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RESUMO
Este trabalho de pesquisa tem o principal obje
tivo de avaliar parcialmente a política de subsídio a fertili
zantes adotada no Brasil em 1975, enfocando os efeitos
por
ela produzidos nas culturas de soja e arroz.
Baseando-se em critérios de eficiência e equida
de com relação à distribuição dos benefícios e custos, o traba
setores
lho procura avaliar o impacto do programa nos vários
envolvidos.
A hipótese básica deste trabalho é a de que os
efeitos da adoção da política de subsídio direto para fertili
zantes não se fizeram sentir de modo homogêneo nas duas cultu
ras analisadas, recaindo o benefício preponderantemente sobre
a soja.
O modelo propõe-se ainda a avaliar o custo governa
mental envolvido com a implementação do programa.
Para a avaliação da política de subsídio,
tou-se um modelo simples de oferta e procura que envolve

ado
três

2•
mercados que são: arroz 1 soja e fertilizantes.
Basicamente,
a análise busca avaliar qual seria a diminuição na auantidade
demandada de fertilizantes e consequentemente a diminuição na
quantidade ofertada de arroz e soja, caso não fosse implementa
do o programa de subsídio.
A partir daí, calcula-se uma sé
rie de parâmetros relacionados a custos e benefícios advindos
da política em questão.
Os resultados obtidos evidenciaram um comporta
mento diferenciado entre as culturas analisadas.
Tendo sido
identificada a tendência dos efeitos positivos da política re
cairem predominantemente sobre a soja.
Em suma, pode-se afirmar que os custos governa
mentais envolvidos com a soja e o arroz foram da ordem
de
Cr$181,51 milhões e Cr$177,85 respectivamente; as receitas go
vernamentais foram abaixo dos custos na maior parte das análi
ses; o benefício dos produtores são acentuadamente diferentes
entre culturas; e os ganhos no c omércio exterior
considerá
veis, tanto no que tange às exportações de soja como no que se
refere ao abastecimento de arroz.
conclua
Os resultados obtidos permitem que se
que uma açao política atingindo o setor agrícola como um todo,
apresenta um caráter altamente distorcido, fruto da prÔ?ria he
terogeneidade do setor.
Propõe-se finalmente, que um progr�
ma de subsídio não deve ser entendido como uma solução defini
tiva e sim como um componente temporário entre uma série de me
<lidas passíveis de escolha.

3.

1. INTRODUÇÃO
al
Esta p-esquisa tem o propósito de avaliar
dos
guns efeitos da política de subsídio direto aos preços
fertilizantes adotada no Brasil nos anos de 1975 e 1976. Par
cial, por se tratar apenas das culturas de soja e arroz, a
análise aqui apresentada busca levantar evidências a respeito
do comportamento diferenciado apresentado por estas culturas,
quando submetidas ao estímulo da política de subsídio.
1.1. Impo,rtância do Problema
Um indicador do nível de modernização tecnoló
gica atingido por determinada parcela da agricultura brasilei
ra, é a crescente utilização de �ertilizantes.
Tal situação
é fruto de uma série de políticas levantadas a efeito
desde
os anos 50, cujos objetivos foram estimular o uso deste in
sumo.

4.

As taxas de câmbio implícitas (!) apresentaram
se baixas durante os anos 50, o que denota um baixo grau de
proteção à indústria nacional com o intuito de facilitar a im
portação do insumo estimulando o seu emprego (Schuh, 197 S) .
A partir da década de 60, o processo de substituição de impo!
tações atingiu o setor de fertilizantes, iniciando-se então a
instalação da indústria nacional (Lima, 1977)(Z) .
É fato incontestável que o consumo de fertili
zantes no Brasil tem crescido a taxas elevadas (Tabela l),cog
figurando-se assim um segmento importante da economia nacio
nal por envolver diretamente ambos setores, agrícola e indus
trial.
Durante a segunda metade dos anos 60, o consu
mo girava ao redor de 500 mil toneladas de NPK, tendo
esta
quantidade atingido aproximadamente um milhão de toneladas em
1970 e ultrapassado os dois milhões de toneladas em 1976.
Outra característica importante do setor dos
fertilizantes, é a elevada relação de dependência do mercado
internacional (Tabela 2) , o que o torna suscetível à política
Tal política traduzi
de controle do balanço de pagamentos.
do
da na forma de contingenciamento tende a elevar o preço
produto final onerando assim o setor agrícola.
Esta dependência pode ser observada a partir
do elevado dispêndio de divisas com importação de fertilizan
tes e produtos afins, que em 1976 correspondeu a 4% do total
das importações nacionais, ( BNDE, 1978).

(l) Detalhes com respeito ao cálculo das taxas de câmbio im
plícitas, podem ser encontradas no trabalho de Schuh e
Veiga, 1975

( Z) Informações detalhadas com respeito ao histórico da insta
ser
lação da indústria nacional de fertilizantes, podem
encontradas em Lima, (1977) .

5.

Tabela 1.

Consumo de fertilizantes no Brasil, por nutrientes,
total e variação percentual no período de 1969
a
1977

ANO

N

Pz05

K 2O

1969
1970
1971
1972
1973
1974
19 75
1976
1977

165.332
275.936
291.975
363.082
407. 704
335.774
379.072
481.542
547.013

265.761
395.938
486.127
721.824
948.011
902.504
989.398
1.285.369
1.460.129

195.657
306.693
347.902
361.636
623.431
538.304
507.268
697.963
792.858

Fonte:

Total
626.750
978.567
1.126.004
1.446.542
1.979.146
1.776.582
1.874.738
2.464.874
2.800.000

Variação
%
56,1
15,1
28,5
36 ,8
-10,2
5,5
31, 5

13,6

Sindicato da Indústria de Adubos e Colas do Estado
de São Paulo e Associação Nacional para a Difusão
de Adubos.

6.

Tabela 2.

Produção e importação de fertilizantes no Brasil,
segundo o total de nutrientes, no período de 19 50
a 1977 (em 1.000 t}
ANOS

Produção

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
19 57
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
19 74
1975
1976
1977

6,75
7,20

Fonte:

9,27

9,46
13, 36
25 ,o 7
24,94
42,57
56,06
79,17
93,19
96,00
99,24
112,04
108,18
99,33
90,49
116,84
131,77
134,26
189,76
276,62
407,78
446,10
537,68
682,65
996,86
1.251,15

Importação
81,80
113,63
63,61
107,16
110,15
135,98
140,49
164,86
193,7414 7,06
211,34
150,18
137,61
201,99
147,18
189 , O 7
190,53
328,09
469,94
491,13
808, 81
852,12
1.368,75
1.232,04
1. 286,77
1.208,82
1.379,00
1.862,22

Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e ANDA.

7.

O ano de 197 4 representou uma ameaça ao setor,
uma vez que os preços internacionais dos fertilizantes subiram
abruptamente (Tabela 3).
Tal situação levou o governo a adotar uma forma
de controle de curto prazo, instituindo uma política de subsí
dio direto aos preços pagos por fertilizantes, com o objetivo
de minimizar os problemas que poderiam advir de uma retração
no emprego desse insumo.
Temia-se o efeito negativo de uma
além
diminuição na oferta de produtos agrícolas exportáveis,
dos possíveis efeitos sobre a indústria deste insumo.
Tabela 3.

Custo de importação de fertilizantes no Brasil,
de 1973 a 1976. (US$ 1.000)
A

Produtos

N

o

1973

1974

1975

1976

Amônia
Rocha Fosfática
Enxofre
Ácido Fosfórico
Fertilizantes
Frete

3.006
11.461
9.228
9.296
139.436
45.382

19.878
53. O 50
22.057
33.481
407 .475
137.267

19.274
48.952
31.715
65.482
319.160
72.585

17.590
60. 544
78.787
31.088
202.845
94.026

TOTAL

217.809

673.208

557.168

482.574

Fonte:

CACEX

Banco do Brasil S/A.

1.2. Panorama da tomada de decisões em 1974/1975
Como observação geral pode-se afirmar que desde
o pós-guerra atê 1970 os preços internacionais de fertilizan
tes se mantiveram relativamente estáveis.
Avaliando-se
com

8.

maior detalhe, constata-se urna queda nos preços reais de ferti
lizantes de 1964 a 1972, a partir de então atê 1975 houve urna
intensa elevação nos preços.
A fase crítica desta ascenção observou-se
em
1973/1974, e a partir de 1975 passa-se a observar a queda nos
preços reais, tendência esta que se manifesta até a presente
data, (BNDE, 19 7 8) .
Pode-se relacionar a elevação dos preços à cri
se de petróleo, que afeta diretamente a produção de nitrogena
dos; há evidências de que as organizações que detém parcelas
ponderáveis da produção, principalmente de fosfatos, tal como
aos
o Marrocos. tenham adicionado um componente especulativo
preços, (Baurn, 1977).
A queda verificada a partir de 1975, tanto pode
vir a ser urna amenização do componente especulativo formado no
período imediatamente anterior, corno também uma tendência a al
uma
cançar-se preços extremamente baixos, representativos de
oferta excedente, (BNDE, 1978).
A situação dos preços, altamente comprometedora
para o desempenho tanto da indústria de fertilizantes corno na
agricultura de exportação, leva os órgãos governamentais liga
dos ao setor, a adotar medidas de curto prazo, buscando evitar
uma queda na quantidade demandada.
De julho a dezembro de 1974, o governo federal
estabeleceu para os fertilizantes o subsídio integral aos en
Em abril de 1975 foi instituído um subsí
cargos bancários.
dio de 40% aos preços pagos pelo insumo retroativo a janeiro.
Este programa perdurou até dezembro de 1976 sendo que
neste
período, as compras efetuadas tiveram os 40% de abatimento no
preço de compra, e sobre o valor financiado contavam com a in
cidência de 15% de juros ao ano.
A partir de 1977 foi suprimido o

programa

de
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subsídio direto, sendo substituído por um programa de isenção
de encargos financeiros relativos à compra de fertilizantes.
1.3. Efeito dos preços sobre a demanda de fertilizantes
As análises de demanda por fertilizantes, ba
seiam-se na teoria da demanda derivada.
Em síntese tal enfo
que difere da demanda usual pelo produto, uma vez que a primei
ra é derivada da demanda pelo produto final, da função
de
produção e das funções de oferta dos demais fatores de produ
ção.
A tabela 4 contém estimativas de alguns coefi
cientes de elasticidade preço da demanda por fertilizantes.
As elasti cidades dão informações a respeito da
variação na utilização do insumo cada uma variação em
seus
preços relativos, enquanto os coeficientes de ajustamento in
formam quanto tempo os agricultores levam para efetuar os seus
ajustamentos.
Tagela 4.

