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RESUMO
Esta tese constata que a agricultura brasileira apresentou ganhos de produtividade ao
longo das décadas de 1970, 1980, 1990 e nos primeiros anos da década de 2000 em
decorrência da utilização de fatores como crédito agrícola, pesquisa, maior número de
tratores, fertilizantes, corretivos e defensivos agrícolas. Desse modo, procura-se analisar
e mensurar a influência dessas variáveis sobre a produtividade agrícola. Para tanto, foi
elaborado um banco de dados contendo as informações que serviram de base para a
realização de estimativas paramétricas e não-paramétricas para buscar as evidências do
impacto desses fatores sobre o aumento da produtividade agrícola. A primeira etapa do
trabalho consistiu em definir o conceito de produtividade, em conformidade com a
teoria microeconômica neoclássica, para instrumentalizar a explicação este fenômeno, a
partir dos conceitos de função de produção, função custo e progresso técnico. A
segunda etapa consistiu na avaliação das propriedades dos métodos paramétricos e nãoparamétricos a serem utilizados. A etapa seguinte implicou a definição das técnicas a
serem empregadas, em função da disponibilidade de informações. Assim, foram
selecionadas as seguintes técnicas: o Data Envelopment Analysis (DEA), a Função de
Produção Cobb-Douglas, a Função de Produção Translog e o Modelo de Vetor de
Correção de Erros. O modelo DEA indicou a existência, ao longo de um período de
trinta anos, de melhora tanto da eficiência técnica quanto do progresso tecnológico. O
modelo de Cobb-Douglas identificou como principais fatores que contribuíram para o
aumento da produtividade neste período a área colhida e os créditos de custeio e
investimento. A função de produção Translog identificou que o progresso técnico
permaneceu neutro, no tempo, em relação ao emprego de fatores, tendo apresentado
efeito positivo sobre a produção. Verificou, ainda, que as reduções da área colhida, do
crédito agrícola e do uso de defensivos, assim como o aumento da quantidade
empregada de calcário, contribuíram positivamente para o progresso técnico. Por fim, o
Modelo de Vetor de Correção de Erros identificou nas variáveis crédito agrícola e
pesquisa e desenvolvimento efeitos positivos para o aumento da produtividade agrícola.
PALAVRAS-CHAVE: Produtividade Total dos Fatores; Malmquist; Função de
Produção Translog; Data Envelopment Analysis; Modelo de Vetor de Correção de
Erros; Função de Produção Cobb-Douglas.

ABSTRACT
The current work aims to provide an inquiry into the causes of productivity increase
observed in the Brazilian agricultural sector from the 1970s till the early years of the
2000s. Its working hypothesis is that gains in productivity are explained by factors like
increased rural credit, research (technology), tractors, fertilizers and pesticides. More
specifically, it analyses and estimates the impact of each of the foregoing variables on
the trajectory of agriculture productivity increase in the period under study. In order to
accomplish these tasks, we built up a database that gathered the relevant information for
subsequent parametric (as well as non-parametric) estimation of the above specified
explanatory variables. The first stage of the research consists of developing a conceptual
analysis of the term productivity that fits well with neoclassical microeconomic theory
and allows for a systematic explanation based on items like production function, cost
function and technical progress. The second stage scrutinizes the properties of
parametric and non-parametric research methods underlying the overall study. The third
part specifies the selected techniques in tune with the available information. They refer
to Data Envelopment Analysis (DEA), Cobb-Douglas Production Function, Translog
Production Function and Model of Error Correction Vector. The DEA model suggests
that there has been an improvement of technical efficiency as well as room for
technological progress throughout the last three decades. Based on the Cobb Douglas
model, we found out that the three main factors explaining productivity gains in the
sector are harvest area, credit and investment. The Translog production function
suggests neutrality of technical progress relative of factor employment over time and a
positive effect on production. Additionally, it suggests that reduction of cultivated area,
rural credit, pesticide and increase of employment of limestone (calcário) contributes to
technical progress. Finally, the model of vector error correction identified that rural
credit and R&D yield positive effects on agricultural productivity.
KEY WORDS: Total Factor Productivity; Malmquist, Translog Production Function,
Data Envelopment Analysis, Error Correction Vector Model and Cobb Douglas
Production Function.

INTRODUÇÃO

Apresentação do Tema e Justificativas

A produtividade, definida como um aumento na quantidade produzida utilizando
a mesma quantidade de insumos tem atraído a atenção de muitos pesquisadores,
principalmente no setor agrícola. A agricultura e a pecuária têm sido responsáveis por
gerar oferta de alimentos à população brasileira sem pressionar os índices de inflação e
a custos decrescentes alem de ser responsável por cerca de 80% do superávit comercial
do balanço de pagamentos.
A tentativa de estimar a produtividade, por um período superior a uma década,
no Brasil apresenta uma série de dificuldades decorrentes da não sistematização dos
procedimentos de coleta e divulgação de dados pelos órgãos governamentais, como no
caso da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), da Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), das
representações classistas como Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina,
Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA), Associação Nacional para Difusão de
Adubos (ANDA), Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF) e Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA).
Essas dificuldades se apresentam na forma de descontinuidade da coleta de
dados, mudança de metodologia e alteração na periodicidade. Assim, estimar as
condicionantes da produtividade agrícola no período de 1970 a 2005, período em que

este setor passa por diversas transformações estruturais, como será verificado ao longo
do trabalho, é uma tarefa árdua.
Por que a agricultura? A escolha do setor agrícola foi em decorrência de
verificar empiricamente, e não mais pelo senso comum, de que é um setor cuja
produtividade tem aumentado ao longo dos anos, apesar de todas as crises pelas quais
passou.
A agricultura brasileira passou por fases distintas de crescimento e crise nos
anos 60, 70, 80 e 90 do século XX e, apresenta-se no início do século XXI, com um
padrão distinto dos anteriores. No entanto, de acordo com GONÇALVES et alli.:

A realidade da economia brasileira que desde a virada dos anos 70s para os
anos 80s vem apresentando taxas de crescimento abaixo da média histórica,
em especial quando – na memória mais recente – cotejada com os elevados
níveis verificados nos anos 70s, quando o Brasil viveu o denominado
‘Milagre Brasileiro’. Tanto assim que nos anos 80s para muitos
configuraram-se como a “década perdida” e os anos 90s em diante, em
função dos altos e baixos com ciclos de crescimento com duração reduzida e
entremeado por crises, cunhou-se o esteriótipo de que pelo pequeno alcance
esses ciclos de crescimento seriam “vôos de galinha” pois teriam taxas
reduzidas e curta amplitude de tempo. (2005, p. 63)

Essas fases distintas estão relacionadas com os objetivos – políticos e/ou
econômicos – e, consequentemente, com a legislação ou com sua ausência.
Antes do primeiro período a ser investigado, no final do ano de 1959, terceiro
ano do mandato do presidente Juscelino Kubitschek, houve uma crise de provisão de
alimentos gerando aumento dos preços agrícolas e, como efeito colateral, a inquietação
urbana.

