no .es da colheita anterior, na testa safra; 
PH2, preco real do Bilha no les anterior ao les de plantio; 
PS2, preco real da soja no les anterior ao tes de plantio; 
PS3, preco real da soja no les da colheita anterior, na leSla safra; 
DP2, desvio-padrao dos precos reais do feijao nos quatro leses anteriores 

ao les de plantio; 
DP3, desvio-padrao dos precos Teais do feijao nos seis leses anteriores 

ao les de plantio; 

t 
(3/) 

3 

8 

92 
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do milho. Isto sugere que a baixa sensibilidade da área 

cultivada (AT) em relação ao preço do feijão (PF!), 

constatada anteriormente, é compensada pela e x t I' ema 

sensibilidade de AT ao preço do milho (P~), 
c.. 

devido à 

utilização do sistema de consórcio entre o fel jão e o 

milho. 

Quanto às variáveis desvio-padrão (OP3 e OP'l)' em 
t.. 

ambas as safras, os coeficientes têm sinais negativos, como 

estabelecido a prlorl. As funções são inelástlcas, captando 

a baixa sensibilidade da área cultivada de feijão no Paraná 

em relação às Instabl I Idades dos preços do produto, no 

per lodo ana I I sado. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Da mesma forma como ocorreu para o Estado do 

Paraná, as equações estimadas para as duas safras de Minas 

Gerais não contém as variáveis preços dos adubos. Logo, os 

modelos foram compostos de sete variáveis; AT <área 

cultivada); PF (preço do feijão); PM (preço do milho); PS 

(preço da soja); OP (desvio-padrão dos preços do felj8o); 

AT1 (área cultivada defasada); e, T (tendência), Devido a 

problemas de coeficientes não significativos e 

multlcollnearldade, foram retiradas as variáveis tendência 
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(T) , da pr Ime i ra e segunda, e o preço da soja (PS) da 

p r I me I r a s a f r a . 

Os coeficientes das variáveis desvio-padrão 

(013), na primeira safra e preço da soja (PS~), 
t. 

na segunda 

safra, revelam-se não significativos. Isso índica a baixa 

sensibilidade da área cultivada de feijão, em Minas Gerais, 

em relação à Instab! I Idade dos preços da cultura e ao preço 

da soja. 

Nas correlações simples entre as variáveis das 

eQlluI;ÜC\5 cotlmadas para o Estado de Minas Gerais nota-se 

que os maiores valores apresentam-se entre PM e PM~, na , ~ 

primeira safra e entre AT1 e AT na segunda. Estas podem ser 

observadas nos Anexos A.13 e A.14. 

O poder explicativo da equação estimada para a 

primeira safra é ba I x o, indicando que as variáveis 

presentes explicam apenas 51~ das variações na área 

cultivada de feiJão. Na segunda safra, o resultado obtido é 

maior que no caso anterior, pois o modelo capta 80% das 

variações. Para ambas as safras, os valores dos testes de 

Ourbln-Watson (OW) mostram-se não-significativos, próximos 

de 2,0. E, os testes HF n são altamente significativos, 

revelando que os modelos representam satisfatoriamente os 

fenômenos estudados (Tabela 3.5). 



Tabela 3.5.: Resposta da Area cultivada de Feijao as Variacoes dos Precos para o Estado de Hinas Gerais, segundo a safra 1/. 

Coeficientes 
Safra Equa- ---------------------------------------------------------------------------------- R2 

cao Constante Al1 PF3 PF4 PHl PH2 PH3 PS2 Df'i DP3 

la.SAFRA 
-------.- (i) 2,31 0,40 0,49 -1,47 0,82 -e,03 0,51 

(2,70 (2,45) (-2,51> (2,00) (-0,40 
[0,01J [0,01) [0,01) [0,03) [0,34] 

(2) 179,69 .,43 .,01 -0,21 0,14 -0,001 0,62 
(3,50) (2,13) (-2,52) (2,e6) (-0,e4) 
re,001 r0,031 r0,01] r0,03] [O,48] 

2a.SAFRA 
--------- (1) -1,05 0,41 0,27 0,17 -0,e2 -e,04 0,8e 

(é!, 24) (2,22) (1,30) (-0,22) (-O,95) 
[0,023 [0,02] [0,11) (0,42] (0,18J 

(2) 46,14 0,45 0,01 0,03 0,002 -0,001 0,74 
(2,62) <1,75) (1,29) (0,16) (-0,0S) 
[O,O1] [0,05] [0,11J [0,43J [0,471 

Fonte: dados do estudo 

1/ os per iodos que serviraa de base para os calculos sao: 1973-92 para a ia.safra; e, 1975-92 para a 2a.safra 

Notas: Os numeros nos parenteses sao os valores t de Student e nos colchetes as probabilidades de o valor 
de t ser superior ao calculado, sob a hipotese se nulidade (teste unilateral); 
As equacoes (1) representai a especificacao linear nos logaritlos das variaveis e as (2) representai a 
especificacao linear nas variaveis. 
ATi, area cultivada defasada de UI ano; 
PF3, preco real do feijao no tes da colheita anterior da tesma safra; 
PF4, media dos precos reais do feijao do per iodo entre a ultima colheita e o mes de plantio; 
PK1, ledia dos precos reais do tilho nos quatro teses anteriores ao mes de plantio; 
PH2, preco real do milho no mes anterior ao les de plantio; 
PK3, preco real do lilho no mes da colheita anterior da testa safra; 
PS2, preco real da soja no mes anterior ao mes de plantio; 
DPl, desvio padrao dos precos reais do feijao nos tres leses anteriores ao ae; de plantio; 
DP3, desvio-padrao dos precos reais do feijao nos seis meses anteriores ao mes de plantio; 
R2, coeficiente de deter.inacaoi DW, teste de Durbin-Watson; F, test~ de Snedecor. 

DW F 

2,23 2,91 
[0,05) 

2,21 4,51 
[0,011 

2,0e 9,77 
[0,.0J 

2,e0 6,95 
[0,003 
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As elasticidades de ajustamento da área <li), para 

as duas safras, no Estado de Minas Gerais, são praticamente 

Iguais: 0,60 e 0,59. Isso indica que, cerca de 60% da 

variação da área cultivada desejada de longo prazo é 

realizada no primeiro ano. Em decorrência, o período em que 

se realiza 95% do ajuste para o equilíbrio de longo prazo 

<. = 0,95), caso os preços permaneçam nos novos nfveis, 

está em torno de 3 anos (Tabela 3.6). 

As elasticidades-preço da oferta (PF4 e PF 3) são 

relativamente moderadas, comparadas aos demais 

coeficientes. Coeteris paribus, acréscimos de 10% nos 

preços do feijão provocarão aumentos de 4,9% (li safra) e 

de 2,7% (2ª safra) na área cultivada a curto prazo e 

aumentos de 8,2% e de 4,6% na área de longo prazo, 

respectivamente. Esses valores Identificam uma função 

Inelástlca com a presença de sens i b i II dade da área 

cultivada de feijão aos preços do produto. 

Na equação estimada para a primeira safra existem 

duas variáveIs preços do milho (PM1 e PM 2). Os coeficientes 

são significativos aos níveis de 1% e 3%, respectivamente. 

O primeiro (PM~ apresentou sinal negativo, Indicando que 

os produtos são substitutos; o o u t r o ( P M'l ) , 
t. 

com sinal 

positivo, afirma que feijão e milho são complementares. Os 

valores das elasticidades mostram 



Tabela 3.6.: Coeficientes das Elasticidade de Curto e Longo Prazos Estilados para o Estado de 
Hinas Gerais, segundo a safra de feijao 1/. 

Elasticidades em Relacao a 
Safra 

PF4 PH1 PH3 DPl DP3 
b 

(2/) 
t 

(3/) 

ta.SAFRA 
-----------

C.P. 0,49 -1,47 0,82 -0,03 0,60 
l.P. e,S2 -2,45 1,37 -e,e5 

2a.SAFRA 
-----------

C.P. .,27 .,17 -0,e, -e,04 .,59 
l.P. .,46 .,29 -e,03 -e,e7 

Fonte: dados do estudo 

f/ forma logarítlica das variaveis; 
2/ elasticidade de ajustamento das aquacoes estimadas; 
3/ periodo de tempo (ano) necessario para cOlp)etar 95X do ajustalento; 

Notas: PF3, preco real do feijao no mes da colheita anterior da lesma safra; 
PF4, ledia dos precos reais do feijao do periodo entre a ultila colheita e o les 

de plantio; 
PH1, ledia dos precos reais do lilho nos quatro leses anteriores ao tes de plantio; 
PH2, preco real do milho no les anterior ao .es de plantio; 
PH3, preco real do milho no .es da colheita anterior da mesla safra; 
PS2, preco real da soja no mes anterior ao les de plantio; 
DPl, desvio padrao dos precos reais do feijao nos tres meses anteriores 

ao les de plantio; 
DP3, desvio-padrao dos precos reais do feijao nos seis leses anteriores 

ao IeS de plantio; 
R2, coeficiente de deterlinacaoi DW, teste de Durbin-Watsoni F, teste de Snedecor. 