Elasticidade preço da demanda por fertilizantes
em vários locais e períodos

ANO

Local

1958
1958
1972
1974
1974
1974
1975

E.U.A.
E.U.A.

Fonte:

S .P.

S.P.
S.P.
S.P.
S.P.

Elasticidade

Agregação
N +
N +
N +

Pz 0 s

Pz0s

P z0 s

+
+
+

N

K2 0
K zO
K 2o

P z0 s
K 0

N +

2

Pz0 s

+

K 20

CP

- 0,50

-

0,49
- 0,25
- 0,48
- O, 31
- 0,30
- 0,41

-

LP

2,22

-

2,48
- 1,12
- O,76
- 0,60

- 1,58

Griliches (1958), Heady (1959), Ciban
tos (1972). Pescarin (1974). H. de Mel
lo (1975) .
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Pode-se inferir
tores respondem às variações de
ternando o montante consumido;
que proporcional no curto prazo
longo prazo.

dos resultados, que os agricu!_
preços dos fertilizantes, al
porém tal alteração é menos do
e mais do que proporcional no

1.4. Agricultura de exportação e de consumo interno
Com o processo de modernização de certa forma
recente do setor agrícola brasileiro, tem ficado clara a defa
sagem existente entre a agricultura praticada com fins de ex
portação e aquela voltada para o abastecimento interno.
Segundo Mendonça de Barros (1978). tem havido
uma nítida abertura do setor agrícola ao exterior nos Últimos
dez anos.
"Tal processo, no entanto, tem sido parcial no se!!_
tido de que o mercado externo, influencia apenas um certo gru
po de produtos.
Consequentemente aparece uma nítida segmenta
ção nos mercados agrícolas; havendo um sub-setor doméstico- e
um sub-setor exportador.
A política econômica ao tabelar os
produtos domésticos reforça esta segmentação".
Com efeito, sobre a adoção de tecnologia moder
na, o mesmo autor indica que boas condições no setor de expor
Este movimen
tação estimulam investimentos em modernização.
to é reforçado pelo próprio setor de pesquisas.
brasileira,
Em recente análise da agricultura
Vera Filho (1978) utilizando a relação de preços recebidos e
pagos pela agricultura, destaca outras evidências que distin
guem os dois sub-setores.
"Confrontando-se o grupo de produ
tos destinados à exportação com o de produtos alimentícios de
origem vegetal, nota-se nítida vantagem para os primeiros du
rante o período de 1955 a 1976".
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Como mostra a tabela 5, dentre as culturas que
mais consomem fertilizantes predominam aquelas voltadas para o
mercado externo, sendo que a soja, a cana-de-açúcar e o café,
consomem ao redor de 46% do total de nutrientes demandados- no
país.
Tomando-se os casos da soja e arroz, que sao as duas
bem
culturas a serem analisadas, nota-se que a soja consome
mais que o dobro de fertilizantes com relação ao arroz, enqua�
to que as áreas de ambas as culturas não diferem substancialmente ('" 3)
Tabela 5.

Estimativa da demanda de nutrientes no Brasil,
por produtos, de 1975 a 1977 (em 1.000 t)
1975

1976

1977

Soja

457,2

525,0

Cana

346,6

374,3

593,4

Trigo

243,0

301, 5

294,2

Arroz

216,9

205, O

216,5

Milho

189,7

204,8

214,0

Café

174,8

301,5

321,1

2. O 89, 4

2.528,0

2.821,5

46,8

47,5

46,8

Produto

TOTAL
Soja + Cana + Café
Total
Fonte:

X

100

406,1

Suplan, (1978)

(3) Segundo dados da SUPLAN (1977); as áreas colhidas de ar
roz e soja em 1975 foram respectivamente de 5.199.000ha
e 5.824.000ha.
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2. HIPOTESE E OBJETIVOS
Partindo-se da identificação de dois sub-seto
res na agricultura brasileira, pode-se agora definir mais cla
ramente a hipótese e os objetivos desta pesquisa.
2.1. Hipótese
A hipótese básica deste trabalho é a de que os
efeitos da política de subsídio direto para fertilizantes nao
se fizeram sentir igualmente nas duas culturas analisadas. Des
ta maneira este trabalho busca evidências de que sobre o setor
soja, tenha recaído o benefício maior da política.
A adoção desta hipótese sustenta-se no fato an
teriormente levantado de que a segmentação existente na agri
cultura brasileira, além de ser reforçada pela política gover
namental de tabelamento dos preços dos produtos destinados ao
abastecimento interno, tem ainda um agravante que é o efeito
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sobre a adoção de tecnologia moderna, refletindo-se numa d ife
renciação no emprego de fertilizantes.
2.2. Objetivos
O objetivo central desta pesquisa é avaliar be
nefícios e custos associados à adoção da política de subsídio.
Tal avaliação será levada a efeito separadamente para a cultu
ra de soja e arroz, visando estabelecer comparaçoes que permi
tam testar a hipótese apresentada.
quais sejam:

Além deste, outros objetivos serao considerados,
• Análise de um plano de subsídio alternativo,
que considera uma sobretaxa incidente
sobre
as exportações da soja .
. Discussão, com base nos resultados
obtidos,
das vantagens e desvantagens da política de
subsídio, baseando-se em critérios de eficiên
eia e distribuição de recursos.
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3. METODOLOGIA

Neste capítulo será apresentado o modelo adota
do para avaliar a política de subsídio ao preço dos fertilizan
tes.(4)
O modelo será aplicado ao caso específico da soja e
arroz .no Brasil, para o ano de 1975. e buscará avaliar além dos
custos e benefícios gerados pela adoção da política, também al
guns efeitos distributivos procedentes da mesma.
Finalmente
será simulada uma política de sobre taxação das exportações de
soja cujos efeitos distributivos serão avaliados.
3.1. O modelo conceitual
O presente estudo caracteriza-se como urna análi
(4) O enfoque analítico adotado, baseia-se no trabalho de Bar

ker e Hayami (1976) para análise comparativa de políticas.
com o objetivo de atingir a auto suficiência na produção
de arroz em 1976 nas Filipinas.
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de
se "ex-post", cujo objetivo ê avaliar um tipo específico
Partindo-se
interferência sobre um mercado em equilíbrio.
das condições de concorrência perfeita, pode-se avaliar os efei
tos das forças que deslocam o equilíbrio, provocando
altera
ções na distribuição dos benefícios e custos referentes à polf
tica analisada.
A situação de equilíbrio será atingida através
do comportamento maximizador dos indivíduos que participam do
mercado.
O consumidor comprará mercadorias, tendo como obje
tivo a maximização de sua função de utilidade levando em consi
deração os preços dos produtos e a sua restrição de renda.
O
produtor maximizará os seus lucros. dados os preços dos insu
mos e do produto, o que o orientará quanto à escolha do nível
adequado de produção.
O estudo da demanda por fatores de produção, di
fere da demanda pelo bem final, pois no primeiro caso, o com
prador estari maximizando o lucro final proveniente da venda do
produto.
Portanto as curvas de demanda por insumos são obti=
das a partir das funções de produção, supondo-se a maximização
de lucros.
dizer
Para o caso dos fertilizantes, pode-se
que:
Sendo: F = quantidade de fertilizantes
aplicado.

-f

p

=

preço pago pelo insumo (constante,
levando-se em conta as condições de
concorrência perfeita).

=

preço do produto.

Sendo ainda:

Q

=

final
quantidade do produto
(que é a função do uso do in
sumo)
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pode-se dizer que:
Q = g (F)

Assim o lucro pode ser expresso da seguinte forma:

Q - f

F

1r

=

P •

n

=

P • g(F) - f · F

°

ou ainda

(1)

Para maximizar o lucro (1r), a empresa utilizará o insumo
até que:
ó'TT

o

í3F

p

• g' (F)

P • PMF

VPM

-

f
=

f

(F)

ou seja,

f

=

=

o

o

daí tem-se que:
ou ainda

�u,de. VPM é o valor do prQ
duto marginal dos fertili
zantes.

De acordo com ess.e resultado pode-se inferir que
produto
o insumo deverá ser empregado até que o valor do seu
marginal seja igual ao seu preço.
Dentro das pressuposições
de concorrência perfeita, todas as demais empresas tomarão de
cisões semelhantes.
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3º1º1º O efeito do Imposto (S)
A análise do efeito do subsídio pode ser feita
considerando-o como um imposto negativo aplicado aos preços
dos fertilizantes.
Sendo a curva de oferta a curto prazo, idêntica
à parte da curva de custo marginal ( CMg) acima da curva de cus
de
to variável, pode-se inferir que as alterações na função
custo, levarão a deslocamentos da curva de ofertaº
Ou seja:

Partindo da equaçao de lucro

� =

fertilizante,
sa por:

P • g(F) - F

O

(1)

:

f

Pode-se aplicar um imposto v sobre o preço do
o que altera a função, que passa a ser expres
� = P • g(F) - F f (i - v)

A função de oferta de uma firma perfeitamente
competitiva pode ser obtida a partir da condição de primeira
ordem para a maximização de lucros, ou seja:
éhr

aF

=

P g' (F) - f (1 - v) = O

ou
p =

g' (F)