A necessidade política do apoio da oligarquia rural por Juscelino Kubitschek fez
com que o governo, segundo GONÇALVES et alli., iniciasse uma expansão do crédito
agrícola.

[...] Juscelino Kubitschek financiou o investimento utilizando-se
principalmente, da emissão primária distribuindo o ônus para toda a
sociedade com base no imposto inflacionário, mecanismo que se esgotaria
frente a seus próprios limites macroeconômicos. (GONÇALVES et alli,
2005, p. 64).

Esta forma de financiamento, tendo como principal elemento a emissão primária
de moeda, não é objeto de estudo da tese, no entanto, como (GONÇALVES et alli,
2005) afirma, possui limite macroeconômico. O esgotamento dessa política
macroeconômica ocorreu entre 1962 e 1963, gerando uma segunda crise de provisão de
alimentos (SPOLADOR, 2001).
Esta segunda crise de provisão de alimentos, no período de três anos, juntamente
com mudanças políticas que ocorreram no Brasil em 1964, permitiu que fossem
realizadas reformas estruturais na economia do país e, especificamente na agricultura,
fornecendo capacidade estatal de desenvolver políticas de sustentação dos
investimentos. Essas políticas lastreadas na dívida pública consolidaram um padrão de
financiamento com mecanismos que, de início, não eram inflacionários e fundiram as
cadeias de produção do agronegócio. (GONÇALVES et alli., 2005, p. 64)
As reformas macroeconômicas estruturais realizadas no Plano de Ação
Econômica do Governo (PAEG -1964 – 1967) produziram quatro grandes mecanismos
de mudanças no setor agrícola que amadureceram principalmente no período do Milagre
Econômico Brasileiro (1967 – 1973).

O primeiro mecanismo, de acordo com KAGEYAMA et alli. (1990) (apud
Gonçalves 2005 et alli., 2005, p. 64), foi a internalização dos setores de bens de capital
e de insumos da agroindústria, implantados no Brasil na década de 70 em função do II
Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND).
O segundo mecanismo de financiamento, inicialmente não inflacionário, foi o
crédito rural subsidiado a partir da Lei 4829, de 05 de novembro de 1965. De acordo
com LEITE, (2001, p. 129), considera-se:
[...] consenso na literatura especializada no processo de modernização
agropecuária nacional que a política de crédito rural, operacionalizada pelo
Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) implantado em 1965, cumpriu
papel determinante na transformação da base técnica dos estabelecimentos
agrícolas, no aumento da produtividade do setor, na consolidação dos
complexos agro-industriais e cadeias agroalimentares e na integração dos
capitais agrários à órbita de valorização do capital financeiro. (2001, p.129)

Assim, o crédito rural subsidiado foi a base de sustentação para o aumento da
demanda de insumos e máquinas capaz de transformar a dinâmica da produção da
agricultura brasileira, principalmente para os grandes produtores de produtos
exportáveis localizados no centro-sul do país.
Este fato pode ser verificado diretamente na redação da lei supra citada em seu
Art. 3º, que institucionalizou o crédito rural no Brasil possui os seguintes objetivos:

Art. 3º São objetivos específicos do crédito rural:
I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para
armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos
agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua
propriedade rural;
II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a
comercialização de produtos agropecuários;
III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais,
notadamente pequenos e médios;

IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao
aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações
rurais, e à, adequada defesa do solo.

O terceiro mecanismo refere-se ao processo de reestruturação industrial da
agroindústria no Brasil. Esse processo de reestruturação industrial, segundo (BELIK,
1994) é um movimento que promove mudanças organizacionais e a segmentação de
mercados e de produtos.
O quarto mecanismo foi a transformação do varejo que, de acordo com
CYRILLO (1986) (apud Gonçalves 2005 et alli., 2005, p. 64), viu o surgimento e a
expansão dos supermercados e hipermercados. Este evento ocorreu nos grandes centros
urbanos em decorrência a concentração urbana e da renda, pois, tinha que abastecer
essas populações com alimentos e outros gêneros de consumo.
Os setores supermercadista e o governamental perceberam cada um pela sua
ótica as oportunidades decorrentes da concentração urbana e da renda. Os
supermercadistas poderiam obter ganhos de escala com a instalação de lojas maiores,
com isto reduziriam o custo médio e aumentariam seu poder de negociação com
fornecedores. O setor governamental via o setor supermercadista com aliado no
processo de estabilização da inflação em decorrência da redução do custo médio e do
poder de negociação com os fornecedores o que proporcionaria uma queda do preço
final dos produtos. Assim, para incentivar os supermercadistas, segundo Simões:

Em 1971 o Estado, por meio do BNDE, criou uma linha de crédito
especialmente voltada para os supermercados, dentro do Programa de
Modernização e Reorganização da Comercialização. As condições para o
financiamento, condizentes como intuito do governo em promover a
concentração, os ganhos de escala e a racionalização das operações do setor,
favoreciam apenas as maiores redes. (2006, p. 40)

Essas reformas estruturais da economia a partir dos anos 60, principalmente do
setor agrícola, permitiram ao Estado brasileiro a capacidade de promover políticas de
sustentação das atividades econômicas sustentadas agora pela dívida pública, segundo
Gonçalves et alli. (2005) um mecanismo, pelo menos no início, não inflacionário.
A dinâmica do financiamento do setor agrícola brasileiro no período de 1965 a
2002 pode ser dividida em três etapas distintas. A primeira possui como característica
principal a existência de crédito fácil e subsidiado, garantido pelo setor público, que tem
o período de duração de 1965 a 1979, quando a capacidade de financiamento do Estado
brasileiro se esgota. A segunda fase, basicamente compreendida pela década de 80, de
1980 a 1989, é caracterizada pela incapacidade do Setor Público financiar ou atuar
como agente regulador do setor, com o objetivo de reduzir as incertezas para o produtor
rural. A terceira fase inicia-se com a criação de mecanismos de mercado, utilizando-se
de meios informais de financiamento, que no início da década de 90 possibilitou a
criação do mercado de futuros para o setor agrícola brasileiro, aumentando a simetria de
informações e reduzindo a incerteza para o produtor.
Mesmo diante das dificuldades encontradas pelo setor, a partir do início da
década de 80, verifica-se a existência de ganhos de produtividade e de um melhora nos
termos de trocas dos produtos agrícolas. O objetivo desse estudo é identificar e analisar
os fatores condicionantes da produtividade agrícola brasileira no período de 1965 a
2002 e, para isso, será necessário avaliar a metodologia disponível para testar a relação
entre as variáveis independentes como determinantes da Produtividade Total de Fatores
(PTF).