3 

3 

97 
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que a área cultivada com feijão é multo sensível aos preços 

do milho, sendo uma função Inelástlca apenas no curto prazo 

para a primeira safra. 

Uma estimativa da elasticidade da área cultivada 

c om f e I j ã o em r e I a ç ã o a o p r e ç o dom I I h o P o d e 5 e r o b ti da 

somando 05 coef i c i entes de PMi e PM 2' Essa soma é negat I va, 

o que significa existir uma relação de substituição entre 

os produtos. Ou seja, coeteris paribus, acréscimos de 10~ 

nos preços do ml lho podem resultar em reduções de 6,5~ na 

área cultivada de feijão no curto prazo e de 10,8% no longo 

p r a z o. Iss o o c o r r e 5 e os p r e ç o s dom I I h o a p r e 5 e n t a r e m- se 

multo mais vantajosos em relação ao do feijão, pois a área 

cultivada de ml lho solteiro aumentará em detrimento a de 

consorcio milho x feiJão. 

Na segunda safra, o coeficiente da variável preço 

do milho (P Mj, é me n o r que o da p r I m e I r a s a f r a . Apresenta 

sinal positivo, compatfvel com o estabelecido a prlorl, 

encontrando-se na faixa Inelástlca da função: aumentos nos 

preços do milho Implicarão aumentos menos que proporei onals 

na área cultivada de feijão. 

o u a n t o à va r I á v e I d e s v I 0- p a d r ã o (O P1) nas e g u n d a 

safra, o coeficiente tem sinal negativo, condizente com o 

estabelecido a priori. Seu valor é pequeno, comparado às 



99 

outras elasticidades, Indicando, para a segunda safra 

mineira, baixa sensibIlidade da área cultivada de feijão em 

relação à Instabl I Idade dos preços do produto, no perfodo 

analisado. 

Na média geral, com exceção do Estado do Paraná, 

os coeficientes de elasticidade da oferta do feijão 

estimados neste estudo são maiores que os obtidos por 

outros autores (Tabela 3.7). 

Entre outras razões, como mUdançãs nas 

carUGterfstlcas da produção, acredita-se que as diferenças 

principais são devidas as mudanças na metodologia. Dentre 

elas devem ser ressaltadas: a) Inclusão dos preços de 

culturas complementares e substitutas ao feijão; b) 

utl I Ização de vários perrodos defasados para uma mesma 

variável explicativa; c) consideração de cada safra do 

f e I j ã o I n d I v I d u a I me n te; e, d) a n á I i s e I i m i ta d a a p e nas as 

principais regiões produtoras da cultura. 

Parece que o menor nfvel de agregação dos dados 

contribuiu decisivamente para a qual Idade dos resultados 

dessa análise da estrutura da oferta do fel jão 



Tabela 3.7.: Coeficientes de Elasticidades-Preco da Oferta do Feijao, 
Estimados por Diversos Autores 1/. 

----------------------------------------------------------------------
Elast icidades 

Autor Regiao Periodo ----------------------------
Estudado Curto longo Ajustamento 

Prazo Prazo (b) 
----------------------------------------------------------------------

Pastore Brasil 1945-65 .,1. .,11 .,86 

Pastore Hordestt 1945-65 .,03 0,05 0,56 

Pastou Centro-Sul 1945-65 .,03 0,10 ',32 

Pastort Sao Paulo 1949-66 .,37 0,37 1,0' 

To~ala e 
Pescar in Sao Paulo 1948-68 0,31 0,44 ',72 

Sevtr e 
Veiga Sao Paulo 1949-75 0,27 0,53 0,51 

(2) Sao Paulo 
------------
la.Safra 1966-92 .,33 0,62 0,53 

2a.Safra 1966-92 .,2. .,43 .,46 

3a.Safra 1975-92 .,74 2,31 .,32 

(2) Parana 
------------
ia.Safra 1973-92 .,16 .,25 .,65 

2a.Safra 1975-92 .,11 .,34 .,32 

(/2) H.Gerais 
----------
la. Safra 1973-92 0,49 0,82 0,60 

2a.Safra 1975-92 .,27 .,46 .,59 

----------------------------------------------------------------------
Fontt: ver reftrencias bibliograficas e tabelas do estudo 

1/ caracteristicas comuns a todos os estudos: a estimacao pelo 
.etodo dos minimos quadrados ordinarios; f, uso da area 
cultivada de feijao COlO variavel dependente. 

2/ resultados deste estudo 
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4. CONCLUSõES 

As equações estimadas evidenciam que as produções 

de feijão nos Estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais 

são sensfveis aos estfmulos dos preços. Ou seja, a forma 

pela qual os produtores de feijão percebem 

originadas do aumento e da diversificação 

basicamente o sistema de preços. 

as variações 

da demanda é 

são distinguidas três safras de feijão: "das 

águas" (primeira safra); "da seca" (segunda safra); e, "de 

Inverno" (terceira safra). 

o mode lo aJ ustado procura exp I i car as var I ações 

da área cultivada 

preços do feijão 

com feijão em cada safra em função dos 

(PF), do mi lho (PM), da soja (PS), dos 
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adubos (PI) e do desvio-padrão dos preços do feijão (OP). A 

área cultivada com feijão no ano anterior (AT1) é incluida 

entre as variáveis explanatórias da regressão, tendo em 

vista captar o mecanismo de ajustamento do produtor 

(permitindo obter elasticidades de curto e longo prazos). 

Com base nos valores dos coeficientes (elasticidades), 

pode-se ordenar as variáveis explanatórias que mostraram 

maiores Influências em cada região e para cada safra. 

a) PrimeIra safra 

São Paulo - PM, AT1, PS e PF; 

Paraná - AT1, PM e PF; 

Minas GeraIs - PM, PF e AT1; 

b) Segunda safra 
-------------

São Paulo - PM, PSS, AT1 e PF; 

Paraná - PM, AT1, PS e PF; 

Minas Gerais - AT1, PF e PM; 

c) Terceira safra 

São Pau I o - PSA, PF e AT1. 

Esses dados Já seriam suficientes para justificar 

as dificuldades de se tratar as questões referentes à 

produção brasileira de feijão de forma global e obter 

êxito. Soluções para os problemas envolvendo este produto 

em particular precisam levar em consideração os nfveis de 

desenvolvImento das regiões produtoras. Além das diferenças 

na disponlbl I Idade de capitais e nos níveis de conhecimento 
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tecnológico, existem diferenças marcantes no comportamento 

dos produtores de feijão. 

De acordo com o esperado, as elasticidades de 

longo prazo foram sempre maiores que as de curto prazo. 

Isto significa que os agricultores não alteram a produção 

Imediatamente após ocorrer uma variação dos preços, mas sim 

ao longo de um determinado período de tempo, que será 

definido conforme sua capacidade de reação. 

Segundo as elasticidades de ajustamento <,) 

estimadas, a velocidade com que os produtores, para cada 

safra, reagem as variações nos preços apresentam-se 

diferentes em cada estado. Na primeira safra, os valores 

estão bem pfóxlmos, entre 0,53 e 0,65, Indicando que o 

período de tempo necessário para o equi I Ibrio de longo 

prazo, para os produtores dos três estados são bem 

parecidas, entre 3 e 4 anos. 

diferenças são mais acentuadas, 

Para a segunda safra, as 

entre 0,32 e 0,59. Ou seja, 

os produtores paul istas necessitarão de cerca de 5 anos 

para efetivar a produção de longo prazo, os paranaenses em 

torno de 8 anos e os mineiros apenas 3 anos. Na terceira 

safra paulista, os produtores reagem como na 2ª safra do 

Paraná, Já que também precisam de oito anos para atingir o 

equlllbrlo de longo prazo. Isso sugere que existem diversos 
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graus de mobll idade dos recursos usados pelos produtores de 

feiJão, que são condicionados, entre outras coisas, pelas 

épocas de plantio adotadas e pelas regiões onde estão 

Instalados. 