( 1 - V) = CMg ( 1 - V)

onde CMg corresponde ao Custo Marginal na ausência
dio.
(S) O

do

subsí�

caso do subsídio configura-se como um imposto ad-valorem
negativo.
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Graficamente, o efeito do subsídio aparecerá e�
mo um deslocamento para a direita da curva de oferta do produ
to final (fig. 1).
Preços

s'
5

po
p1
D

Quantidades
Fig. lº

Efelto do imposto sobre um mercado em equilíbrio

Desta forma, partindo�se de uma situação
ini
cial na qual
se ofertava Qo ao preço Po , tem-se uma alteração
.
causada pelo subsídio, deslocando a curva de s' para s, expandindo-se a produção para o nível Q1 e reduzindo-se o preço pa
ra P1•
3.2. Pressuposições do modelo
Considera-se na presente análise a existência
de três mercados em equilíbrio (soja, arroz e fertilizantes).
ocorrendo excedentes exportáveis no caso da soja.
As pressuposições admitidas para efeito da aná-
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lise sao as seguintes:
1) Considera-se que os mercados apresentam con
dições de equilíbrio perfeitamente competitivo.
2) Mudanças nos preços do fertilizante.não afe

as
tam o uso de outros insumos.
Ou seja, pressupõe-se que
elasticidades cruzadas nas funções de demanda pelo insumo se
jam nulas.
Diante do reconhecido comportamento de complemen
tariedade ou substutibilidade que o fertilizante possui
com
Resulta um viés cujo dirnensionamen
relação a outros insumos.
to não é contemplado nesta análise.
3) Considera-se apenas as culturas de soja e ar
roz, tornando-as como representativas de culturas de exportação
Os possíveis efeitos que
e consumo interno respectivamente.
outras culturas possam sofrer não sao consideradas na análise.
4) Abstrai-se da análise, possíveis mudanças nos

custos de comercialização que possam interferir no uso do insu
mo.
5) Considera-se que o Brasil seja um tomador de
preços no mercado mundial de soja.
Esta pressuposição respa!
da-se no trabalho de Zockun (1978), que verifica o fato do Bra
sil enfrentar urna demanda externa muito elástica para a soja.
3.3. Modelo específico
Neste tópico serao discutidas as relações refe
rentes aos três mercados envolvidos, o do produto de exporta
ção (soja), o do produto de consumo doméstico (arroz) e o mer
cado de fertilizantes.
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3.3.1. Mercado da soja
A figura 2 contém o modelo do mercado doméstico
da soja, nela estão representadas as figuras DD, SS e S 1 S', siK
nificando respectivamente a demanda interna pela soja e a ofer
O preço vig�
ta do produto com e sem o programa de subsídio.
internacional é Pls e o preço recebido pe-·
rante no mercad�
los agricultores é PPs.(6)
Partindo-se da situação de equilíbrio inicial,
a oferta s sofreria uma mudança para s' devido ao aumento nos
preços dos fertilizantes.
Tal deslocamento porfm não ocorre,
devido à ação do programa de subsídio.
Pode-se desta forma in
ferir, que o deslocamento de uma curva de oferta s' para a no
va posição s� representa o efeito do programa.
Preços
A

Pls
D
PPs

o

QDs

QTs
Fig. 2.

s

QSs

Quantidades

Mercado de soja

(6) A margem Pis - PPs ê importante para o modelo e engloba re
colhimento governamental, transporte e outros custos de co
mercialização referentes ã exportação.
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Com relação às quantida-d&s. QDs representa a ne
cessidade doméstica, QTs é a produção na ausência do programa
de subsídio e QSs é a produção com a implantação do referido
programa.
3.3.2. O mercado do arroz
A produção de arroz tem sido em média suficien
te para o abastecimento doméstico, alêm de possibilitar a for
mação de estoques (anexo 1).
Apesar desta aparente estabili
dade, a produção nacional está altamente sujeita a adversida
des climáticas� uma vez que quase noventa por cento da área
plantada coTresponde a arroz de sequeiro.
No que tange às exportações, as possibilidades
do Brasil conseguir colocar o produto no mercado são remotas,
devido em grande parte, aos elevados custos de produção, onera
do ainda pelos custos de comercialização.
Ainda que para a presente análise o modelo nao
revele o fato, a produção nacional de arroz para exportação pr�
vêm basicamente do sul do país onde a produção de arroz irri
gado permite conseguir qualidade suficiente para satisfazer as
exigências do mercado internacional.
Como a produção nacional de arroz tem apenas co!!
preços
seguido abastecer o mercado doméstico, a elevação dos
dos fertilizantes traria como provável consequência a necessi
dade de importar o produto.
Esta análise considera como bene
fício proveniente da política de subsídio. aqueles recursos na
cionais poupados por não se necessitar de recorrer à importa
ção do produto; ou seja, a política de subsídio aos fertili
zantes permitiu manter o nfvel da oferta pr6ximo àquele neces
sário para abastecer o mercado, dado um consumo per capita ca
racterístico.
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A figura 3 representa o mercado doméstico de ar
roz, onde PPa é o preço pago ao produtor e PI a representa o pr�
do
ço internacional do produtoº
As exportações brasileiras
por
produto são apenas esporádicas na maior parte das vezes
meio das chamadas "operações casadas", onde a inclusão do pro
duto surge como requisito para a concretização de operações en
volvendo outros produtos.

A quantidade QDa i aquela necessiria

o
para
...
abastecimento do mercado sendo considerada igual a QSa que e a
Ao longo dos anos tem-se observado
produção com o subsídioº
que ambos os valores (QSa e QDa), tem sido bastante aproxima
dos, ora configurando-se um pequeno excesso de oferta, ora sen
do necessária a importação do produto (anexo l)º

A quantidade QTa representa a produção de arroz
na ausência do programa de subsídio, o que criaria a necessid�
de de importar o produto com a finalidade de garantir o abaste
cimento interno, sem elevação do preço do arroz.
Preços

s

PPa

o

QTa

QSa

Fig. 3º

=

QDa

Mercado de arroz

Quantidades
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3ª3.3. O mercado de fertilizantes
O Brasil situa-se ainda nos dias de hoje, como
um importador da maior parte dos fertilizantes de que necessi
ta, embora esta situação tenha mudado bastante nos Últimos anos
com a exploração das jazidas de fosfato de Minas Gerais e Goiás
e com a implantação de novas unidades produtoras de amônia.(7)
Para os objetivos desta análise considera-se as
figuras 4 e 5, representativas da demanda de fertilizantes pe
lo arroz e soja respectivamente.

Preços

fa

D

A
-- -- 7

fas

Da

o
Fig. 4.

Fa

Fas

Quantidades

Demanda de fertilizantes pelo arroz

(7) A amônia e a rocha fosfatada são dois insumos básicos para
a indústria de fertilizantes, respectivamente para oferta
de nitrogênio e fósforo.
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Preços

fs

Ds

o
Fig. 5.

Fs

Pss

Quantidades

Demanda de fertilizantes pela soja

Na figura 5 tem-se os preços fs e fss, que sao
respectivamente os preços na ausência e na pTesença do progra
ma de subsídios.
Da mesma forma na figura 4 tem-se fa e fas,
com relação ao arroz.
Com relação às quantidades, tem-se na figura 4
Fa e Fas que são respectivamente a quantidade de fertilizantes
demandada na ausência e na presença do programa de subsídio.
Da mesma forma tem-se Fs e Fss na figura 5, com relação ã soja.
3.4. Modelo matemático
Dentre os parâmetros possíveis de serem utiliza
dos na avaliação de custos e benefícios envolvidos na adoção
da política de subsídio a fertilizantes, foram selecionados qua
tro dos que pareceram abranger os princip�is elementos envolvi
dos no processo decisório, quais sejam:
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a) Custo governamental (CG) medido em função da quantida
de de fertilizante consumido, multiplicado pelo subsí
dio dado aos preços.
Trata-se de um dado de relevan
te importância no processo de tomada de decisões a cur
to prazo.
b) Eficiência do subsídio em termos de benefícios para
sociedade, em relação ao custo do programa.

a

c) Distribuição dos benefícios e custos entre os setores
envolvidos, ou seja, entre governo e agricultores.
d) Ganhos no comércio exterior, provenientes
da soja.

das

vendas

Tais parâmetros serão calculados também para o
caso do plano alternativo, que prevê a elevação da taxa inci
dente sobre a exportação de soja.
3.4.1. Determinação do consumo de fertilizantes
e da produção agrícola sem subsídio
Será feita a apresentação genérica do cálculo
do consumo de fertilizantes e da produção agrícola que serve
de base para as determinações do modelo.
tes dada por:

Parte-se da equação de demanda por fertilizan
(2)

onde f representa o preço do insumo, F representa a quantidade
demandada e f3 a elasticidade preço da dema�da. (S)
(S) Dada a pressuposição de elasticidade cruzada nula, consid�
ra-se que a quantidade demandada, depende apenas do preço
de fertilizantes.

que:

se:

Tomando-se a forma logarítmica de (2),
LnF = Lna + S Lnf
Derivando a equação
aLnF
3LnF

(3)

=

tem-se
( 3)

com relação a Lnf, tem-

s

que representa a elasticidade preço demandada por fertilizan
tes.
Considerando-se agora ao invés de uma função co�
tínua, uma variação discreta, tem-se:
LnF - LnF 0

(4 )

Lnf - Lnf0
Pode-se reescrever a equaçao

( 4)

como:

LnF - LnF O = a (Lnf - Lnfo)
ou ainda,

F

Ln -Fo = B Ln

f

·-ro

Esta expressao pode finalmente ser escrita eli
minando-se a forma logarítmica, o que conduz a:
F

ou ainda
(5)
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A equaçao (5) relaciona a quantidade consumida
do insumo, ã variação nos preços, que é por sua vez afetada p�
la elasticidade preço da demanda.
De modo similar, pode-se determinar a quantida
de produzida com e sem subsídio, da maneira que se segue:
a

Partindo da função de produção:
(6)

na qual Q é a quantidade do produto, Fé a quantidade de ferti
lizantes, sendo que os efeitos de todos os demais fatores
de
produção são considerados constantes e incorporados ao parametro b.
Tem-se ainda a que representa a elasticidade de pr�
dução, com respeito a fertilizantes.

-

Passando para a forma logarítmica tem-se:
LnQ
teremos:

=

Lnb

0 LnF

+

Derivando-se a equaçao (7) com relação
aLnQ
aLnF

que ê a elasticidade

=

( 7)

LnF

a

e

produção.