A PTF, segundo (COELLI; RAO; O’DONNELL; BATTESE, 2005) pode ser
estimada por quatro principais procedimentos metodológicos:



Modelos de produção econométricos por meio de mínimos quadrados
(LS);



Índices de Produtividade Total de Fatores (PTF);



Análise Envoltória de Dados (DEA); e



Fronteira Estocástica (SF)

É importante salientar a necessidade de conhecimento das funções de produção e
de custos das empresas, pois, a forma de financiamento, a técnica e a tecnologia de
produção afetam os custos e as funções de produção das firmas e, por isso, é
fundamental conhecê-las.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Questão de Pesquisa

Este trabalho possui o seguinte objetivo:
“Identificar quais são os fatores que condicionaram a produtividade agrícola no
Brasil no período de 1970 a 2005?”
Os pesquisadores, segundo Gasques et alli. (2004), enfrentaram desafios para
testar empiricamente a Produtividade Total de Fatores (PTF), pois, ela é uma relação
entre todos os produtos, expressos por meio de índice, e os insumos totais, também
expressos por meio de índice. As dificuldades podem ser enumeradas da seguinte
forma:

 o primeiro desafio que os pesquisadores enfrentaram em pesquisas
anteriores, segundo Gasques et alli. (2004), foi a limitação ou ausência
de informações necessárias para construir o indicador da PTF, tanto com
relação aos insumos de produção quanto a mensuração do produto;
 o segundo desafio está relacionado a definição do modelo econométrico
a ser utilizado para determinar quais são as variáveis representativas que
condicionaram a produtividade agrícola no Brasil no período de 1970 a
2005.

Com o objetivo de verificar, experimentalmente, os condicionantes da
produtividade da agropecuária brasileira no período de 1975 a 2002, Gasques et alli.
(2004) incluíram as variáveis: educação, extensão rural, pesquisa e crédito rural. Barros
(1999), utiliza como condicionantes da produtividade o estoque de animais, a área
cultivada, o consumo aparente de fertilizantes, a quantidade de mão-de-obra empregada
no setor agrícola e os estoque de capital. No entanto, em estudos internacionais como o
de Ahearn et alli. (1998) identificaram como as variáveis mais importantes para a
mudança na produtividade agrícola a pesquisa e desenvolvimento, a extensão, a
educação, a infra-estrutura e os programas de governo. A Food and Agricultural
Organization (FAO) (2000) apontou como condicionantes da elevação da PTF os gastos
em pesquisa, extensão, escolaridade e infra-estrutura.
Neste trabalho, serão analisados os seguintes condicionantes do crescimento da
PTF:

 o dispêndio total em pesquisas realizado pela EMBRAPA no período de 1975 a
2002;
 a área colhida da produção das seguintes culturas: algodão, arroz, feijão, milho,
soja e trigo, a partir de dados da CONAB e da FAO no período de 1970 a 2005;
 o crédito rural no período de 1970 a 2005, em suas diversas formas pelo Banco
Central do Brasil;
 o consumo aparente de defensivos agrícolas no período de 1970 a 1991;
 a população economicamente ativa (PEA) para o período de 1970 a 2005;
 o consumo aparente de calcário para o período de 1970 a 2005;

 o consumo aparente de fertilizantes para o período de 1970 a 2005;
 a quantidade de tratores agrícolas para o período de 1970 a 2005.

Pesquisa Experimental

Segundo Cervo e Bevian (2002), a pesquisa experimental caracteriza-se por
manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo. Nessa forma
de pesquisa, a manipulação das variáveis proporciona o estudo da relação entre causas e
efeitos de um determinado fenômeno.
Esta tese enquadra-se na forma de pesquisa descritiva experimental e, de acordo
com Cervo e Bevian (2002) o roteiro para esta forma de pesquisa inicia-se com a
escolha, a definição e a justificativa do tema. Adicionalmente, deve conter uma revisão
de literatura, formulação do problema e o enunciado da hipótese. O caráter descritivo é
justificado pela observação dos fenômenos relacionados entre as várias variáveis em
estudo, sem que os objetos de estudo sejam manipulados.
O comportamento das variáveis independentes são: gastos em pesquisa e
desenvolvimento, área colhida, crédito rural, tratores, população economicamente ativa,
calcário e, finalmente, os defensivos agrícolas, com a variável dependente, a
produtividade total dos fatores por meio do índice de Malmquist. Este fenômeno é
estudado post facto, não havendo qualquer interferência a priori no resultado dos
fenômenos observados, isto é, serão estudados os fatos e os comportamentos do
passado.

O método a ser utilizado no trabalho é o quantitativo por sua tentativa em
quantificar a coleta de dados e o tratamento deles por meio de procedimentos da análise
envoltória de dados (DEA) e métodos estatísticos, desde as mais simples como a
estatística básica até as mais complexas como regressão múltipla (translog), vetor autoregressivo (VAR) e painel de dados (estático).

Proposição da Questão de Pesquisa

O problema desta pesquisa pode ser definido como “Quais são os fatores que
condicionaram a produtividade agrícola no Brasil no período de 1970 a 2005?”.

Objetivos

Os objetivos gerais são identificar e analisar os condicionantes da produtividade
agrícola brasileira no período de 1970 a 2005.
Os objetivos específicos para atingir o objetivo principal são:

 avaliar a metodologia disponível para testar a relação entre as variáveis
independentes: gastos em pesquisa e desenvolvimento, crédito rural, tratores,
população economicamente ativa, área colhida, fertilizantes,

calcário e,

finalmente os defensivos agrícolas e a variável dependente: a Produtividade
Total de Fatores.
 analisar quais as técnicas aplicadas a Produtividade Total de Fatores devem ser
adotadas para determinar as variáveis condicionantes da produtividade da
agrícola brasileira.
 examinar os efeitos das variáveis condicionantes sobre a Produtividade Total
dos Fatores.
 revisão da literatura tanto teórica quanto empírica.

Hipóteses

As hipóteses da tese são:
a. Comprovar existência de influências sobre a produtividade total de
fatores das variáveis explicativas: número de tratores, população
economicamente ativa, área colhida, fertilizantes, crédito agrícola,
defensivos agrícolas e calcário;
b. Mensurar o efeito dos das variáveis explicativas – número de tratores,
população economicamente ativa, área colhida, fertilizantes, crédito
agrícola, defensivos agrícolas e calcário – sobre a produtividade total de
fatores do setor agrícola brasileiro no período de 1970 a 2005, como
definida anteriormente.

Operacionalização das Variáveis

Variável Dependente

A variável dependente consiste no cálculo do índice de Malmquist e da produção
total.

Índice de Malmquist: M t0 

Dt0 ( xt 1 , yt 1 )
Dt0 ( xt , yt )

N

Produção Total:

 qi ,
i 1

i = 1, algodão; i = 2, arroz; i = 3, feijão; i = 4, milho; i = 5, soja e i = 6,
trigo.

Variáveis Independentes

As variáveis independentes a priori são os gastos em pesquisa e
desenvolvimento, crédito rural, capital, trabalho, área cultivada, fertilizantes e corretivos
e, finalmente os defensivos agrícolas.