Quanto aos quatro perfodos defasados e testados 

para o preço do feijão (PF), aquele que apareceu com mais 

freqUencia nas equações estimadas foi o P~, ou seja, o 

preço do feijão verificado na colheita anterior. Esse fato 

confirma que a maioria dos produtores toma as decisões de 

plantio com base em expectativas formadas a partir de 

resultados obtidos em safras anteriores. Entretanto, o 

Indicador que resultou nos coeficientes mais elevados foi o 

PFq que é a média dos preços do feijão no perlodo entre a 

colheita anterior e o momento do plantio. 

Quanto à Influência do uso de adubos na lavoura 

do feijão, as elasticidades obtidas para cada safra Indicam 

para São Paulo, a seguinte ordem de Importância: terceira 

safra (0,84 e 2,63); segunda safra (0,39 e 0,85); e, 

primeira safra (0,07 e 0,13). Neste aspécto, percebe-se que 

os produtores paulistas preocupam-se mais em usar adubo na 

safra "da seca" do que na "das águas". 

Gom as elasticidades cruzadas da oferta foi 

possfvel comprovar que existem relações de 
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complementaridade entre feijão e mi lho e, de substituição 

entre feijão e soja. No caso da primeira safra em Minas 

Gerais foi constatado, também, 

substituição entre feijão e 

que existe uma 

milho. Esses 

relação de 

resultados 

evidenciam que a elaboração de uma pol ftlca de preços 

eficiente para a cultura do feijão, nos Estados de São 

Paulo, Paraná e Minas Gerais, deve ser feita de forma 

ampla, contemplando não apenas os preços do próprio produto 

mas, também, os preços dos produtos alternativos. 

A segunda safra de feijão caracterizou-se por 

apresentar as menores elasticidades do estudo, tanto no 

curto quanto no longo prazo. Podem ter contribuído para 

essas estimativas tão baixas, a forma como se organizam os 

sistemas de produção nessa safra (principalmente no Paraná) 

e a dificuld~de em quantificar o montante destinado para o 

auto-consumo. 

Se as safras de feijão forem ordenadas de acordo 

com os valores das elasticidades-preço da oferta no curto 

prazo, tem-se, em ordem decrescente: 3ª safra/SP: 'ª safra 

IMG: 'ª safra/SP: 2ª safra/MG: 2ª safra/SP: 1ª safralPR e, 

por último, a 2ª safra/PR. No longo prazo, a ordem é a 

mesma, Invertendo-se apenas a posição das safras do Paraná. 
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As elasticidades-preço da oferta de feijão no 

curto e longo prazos, da terceira safra em São Paulo (0,74 

e 2,31) e da primeira safra em Minas Gerais (0,49 e 0,82) 

são as mais elevadas quando comparadas às demais 

verificadas no estudo. 

A comparação real izada entre as elasticidades da 

oferta por safra mostra que a resposta da produção torna-se 

mais sensfvel naquelas mais desenvolvidas tecnologicamente. 

Nas atividades mais desenvolvidas toda a melhoria da infra

estrutura faz com que os mercados de fatores possam 

funcionar de forma mais eflci ente. A diferença existente 

nos sistemas de cultivo para a cultura do feijão Indica a 

necessidade de regional Izar as ações da pesquisa, assim com 

respeitar os padrões técnicos vigentes, de modo que as 

tecnologias geradas possam se adequar à capacidade de 

adoção dos produtores, denlro de cada nível tecnologlco. 
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Anexo 1 

Tabela A.l.: Varíaveís Utilizadas para Estimar a Funcao de Oferta de Feijao da la. SAFRA no Estado de Sao Paulo, 
de 1966 a 1992. (I) 

Feijao (2/) Hilho (31) Soja (4f) Sulfato de Amonio (51) 

(li) Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-9 Hed-4 Hes-1 Colh-1 Hed-6 Hed-4 Hes-1 Colh-l Hed-6 Hed-4 Hes-1 Colh-1 Hed-9 

AT PFl PF2 PF3 PF4 PHl PH2 PH3 PH4 PSl PS2 PS3 PS4 PSAl PSA2 PSA3 PSA4 

155 8.764 9.293 7.652 9.279 1.505 1.732 1.749 1.516 4.0383.736 4.608 4.308 3.8483.6984.6744.212 
177 4.738 4.738 6.743 4.938 1.597 1.6782.812 1.6.6 3.3273.3753.4.4 3.212 3.3693.3573.5873.265 
123 4.844 5.135 5.'00 4.987 1.251 1.223 1.498 1.273 3.691 3.6593.330 3.689 2.464 2.6703.2352.657 
97 11.77. 14.183 6.334 9.718 1.774 1.925 1.468 1.681 3.5253.201 2.823 3.569 2.594 2.539 2.698 2.589 

148 7.151 8.'03 9.552 6.837 1.517 1.685 2 .• 49 1.518 3.699 3.754 3.156 3.524 2.099 2 .• 47 2.443 2.168 
128 6.886 6.559 6.947 7.223 1.7.7 1.693 1.782 1.718 3.9944.1423.7683.929 2.2982.263 1.9922.887 
115 8.341 9.456 7.114 7.553 1.628 1.758 2.143 1.667 3.797 3.879 3.442 3.758 2.349 2.481 2.333 2.348 
125 21.15722.387 9.813 18.669 2.693 2.921 1.9832.444 8.411 8.286 5.553 7.431 2.886 3 .• 71 2.431 2.731 
159 12.079 11.498 10.437 18.873 2.443 2.123 2.455 2.416 4.133 5.168 4.586 4.20. 7.936 8.0793.662 6.86. 
13. 15.558 17.414 11.255 11.785 2.4822.761 2.6852.444 4.3294.518 4.225 4.3.1 5.647 5.299 7.534 6.473 
114 19.75220.524 9.781 17.911 2.176 2.187 2.588 2.169 4.37. 4.740 3.538 4 .• 60 3.2.5 3.1835.4893.595 
164 13.934 12.648 19 .• 3. 15.284 1.666 1.653 1.857 1.692 4.266 3.649 5.464 4.781 3.265 3.28. 3 .• 72 3.129 
261 11.575 12 .• 07 6.734 9.675 2.541 2.461 2.325 2.553 4.037 4.017 4.267 4.163 3.277 3.226 3.215 3.182 
208 1 •. 148 11.151 8 .• 31 9.371 2.356 2.573 2.342 2.321 4.69. 4.856 4.449 4.555 3.267 3.531 3.278 3.2.3 
228 16.247 16.933 9.145 14.741 2.400 2.633 2.248 2.299 3.538 4.136 3.624 3.686 3.887 3.731 3.146 3.992 
225 15.395 16.230 19.6'7 17.427 1.941 2.0852.531 2.... 3.0943.1323.26.3.124 4.414 4.4783.29. 4.106 
258 7.'6. 6.641 9.'46 7.397 1.488 1.478 1.9'1 1.565 3.821 2.743 3.243 3.108 3.324 3.3844.161 3.448 
278 14.596 19.486 6.957 11.944 2.542 4.890 1.717 2.226 4.690 7.548 3.101 4.288 3.698 4.094 3.611 3.579 
212 14.496 13.158 13.098 16.879 2.843 2.173 2.301 2.062 4.209 4.143 5.005 4.467 4.124 4.164 3.869 3.878 
225 9.926 9.535 8.577 9.816 1.988 2.851 2.122 2.833 3.440 3.370 3.549 3.460 4.180 4.'33 4.182 4.125 
182 9.67618.45411.353 9.668 1.9592.8452.437 1.969 3.8793.0543.1563.104 2.7862.7413.6702.967 
281 9.566 8.717 9.573 9.126 1.245 1.458 1.481 1.285 2.971 3.616 2.343 2.783 2.738 2.989 2.453 2.377 
17. 6.448 6.183 6.590 6.865 1.628 1.773 1.393 1.587 3.8803.722 2.911 3.609 2.628 2.6152.221 2.516 
125 13.127 7.414 9.785 11.347 1.358 1.282 1.634 1.446 1.965 1.836 3.132 2.266 2.544 3.034 2.058 2.154 
153 6.128 5.566 4.533 5.893 1.379 1.452 935 1.276 1.517 1.419 1.484 1.467 2.314 2.354 2.295 2.406 
128 6.582 5.828 4.931 7.818 1.2431.265 1.898 1.248 1.7921.923 1.883 1.798 2.041 2.8842.5062.119 
114 5.058 6.357 3.858 4.665 1.2e1 1.442 1.091 1.154 2.894 2.298 1.9922.025 2.063 2.001 1.918 2.e89 