Representando-se esta derivada por meio
intervalo de variação discreto teremos:
LnQ - Ln Q0
LnF - Ln F0

=

e

A relação (8) pode ser escrita como:

de

um

(8)
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Ln
ou ainda:

Q

=

Qo
Q

�

F

o

F
�

(*)

=

ou finalmente:
Q = Q

e

Ln

(

Fo

)

e
e

(9)

Desta maneira, as relações (5) e (9)
permitem
determinar o consumo de fertilizantes e a produção agrícola na
ausência do programa de subsídio, dados esses mesmos
valores
na presença do subsídio.
3.4.2. Efeitos do subsídio no mercado de soja
De acordo com as r�lações descritas no item an
terior, passou-se ã determinação dos valores Fs e QTs, que sao
respectivamente a nova quantidade de fertilizantes
demandada
pela soja e a nova produção, resultante da diminuição do uso
do insumo.
De posse destas informações básicas, passou-se
ao cálculo dos parâmetros utilizados na avaliação dos custos
e benefícios envolvidos na adoção da política de subsídio,quais
sejam:
Este cus
a) Custo governamental referente à soja (CGS).
to está representado na fig. 5, pela área AB fas, Fa e
o seu valor pode ser determinado através da expressão:
CGS

=

Fss (fs - fss)
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b) Receita governamental referente i soja (RGS).
Corresponde à receita proveniente das exporta
çoes da soja, devido ao programa de subsídio, é repre
sentada na fig. 2 pela área ABCD, operacionalmente, de
terminada através da expressão:
RGS = t Pis (QSs - QTs)
onde t representa a parcela da receita das exportações
Pis é o preço do produ
que é recolhida pelo governo.
to vigente no mercado internacional e QSs - QTs repre
senta o acréscimo da produção devida ao subsídio.
c) Beneficio líquido dos produtores de soja (BPS)
Este parâmetro pode ser representado pela soma
das áreas DC QSs QTs da fig. 2 e CD f ss fs da fig. 5,
sendo desta soma subtraída a área CB Fss Fs da fig. 5.
O valor resultante representa um balanço entre o aumento na receita bruta dos produtores, adicionada
economia proporcionada pelo subsídio, uma vez que este
incide sobre as quantidades já utilizadas do insumo,
subtraindo-se o valor da quantidade do insumo utiliza
do devido ao programa de subsídio.
Operacionalmente a determinação do benefício dos
produtores de soja pode ser feita através da relação:
BPS = PPs (QSs - QTs)

+

Fs (fs - fss) - fss (Fss - Fs)

onde PPs é o preço recebido pelo produtor de soja e Fs
é a quantidade demandada pela soja, na ausência do pro
grama de subsídioº
d) Ganho no comércio exterior referente à soja (GES)
Representado pelas áreas AB QSs QTs da

fig. 5,
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que significam respectivamente o aumento da receita de
exportação da soja e o custo do acréscimo das importa
çoes do insumo para soja.
Não se utiliza o valor integral da área DA Fss
Fs da fig. 4, pois parte desta área representa a prod�
çao nacional de fertilizantes.
Operacionalmente tem-se:
GES

=

Pis (QSs - QTs) - K fs (Fss - Fs)

sendo K a porcentagem de fertilizantes que
da (anexo 2).

import�

3.4.3. Efeitos do subsídio no mercado de arroz
De forma semelhante à da soja, serão determina
dos os valores de Fa e QTa que são respectivamente a quantida-·
de de fertilizante demandada pelo arroz e a sua produção, am
bos os valores considerando ausência de subsídio.
A sequência das determinações é similar ao caso
da soja e consiste nos seguintes cálculos:
a) Custo governamental do arroz (CGA)
Representado pela área AB fas fa da fig. 4,
seu valor pode ser determinado a partir da expressao:

o

CGA = Fas (fa - fas)
onde Fas é a quantidade de fertilizante consumida pela cultura
de arroz, sob condições de preços subsidiados.
Os valores fa
e fas, são os preços de fertilizante para o arroz sem
e com
subsídio respectivamente.

b) Benefício líquido dos produtores (BPA)
Representado graficamente pela soma das áreas
AB QSa QTa da fig. 3 (aumento na receita dos produtores), som�
da à área CD fas fa da fig. 4 (economia proporcionada pelo sub
sídio) subtraindo-se a área CB Fas Fa, representativa do acrés
cimo no uso do insumo proporcionado pelo subsídio.
BPA

Operacionalmente pode-se chegar ao valor
através da expressão:
BPA = PPa (QSa - QTa)

Fa (fa - fas) - fas (Fas

+

=

Fa)

onde PPa representa o preço recebido pelo produtor de arroz
QSa - QTa é o acréscimo na produção devido ao subsídio.
e) Ganho no comércio exterior

e

(GEA)

De forma similar ao que foi feito para a soja,
este item pode ser determinado através das áreas QSa QTa
CD
poupança permitida pelo subsídio, menos o acréscimo nos gastos
em importação do insumo, que é representado pela área DA Fa Fas.
A quantificação de GEA pode ser obtida pela expressão:
GEA

=

Pia (QDa

=

QTa) - Kfa (Fas - Fa)

3.4.4. Plano alternativo
A partir da hipótese deste trabalho, cabe ava
liar uma açao de política que busque diminuir a diferença nos
efeitos causados pelo programa de subsídio, nas duas culturas
analisadas.
Desta forma o plano alternativo propoe que seja
elevada a taxa de recolhimento governamental de t para t', so
bre as exportações de soja.
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Tal sugestão foi levantada por Darfimple (1975)
quando diz: "Em certos casos o subsídio é restrito a certas
culturas ou é restrito às propriedades de até determinadas dimensoes.
Algumas vezes os programas são limitados aos pequenos agricultores, tais como no Marrocos e a Coréia. Em outros
paises, tais programas são 1 imitados aos produtores de cul tu
ras específicas, tais como no Ceilão e Costa do Marfim e em al
guns lugares tem sido aplicado um subsídio diferenciado por ti
pode cultura, tal corno no Ceilão, Filipinas e Uruguai.
Para o caso do Brasil o trabalho de Vera Filho
(1978) analisa as relações entre índice de preços pagos e rece
bidos por diversas culturas e conclui que para os produtos de
consumo interno, o índice de paridade mostrou-se irregular com
variações de 60 a 149 para o arroz.
A soja embora não tenha séries longas que permi
t2m melhor visualização do comportamento dos seus preços tem
apresenta.do uma taxa elevada no crescimento da produção, devi
do aos altos preços internacionais do produto.
Baseado neste argumento, o presente estudo ava
lia a transferência de recursos, mediante o estabelecimento de
esta
uma taxa t' maior do que a taxa anterior t, diferença
acrescida à receita governamental.
O setor afetado diretamente será o da soja, do
qual se espera uma diminuição da produção no uso do
insumo.
As equações que representam respectivamente a nova quantidade
de fertilizantes e a nova quantidade ofertada devido ao progra
ma alternativo sao determinadas a seguir.
Definidas as funções de produção de soja e
demanda de fertilizantes pela soja, respectivamente como:

de

Qss
e

A • Fss

=

ô

Fss = B • fss

-e:

a
aonde ô é a elasticidade de produção de soja com relação
fertilizantes e E é a elasticidade preço da demanda de fertili
zantes passa-se às seguintes considerações:
como:

Considera-se a renda das exportações
R =

QSs - Pls

(1 -

t)

de

soja

renda esta que mudará para R' quando a taxa t subir para t'.

Considerando-se que a função de demanda depende
da relação de preços pagos e recebidos, pode-se definir uma no
va demanda da seguinte forma:
Fss = B

[

fss

PI (1 -· t)

j

e:

(11)

Esta demanda mudará quando variar o valor t, ou
seja, pode se escrever:
Fss'

"' B

l

fss

PI (1-t')

j-E

(12)

Dividindo-se a equação (12) pela (11), chega-se.
9
à relação entre Fss e Fss', ou seja: ( )
(9) O modelo não incorpora o efeito da margem de comercializa
ção dos fertilizantes, levando a uma superestimativa
da
redução no uso do insumo.

Fss'

=

Fss (

1 - t
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1)

(13)

1 - t

De forma similar pode-se chegar à relação entre
as produções com e sem o plano alternativo.
Sendo a função de produção
Qss =

A

Fss

ô

na qual substitui-se Fss por F'ss dado pela equaçao
se:
ô
1 - t,
Qss' = A Fss (
1 - t

(13),

tem=

lE

ou seja
- )EÔ

Qss' = Qss (

1 - t'

(14)

1 - t

Utilizando-se a.s relações (13) e (14), as deter
minações de benefícios e custos serão refeitas, uma vez que os
parâmetros básicos foram afetados.

..

A nova receita governamental sera:
RGS'

=

t' PIS (QSs' - QSs)

O novo benefício dos produtos de soja será:
BP's = PPs (QSs' - QTs)

+

F'ss (fs - fss)

fss (FSs' - Fs)

O ganho no comércio exterior passa a ser:
GES' = Pls (QSs' - QTs) - K fs (Fss' - Fs)

3 .5 •

3. 4. S. Relações benefício - custo
A partir das relações determinadas anteriormen
te, estabelecer-se-ão algumas comparações que auxiliarão
a
identificação de possíveis diferenças no comportamento dos pro
dutos analisados além de definir parâmetros que permitam ava
liar o programa de subsídio a fertilizantes.
Objetiva-se determinar relações benefício - cus
to além de diferenças absolutas entre os benefícios e custos
referentes ao programa, sendo tais valores definidos a seguir:
Receita Governamental Total (RGT) - Refere-se à re
ceita governamental. que no caso presente se resume
àquela proveniente das exportações de soja.
Custo Governamental Total (CGT) - Agrega o custo go
vernamental da soja e do arroz.
Benefício Total dos Produtores (BTP) - Agrega o bene
fício dos produtores d.e soja e arroz.
Benefício Social Total (BST) - Definido como a soma
da receita governamental total, benefício total dos
produtores e ganho total no comércio exterior.
Benefício Social Líquido (BSL) - Definido como sendo
o Benefício Social Total do qual se subtrai o Custo
Governamental Total.
Benefício Social da Soja (BSS) - fia soma da receita
governamental da soja, do benefício dos produtores
de soja e do ganho no c omércio exterior relativo à
soja.