Quadro 1 Variáveis, Descrição e Autores
Variável

Descrição

Autores

Dispêndio Total em Pesquisas e
Desenvolvimento

É composto pelo dispêndio total do setor
público e privado. A pesquisa agrícola é
requisitada não apenas para aumentar a
produtividade agrícola, mas, também, para
evitar a queda da produtividade.

Ahearn, Mary et alli. (1998)

Crédito Rural

Identifica os padrões de financiamento do
setor agrícola ao longo do período estudado,
de 1965 a 2002.

Gonçalves, J.S. et alli. (2005)

Capital

As três principais categorias de capital são
equipamentos duráveis, terra e estoques.

Ahearn, Mary et alli. (1998)

Pessoal Ocupado (População
Economicamente Ativa)

Refere-se a quantidade total de pessoas de dez
anos de idade ou mais que estão ocupadas na
atividade agrícola como trabalho principal.

Gasques, J.C. et alli. (2004)

Área Cultivada

Refere-se a área colhida com lavouras
temporárias, permanentes e com pastagem
naturais e plantadas.

Gasques, J.C. et alli. (2004)

Refere-se ao consumo aparente de nutrientes
nitrogenados, fosfatados e potássicos.

Gasques, J.C. et alli. (2004)

Fertilizantes
Agrícolas

e

Defensivos

Quadro 2 Variáveis e Fonte de Dados

Variável

Fonte de Dados

Dispêndio Total em Pesquisas e
Desenvolvimento

Embrapa

Crédito Rural

Banco Central do Brasil

Capital

Censo Agropecuário 1975/76, 1985/86, 1995/96, FAO

Pessoal Ocupado (População
Economicamente Ativa)

Pnad, FAO

Área Cultivada

Censo Agropecuário 1975/76, 1985/86, 1995/96, FAO

Fertilizantes
Agrícolas

e

Defensivos

Censo Agropecuário 1975/76, 1985/86, 1995/96, FAO, ANDEF, ANDA

REFERENCIAL TEÓRICO

1. O Setor Agrícola Brasileiro

O setor agrícola brasileiro passou por fases distintas de crescimento e crise ao
longo dos anos 60, 70, 80 e 90 do século XX e, apresenta-se, no início do século XXI,
com um padrão distinto dos anteriores. Autores como Gonçalves et alli. (2005);
Spolador (2001); Barros; Pastore e Rizzieri (1983); Dias e Barros (1983); Goldin e
Rezende (1993); Helfand e Rezende (2000a, 2000b, 2001); Helfand (2001, 2003)
procuram explicar os impactos das reformas da política agrícola no Brasil ao longo
desse período.
Essas distintas fases de crescimento e oscilações ocorreram devido a vários
fatores, dentre eles, os microeconômicos representados pelas mudanças técnicas e
estrutura de mercado e os macroeconômicos, representados pelos desajustes e ajustes da
política macroeconômica, da liberalização do comércio, da reforma do crédito agrícola e
das políticas de preços mínimos. Autores como Vicente; Anefalos e Caser (2001);
Gasques et alli. (2004); Vicente (2005); Gonçalves et alli. (2005) explicam as relações
dos termos de troca da agricultura, os condicionantes da produtividade da agricultura
brasileira, comparam as produtividades agrícolas entre as unidades da federação e
analisam a influencia dos novos títulos financeiros para o financiamento do
agronegócio.
Vicente, Anefalos e Caser (2001) explicam os termos de troca da agricultura
brasileira para o período de 1975 a 1995, ou seja, comparam a evolução dos preços dos

produtos agrícolas com a dos componentes dos custos de produção e avaliam a
rentabilidade geral do setor. Para explicar o comportamento dos termos de troca os
autores se utilizam de um instrumento denominado Termo de Troca dos Fatores (TTF)
que consideram o mais adequado para a avaliação, em virtude dele “considerar
alterações na produtividade dos fatores, já que ao longo do tempo, uma unidade de
insumo propicia diferentes unidades de produto”. Esse instrumento é denominado
Termo de Troca dos Fatores (TTF). Nesse estudo foram encontrados os seguintes
resultados:

O Índice de Paridade, refletindo a situação de preços recebidos subindo menos ou caindo mais - do que os preços pagos, sempre esteve abaixo de 100 no
período analisado, com uma deterioração das relações de troca da ordem de
31%, comparando-se 1995 a 1970. Vicente, Anefalos e Caser (2001, p. 19)

Gasques et alli. (2004) propõem-se a explicar quais são os condicionantes da
produtividade da agropecuária brasileira. Para desenvolver este estudo, que engloba o
período de 1975 a 2002, eles utilizam a medida de Produtividade Total dos Fatores
(PTF). A PTF, de acordo com os autores “é uma relação entre todos os produtos,
expressos por meio de um índice, e os insumos totais, também expressos na forma de
índice” (2004, p.10). Apesar de ser um instrumento a ser tratado nos procedimentos
metodológicos, é interessante salientar que trabalhos anteriores utilizavam a medida de
Produtividade Parcial dos Fatores (PPF), que segundo afirmam os autores, em
decorrência “de limitação ou ausência de informações, especialmente em relação aos
insumos, embora dificuldades também existam na mensuração do produto” (2004, p.9).
O resultado de sua pesquisa comprova o crescimento da produtividade dos fatores terra,
mão-de-obra e capital. No entanto, eles identificam que, isoladamente apenas as

pesquisas realizadas pela Embrapa e demais instituições privadas de pesquisas,
contribuíram positivamente para o aumento da produtividade do fator de produção terra
(2004, p. 19).
A vantagem da PTF, ainda de acordo com Gasques, Bastos, Bacchi; Conceição
(2004) constitui em sua capacidade de captar “o crescimento do produto devido ao uso
mais eficiente dos fatores de produção, proporcionado pela melhoria tecnológica”
(2004, p.10). Ahearn et alli (1998) mostram que os principais fatores que afetam
positivamente a produtividade da agricultura são: a pesquisa e desenvolvimento, a
extensão, a educação, a infra-estrutura e os programas governamentais.
A análise desses fatores pode auxiliar na compreensão das desigualdades
existentes entre países e entre regiões dentro de um mesmo país, bem como subsidiar na
criação de instrumentos, para os países e regiões menos desenvolvidas para que estas
promovam o desenvolvimento agrícola.
Vicente (2005) faz comparações de produtividade agrícola entre as unidades da
federação brasileira para o período de 1975 a 1995. Seu trabalho revela que os
significativos aumentos de produtividade causados pelo processo de modernização da
agricultura brasileira são decorrentes das mudanças técnicas e do incremento da
eficiência. A definição do conceito de eficiência econômica, por ele utilizado, engloba a
eficiência técnica e a eficiência alocativa. A primeira está relacionada com a
disponibilidade de pesquisas, ou seja, o quanto e a qualidade do que se produz de
pesquisa e desenvolvimento contribui para expandir as possibilidades de produção. A
segunda relaciona-se com os recursos do crédito rural (custeio e investimentos) e da
relação entre o preço mínimo de garantia e os custos operacionais de produção.