Fonte: FGV, IBGE e IEA 

<I) precos de dezl92 (corrigido pelo IPG-DI/FGV), em Cr$ i808/t 

li e. 1088 ha 
21 preco real recebidó pelo produtor pelo Feijao 
31 preco real recebido pelo produtor pelo milho 
41 preco real recebido pelo produtor pela Soja 
51 preco real pago pelo produtor pelo sulfafo de amonio 

(Coot. ) 



Anexo 1 

Tabela A.l.: Variaveis Utilizadas para Estimar a Funcao de Oferta de Feijao da ia. SAFRA 
no Estado de Sao Paulo, de 1966 a 1992. <*) 

Super fosfato Si.ples (/6) Clor.de Potassio (7/) Desvio-padrao (8/) A<t-1) T 

Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-9 Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-9 Des-3 Des-4 Des-6 Des-9 (li) Ano 

PSSi PSS2 PSS3 PSS4 PCPl PCP2 PCP3 PCP4 DPi DP2 DP3 DP4 AT1 T 

2.388 2.295 2.866 2.546 3.897 3.746 4.906 4.310 
2.002 1.984 2.227 2.'56 2.960 2.975 3.536 3.015 
2.128 2.213 1.819 2.034 2.511 2.620 2.867 2.591 
2.128 2.087 2.264 2.153 2.543 2.468 2.686 2.554 
1.8'2 1.752 2.008 1.895 2.504 2.458 2.352 2.48' 
1.638 1.639 1.746 1.717 2.883 2.861 2.481 2.897 
2.212 2.158 1.774 2.065 2.732 2.704 2.876 2.766 
2.213 2.254 2.131 2.180 3.042 3.211 2.696 2.876 
5.214 5.328 2.639 4.718 5.847 5.093 3.566 4.718 
4.157 3.903 4.776 4.431 4.427 4.399 4.673 4.578 
3.211 3.103 3.358 3.269 3.555 3.423 4.409 3.772 
2.526 2.537 3.072 2.639 3.304 3.319 3.387 3.264 
2.2'2 2.188 2.489 2.321 3.451 3.429 3.244 3.278 
2.515 2.718 2.223 2.328 3.823 4.474 3.484 3.552 
2.967 2.848 2.465 3.165 5.651 5.430 4.057 5.781 
2.8102.771 2.511 2.748 5.152 5.211 4.7885.001 
2.942 3.07' 2.821 2.913 3.681 3.756 4.784 3.811 
2.586 2.956 3.186 2.669 4.217 4.833 3.864 4.015 
2.813 2.871 2.692 2.811 4.912 4.987 4.386 4.590 
2.748 2.748 2.557 2.76' 4.549 4.306 4.872 4.324 
2.510 2.469 2.524 2.430 3.491 3.435 3.708 3.501 
2.523 2.731 2.210 2.237 3.433 3.421 3.074 3.000 
2.341 2.301 2.036 2.328 3.373 3.39' 2.804 3.225 
1.764 2.0752.166 1.621 3.235 3.836 3.118 2.917 
1.694 1.829 1.407 1.616 3.007 3.159 2.956 2.826 
1.547 L4/17 2.190 1.654 3.029 2.923 3,4843.074 
1.567 1.503 1.152 1.640 3.010 2.653 3.293 3.209 

Fonte: FGV, IBGE e IEA 

394 344 610 1.395 
160 376 361 489 
244 211 459 421 

1.663 1.574 1.460 2.476 
489 525 601 649 
182 233 394 394 
819 880 854 949 
700 840 758 4.20' 
345 1.047 1.327 2.147 

2.385 2.845 2.937 4.047 
780 793 926 3.161 
609 1.181 2.029 1.862 
471 574 599 2.474 
627 853 786 1.132 
856 998 951 2.034 

1.7'0 1.490 2.436 2.699 
199 294 528 439 

2.950 2.852 2.869 3.286 
854 1.556 2.618 5.178 
497 527 543 1.002 
377 645 735 1.'33 
512 896 1.277 1.629 
211 426 442 851 

2.879 4.738 4.266 3.956 
54. 591 529 639 

1.138 1.937 2.382 2.112 
742 1.'09 931 778 

<f) precos de dez/92 (corrigido pelo IPG-DI/FGV), e. Cr$ i.00/t 

11 em 1000 ha 
61 preto real pago pelo produtor pelo superfosfato simples 
71 preco real pago pelo produtor pelo cloreto de potassio 
81 desvio-padrao do preco real recebido pelo produtor pelo feijao 

170 1966 
155 1967 
177 1968 
123 1969 
97 1970 

148 1971 
128 1972 
115 1973 
125 1974 
159 1975 
13. 1976 
114 1977 
164 1978 
261 1979 
208 1980 
228 1981 
225 1982 
258 1983 
27. 1984 
212 1985 
225 1986 
182 1987 
201 1988 
170 1989 
125 1990 
153 1991 
128 1992 
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Anexo 2 

Tabela A.2.: Variaveis Utilizadas para Estimar a Funcao de Oferta do Feijao na 2a. SAFRA do Estado de Sao Paulo, 
de 1966 a 1992. (I) 

A(t> Feijao (21) liilho (31) Soja (4/) Sulfato de A.onio (51) 

(11) Hed-4 Hes-1 Colh-l Hed-9 Hed-4 Hes-1 Colh-l Hed-6 Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-6 Hed-4 Hes-1 Colh-1 Hed-9 

AT PF1 PF2 PF3 PF4 PHl PH2 Plt3 PH4 PSl PS2 PS3 PS4 PSAl PSA2 PSA3 PSA4 

167 7.169 7.320 5.001 6.199 1.505 1.732 1.749 1.516 4.038 3.736 4.608 4.308 4.7144.3585.628 5.067 
194 7.508 5.225 12.531 8.352 1.597 1.6782.012 1.606 3.327 3.375 3.404 3.212 3.3733.1464.607 3.709 
102 4.771 4.683 4.419 5.016 1.251 1.223 1.498 1.273 3.691 3.659 3.330 3.689 3.2663.2643.3553.316 
138 6.159 6.557 5.305 5.545 1.774 1.925 1.468 1.681 3.525 3.201 2.823 3.569 2.631 2.583 2.520 2.541 
131 12.092 7.701 9.361 11.886 1.517 1.685 2.049 1.518 3.699 3.754 3.156 3.524 2.4002.2232.535 2.515 
138 7.862 7.878 5.848 7.007 1.707 1.693 1.782 1.718 3.994 4.142 3.768 3.929 1.987 1.912 2.288 2.858 
135 6.821 6.998 7.786 6.950 1.620 1.7582.143 1.667 3.797 3.879 3.442 3.758 2.3892.338 1.809 2.290 
145 10.196 18.525 6.811 9.074 2.693 2.921 1.983 2.444 8.411 8.286 5.553 7.431 2.467 2.589 2.353 2.406 
131 14.381 9.64222.231 18.116 2.443 2.123 2.455 2.416 4.133 5.168 4.586 4.280 3.695 4.796 2.574 3.231 
115 10.543 8.629 8.460 11.657 2.4822.761 2.6852.444 4.329 4.518 4.225 4.301 7.7767.5596.334 7.793 
131 13.480 11.919 8.231 14.223 2.176 2.1872.588 2.169 4.370 4.740 3.538 4.060 5.0674.7286.9855.499 
172 21.368'15.887 19.59520.635 1.666 1.653 1.857 1.692 4.266 3.649 5.464 4.781 3.0392.9553.407 3.147 
197 7.561 5.925 18.002 11.583 2.541 2.461 2.325 2.553 4.037 4.0174.267 4.163 3.2213.191 3.188 3.242 
241 9.375 7.214 8.690 10.683 2.356 2.573 2.342 2.321 4.690 4.856 4.449 4.555 3.242 3.241 3.843 3.236 
249 10.355 11.188 9.679 10.184 2.480 2.633 2.248 2.299 3.530 4.136 3.624 3.686 3.481 3.783 3.092 3.308 
297 21.164 18.458 15.338 18.341 1.941 2.805 2.531 2.'00 3.094 3.132 3.268 3.124 3.3533.164 4.301 3.678 
238 11.756 7.46922.775 14.344 1.488 1.470 1.901 1.565 3.021 2.743 3.243 3.108 4.2173.5804.384 4.330 
304 7.208 8.181 7.804 7.253 2.542 4.898 1.717 2.226 4.698 7.5483.101 4.288 3.5763.668 3.553 3.455 
216 14.814 11.548 12.069 14.328 2.043 2.173 2.3el 2.062 4.209 4.143 5.005 4.467 3.7783.749 3.248 3.726 
208 9.063 7.578 29.263 12.697 1.980 2.851 2.122 2 .• 33 3.448 3.370 3.549 3.460 4.017 3.911 3.458 4.056 
183 11.407 11.991 8.773 10.510 1.959 2.045 2.437 1.969 3.079 3.054 3.1563.104 3.7403.4204.1243.975 
161 9.724 7.671 8.889 9.571 1.245 1.450 1.401 1.205 2.971 3.616 2.343 2.703 2.4962.187 2.998 2.663 
178 7.138 5.726 9.837 8.763 1.628 1.773 1.393 1.587 3.880 3.7222.911 3.609 2.5102.477 1.961 2.601 
148 8.814 8.258 8 .• 63 7.562 1.350 1.282 1.634 1.446 1.965 1.836 3.132 2.266 2.128 1.8282.5252.395 
105 5.559 6.419 10.486 9.899 1.379 1.452 935 1.276 1.517 1.419 1.484 1.467 2.3492.462 1.981 2.383 
92 5.683 5.277 5.908 5.922 1.243 1.2651.090 1.248 1.792 1.923 1.803 1.798 2.3002.435 2.597 2.315 