Benefício Social do Arroz (BSA) - Representado pela
soma do benefício dos produtores e ganho no comércio
exterior relativo ao arroz.
Benefício Social Líquido, para a soja e arroz terminado pela subtração do Custo Governamental
benefício social de cada cultura.

De
ao

-

Custo Governamental Líquido (CGL) - E o custo governamental total, do qual se tira o ganho líquido to
tal.

seguir:

As relações benefício - custo sao definidas

a.

Benefício Social da Soja/Custo Governamental da Soja.
Benefício Social do Arroz/Custo Governamental do Ar
roz.
Benefício Social Total/Custo Governamental Total.
Benefício dos Produtores de Arroz/Custo
tal do Arroz .

Governamen

Benefício dos Produtores da Soja/Custo Governamental
da Soja.
Os parâmetros acima expostos são os indicadores
a serem explorados neste trabalho com o fito de analisar as hi
póteses propostas.
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3.5. Descrição dos dados
Vãrias foram as fontes is quais se recorreu pa
ra coletar os dados necessários ao modelo analítico. Utilizou
reco
se dados resultantes de pesquisas, dados censitârios e
mendações técnico-econômicas do uso de fertilizantes.
Procurou-se complementar o estudo dos pontos on
de os dados apresentaram dubiez, · com uma análise de sensibi
conclu
lidade, cercada de cuidados suficientes que permitam
sões significativas.
Como exemplo, considerou-se
variações
na elasticidade de produção de soja com respeito a fertilizan
tes, uma vez que o dado original apresentou confiabilidade du
vidosa.
3.5.1. Dados referentes ao arroz
A quantidade de fertilizantes demandada pelo ar
roz com o programa de subsídio (Fas) foi estimada pela SUPLAN
(1977) como sendo 216.900 t de nutrientes.
O preço do fertilizante para esta cultura
foi
determinado a partir dos preços das fomulações mais usadas,tan
to para o arroz de sequeiro, como para o arroz irrigado, ponde
rados pelas respectivas áreas e calculado em termos de nutrien
tes (tabela 6).
O preço médio assim obtido é de Cr$2.871,00 por
tonelada de nutrientes.
A produção brasileira de arroz tem girado
ao
redor de 7 milhões de toneladas, variando de acordo com a con
dição climática corrente.
O ano de 1976 apresentou uma prod�
ção atípica, ultrapassando os 9 milhões de toneladas, sendo que
neste trabalho a quantidade (QSa) a ser utilizada
será
de
7.538 mil toneladas, que ê a produção estimada para o ano agri
cola de 1975.
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O cálculo do preço recebido pelos produtores de
arroz foi elaborado a partir dos preços recebidos nos estados
de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e
Paraná.
Determinou-se o preço médio anual que foi ponderado
pela participação de cada estado na produção total (anexo 3).
O procedimento utilizado resultou no preço utilizado no modelo,
ou seja, Cr$lo871,50/t.
Tabela 6.

Adubação de arroz de sequeiro e irrigado,
preço das fórmulas e ponderação por área
plantada em 1975

Cultura

Fórmula

Arroz de Sequeiro

4 ..

Arroz Irrigado

8 - 24 - 16

Fontes:

14 - 8

Recomen
dação

Ponderação
para
area

Preço
Cr$/t

kg/ha

8

5.692,30

400 kg/ha

1

5.600,00

400

Resolução CIP n 9 062
Serviço de Extensão Rural
IBGE

O preço internacional do arroz para o ano
de
1975 se manteve ao redor de U$368/t, correspondente ao arroz
da Tailândia com 15% de quebrados, similar ao brasileiro.
O
arroz branco tailandês com 5% de quebrados que é o indicador do
mercado internacional esteve cotado em U$ 400/t na mesma épo
ca.
Utilizando-se a taxa média de câmbio para 1975, o valor
resultante foi de Cr$2.980,80/t. (anexo 4).
Estabeleceu-se como objetivo um abastecimento
da ordem de 7,5 milhões de toneladas o que seria suficiente pa
ra suprir o mercado brasileiro, tomando por base o valor
de
48,56 kg/comensal (ENDEF, 1976), considerando perdas de comer
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cialização e formação de estoques reguladores.
Observou-se
que este valor esti bem próximo do valor utilizado para QSa.
3.5.2. Dados referentes à soja
A quantidade de fertilizantes demandada pela s�
ja no ano de 1975 foi 457.200 t de nutrientes, segundo
dados
da SUPLAN (1977).
A fórmula básica aqui considerada é O - 18 - 6,
recomendada na base de 300 kg por hectare.
O preço dessa fór
mula segundo a tabela do CIP para o período analisado foi de
Desta maneira o custo de
Cr$5.800,00 por
tonelada.
nutrientes por ton. é de Cr$1.390,00
A produção de soja com o subsídio
foi
de
9. 467.600 ton., obtida a partir das produções dos anos de 197 4,
1975 e 1976 consideradas as devidas conversões de farelo e Óleo
para grão, utilizando os coeficientes 0,7300 e 0,1684 respecti
vamente.
O preço da soja no mercado internacional girou
ao redor de Cr$1.664,31 por ton. CIF Rotterdam; segundo a Re
vista Oil World Weekly, este preço foi de US$ 200, tendo varia
ções de US$ 193 a US$ 256 no período considerado.
O preço médio recebido pelo produtor brasileiro
foi de Cr$1.275,00 por ton., dado este obtido a partir
dos
preços médios dos estados, ponderados pelas respectivas quanti
dades (anexo S).
3.5.3. Outros dados
As taxas de recolhimento consideradas no modelo
referem-se ao montante recolhido ao governo atrav�s da incid�n
eia do ICM sobre o produto de exportação.
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A variação da incidência do ICM sobre as expor
tações de soja foi analisada por Zockun (1978).
Neste traba
lho a autora afirma: "A alíquota de ICM - em geral fixada em
14% nos estados do Centro-Sul e pouco inferior em transações
modificada
interestaduais e de exportação - foi várias vezes
na comercialização da soja: fixada em 13% em 1973,
reduzida
para 9,75% em 1974, voltando ao nível original em 1975 e nova
mente reduzida para 10% em 1976".
O presente trabalho assume como 14% a taxa
incidência do ICM que ê arbitrariamente elevado para
18%
plano alternativo.

de
no

O valor de K representa a porcentagem dos ferti
lizantes que é importada, considerada fixa no modelo em 65,5%,
indiscriminadamente para o arroz e soja (anexo 2).
O subsídio avaliado refere-se apenas ao tipo di
reto incidente sobre o produto final não considerando o subsí
dio via crédito e outros tipos que poderiam ser avaliados.
Considerando-se a redução de 40% como subsídio
nos preços dos fertilizantes para soja e arroz, estes passam a
ser �espectivamente, Cr$993,00 e Cr$2.051,00
As elasticidades utilizadas no modelo foram ba
seadas em resultados de pesquisa complementadas por uma análise
Os dados básicos agregados são 0,41 para
de sensibilidade.
a elasticidade preço da demanda, determinada por Homem de Mel
lo (1975) para o Estado de São Paulo e 0,1759 a elasticidade
de produção, com relação a fertilizantes•
Efetuou-se 5 parametrizações para verificar
a
sensibilidade do modelo às variações nos valores das elastici
dades (tabela 7).
Os valores das colunas de 1 a 5 representam as
parametrizações realizadas com o fito de verificar a sensibili
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dade do modelo, ao mesmo tempo permitindo tirar conclusões mais
consistentes.
As parametrizações tomadas como base para
a
análise são as de número 1 e 5, sendo que a de número 1 consi
dera apenas uma pequena variação entre as elasticidades de pro
dução para os produtos.
Este procedimento se aproxima daque
le adotado por Barker (1976) que utilizou no trabalho elasti
cidades iguais entre as culturas de arroz e cana de açúcar. No
presente estudo as parametrizações objetivam tão somente com
plementar a anilise.

Tabela 7.

Elasticidades utilizadas no modelo
parametrizações

Elasticidade

Produto

e respectivas

Parametrizações
1

2

3

4

5

Preço da deman
da

Arroz

0,4100

0,4100 0,4100

0,4100

0,4100

Produção

Arroz

O, 1759

0,1759 0,1759

0,1759

0,1759

Preço da deman
da

Soja

0,4100

0,4100

0,4100

0,4100

0,4100

Produção

Soja

0,1700

0,6020

0,4800

0,3000

0,2500

Fonte:

Homem d.e Mello (1975), Crócomo (1974), Camargo (1974).
Michue (1976).
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4. RESULTADOS E CONCLUSÕES
A avaliação da política de subsídio ao uso de
do
fertilizantes, tal como e tratada neste trabalho, parte
pressuposto de que tal política objetivou manter o nível de uso
do insumo e consequentemente o nível da produção agrícola.
A tabela 8 apresenta a comparação entre a situa
çao observada e a esperada caso não se adotasse o programa de
subsídio.
Os resultados apresentados na tabela 8 indicam
uma diminuição no uso do insumo de aproximadamente 60 mil t de
NPK e de 30 mil t de NPK, respectivamente para a soja e para o
arroz.
Esta redução viria a acarretar retração nas pro
duções de aproximadamente 300 mil t de soja e 180 mil tonela
das de arroz.
Tomando como base estas alterações, resulta uma
diminuição nas exportações de soja e na necessidade de impor-
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tar arroz dada a meta fi xada em 7.5 00.000 ton. do produto para
aquele ano.
Assim sendo, a política de subsídio a fertili
zantes, ao mesmo tempo que representa um custo para o governo,
representa também uma receita, aqui entendida como proveniente
das exportações de soja e da poupança realizada com o abasteci
mento do arroz.
Tabela 8.

Uso de fertilizantes e produção de soja e arroz
presença e ausência do programa de subsídios.
(1975).sl

na

Uso de
Produção com Produção sem
Uso de
subsídio
Produto Fertilizantes Fertilizantes
subsídio
com subsídio sem subsídio
(t)
(t)
(t de NPK)
(t de NPK)
Soja

457.200

398.308

9 .467.600

9.146.778

Arroz

216,900

. 188.960

7.5 38.000

7.357.358

Y Os resultados referentes à ausência do programa de
subsídio são aqueles encontrados na anilise 5.

Fonte:

Resultados do Modelo.