Os instrumentos utilizados por Vicente (2005) para efetuar a comparações
consistentes entre as unidades da federação foi o índice desenvolvido por Eltetö, Köves
e também por Szulc, conhecido como índice EKS e é um dos métodos mais conhecidos
entre os empregados para comparações multilaterais, pois, além de propiciar
comparações, fornece os menores desvios em relação aos resultados de índices bilaterais
de Fisher. O segundo instrumento é a PTF, que mesmo apresentando inconvenientes,
como assinala Vicente (2005), pois ela capta as influências das condições de solo, do
clima e das variações do tempo, que não são variáveis do modelo, ele procurou isolálos.
As questões de eficiências técnica e econômica são importantes, como procura
mostrar a PTF, no entanto, a questão do financiamento do setor agrícola deve ser
compreendida, também, a luz das instituições e dos incentivos gerados a este setor que
passou por transformações e esgotamento de padrões de financiamento ao longo do
período deste trabalho. Não serão abordados os padrões de financiamento e os acordos
realizados anteriores ao período definido no trabalho para o setor agrícola, pois, as
grandes mudanças estruturais, de acordo com Gonçalves et alli. (2005) que frutificaram
na década de 70, foram em decorrência das reformas estruturais da economia brasileira
realizadas na década de 60, especialmente as de natureza macroeconômicas como as do
PAEG.
O trabalho desenvolvido por Gonçalves et alli. (2005) faz uma análise das
mudanças de padrão de financiamento da agricultura brasileira a partir da crise do
crédito subsidiado, que teve início nas reformas estruturais da década de 60 e seu
esgotamento no início dos anos 80. No entanto, de acordo com os autores, esse padrão

de financiamento foi o responsável por todo o processo de modernização da
agropecuária e da agroindustrialização verificada nos anos 70.
Nos anos 80 verifica-se, apesar da falência do modelo de financiamento anterior,
um aumento das colheitas de grãos (commodities) em função de a agricultura apresentar
a dinâmica de uma economia industrial integrada (produtores de insumos, produtores
agrícolas, concentração da população em centros urbanos e o fortalecimento de redes de
supermercados e hipermercados), tanto no que se refere aos produtos domésticos
quanto, e principalmente, aos produtos exportáveis. Ainda, nos anos 80, ocorreu o
surgimento e a evolução dos títulos financeiros como um novo padrão de financiamento
do setor agrícola.
Nos anos 90 o mercado financeiro consolidou-se como locus do financiamento
do custeio das safras por meio das vendas antecipadas. A partir da metade da década de
90 foi lançada a Cédula de Produto Rural (CPR), inicialmente física e depois financeira,
o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA), o Warant Agropecuário (WA), o
Certificado de Direitos Creditórios dos Agronegócios (CDCA), a Letra de Crédito do
Agronegócio (LCA) e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)1.

2. Abordagem Histórica do Processo de Modernização do Setor Agrícola Brasileiro

O setor agrícola brasileiro passou por transformações, tornando-se moderno e
desenvolvido tecnologicamente. Essas transformações tiveram início na década de 60,

1

O assunto explicando essas novas formas de financiamento serão descritas na seção 2 – Abordagem
Histórica do Processo de Modernização do Setor Agrícola.

do século XX, após uma crise de abastecimento em 1959, ainda no governo do
presidente Juscelino Kubitschek.
Para Gonçalves (1999) existem três períodos bem definidos do crédito rural no
Brasil. O primeiro de 1966 a 1979 situa-se no período do “Milagre Econômico
Brasileiro” e sua característica fundamental é de ser fomentado por recursos públicos
aplicados no crédito subsidiado. O segundo de 1980 a 1989 corresponde ao período em
que ocorreu a falência do Estado brasileiro e, conseqüentemente, da redução do crédito
rural ao mesmo tempo em que o volume de recursos alocados para esse fim foi
reduzido. O terceiro período a partir dos anos 90 é representado pelo abandono do
instrumento de crédito rural subsidiado por recursos do Estado. No entanto,
permanecem o custeio agrícola e crédito para aquisição de bens de capital, porém sob
forma diferente a ao período anterior, pois, a concessão, a análise e o repasse passaram a
ser feitos por bancos privados.
A última política de transformação, ainda sem a conotação de transformar o
setor agrícola em um setor com dinâmica própria e, intensivo na utilização de capital,
foi feita por Juscelino Kubitschek em decorrência da necessidade política do apoio da
oligarquia rural. O instrumento utilizado, de acordo com Gonçalves et alli. (2005, p. 64)
foi a expansão do crédito agrícola, tendo como principal elemento a emissão primária de
moeda.
Esta forma de financiamento possui limite macroeconômico e este ocorreu entre
1962 e 1963, gerando uma nova crise de provisão de alimentos (SPOLADOR, 2001,
p.3). Esta nova crise de provisão de alimentos, juntamente com mudanças políticas que
ocorreram no Brasil em 1964, permitiu reformas estruturais na economia do país,
fornecendo a capacidade, de acordo com Gonçalves et alli. (2005, p. 64), estatal de

ensejar políticas pró-ativas de sustentação das inversões, lastreadas agora na dívida
pública, consolidando um padrão de financiamento com mecanismos de início não
inflacionários.
A necessidade de financiamento do setor agrícola decorre de suas
especificidades conforme Spolador expõe:

A agricultura de modo geral, apresenta algumas características que impedem
um equilíbrio perfeito de mercado e, consequentemente, acabam interferindo
no mercado de crédito, a saber: o risco climático, os custos de transação
elevados, os preços voláteis e a assimetria de informações. (2001, p. 32)

Essas características apresentadas elevam a incerteza do produtor agrícola,
fazendo que ele não tenha incentivo a produzir. Para que ele realize investimento em
produção, é necessária a criação de mecanismos que transforme a incerteza em risco e
que esse risco seja reduzido. Este fato justifica a intervenção do Estado brasileiro no
processo de modernização do setor agrícola a partir da década de 60, como agente de
provimento de recursos financeiros, como promotor e divulgador de pesquisas e o
desenvolvimento e também como redutor da volatilidade dos preços.
O primeiro mecanismo formal de financiamento do setor agrícola brasileiro, que
possuía como objetivo modernizar o setor foi, segundo Fontes (2006), o Sistema
Nacional de Crédito Rural (SNCR) criado em 1965 pela Lei Federal n.4.829, que
fornecia crédito fácil e com taxas de juros subsidiada, ou seja, correspondiam a taxas de
juros reais negativas. Os objetivos, do SNCR segundo Gonçalves et alli. (2005) de 1965
eram:

1) prover fundos externos para financiar uma parcela ponderável dos custos
operacionais de produção e comercialização agrícola; 2) estimular o processo de
formação de capital na agricultura; 3) acelerar a adoção de tecnologia moderna; e 4)
fortalecer a posição econômica dos agricultores, especialmente dos pequenos e médios.
(ARAÚJO; MEYER apud GONÇALVES et alli. 2005, p.65)
Como apresenta Fontes a política agrícola desenvolvida no primeiro período, de
1966 a 1979, que:

[...] contemplava três linhas de crédito, o crédito de investimento que
destinava-se a aplicações relacionadas ao uso de inovações que incorreram
no aumento de produtividade por vários ciclos produtivos, crédito de custeio
que destina-se apenas ao uso de insumos que reverterão num aumento da
produtividade dentro de um único ciclo produtivo e o crédito de
comercialização que destina-se às despesas relativas à pré-comercialização e
à Política de Garantia de Preços Mínimos. (2006, p. 14)

Essas formas de crédito, investimento, custeio e comercialização, promoveram a
modernização do setor agrícola brasileiro, tornando exitoso o primeiro período de
vigência do SNCR.
O objetivo de fomentar a modernização da agricultura brasileira foi alcançado,
pois foi verificado um aumento na aquisição de tratores de roda e no consumo de
fertilizantes e defensivos agrícolas entre 1970 e 1976.
Essas reformas feitas no final da década de 60 e no início da década de 70
forneceram a base da agroindústria existente no Brasil. No entanto, economistas como
Barros; Pastore e Rizzieri (1983) e Dias e Barros (1983) anteviam uma crise na
produção da agricultura brasileira para o final dos anos 70. Essa crise foi decorrente do
esgotamento do Estado brasileiro em manter o financiamento, principalmente com

subsídios implícitos nos empréstimos e da segunda crise do petróleo, o que provocou
uma mudança repentina dos objetivos do governo.
No entanto, os objetivos do crédito rural foram atingidos na década de 70, pois o
setor: a) contribuiu para o crescimento do produto; b) gerou divisas, aumentando o
esforço exportador e; c) abasteceu o mercado interno sem gerar pressões sobre os
índices de custo de vida (BARROS ; GRAHAM, 1978).
Os anos 80 se caracterizaram pela falência do financiamento estatal e do crédito
subsidiado, pelo aumento das colheitas de grãos (commodities) em função de o setor
agrícola apresentar dinâmica de uma economia industrial, tanto no que se refere aos
produtos domésticos quanto, e principalmente, aos produtos exportáveis e, ainda, pelo
surgimento e evolução dos títulos financeiros como um novo padrão de financiamento
do setor agrícola.
De acordo com Gasques e Villa Verde (1995), várias medidas foram realizadas
na década de 80 com o objetivo de mobilizar crédito para prover um novo padrão de
financiamento da agricultura brasileira dentre elas estão:



a Caderneta de Poupança Rural;



a dedução de Imposto de Renda para depósitos vinculados ao financiamento
rural;



os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste;



os depósitos interfinanceiros rurais, depósitos remunerados especiais;



os fundos de commodities;



a captação de recursos externos para aplicação em crédito rural pela Resolução
BACEN n.63/65 (denominada 63 caipira);



os recursos extra-mercado de entidades da União; e



os Adiantamentos de Contratos de Cambio (ACC)”.

Além das medidas citadas as autoridades governamentais criaram alternativas
para prover recursos ao financiamento da agroindústria e da agropecuária brasileiras,
que também lograram êxito. No entanto, a título de identificação, esses programas
foram o Programa Nacional de Desenvolvimento Rural (PNDR) e o Programa Nacional
de Desenvolvimento Agroindustrial (PNDA).
Ainda na década de 80, segundo Gonçalves et alli. (2005), o mercado informal
de crédito passou a desempenhar papel importante para o financiamento do setor. Os
principais agentes informais eram as firmas que comercializavam insumos e produtos,
respondendo por 72%, as cooperativas com 11% e as usinas de açúcar e álcool como
9% como fornecedoras de crédito. Esses empréstimos informais, apesar de serem mais
caros que os formais, eram realizados devido à facilidade de obtê-lo e por atender as
necessidades. O desenvolvimento desse procedimento, inclusive com mecanismos
jurídicos, deu origem ao Contrato Soja Verde e, posteriormente ao desenvolvimento de
novos mecanismos formais para o financiamento da atividade agrícola no país.
Os anos 90, por sua vez, consolidaram do mercado financeiro como locus do
financiamento do custeio das safras por meio das vendas antecipadas. A partir da
metade da década de 90 foi lançada a Cédula de Produto Rural (CPR), inicialmente
física e depois financeira, o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA), o Warant

Agropecuário (WA), o Certificado de Direitos Creditórios dos Agronegócios (CDCA), a
Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio
(CRA).
Segundo Fontes (2006) o Banco do Brasil foi o idealizador da CPR em virtude
de sua experiência em crédito rural. A CPR impulsionou o mercado de derivativos
brasileiro, pois permite o comércio a termo da produção, o desenvolvimento de um
mercado secundário, a utilização como instrumento de proteção (hedging) e a redução
na pressão por recursos destinados ao financiamento. Ele ainda complementa:

No final do ano de 2004 o governo federal no intuito de captar recursos
oriundos do mercado financeiro, e principalmente, dos fundos de
investimentos, para o financiamento da agropecuária brasileira, desenvolveu
novos títulos que funcionaram como instrumentos de captação de recursos no
mercado de capitais. (FONTES, 2006, p. 17)

Como verificado em Gonçalves (2005) foram instituídos o Certificado de
Depósito Agropecuário – CDA e o Warrant Agropecuário – WA além da criação de três
novos títulos: o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA; a Letra de
Crédito do Agronegócio – LCA e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA.
Resumidamente, o Certificado de Deposito Agropecuário (CDA) é um título de
crédito representativo de promessa de entrega de produto agropecuário depositado em
armazém e o Warrant Agropecuário (WA) confere direito de penhor sobre o produto
descrito no CDA correspondente. Estes títulos são emitidos simultaneamente pelo
depositário, a pedido do depositante, podendo ser transferidos mediante endosso, parcial
ou não.

O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), a Letra de
Crédito do Agronegócio (LCA) e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)
são instrumentos que viabilizam o aporte de recursos ao mercado de capitais, em
especial por parte dos fundos de investimento. São de títulos de crédito nominativos, de
livre negociação, representativos de promessa de pagamento em dinheiro e que terão
como lastro, direitos creditórios originários de negócios realizados entre produtores
rurais, ou suas cooperativas e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos
relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de
produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na
atividade agropecuária.
Segundo Fontes (2006), além de apresentar características comuns, esses títulos
possuem peculiaridades quanto à instituição que os emite e quanto aos objetivos a serem
atingidos.
O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) será emitido
exclusivamente pelas cooperativas de produtores rurais e por outras pessoas jurídicas
que exerçam a atividade de comercialização, beneficiamento ou industrialização de
produtos e insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na
produção agropecuária.
A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) será de exclusiva emissão de
instituições financeiras públicas e privadas, sob forma de notas, a partir dos negócios
realizados com os agricultores, para colocação junto aos fundos de investimentos. O
valor do CDCA e da LCA não poderá exceder o valor total dos direitos creditórios do
agronegócio e a eles vinculados, onde os emitentes respondem pela origem e
autenticidade dos mesmos.