145 4.424 4.042 9.240 6.077 1.201 1.442 1.091 1.154 2.094 2.298 1.9922.025 2.0452.2022.1282.049 

Fonte: FGV, IBGE e IEA 

(*) pretOS de dez/92 (corrigido pelo 16P-Dl/f6V), e. Cr$ 1000/t 

11 e. 1000 ha 
21 preco real recebido pelo produtor pelo feijao 
31 preco real recebido pelo produtor pelo milho 
41 preco real recebido pelo produtor pela soja 
51 preco real pago pelo produtor pelo sulfato de amonio 

(Cont .) 



Anexo 2 

Tabela A.2.: Variaveis Utilizadas para Estimar a Funcao de Oferta do Feijao na 2a. SAFRA 
do Estado de Sao paulo, de 1966 a 1992. <I) 

Super Si.ples (6/) Cloreto de Potassio (7/) Desvio-padrao (8/) A(t-l) T 

Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-9 Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-9 Des-3 Des-4 Des-6 Des-9 <lI) Ano 

PSSl PSS2 PSS3 PSS4 PCPl PCP2 PCP3 PCP4 DPl DP2 DP3 DP4 AT! T 

2.7182.673 3.154 2.875 
2.215 2.134 2.678 2.336 
1.874 1.9872.127 1.955 
2.185 2.193 1.857 2.150 
2.006 1.961 2.124 2.086 
1.758 1.802 1.947 1.798 
1.724 1.866 1.755 1.702 
2.146 2.181 1.956 2.158 
2.779 3.935 2.121 2.461 
4.849 4.832 4.421 4.982 
3.354 3.226 4.537 3.824 
3.039 2.955 3.407 3.150 
2.490 2.469 2.460 2.507 
2.198 2.197 2.367 2.218 
2.780 3.424 2.167 2.594 
2.559 2.416 3.281 2.808 
2.726 2.457 2.928 2.190 
3.116 3.022 3.078 3.027 
2.928 3.817 2.579 2.129 
2.605 2.697 2.421 2.118 
2.611 2.507 2.764 2.689 
2.256 2.008 2.184 2.403 
2.297 2.280 1.887 2.414 
2.010 1.629 2.302 2.187 
1.8082.181 1.523 1.138 
1.929 1.923 1.453 1.758 
1.443 1.698 1.638 1.505 

Fonte: FGV, IBGE e IEA 

4.863 4.574 5.788 5.216 
3.438 3.156 4.693 3.769 
2.864 2.767 3.028 2.919 
2.614 2.584 2.586 2.561 
2.380 2.415 2.521 2.474 
2.547 2.797 2.512 2.527 
2.843 2.845 2.923 2.889 
2.713 2.762 2.781 2.724 
3.585 4.134 2.6953.259 
4.781 4.772 4.549 4.890 
4.407 4.240 4.629 4.427 
3.372 3.290 3.794 3.493 
3.258 3.229 3.219 3.280 
3.445 3.443 3.08' 3.407 
4.529 5.426 3.263 4.075 
4.880 4.606 6.234 5.349 
4.849 4.011 5.095 5.021 
3.823 3.805 3.953 3.764 
4.286 4.383 3.72' 4.240 
4.033 2.002 4.060 4.523 
3.881 3.539 4.666 4.253 
3.128 2.744 3.571 3.337 
3.131 3.058 2.516 3.263 
2.955 2.641 3.211 3.170 
2.815 2.171 2.745 3.011 
3.309 3.411 3.301 3.143 
3.151 3.586 3.004 3.109 

303 340 757 941 
1.439 1.629 1.492 1.399 

138 135 171 359 
173 350 624 688 

3.302 3.528 2.983 2.604 
99 206 385 471 

179 250 226 357 
297 259 535 1.201 

2.673 4.857 5.336 4.687 
1.160 1.122 988 1.591 
1.474 3.446 3.648 3.242 
3.499 4.115 3.383 2.904 

545 1.670 2.877 4.058 
1.118 1.981 1.925 1.820 
1.102 1.541 1.294 1.193 
1.443 2.377 2.694 3.064 
2.935 3.601 3.685 3.798 

620 565 506 546 
1.134 2.783 2.959 2.865 

734 1.151 2.124 3.868 
261 530 892 966 

1.218 1.300 1.095 1.034 
886 1.040 1.141 1.871 
626 544 1.361 1.222 
846 788 1.9565.'46 
432 627 516 613 

93 758 658 2.365 

(I) precos de dez/92 (corrigido pelo IGP-DI/F6V)1 e. Cr$ l&&&/t 

11 e. 1... ha 
61 preco real pago pelo produtor pelo superfosfato si.ples 
71 preco real pago pelo produtor pelo cloreto de potassio 
81 desvio·padrao do preco real recebido pelo produtor pelo feijao 

161 1966 
167 1967 
194 1968 
102 1969 
138 1970 
131 1971 
138 1972 
135 1973 
145 1974 
131 1975 
115 1976 
131 1977 
172 1978 
197 1979 
241 1980 
249 1981 
297 1982 
238 1983 
3&4 1984 
216 1985 
2.8 1986 
183 1987 
161 1988 
178 1989 
14. 1990 
1&5 1991 
92 1992 

116 



Anexo 3 

Tabela A.3.: Variaveis Utilizadas para Estimar a Funcao de Oferta do Feijao na 3a. SAFRA 
do Estado de Sao Paulo, de 1978 a 1992. (I) 

Feijao (2f) Sulfato de Alooio (3/) Superfosfato Simples (4/) 

(11) Hed-4 Mes-l Colh-l Med-9 Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-9 Hed-4 Hes-l Colh-1 Hed-9 

AT PF1 PF2 PF3 PF4 PSA1 PSA2 PSA3 PSA4 PSS1 PSS2' PSS3 PSS4 

49 8.711 12.347 13.291 8.637 3.984 3.947 3.274 3.167 2.493 2.357 2.533 2.457 
47 9.141 9.671 19.989 9.563 3.1293.9953.2383.199 2.1752.17& 2.196 2.187 
58 14.123 15.425 19.744 12.118 4.149 ~.159 3.133 3.7~8 3.298 3.165 2.411 3.9&3 

1e& 19.291 29.49~ 17.498 19.822 4.933 4.444 3.8223.697 2.7682.969 2.918 2.684 
65 7.717 8.2&4 16.686 19.458 3.5393.493 4.421 3.944 2.9983.912 2.829 2.852 
51 1e.233 11.311 7.973 8.489 3.441 3.628 3.285 3.495 2.664 2.538 2.984 2.910 
61 2e.595 2e.9~e 13.534 17.983 3.6633.944 3.588 3.762 2.5582.718 2.464 2.763 
67 8.465 9.253 13.055 9.251 4.123 4.992 4.004 4.&81 2.7882.769 2.834 2.716 
72 9.962 8.537 18.026 18.157 3.934 2.849 4.111 3.459 2.329 2.559 2.695 2.581 
95 9.951 12.051 10.098 9.596 2.064 2.414 2.771 2.331 2.911 2.45& 2.496 2.171 

1.8 7.567 7.'1& 8.792 7.5'4 2.421 2.593 2.769 2.515 2.328 2.276 2.483 2.359 
107 19.342 14.351 5.992 9.201 1.847 1.874 2.6602.054 1.4771.351 2.397 1.895 
1.9 5.526 6.858 10.548 5.75' 2.485 2.381 2.828 2.486 1.396 1.332 1.974 1.655 
109 7.870 10.669 5.510 6.642 2.117 2.999 2.222 2.225 1.693 1.584 1.917 1.813 
74 4.427 4.484 4.618 4.492 2.9872.9622.0982.'68 1.699 1.566 1.679 1.568 

Fonte: FGV, IBGE e IEA 

(*) precos de dez/92 (corrigido pelo IGP-DI/FGV), e. Cr$ 10 •• /t 

11 el 10 •• ha 
21 preco real recebio pelo produtor pelo feijao 
31 preto real pago pelo produtor pelo sulfato de amonío 
41 preco real pago pelo produtor pelo superfosfato simples 

(Cont .) 