4.1. Resultados das avaliações
Umas das principai s dificuldades associadas
à
implantação de programas de subsídio diz respeito ao seu custo.
Segundo Mudahar (1977) o uso de subsídios pode resultar em eno!
mes custos ao tesouro e consequentemente provocar efeitos para
lelos.
A tabela 9 apresenta os valores referentes ao
custo governamental por produto e total.
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Estes resultados de custo, sao parciais
tanto
no que se refere a duração do programa como ao número de cultu
ra analisadas.
Desta forma resulta um custo referente ao setor
soja maior do que aquele referente ao setor arroz, lembrando
que a area plantada por ambas as culturas foi de 5,824 milhões
de ha para a soja e 5,199 milhões de ha para o arroz, (SUPLAN,
1978).(lO )
A diminuição observada no custo governamental da
soja relativo ao plano alternativo deve-se à diminuição no uso
do insumo.

-

Tabela 9.

Custo governamental do programa de subsídio,
referente às culturas de soja e arroz, consi
derando os planos básicos e alternativo
(1975). (Cr$).

Custo
governamental
Soja

(CGS)

Plano Básico

Plano Alternativo

181.508.400,00

177.998.400,00

Arroz {CGA)

177.858.000,00

177.858.000,00

TOTAL (CGT)

359.366,400,00

355.856.500,00

Fonte:

Resultados do Modelo.

Os benefícios resultantes do programa baseiam
benefí
se nos cálculos do benefício social total e líquido.
cio social por produtos e finalmente benefício dos produtores.
(lO) Note-se que o preço do fertilizante para o arroz ê mais
alto do que o da soja e que a quantidade de fertilizante
utilizada pela soja é maior do que a utilizada
para
o
arroz.
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O benefício social total varia
positivamente
com o valor adotado para a elasticidade de produção de soja,
tendo sido superior ao custo do programa em todos os casos con
siderados (tabela 10).
Os valores do benefício social total referentes
ao plano alternativo decresceram com relação ao plano
básico
devido ao fato de que a economia no uso do insumo proveniente
do plano alternativo, ê mais do que compensada pela exportação
de soja (tabela 10).
O benefício social líquido apresentou um compo!_
tarnento em tudo semelhante ao benefício total, como pode ser
observado na tabela 11.
O benefício social total, foi desmembrado
por
produtos, para permitir visualizar a participação diferencial
dos produtores de soja e arroz nos benefícios do subsídio.
Como resultado das análises, observou-se que o
benefício dos produtores de soja foi maior do que o benefício
referente aos produtores de arroz, em quatro das cinco análi
ses realizadas (tabela 12).
Tabela 10.

Benefício social total referente ao Programa
de subsídio aos fertilizantes nas culturas
de soja e arroz, 1976. (Cr$1.000)

Análise
1

2
3
4
5

Fonte:

Benefício Social Total
Plano Básico
1.550.276,00
3.246.938,00
2.777.984,00
2.071.516,00
1.872.145,00

Plano Alternativo
1.122.108,00
2.585.773,00
2.182.422,00
1.573.025,00
1.400.684,00

Resultados do Modelo.
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Tabela 11.

Análise

Benefício Social Líquido referente ao
Programa de subsídio aos fertilizantes
nas culturas de soja e arroz, 1976º
(Milhões de Cr$).
Benefício Social Total
Plano Básico

Plano Alternativo

l

1.191,00

1º122,00

2

2.887,00

2.230,00

3

2.418,00

1.826,00

4

1.712,00

1.217,00

5

1.512,00

1.044,00

Fonte:

Resultados do Modelo.

Tabela 12.

Benefício Social, referente ao Programa de
subsídio aos feTtilizantes nas culturas de
soja e arroz, 19 76. (Cr$) •

Produto

Análise

Soja

1

741.909. 700,00

691.595.000,00

Soja

5

1.063.779.000,00

972.513.300,00

Arroz

1

808.366.300,00

808.366.300,00

Arroz

5

808.366.300,00

808.366.300,00

Fonte:

Plano Básico

Resultados do Modelo.

Plano Alternativo
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O benefício dos produtores de soja
é
tanto
maior quanto maior a elasticidade de produção de soja considerada.
Na análise l onde as elasticidades de produção para s�
ja e arroz são mais próximas, obteve-se um benefício maior pa
ra os produtores de arroz.
O benefício social líquido dos produtores consi
dera urna redução no benefício social total, equivalente ao cu�
to do programa para aquela cultura.
São desta forma valores
menores do que os da tabela 12, porém as diferenças entre pro
dutos praticamente se mantêm.
Um dos maiores problemas com que se defronta o
custo
governo ao adotar um programa de subsídio, é o elevado
do programa, exigível em um curto lapso de tempo.
custos
Torna-se importante a comparação dos
apresentados na tabela 9, com a receita governamental
prove
A tabeniente da taxação sobre as exportações do produto.
la 14 contém os valores referentes à receita nos cinco planos
analisados.
Da comparação entre a receita e custo governa
mental, observa~se que os custos totais giram ao
redor
de
Cr$ 350 milhões, enquanto que a maior receita nao atinge os
Cr$ 200 milhões.

o

Último aspecto a ser avaliado refere-se
ganho no comércio exterior devido ao programa de subsídio.

ao

No caso da soja, ele refere-se ao valor das ex=
portações do qual é deduzido o acréscimo na importação de fer
No caso do arroz, refere-se à poupança realizada
tilizantes.
pelo governo, por ter mantido o mercado abastecido sem recor
rer à importação.
Neste caso, repete-se o panorama já antes obser
vado, ou seja, de que os ganhos referentes à soja são maiores
do que os referentes ao arroz, em quatro das cinco análises rea
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lizadas.
A análise de número um, foi a única que apresentou
vantagens para o arroz, sendo que nas demais a vantagem obser
vada referiu-se à soja, com valores crescentes de acordo
com
as elasticidades de produção consideradas (tabela 15).
O plano alternativo diminui a diferença nos va
leres entre culturas, devido à diminuição das exportações de
soja e manutenção dos valores referentes ao arroz.
Tabela 13.

Benefício Social Liquido por produtos r referente
referente ao programa de subsídio aos fertilizan
tes nas culturas de arroz e soja, 1976 (Cr$)

Produto

Análise

Plano Básico

Plano Alternativo

Soja

1

560.401.200,00

513.596.600,00

882.270.500,00

794.515.000,00

Soja

s

Arroz

l

630.508.300,00

630.508.300,00

Arroz

5

630.508.300,00

630.508.300,00

Fonte:

Resultados do Modelo.

Tabela 14.

Receita governamental, proveniente das
exportações de soja devida ao programa
de subsídio aos fertilizantes, 1976.
(Cr$)

Análise

Plano Básico

Plano Alternativo

1

51.111.630,00

56.316.060,00

175.729.800,00

192 .. 792 • .300 ,00

141.285.600,00.

155 0193.200 ,00

2
3
4

89.396.190,00

5

74.752.630,00

Fonte:

Resultados do Modelo.

98.371.710,00
82.299.170,00

51.

Tabela 15.

Ganhos no comércio exterior devidos ao programa
de subsídio aos fertilizantes, 1976 (Cr$)

Produto

Análise

Plano Básico

Plano Alternativo

Soja

1

311.465.100 .. 00

267.298.500,00

Soja

S

480.329.400,00

411.649.100,00

1

372.649.100,00

372.649.100,00

372.649.100,00

372.649.100,00

Arroz
Arroz
Fonte:

5

Resultados do Modelo.
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4. 2. Relações Benefício - Custo
Os cálculos das relações benefício - custo segu.!_
ram o procedimento adotado atê aqui, ou seja, em primeiro lu
gar analisou-se o benefício - custo com relação ao programa, p�
ra depois passar-se ã análise do benefício - custo por culturas
e finalmente à relação referente aos produtores (tabPla 16).
A relação benefício - custo foi em todos
os
casos maior do que um, variando de 4,3 a 9,0. Com relação às
análises efetuadas, observou-se que a relação é tanto maior
quanto maiores as elasticidades de produção de soja considera
das.
Ao se detalhar a análise, o enfoque dos produ
tos separadamente permite distinguir comportamentos diferencia
dos.
O primeiro nível de detalhe a que se recorreu foi
a
análise do benefício por produto, relativo ao custo governameg
tal a ele referente.
Da mesma forma que observou-se na avaliação agre
em
gada, os valores foram maiores do que um, notando-se que
quatro das cinco análises feitas, a soja leva uma vantagem com
relação ao arroz.
A exceção verificou-se na análise 1, onde
as elasticidades de produção são muito próximas.
Na análise 1, devido ã. proximidade entre as elas
ticidades, além do fato do custo governamental referente à so
ja ser maior do que o do arroz, o segundo produto apresenta li
geira vantagem sobre o primeiro.
O segundo nível de detalhe que a avaliação bus
ca atingir, consiste na análise das relações entre benefício
dos produtores e custo governamental específico da cultura.
Neste caso se repete o resultado favorável aos
produtores de soja em quatro dos cinco casos analisados, sendo
a exceção novamente a análise 1, pelas razões acima expostas.
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A comparaçao entre o plano básico e alternativo
mostra uma diminuição do segundo com relação ao primeiro. Ob
serva-se que segundo o modelo proposto este plano atua apenas
sobre a soja. não afetando a cultura do arroz.
4.3. Avaliação dos resultados
Partindo dos resultados obtidos atravfs
do
modelo analítico acrescido de algumas considerações, este tópi
co pretende analisar algumas implicações a respeito da políti
ca de subsídio a fertilizantes.

Fon:te:

Resultados do Modelo.