O CRA será de emissão exclusivamente das companhias securitizadoras de
direitos creditórios do agronegócio e possui como objetivo incentivar a criação de um
mercado secundário de créditos do agronegócio, iniciando no Brasil uma nova e
importante fase do financiamento agropecuário.
A década de 80 pode ser considerada como uma fase de transição com a falência
dos mecanismos de financiamento do Estado brasileiro, de preços subsidiados e em
montante elevado.
Nos anos 90, ainda se percebe ainda a presença do Estado financiando as
atividades de investimento, custeio e comercialização por meio dos bancos privados,
não mais com juros subsidiados mais com juros inferiores aos praticados pelo mercado.
Inexiste uma política de preços mínimos como a verificada na década de 70 e, no
entanto, esse mecanismo foi substituído pelos leilões que sinalizam níveis mínimos de
preços. Além disso, existem outros mecanismos de financiamento com alongamento dos
passivos.
O mercado de futuros permite ao agricultor mecanismos de hedge com a venda
do contrato futuro. O que se percebe, portanto é que se criam mecanismos de mercado
completo com mecanismos que geram informações simétricas o que implica em
eficiência econômica.
O que se pretende analisar e comprovar neste estudo é como o processo de
transição do financiamento utilizando o SNCR, com abundância de recursos e juros
subsidiados no período compreendido entre 1966 e 1979 formaram a base para que a
agroindústria se transformasse em uma atividade moderna da economia brasileira apesar
de todas as crises ocorridas nesse período. As formas de financiamento são suficientes

para explicar esta dinâmica? A alocação técnica eficiente é suficiente para explicar esta
dinâmica? São esses os principais questionamentos a serem respondidos no trabalho.

3. Função de Produção Neoclássica

Para compreender o conceito de produtividade e posteriormente de
produtividade total dos fatores (PTF), primeiro, faz-se necessário entender o
comportamento das funções de produção e de custos proveniente da formalização
neoclássica, pois, são por meio delas que ambos os conceitos de produtividade e PTF,
utilizados neste trabalho são definidos. Em segundo lugar, porque permitem diferenciar
o termo produtividade de eficiência, visto que são freqüentemente utilizados como
substitutos e isto representa um equívoco técnico.
A definição de Coelli et alli (2005), para a maior produtividade possível, quando
o período de tempo não é considerado, é aquela em que uma reta, passando pela origem
do gráfico tangencia o ponto C na função de produção como verificado na Figura 3.1.
Neste ponto é verificada tanto a eficiência técnica quanto a escala ótima de produção.
Ao se considerar o tempo, verifica-se uma nova fonte de variação da produtividade, os
avanços tecnológicos que podem promover variações na eficiência técnica e, desta
forma, deslocar para cima a fronteira (função) de produção, como observado na Figura
2.
A função de produção, segundo Baídya et. alli, pode ser definida como “[...] a
relação matemática entre os insumos e o produto final. Ela é uma relação tecnológica (e
não econômica) entre a quantidade do produto final e as quantidades dos insumos”.
(1999 p. 39). Portanto, como a função de produção representa a principal atividade da

firma, que é a transformação de insumos em produtos e, na próxima seção serão
apresentadas suas principais características.

Características da Função de Produção Neoclássica

A função de produção da teoria microeconômica neoclássica pressupõe, de
acordo com Coelli et. alli (2005), Varian (1992), Mas-Colell (1995) e Nicholson (2002),
quatro propriedades que são observadas em um grande número de análises econômicas,
mas, que não são exaustivas e não são mantidas universalmente para todas as condições:



A primeira é a não negatividade que garante que o valor de

é

finito, não negativo e um número real.


A segunda corresponde à essencialidade fraca em que a produção
positiva de um bem é impossível sem a utilização de ao menos um
insumo.



A terceira é não decrescente em x ou monotônica, corresponde ao
fenômeno de que o aumento de unidades adicionais de insumos não
promoverá o decréscimo da produção. Formalmente, se

então

. Se a função de produção é continuamente diferenciável,
a monotonicidade implica em que todos os produtos marginais serão não
negativos.


Finalmente a quarta propriedade é a da concavidade em x. Essa
propriedade corresponde a que qualquer combinação de vetores

e

produzirá uma quantidade de bens que não é inferior à combinação linear
de

F

e

.

Formalmente,
para todo

.

Se a função de produção é continuamente diferenciável, a concavidade

implica em que todo produto marginal é não crescente, isto se reflete na
lei da produtividade marginal decrescente.

A definição de essencialidade fraca, apresentada na segunda propriedade, pode
ser substituída, quando necessário, pela definição de essencialidade forte em que todos
os insumos são essenciais para a produção.
Além das propriedades descritas a função de produção possui a característica
apresentada por Baídya et. alli (1999) é que ela pressupõe eficiência técnica. Esta
característica significa que a tecnologia é conhecida e que há eficiência na utilização
dos insumos, ou seja, os insumos são utilizados na quantidade exata da sua necessidade
para a fabricação do produto.
A partir dessas definições e características, a apresentação da função de
produção neoclássica pode supor a produção de um bem Y utilizando dois insumos de
produção capital (K) e trabalho (L), e que as especificações técnicas da produção do
bem possibilitem a substituição de K por L ou de L por K, sendo que essas possíveis
combinações de fatores estão expressas nesta função.
A função de produção, além dos insumos de produção, possibilita encontrar a
quantidade máxima produzida de bens. Esta é, portanto, a variável dependente das
quantidades dos fatores de produção e de uma dada tecnologia que não se modifica no
curto-prazo. A função de produção apresentada na equação 1 é a representação
matemática de todas as formas de fabricação de um determinado bem (Y).
Ao considerar que a tecnologia não se altera no curto prazo e que a quantidade
produzida é a variável dependente, os insumos K e L são as variáveis independentes do
modelo.

q  f ( K , L)

(1)

O símbolo q representa a produção máxima de um bem em uma firma em um
determinado período de tempo, L representa a quantidade de mão-de-obra em horas de

trabalho e K representa a quantidade de capital utilizada em um determinado período de
tempo. A função 1.1 pode ser utilizada para qualquer combinação técnica de insumos
para gerar uma determinada quantidade de bens.
A escolha de apenas dois fatores, K e L, é feita apenas por conveniência e serve
para facilitar a análise, pois, generaliza a maior parte dos problemas na abordagem
microeconômica neoclássica e permite a visualização em gráficos bidimensionais.
Ocasionalmente podem ser utilizados mais de dois fatores de produção. Essa
possibilidade de utilizar diferentes quantidades dos insumos de produção está
relacionada à homogeneidade e a produtividade marginal (PMg) dos fatores de
produção.
O conceito de PMg dos fatores pressupõe que a variação destes promove uma
alteração na quantidade total produzida que é definida como produto marginal físico
(PMgK e PMgL) de um insumo, ou seja, em quanto o emprego de uma unidade
adicional de K, mantendo a quantidade de L constante,
Y
 FK  0
PM g K 
K
PM g L 

Y
 FL  0
L

aumentará a produção total.