:1.1.7 
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Anexo 3 

Tabela A.3.: Variaveis Utilizadas para Estimar a Funcao de Oferta 
do Feijao na 3a. SAFRA. do Estado de Sao Paulo. 
de 1978 a 1992. (*) 

----------------.-.---------------------_.---------------_.-------
Cloreto de PotassÍo (51) Desvio-Padrao (6/) A<t-1) T 
.------------------------- -------.-----.---------- ------
Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-9 Des-3 Des-4 Des-6 Des-9 (lI) Ano 
.----------------_.------- -------------.---_.----- ------
PCPl PCP2 PCP3 PCP4 DP1 DP2 DP3 DP4 Ali T 
.----------------------------.-----.-----.---------.-----_.-------
3.117 3.084 3.313 3.202 1.953 2.320 2.215 2.436 50 1978 
3.309 3.267 3.442 3.383 336 589 894 1.630 40 1979 
6.001 6.015 3.505 5.177 547 1.584 2.345 2.333 47 1980 
4.948 5.183 5.564 4.971 2.333 2.574 2.129 2.712 58 1981 
3.891 3.861 5.167 4.463 229 360 599 3.689 100 1982 
3.865 4.150 3.696 3.834 967 1.633 1.866 1.946 65 1983 
4.319 4.9253.924 4.362 4.494 5.596 6.025 5.010 51 1984 
4.680 4.560 4.781 4.426 572 575 580 1.648 61 1985 
3.502 3.559 4.755 3.759 168 519 1.314 1.231 67 1986 
2.632 3.109 3.472 2.942 1.715 2.107 1.817 1.714 72 1987 
3.119 3.2193.471 3.158 590 676 899 953 95 1988 
2.667 2.9003.447 2.875 2.451 2.489 2.173 2.131 108 1989 
2.809 3.026 3.333 2.926 229 557 710 872 107 1990 
3.036 3.263 3.000 3.171 1.994 2.146 2.187 1.852 109 1991 
3.314 3.067 3.130 3.198 94 193 280 555 100 1992 

----------------------_.---------------------_.----.--------------
Fonte: FGV. IBGE e 

(I) precos de dez/92 (corrigido pelo IGP-DI/F6V), e. Cr$ 1000ft 

11 e. i0e0 ha 
51 preto real pago pelo produtor pelo cloreto de potassio 
61 desvio-padrao do preco real recebido pelo produtor pelo feijao 
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Anexo 4 

Tabela A.4.: Variaveis Utilizadas para Estimar a Funcao de Oferta do Feijao na la. SAFRA do Estado do Parana, 
de 1973 a 1992. (I) 

A<t) Feijao (2/) Hilho (3/) Soja (4/) Devio-Padrao (51) A<t-1) T 

(li) Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-9 Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-6 Hed-4 Hes-1 Colh-1 Hed-6 Des-3 Des-4 Des-6 Des-9 (li) Ano 

AT PF1 PF2 PF3 PF4 PH1 PH2 PH3 Pl14 PS1 PS2 PS3 PS4 DP1 DP2 DP3 DP4 Ali T 

719 
635 
629 
648 
667 
656 
672 
757 
782 
835 
710 
680 
660 
562 
705 
696 
466 
583 
582 
530 

15.586 18.855 7.566 12.123 
9.369 8.734 13.814 9.112 
8.76011.797 7.909 7.310 

14.882 15.462 7.937 12.482 
10.197 8.546 16.583 10.994 
7.12' 7.173 6.&82 6.6&5 
7.953 8.508 6.591 7.262 

13.451 14.283 7.439 11.542 
14.1'9 13.586 19.932 14.914 
6.4'6 6.209 8.718 6.8'8 
9.&38 1&.525 6.162 7.522 

12.568 11.247 10.631 12.&53 
7.226 7.448 S.676 7.&37 
7.612 7.997 8.&94 7.686 
5.491 5.865 7.742 5.451 
5.117 5.425 5.427 5.133 
9.885 7.838 6.S91 S.018 
5.44' 5.193 6.179 4.380 
5.523 4.373 4.&37 4.980 
3.510 3.796 3.176 3.246 

Fonte: FGV, IBGE e IEA 

2.113 2.443 1.643 1.946 
1.9852.&432.177 2.&38 
2.151 2.3222.4352.159 
1.931 1.S87 2.165 1.942 
1.474 1.458 1.767 1.5&8 
2.233 2.174 2.821 2.241 
2.1" 2.144 1.9082.092 
2.091 2.281 2.115 2.&27 
1.697 1.594 2.411 1.784 
1.464 1.408 1.757 1.536 
1.982 2.255 1.606 1.837 
1.723 1.75& 2.301 1.829 
1.773 1.614 1.991 1.882 
1.931 1.903 2.129 1.973 
1.124 1.141 1.340 1.158 
1.347 1.249 1.367 1.363 
1.206 1.074 1.634 1.290 
1.162 1.211 748 1.081 
1.110 1.098 1.069 1.138 

971 1.023 968 919 

6.695 6.639 4.533 5.945 
4.578 5.168 5.374 4.615 
4.360 4.518 4.869 4.345 
1.931 1.887 2.165 1.942 
3.985 3.509 4.959 4.473 
3.953 3.907 4.241 4.049 
4.726 4.856 4.413 4.566 
3.530 3.624 4.136 3.606 
3.125 3.102 3.291 3.151 
3.013 2.758 3.173 3.058 
4.369 6.375 2.880 4.082 
4.042 3.739 4.753 4.274 
3.311 3.257 3.388 3.372 
3.115 3.068 3.112 3.143 
2.773 3.2&5 2.196 2.533 
3.58& 3.478 2.83& 3.324 
1.945 1.663 3.132 2.293 
1.48& 1.394 1.486 1.488 
1.699 1.783 1.919 1.743 
1.8&6 1.926 1.862 1.79& 

(I) precos de dez/92 (corrigido pelo IGP-DI/FGV), e. Cr$ 1000/t 

11 em 1&00 ha 
21 preco real recebido pelo produtor pelo feijao 
31 preco real recebido pelo produtor pelo milho 
41 preco real recebido pelo produtor pela soja 

1.667 2.300 2.776 3.699 
377 373 785 828 

3.199 2.853 2.619 2.336 
~15 360 1.578 2.41& 
868 1.227 1.373 1.182 

95 162 269 638 
530 575 613 795 
426 685 1.245 1.889 
132 648 1.122 1.221 
144 189 288 531 
733 1.037 1.336 1.585 
722 1.098 1.420 2.0&3 
129 131 433 494 
195 263 219 202 
228 249 325 473 
233 283 174 238 

1.658 1.439 1.872 1.949 
175 151 742 1.018 
709 788 784 970 
213 191 158 558 

846 
719 
635 
629 
648 
667 
656 
672 
757 
782 
835 
71& 
68e 
66& 
562 
7&5 
696 
466 
583 
582 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
198. 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
199& 
1991 
1992 



Anexo 5 

Tabela A.5.: Variaveis Utilizadas para Estimar a Funcao de Oferta do Feijao na 2a.SAFRA do Estado do Parana, 
de 1975 a 1992. (*) 

t ;;>() 