2,0673

2,4498

2,4498

Benef. Prod. Soja/ Custo (l) soja

2,8547
5,2799

2,0899

3,0825

2,6726

4,7738

Benef. Prod. Soja/ Custo soja

2,8673

8,3615

4, 2151

5,3305

5,8468

2,4498

7,73)2
9,0352
4,3139

2,4498

!=, 7644

4,54 50
4,5450
4, 54 50

4,4315

4,8014

2,44'.}8

2, 44 }8

?,0729

3,2441

2,6886

2,8026

2,4498

2,449 8

2 •. 4i.í-9S

2,4498

4,1566

3,'i927

5,0045

5,2096

4,5450

4, 54 50

5.4636

3.7754

3,4629

5,4�28

4, 5450

4, 54 50

4,5450
4,5450

7,21}1

4.!=450

9,8912

12,1749

6. 439 8

G,9592 . 5,8628

. . t_

3,8854

14,8514

13,4357
4,0875

Benef. Prod. Arroz/ Custo (1) arroz

Benef. Prod. Arroz/ Custo arroz

Benef. / Custo (1) líquido

Benef. / Custo líquido

Benef. / Custo (1) Total

Benef. / Custo Total

Benef. / Custo (1) arroz

Benef. / Custo arroz

Benef. / Custo (1) soja

3
2

1

Relações Benefício / Custo

Relações benefício/custo referentes ao programa de subsi�io
aos fertilizantes

Benef. / Custo soja

ANALISE

Tabela 16.
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4.3.1. O problema dos dados
Um dos principais problemas com o qual frequen
temente se depara na área de política agrícola, diz respeito a
dados fidedignos que permitam a eficiente manipulação dos rnode
los analíticos.
o fator
Nos dizeres de Meyer e Wright (1974)
chave na anilise dos efeitos de programas ligados ao uso
de
fertilizantes é a seleção da elasticidade ou elasticidades de
produção agrícola com respeito a fertilizante.
Tanto a avaliação de políticas, caso do presen
te trabalho, como a pr6pria implantação destas, exigem alguns
conhecimentos básicos a respeito do setor sobre o qual se está
trabalhando.
No caso presente são necessárias informações so
bre respostas das culturas aos insumos, elasticidade preço da
demanda de fertilizantes pelos produtos, boas informações so
bre preços e demais condições reinantes no período considerado.
Não hi informações a respeito do critério utili
zado pelos tomadores de decisões na área político-econômica com
respeito a formulação de políticas de subsídio a insumos, quer
no caso de subsídio direto, quer no subsídio via crédito. Es
O que ocorre
te problema não é exclusivo do caso brasileiro.
é que os tomadores de decisão não tem interesse na divulgação
dos critérios adotados, fato este que vem a dificultar poste
riores avaliações destes programas.
A despeito do uso bastante consagrado deste ti
po de açao política por virias países, pouco se tem visto com
relação i avaliação dos programas, e ag�ncias internacionais
como a FAO tem se preocupado com estes aspectos.
Avaliações como a presente, apresentam
certa
mente maior facilidade para reunir os dados, dada a sua condi
ção de análise "ex post"; certamente o grau de dificuldade en

contrada quando da tomada de decisão a curto prazo,foi maior.
4.3.2. Limitações do programa de subsídios
A primeira e mais importante limitação inerente
custo
aos programas de subsídio a insumos, reside no elevado
orçamentário enyolvido.
Não poucos programas de subsídio a
fertilizantes tiveram que ser suspensos pois o impacto orçameg
tário ultrapassou as previsões, como foi o caso do Uruguai e
Chile (Dalrymple, 1975).
Além da análise absoluta do programa, ve-se a
necessidade de avaliações que considera os custos de oportuni
dade dos recursos envolvidos na consecução do programa.
No presente estudo, como ficou exposto na ta
bela 9, os custos envolvidos na efetivação do programa sao ele
vados.
Alguns analistas internacionais de política de
fertilizantes, afirmam que se os países subdesenvolvidos ao in
vês de despenderem enormes quantias de recursos em programas
de subsídio, dirigissem estas mesmas quantias para pesquisa ou
mesmo educação relativa ao uso de insumos, poderiam alcançar
resultados mais satisfatórios (Dalrymple, 1975).
e
pesquisa
Outro aspecto identificado nesta
citado também em análises de programas similares, diz respeito
is dificuldades de gerência nos programas deste tipo.

Programas agregados, isto é, com validade para
todas as culturas incorrem frequentemente em problemas do tipo
. (ll)
f.1sca1s.
merca do negro ou como no caso do B ras1· 1 , d·1storçoes
(ll) Foi fartamente documentado pela imprensa no início do ano
de 1978, o fato que ficou conhecido popularmente como o
caso dos adubos de papel.
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Outros programas específicos por culturas apre
sentam problemas adicionais referentes ao trânsito do produto
entre culturas,
Este é sem dúvida o principal impecilho para
a implementação deste tipo de ação política, principalmente em
países com características de agricultura diversificada como a
do Brasil.
Problemas de equidade na distribuição dos bene
fícios são também bastante comuns aos programas de subsídio,po
<lendo de acordo com o país, serem ocasionados pela pr5pria es
trutura do uso do insumo por algumas culturas e acentuado pelo
sistema de crédito em vigor.
Na presente avaliação podemos verificar
que
tanto o Benefício por Produtos como o Benefício Líquido por Pro
dutos e ainda o Benefício dos Produtores, recaem predominante
mente sobre a cultura da soja, a qual como cultura de exporta
çao utiliza intensivamente o insumo.
A mesma análise
pode
ser estendida a outras atividades agrícolas, e se espera ob
ter resultados semelhantes.
A possibilidade de implantar programas específi
cos por culturas ou mesmo grupos de agricultores é na realida
Por outro lado tais pro
de levada a efeito em muitos países.
gramas, implicam em maiores problemas referentes a controle e
gerência.
Como exemplo cita-se o caso do Ceilão, onde o sub
sídio foi restrito ao arroz, chá e cacau.
Os agricultores
revendiam o fertilizante a um preço menor do que o do fertili
zante não subsidiado, alto o bastante para lhes prover
altos
lucros (Dalrymple, 1975).
Em síntese, o estabelecimento de qualquer pro
que
grama de subsídio a fertilizantes não garante por si s5
vá resultar em benefício para o grupo ao qual se destina. Mes
mo que atinja o agricultor, haverá problemas relativos a equi
dade na distribuição dos benefícios.
Há sem dúvida, implica
ções profundas no problema de controle de certos programas de
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O agricultor comprará o fertilizante e o utilizará
subsídio.
na cultura da qual ele espera maior retorno, e que nem sempre
é aquela objetivo do programa.
Um aspecto final ainda referente à gerência de
programas de subsí<lio reside no problema de dificuldade
para
suspensão de validade do programa; na realidade, quando
um
programa é definido na priori" com respeito a prazo de duração
e número de beneficiados ou mesmo volume de recursos, os probl!
mas sao menores.
Ocorre, no entretanto, que os problemas co
meçam a se manifestar quando os tomadores de decisão
nao tem
clara a idéia de que a medida é apenas temporária.
Por estes e outros problemas, a FAO no Indica ti
ve World Plan, sugere maior cautela na implantação de progra
mas de subsídio.
4.3.3.

Limites

das

relações Benefício - Custo

A comparação entre relações benefício custo ob
tidas por diferentes métodos traz consigo uma dificuldade, pois
Há no ennem sempre se estão medindo as mesmas variáveis.
tanto, certos limites entre os quais se espera obter estes va
lores, sendo que tais limites foram estabelecidos pela FAO co
mo fruto de recentes estudos de programas de subsídio.
A tabela 17 apresenta algumas destas
relações
observadas por regiões, com projeção para o ano de 1985.
as
A experiência da equipe da FAO sugere que
relações abaixo da faixa entre 2,0 e 2,5 são insuficientes pa
ra surtirem efeito.
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Tabela 17.

Relações Bene.fício - Custo referentes a di ver
sos tipos de programas de subsídio a fertili=
zantes, por regiões, nos anos de 1962, 1975 e

projeção para 1985.

REGIÃO

1962

1975

1985

América do Sul

2,8

l, 7

Africa

1,9

4,4

Ásia e Oriente

3,3

3,7

4,7

4,5

4,5

Fonte:

Dalrymple, 1975.
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O mesmo grupo conluiu que não tem havido gran
des evidências que demonstram resultados positivos deste gra�
Esta au
de esforço para o estímulo ao uso de fertilizantes.
sência tem sido notada em muitos países como Brasil, Jamaica,
Kanya e Tunísia.
Os autores complementam as informações dizendo
que nao querem afirmar, serem os programas de subsídio inefia
sua
cientes, apenas que hi poucas evid�ncias com relação
eficiência, considerando os altos custos envolvidos.
Embora os limites apresentados pela FAO, tragam
certo grau de generalidade, ao se comparar com os resultados
obtidos neste trabalho, tem-se variações acima e dentro dos
limites considerados.
Tomando como base as análises 1 e 5 a relação
benefício - custo total esteve acima dos limites considerados,
assim como a relação benefício - custo por produtos.
Já a re
do
lação benefício - custo dos produtores encontra•-se dentro
intervalo base.
De qualquer forma, os benefícios superam os
custos em todos os casos considerados.
4.4. Conclusões
De acordo com os resultados anteriormente apre
sentados, tem=se como clara a evidência do comportamento dife
a
renciado das culturas analisadas, tendo sido identificada
tendência dos efeitos positivos da política recaírem sobre a
cultura da soja.
Embora a análise 1 tenha indicado vantagem para
os produtores de arroz, assim como um ganho no comércio exte
rior também superior, há que se considerar o fato da igualdade
nas elasticidades consideradas o que torna o modelo suscetível
apenas às quantidades e preços encontrados na literatura.
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Quando porém. se aumenta a elasticidade de pro
dução da soja, com relação ao arroz, o modelo rapidamente res
ponde mostrando vantagem para o setor soja.
Tais resultados
servem de argumentação comparativa da hipótese básica proposta
por este trabalho.