AU) Feijao (2f) Hilho (31) Soja (4/) Desvio-Padrao (SI) A(t-l) T 

(lI) Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-9 Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-6 Hed-4 Hes-l Colh-{ Hed-6 Des-3 Des-4 Des-6 Des-9 (lI) Ano 

AT pn PF2 PF3 PF4 PHl PH2 PH3 PH4 PS1 PS2 PS3 PS4 DPl DP2 DP3 DP4 ATi T 

199 7.883 6.546 7.843 8.812 2.151 2.322 2.4352.159 4.360 4.518 4.869 4.345 782 820 912 1.063 200 1975 
180 9.593 9.410 5.698 8.934 1.931 1.887 2.165 1.942 1.931 1.8872.165 1.942 746 1.234 1.340 2.218 199 1976 
153 15.827 12.032 10.714 15.123 1.474 1.450 1.767 1.508 3.985 3.509 4.959 4.473 2.453 2.228 1.862 1.701 180 1977 
115 6.396 5.516 12.163 8.731 2.233 2.174 2.021 2.241 3.953 3.907 4.241 4.049 270 895 1. 514 2.397 153 1978 
100 5.964 6.192 6.479 6.597 2.100 2.144 1.9082.092 4.726 4.856 4.413 4.566 1.452 1.624 1.426 1.227 115 1979 
165 8.215 9.189 6.969 7.999 2.091 2.281 2.115 2.027 3.530 3.624 4.136 3.606 865 862 719 741 100 1980 
120 19.356 17.108 10.728 15.848 1.697 1.594 2.411 1.784 3.1253.1023.2913.151 1.560 1.360 2.778 3.348 165 1981 
90 10.391 7.990 15.517 12.740 1.464 1.408 1.757 1.536 3.013 2.758 3.173 3.058 1.594 2.122 2.318 2.679 120 1982 
80 6.023 5.844 6.589 6.276 1.982 2.255 1.606 1.837 4.369 6.375 2.SS0 4.082 140 155 158 300 90 1983 
80 10.835 9.993 6.440 9.656 1.723 1.750 2.301 1.829 4.042 3.739 4.753 4.274 549 570 759 1.403 80 1984 
51 9.359 7.915 13.352 11.476 1.773 1.614 1.991 1.882 3.311 3.257 3.3S8 3.372 825 1.154 1.419 2.349 S0 1985 
57 7.639 7.700 6.321 7.312 1.931 1.903 2.129 1.973 3.115 3.068 3.112 3.143 207 340 329 461 51 1986 
28 7.573 6.525 7.516 7.587 1.124 1.141 1.340 1.158 2.773 3.205 2.196 2.533 643 616 526 447 57 1987 
32 5.405 5.008 5.171 5.378 1.347 1.249 1.367 1.363 3.580 3.478 2.830 3.324 224 244 262 307 28 1988 
50 6.691 6.029 5.206 5.806 1.206 1.074 1.634 1.290 1.945 1.663 3.132 2.293 385 393 815 845 32 1989 
36 5.373 3.307 6.602 7.560 1.162 1.211 748 1.081 1.480 1.394 1.486 1.488 1.231 1.240 1.987 2.483 50 1990 
35 4.156 3.620 3.560 4.752 1.110 1.0981.0691.138 1.699 1.783 1.919 1.743 302 371 659 674 36 1991 
40 3.371 2.504 4.640 4.639 971 1.023 968 919 1.806 1.926 1.862 1.790 473 607 873 1.328 35 1992 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tonte: tGV~ IBGE e IEA 

(*) precos de dez/92 (corrigido pelo IGP-DI/FGV), e. Cr$ 1000/t 

11 el 1000 ha 
21 preco real recebido pelo produtor pelo feijao 
31 preco real recebido pelo produtor pelo milho 
41 preco real recebido pelo produtor pela soja 
51 desvio-padrao do real recebido pelo produtor pelo feíjao 
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Anexo 6 

Tabela A.6.: Variaveis Utilizadas para Estimar a Funcao de Oferta do Feijao na ta.SAFRA do Estado de Minas Gerais, 
de 1973 a 1992. <*) 

A(t) Feijao (2/) Hilho (3/) Soja (4/) Desvio-Padrao (SI) A(t-l) T 

<lI) Hed-4 Hes-l Colh-1 Hed-9 Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-6 Hed-4 Hes-l Colh-l Hed-6 Des-3 Des-4 Des-6 Des-9 <I) Ano 

AT PF1 PF2 PF3 PF4 PHl PH2 PH3 PH4 PS1 PS2 PS3 PS4 DPl DP2 DP3 DP4 ATl T 

477 17.88720.395 8.630 14.562 2.451 2.8152.5502.384 6.480 7.436 3.967 6.060 
263 10.087 9.615 17.855 10.464 2.2732.2032.5022.28& 4.730 4.808 6.717 5.133 
170 10.'51 11.295 9.164 8.866 2.320 2.636 2.578 2.335 4.081 4.204 4.977 4.235 
214 16.762 11.864 1&.877 14.280 2.574 2.616 3.116 2.663 2.574 2.616 3.116 2.663 
262 13.566 12.49223.095 14.989 1.930 1.9182.254 1.973 4.408 3.680 4.779 4.715 
251 9.159 8.829 9.659 8.412 2.359 2.395 2.259 2.342 4.004 4.072 3.778 4.015 
236 9.953 10.556 9.990 9.616 2.6212.822 3.138 2.660 4.253 4.559 4.133 4.210 
250 14.91& 15.836 10.01& 13.437 2.406 2.653 2.73& 2.405 3.383 3.383 3.915 3.501 
274 14.265 13.442 25.474 16.608 2.171 2.105 3.111 2.330 2.985 3.037 3.318 3.063 
321 6.518 5.884 1&.634 7.471 1.591 1.6082.179 1.722 2.918 2.780 3.5753.050 
193 10.255 11.156 5.762 8.113 1.916 1.714 2.215 1.916 4.407 7.067 3.157 4.116 
274 9.222 8.334 9.925 1&.351 2.&99 2.115 3.023 2.259 3.997 3.653 5.022 4.297 
245 8.678 8.300 8.177 7.665 1.9462.063 2.162 1.996 3.239 3.194 3.393 3.309 
248 9.336 9.772 9.259 9.196 2.089 2.145 2.349 2.&98 3.007 2.997 3.244 3.056 
235 6.568 6.552 9.535 6.676 1.480 1.653 1.868 1.452 2.695 3.492 2.171 2.440 
238 6.401 8.183 6.598 6.371 1.7692.021 1.567 1.662 3.775 3.601 2.976 3.473 
232 8.218 7.102 9.280 7.503 1.124 797 1.906 1.322 1.716 1.109 3.2682.083 
239 6.811 5.907 4.349 5.674 1.533 1.599 1.&02 1.385 1.342 1.336 1.576 1.360 
257 6.699 5.402 5.134 5.876 1.228 1.270 1.357 1.253 1.579 1.663 1.757 1.621 
272 4.409 4.976 4.081 3.947 1.198 1.419 1.156 1.137 1.946 2.244 1.790 1.967 

Fonte: FSV, IBGE e IEA 

<*) precos de dezl92 (corrigido pelo IGP-DI/FGV), em Cr$ 1660/t 

11 el 1060 ha 
21 preco real recebido pelo produtor pelo feijao 
31 preco real recebido pelo produtor pelo milho 
41 preco real recebido pelo produtor pela soja 
51 desvío-padrao do real recebido pelo produtor pelo feijao 

1.427 1.570 2.094 3.652 
247 410 474 1.445 
655 804 1.380 1.259 
809 704 1.551 2.578 
646 1.175 1.539 1.692 
453 538 837 945 
390 389 436 578 
611 552 838 1.598 
270 1.298 2.098 2.568 
298 451 661 996 
387 1.322 1.981 2.137 
688 827 1.487 1.321 
316 283 886 939 
398 399 434 357 
259 419 439 703 

1.242 1.076 917 845 
1.584 1.503 1.438 1.218 

632 585 688 1.355 
772 1.226 1.2662.223 
369 411 415 672 

~2 

477 
263 
17e 
214 
262 
251 
236 
250 
274 
321 
193 
274 
245 
248 
235 
238 
232 
239 
257 

1973 
1974 
1~5 

1976 
1977 
1978 
1~9 
1986 
1981 
1982 
1983 
1984 
lmS 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
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Anexo 7 

Tabela A.7.: Variaveis Utilizadas para Estilar a Funcao de Oferta do Feijao na 2a.SAFRA do Estado de Minas Gerais, 
de 1975 a 1992. (I) 

A(t) Feijao (2/) Hilho (3/) Soja (4/) Desvio-Padrao (51) At-l) r 

(11) Hed-4 Hes-1 Colh-l Hed-9 Med-4 Hes-1 Colh-1Hed-6 Hed-4 Mes-l Colh-lHed-6 Des-3 Des-4 Des-6 Des-9 (11) Ano 

AT PFl PF2 PF3 PF4 PH1 PH2 PH3 PH4 PSl PSê PS3 PS4 DP1 DP2 DP3 DP4 Arl T 

530 9.018 8.852 9.341 9.579 2.3202.636 2.578 2.335 4.081 4.204 4.977 4.235 
342 11.171 10.55& 7.351 10.278 2.574 2.616 3.116 2.663 2.574 2.616 3.116 2.663 
336 21.16817.941 12.92818.534 1.930 1.9182.254 1.973 4.4083.680 4.7794.715 
332 10.227 9.241 16.696 12.368 2.359 2.395 2.259 2.342 4.004 4.072 3.778 4.015 
321 8.983 8.642 7.514 8.936 2.6272.822 3.138 2.660 4.253 4.559 4.133 4.210 
433 16.364 10.451 10.141 10.627 2.466 2.653 2.730 2.405 3.383 3.363 3.915 3.501 
463 24.65321.628 13.491 19.066 2.177 2.105 3.171 2.330 2.985 3.037 3.318 3.663 
447 11.279 9.201 11.916 13.385 1.591 1.6082.119 1.122 2.9782.7803.5753.050 
360 5.751 5.649 7.691 6.306 1.916 1.714 2.215 1.916 4.407 7.067 3.157 4.116 
387 16.549 9.724 6.390 10.039 2.0992.115 3.023 2.259 3.997 3.653 5.022 4.297 
360 8.181 7.078 11.872 9.088 1.946 2.0632.162 1.996 3.239 3.194 3.393 3.309 
295 8.940 9.202 6.639 8.624 2.0892.1452.349 2.098 3.007 2.997 3.244 3.056 
306 9.256 8.317 9.140 9.213 1.48t 1.653 1.868 1.452 2.695 3.492 2.171 2.440 
279 6.434 5.796 5.833 6.509 1.769 2.021 1.567 1.662 3.775 3.601 2.976 3.413 
251 8.577 6.664 6.791 7.446 1.124 797 1.906 1.322 1.716 1.109 3.268 2.083 
251 4.519 3.454 6.602 6.401 1.533 1.599 1.002 1.385 1.342 1.336 1.576 1.360 
254 4.346 842 5.516 5.643 1.228 1.270 1.357 1.253 1.579 1.663 1.757 1.621 
235 4.212 3.217 6.510 5.848 1.198 1.419 1.156 1.137 1.946 2.244 1.790 1.907 

Fonte: FGV, IBGE e IEA 

(I) pretos de dez/92 (corrigido pelo lGP-DI/FGV), e. Cr$ 1000/t 

11 em 1000 ha 
21 preco real recebido pelo produtor pelo feijao 
31 preco real recebido pelo produtor pelo milho 
41 preco real recebido pelo produtor pela soja 
51 desvio-padrao do real recebido pelo produtor pelo feijao 

128 116 326 603 
396 480 582 1.248 

2.542 2.287 2.734 2.889 
519 871 1.291 2.282 
220 197 226 558 
180 199 221 442 

2.475 2.196 4.763 5.240 
1.242 1.480 1.657 2.590 

47 96 298 678 
106 1.117 1.020 1.571 
656 680 567 1.395 
265 291 346 603 
552 553 505 512 
443 386 324 386 

1.109 1.118 1.475 1.482 
468 820 1.560 2.086 

2.232 2.042 1.921 1.841 
516 762 877 1.813 

586 
530 
342 
336 
332 
321 
433 
463 
447 
360 
387 
360 
295 
306 
279 
251 
251 
254 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
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Anexo 8 

Tabela A.8.: Matriz de Correlacao Simples, segundo as Variaveis 
Utilizadas para a ia.SAFRA, do Estado de Sao Paulo. 

Variavel AT PF3 PM2 PSl PCP4 DP2 ATl 

AT 1,0000 

PF3 0,3140 1,0000 

PM2 0,3858 0,2924 1,0000 

PSl 0,1044 0,3924 0,6767 1,0000 

PCP4 0,5401 0,4701 0,4977 0,1757 1,0000 

DP2 -0,0702 0,2828 0,2983 -0,1298 0,2326 1,0000 

ATi 0,7035 0,i755 O,2870 0,0298 0,5383 O,0657 1,0000 

T 0,2628 -0,106 -0,1499 -O,5924 O,133 0,3781 0,3471 

Fonte: dados do estudo 

T 

1,000e 
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Anexo 9 

Tabela A.9.: Matriz de Correlacao Simples, segundo as Variaveis 
Utilizadas para a 2a. SAFRA, do Estado de Sao Paulo. 

Variavel AT PM2 PSA3 ATl T 

AT 1,0000 

PF3 0,4394 1,0000 

PH2 0,5196 0,1046 1,0000 

PSA3 0,2582 0,1086 0,2583 1,0000 

PSS2 0,2406 0,3461 0,6012 0,5591 1,0000 

ATl 0,7331 0,3724 0,2421 0,2739 0,2763 1,0000 

T 0,1144 0,2462 -0,1499 -0,2631 -0,1160 0.1452 1,0000 

Fonte: dados do estudo 

Anexo 10 

Tabela A.10.: Matriz de Correlacao Simples, segundo as variaveis 
Utilizadas para a 3a. SAFRA, do Estado de Sao Paulo. 

Variavel AT PF4 PSA4 DP3 ATi 

AT 1,0000 

PF4 -0,1600 1,0000 

PSA4 -0,5717 0,6719 1,0000 

DP3 -0,0970 0,6554 0,1873 1,0000 

AT1 0,7205 0,5910 -0.6555 -0,3897 1,0000 

Fonte: dados do estudo 



Anexo 11 

Tabela A.l1.: Matri2 de Correlacao Simples segundo as 
Variaveis Utili2adas para a ia.SAFRA 
do Estado do Parana. 

Variavel AT PF3 PM2 PS3 DP3 

AT 1,0000 

PF3 0,4293 1,0000 

PM2 0,4143 0,2991 1,0000 

PS3 0,3206 0,5647 0,6751 1,0000 

DP3 0,0071 0,3645 0,4090 0,3531 1,0000 

AT1 0,4716 0,3466 0,5044 0,5996 0,2211 

Fonte: dados do estudo 

Anexo 12 

Tabela A.12.: Matri2 de Correlacao Simples, segundo as 
Variaveis Utili2adas para a 2a.SAFRA 
do Estado do Parana. 

Variavel AT PFl PM2 DP2 

AT 1,0000 

PF3 0,5717 1,0000 

PM3 0,7550 0,2934 1,0000 

PS2 0,4134 0,2566 0,7185 1,0000 

DP2 0,4730 0,5201 0,8870 -0,1171 1,0000 

AT1 0,8971 0,6674 0,6981 0,4512 0,6211 

Fonte: dados do estudo 
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AT1 

1,0000 

ATl 

1,0000 



Anexo 13 

Tabela A.13.: Matriz de Correlacao Simples, segundo as 
Variaveis Utilizadas para a ia.SAFRA, do 
Estado de Minas Gerais. 

Variavel AT PF4 PM1 PM2 DP3 

AT 1,0000 

PF4 0,2192 1,O00O 

PMl 0,0231 0,7430 1,0000 

PM2 0,0865 0,5825 0,9386 1,0000 

DP3 0,0634 0,5072 0,1593 0,0162 1,0000 

ATl 0,4864 0,0784 0,1629 0,1635 -0,0339 

Fonte: dados do estudo 

Anexo 14 

Tabela A.14.: Matriz de Correlacao Simples, segundo as 
Variaveis Utilizadas para a 2a.SAFRA, do 
Estado de Minas Gerais. 

Variavel AT PF3 PM3 DPl 

AT 1,0000 

PF3 0,6117 1,0000 

PM3 0,7268 0,3737 1,0000 

PS2 0,5507 0,3046 0,5533 1,0000 

DPl -0,2240 0,3168 -0,2464 -0,5401 1,0000 

ATl 0,8131 0,4198 0,6993 0,5296 -0,2924 
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ATi 

1,0000 

ATi 

1,0000 