Tal fato nao surpreende, mas sim ressalta o ca
rácter altamente distorcido que ocorre, como resultado de uma
ação política comum sobre um setor heterogêneo.
Com efeito,
os custos mais baixos da política referente ao arroz são fruto
do uso menos intensivo de fertilizante quando comparado à soja.
Desta forma, há evidências de que quando
se
faz referência à resposta da agricultura à política de subsÍ=
dio a fertilizantes, está se referindo a uma parcela da agri
cultura que utiliza o insumo.(lZ)
Ao se reportar à análise global dos resultados
desta pesquisa. de acordo com os critérios estabelecidos pre
viamente pode-se afirmar que:
O custo governamental relacionado à cultura da soja,
foi maior do que aquele referente ao arroz, para o pe
ríodo considerado.
Além disto o modelo indicou como resultado, que
para as duas culturas no período analisado, o custo foi da ar
dem de Cr$ 350 milhões de cruzeiros exigíveis ao governo em um
prazo razoavelmente curto. prazo este que corresponde ao perío
do da safra dos fertilizantes.(l3)

(12) Por esta razão, no primeiro parágrafo do capítulo introdu
tório, afirmou-se que um indicador do processo de moderni
zação tecnolÕgjca que tem atingido determinada
parcela
da agricultura brasileira, é a crescente utilização
de
fertilizantes.
(lj) A safra para o setor produtor e distribuidor de fertili
zantes, refere-se ao período da maior procura pelo insumo,
que se extende de maio a setembro.
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A avaliação das relações benefício - custo mostra que
o programa apresentou resultados economicamente satis
fatórios, porém com indicações de que entre os produ
tos houve comportamento diferenciado.
Com relação ao aspecto de comércio exterior, o progra
ma permitiu que se mantivessem as exportações de soja
e que não se precisasse recorrer às importações de ar
roz para abastecer o mercado.
O p!ano alternativo provocou uma diminuição nas recei
tas provenientes de comércio exterior, não tendo sido
observados resultados positivos a não ser uma elevação
,na receita governamental que poderia servir para ameni
zar os custos referentes à política.
No entanto, a interfer�ncia apenas nas exporta
çoes de soja certamente seria uma medida que provocaria incon
venientes aos tomadores de decisão na área de política agríco =
la uma vez que ficariam sujeitos a pressões por parte dos pro
dutores.
de
despeito
Avaliações de programas de subsídio, a
existirem em pequeno número são úteis principalmente
nas condições brasileiras onde no decorrer dos anos
estiveram sempre presentes os subsídios via taxa
de
câmbio, via crédito e mesmo o subsídio direto.
Além deste fato tem-se hoje o problema do preço
elevado da rocha fosfatada nacional com relação ao preço
da
similar importada.
Mais uma vez fala-se em subsídio,
desta
vez ao transporte deste produto, com a intenção de torná-lo me
nos oneroso à indústria nacional •
E fora de dúvida que todos estes programas mere
ceriam um estudo mais apurado, sempre objetivando conhecer o
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impacto social que teriam ou tiveram no decorrer dos anos.
Entre outros aspectos ainda não estudados. há o
da própria indústria nacional de fertilizantes, beneficiada di
reta por tais programas.
Pode-se entender pois, a presente avaliação co
mo parcial não apenas devido ao fato de lidar com
as
duas
culturas em período de tempo definido, mas também por observar
os efeitos apenas no setor agrícola e não no setor industrial.
Por outro lado há sérias controvérsias no senti
do de definir qual a melhor forma de melhorar a relação de pre
ços pagos - preços recebidos com que o agricultor defronta.
O subsídio é sem dúvida uma forma. ainda que s�
ja parcial, pois atua sobre um insumo apenas e não sobre todos
os componentes do custo do agricultor.
Hã outras formas de atuação sobre a relação de
preços, que sendo abrangentes podem apresentar resultados mais
satisfatórios.
Por exemplo, a atuação via mecanismo de pre
ços mínimos não apresenta os inconvenientes de desvio de recur
sos além de atuar de forma ampla sobre a relação de preços.
4.5. Propostas para pesquisas
Corno experiência advinda da execuçao deste tra
balho, algumas propostas para pesquisas são apresentadas:
A necessidade de maior ênfase aos trabalhos de avalia
sobre
ção de políticas de subsídio é um fato. tanto
programas globais como sobre efeitos particulares des
tes programas.
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Como base para os estudos propostos, há a necessidade
de estudos e informações sobre o comportamento da agri
cultura, quer seja a análise de curvas de resposta,quer
seja no que tange a análise de demanda por insumosº
As avaliações de subsídios, normalmente sao
comparando-o com programas de preços mínimos.

feitas

Outros aspectos podem ser enfatizados como por
exemplo estudo comparativo entre subsídio direto e subsídio
via crédito, além de outros tipos de subsídio como por exemplo
aos transportes de rocha fosfatada.
Neste tipo de estudo cabem a avaliação do custo
de oportunidade dos recursos alocados em programas de subsídio,
para verificar se há outro uso mais eficiente para os mesmos.
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5. SUMMARY
is
The main objective of this research study
a partial evaluation of the fertilizer policy of subsidies
adopted in Brazil in 1975.
The study focuses on the policy
effects on soybean and rice crops.
Based on efficiency and equity criteria relative
to cost/beneficit distribution, this study attempts to evaluate
the impact of the policy program on the various sectors
involved.
The basic hypothesis is that the effects
from
adopting the subsidy policy applied directly to fertilizers
were not evenly felt by the two crops with benefits going
predominantly to soybeans.
The model also attempts to evaluate
the government costs involved as a result of the program
implementation.
a
In order to evaluate the subsidy policy,
simple supply and demand model encompassing three markets is
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used: rice, soybean and fertilizer.
Basically, the analysis
attempts to evaluate how much reduction would occur in
fertilizer demand and thus the extent to wich rice and
program
soybean supply would be curtailed in case the policy
were not implemented.
From these results, a series of cost/
/benefit parameters are determined based on the policy program.
Results present evidence indicating that both
crops behaved differently as a result of the policy program
and positive effects were found to have a tendency of falling
predominantly on soybeans.
In short, it can be stated that government
costs resulting from the soybean and rice program amounted to
Cr$181,50 and Cr$177,85 million respectively;
government
revenves were below costs throughout most of the analysis;
benefits accrued to producers were significantly different
between the two crops; and foreign trade gains were
considerable both with respect to soybean expcirts and rice
supply.
The results support the conclusion that a
policy program affecting the agricultura! sector as a whole
may lead to major distortions because of the heterogeneity of
the sector.
Finnaly, it is suggested that a subsidy program
should not be understood as a final solution but as a temporary
component among a series of possible measures to be chosen.
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ANEXO 1.

Produção e Exportação de Arroz no Brasil,
no período de 1970 a 1976.

ANO

Produção (t)

Exportação (t)

1970

7.553.083

95.000

1971

6.367.149

148.830

1972

7.157.000

1.898

1973

7.160.127

33.338

1974

6.764.038

56.783

1975

7.781.538

2.061

1976

9.560.389

76.350

Fontes:

Anuário Estatístico do IBGE
Production Yearbook, 1975, vol. 29:62
Estimativa CFP 0 4/01/1978
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ANEXO 2.

Produção Nacional e Importação de
Fertilizantes em 1975 - Brasil
N

Pz 0 s

Nacional

160. 29 2

545.097

Importado

249.842

502.697

410.137

1.047.794

Total
% Importação

Fonte:

60%

48%

K2o

TOTAL
705.389

585.670

587.670
100%

1.340.209
2.045.601
65,5%

Dados Básicos SIAGESP

O valor de K desta forma estimado nao reflete a
realidade, havendo indícios de que a participação nacional é
menor do que a calculada, em virtude da importação de produtos
intermediirios que não é computada no cálculo.
De qualquer forma foi utilizado o valor: 6 5, 5
pois há muita discussão em torno do valor real de participação
Assim sen do o valor GES fica superesti
do produto nacional.
mado, porém a magnitude desta superestimativa não é aqui con
templada.

MAR.

10,2

MG

IWAI

JUN.

s

JUL.

E

s
Am.

SET.

OUT.

NOV.

DEZº

96,00
99,00 100,20

93,60

99,60

99,60 120,60 115,40 126,60 118,20

95,40 102,60 102,20 103, ?"
106,28 170,40 116.40 117,00 117,00 130,20 128,40 125,40 127,80

94,20

89,40

128,40 115,80 102,00

e) Ponderou-se o preço médio. pela participação percentual.

b) Achou-se o preço médio anual, recebi do pelos produtores de cada estadoº

a) De terminou-se a participação percentual de cada estado, na produção total de armz.

O Cálculo de P (preço médio ponderado) seguiu as seguintes etapas:

99,00 103,80 114,60 118,20 121,80 p:(), 80 134,40 130,20

96,00 121,20 124,20 122,40 122,40 117,00 123,60 126,00 130 , 8( · 141, 6" 129,60 136,80

Fonte: Dados Básicos do I.E.A.

11,3

124 ,20 119,40 110 ,40

11,5

93,60

GO

85,80

127,80 115,80

89,40

13,3

88,20

MI'

PR

ABR.

E

140,40 137,30 115,40 117,80 124,90 127,70 130,60 137,40 145,80 156,6v 144,10 138,90

PEV.

22,5

6,7

JANº

'f\-f
. .,

P re ç os Médios, d a saca de 60kg de arroz. ponde raç ão pela. p rod·1ção de cada esta
do, pre ç os médios recebi dos p e los produ tores de arroz, por saca ie 60kg, fator
de pond eração relativo à p ar ticip aç ão na pro dução to tal em 1975º

RS

SP

dos raçao

Esta Ponde

ANEXO 3.

CI

°'·
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ANEXO 4.

Variações na Cotação do Dólar
no ano de 19 7 5.

Tempo (dias)

Taxa (Cr$)

39

7,435

23

7,550

27

7 .620

23

7,735

33

7,845

43

7,975

12

8

28

8,130

20

8,285

29

8,360

34

8,520

16

8,670

13

8,775

13

8,900

21

9

Fonte:

· º 70

· º 70

Instituto de Pesquisas
Tecnológicas.
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ANEXO 5.

Preços M�dios Recebidos pelos Produtores
de Soja, ponderação pela área plantada
por estado em 1975. (se 60kg).

Estado

Ponderação

Preço M�dio Recebido
(anual)

SP

6,9

RS

47,8

79, 93

PR

se

Outros
Fonte:

76,16

34,9

80,25

4,8

70, 20

5,6

74 ,67

Dados Básicos do I.E.A.

O cálculo do preço recebido
de soja seguiu as seguintes etapas:

pelos

nrodutores
,.

a) Determinou-se a participação percentual de cada estado
na produção total de arroz.
b) Achou-se o preço médio anual recebido pelos produtores
de cada estado.
c) Ponderou-se o preço médio pela participação percentual.