(2)

e

(3)

Para Nicholson (2002, p.269) os conceitos de produtividade marginal e de
produto médio físico dos fatores são muito próximos sendo que o primeiro é importante
para a decisão de quanto produzir enquanto o segundo para decisão do preço, por ser
facilmente mensurada e utilizada como medida de eficiência.
Estas relações são importantes para definir os conceitos de escala de produção e
da lei dos rendimentos marginais decrescentes.
Iniciando a análise do comportamento pelo produto marginal, especificamente
do produto marginal do trabalho, ele é obtido mantendo-se a quantidade de K inalterada
e promovendo o aumento na quantidade produzida em virtude de um aumento
infinitesimal da quantidade de L.
A representação gráfica do PMgL =

é determinada pela inclinação da reta

tangente, com início na origem do gráfico, à função de produção. Seu comportamento
pode ser descrito como positivo em todo o período em que a função de produção é
crescente, é igual a zero quando a função de produção atinge seu ponto de máximo e
negativo quando a função de produção começa a decrescer.
O produto médio do trabalho PMeL = , ou a produtividade do trabalho, também
pode ser determinada pela inclinação da reta que parte da origem do gráfico e qualquer
ponto na função de produção, desta forma, o produto médio do trabalho é positivo. Seu
comportamento, no entanto, é crescente até o ponto de inflexão da função de produção,
ou seja, até este ponto a inclinação da reta tangente aumenta. Neste ponto em que o
produto médio do trabalho atinge seu máximo, seu valor é igual ao do produto marginal
e, a partir deste ponto, o produto médio do trabalho declina.

A partir da análise do comportamento tanto do produto marginal quanto do
produto médio define-se a lei dos rendimentos marginais decrescentes que, segundo
Baídya (1999), é observado no mundo real.
A lei dos rendimentos marginais decrescentes é definida a partir do
comportamento do produto marginal, pois, se a tecnologia e todos os fatores de
produção forem mantidos constantes, exceto um, e se aumentarem as quantidades desse
fator variável, em quantidades iguais e sucessivas, o aumento da produção total
decorrente da utilização de cada unidade adicional do fator variável será decrescente.
Essa lei é verificada para a função de produção de curto-prazo. O período de
tempo definido como curto-prazo é aquele em que pelo menos um fator de produção é
mantido inalterado.
Um exemplo da lei dos rendimentos marginais decrescentes considera um
produtor agrícola que contrata uma unidade a mais de L para ser utilizada na produção
de soja, mantendo todos os demais insumos constantes. O aumento na produção de soja,
promovida pelo acréscimo dessa unidade de L é representado pelo PMgL, mensurado
em quantidades físicas. Portanto, o crescimento de L, mantendo todos dos demais
fatores de produção inalterados levaria a suposição da produtividade marginal física
decrescente deste fator. A produtividade marginal física decrescente, segundo
Nicholson (2002, p.269), preocupou o economista Thomas Malthus no século XIX
porque o rápido crescimento da população o que resultaria em uma redução da
produtividade do fator de produção L, como pode ser verificado no ponto E da Figura 1.
Matematicamente essa suposição corresponde à segunda derivada parcial da
função de produção.

PMgK  2 q

 f KK  0
K
K 2
(4)
2

PMgL  q
 2  f LL  0
L
L

Figura 1 – Função de Produção, Produto Médio e Produto Marginal.
Fonte: Albuquerque, p. 126 adaptado pelo autor.

Alterações na produtividade marginal física decrescente ao longo do tempo
dependem não somente em como aumentou a utilização de um fator de produção, mas,
também, como foi alterada a utilização dos demais fatores de produção.
Matematicamente pode ser expressa por:

PMgL
 f LK
K

(5)

De acordo com a função 5 em muitos casos pode se perceber f LK > 0. Este fato,
considerando que ambos os fatores K e L estão aumentando, não permite verificar
previamente o declínio da produtividade do trabalho.

PMeL 

produto
q f ( K , L)
 
insumo trabalho L
L

(6)

Assim observa-se que o PMeL depende da quantidade de capital empregado e
que essa medida é importante meio de mensuração do progresso técnico, pois,
mantendo constante a quantidade empregada de L e, aumentando o estoque de K, a
quantidade produzida q aumentará. Isto significa que a quantidade produzida por
unidade de L aumentará, tornando-o mais produtivo, como pode ser visto na Figura 2.

Figura 2 – Função de Produção de Longo Prazo
Fonte: Albuquerque, p. 128 adaptado pelo autor.

Outra definição importante para a compreensão da função de produção é que a
quantidade produzida pode não se alterar quando ocorre uma nova combinação nas
quantidades dos fatores de produção. Quando isto ocorre verifica-se a definição de
isoquanta. Resumindo, as isoquantas mostram todas as combinações possíveis entre K e
L que produzem a mesma quantidade. Matematicamente pode ser representada por:

f ( K , L )  q0
(7)
q0  cte

Graficamente, como pode ser visto na Figura 3, considerando um plano formado
pelas variáveis K e L, existem inúmeras isoquantas. As isoquantas são representam
diferentes quantidades produzidas e se situam mais distantes da origem quanto maior
for o volume produzido.

Figura 3 – Isoquantas
Fonte: Albuquerque, p. 131 adaptado pelo autor.

Para os economistas a principal questão a ser estudada nas isoquantas é a sua
inclinação, denominada como taxa marginal de substituição técnica (TMgST).
A TMgST mostra como um insumo pode ser substituído por outro e, ainda
assim, manter a quantidade produzida inalterada. Desta forma, a inclinação da isoquanta
permite identificar as possibilidades técnicas de substituição de um fator por outro, por
exemplo, trabalho por capital. A representação matemática da TMgST é expressa por:

TMgST (L por K) 

 dK
dL

(8)

q  q0

O objetivo da fórmula 1.8 é mostrar que a quantidade produzida permanece
constante quando L é substituído por K. Vale lembrar que o valor particular dessa taxa
trade-off depende não apenas da quantidade produzida, mas, também, da dotação inicial
dos fatores, o que indica exatamente o ponto, no mapa de isoquantas, em que a
inclinação deve ser mensurada.
Vale ainda observar que a TMgST de L por K é idêntica a relação da
PMgL/PMgK.

dq 

f
f
 dL 
 dK  PMgL  dL  PMgK  dK
L
K

(9)

dq  0 ,

 dK
dL

q q0

 TMgST (L por K) 

PMgL
PMgK

(10)

Pode-se observar a partir da equação 10 que a TMgST é negativa e que a
inclinação das isoquantas devem ser sempre negativas. Dado que PMgL e PMgK são
não negativos a TMgST será positiva ou zero. Existe possibilidade matemática de
inclinações positivas para a TMgST na função de isoquantas, no entanto, não há sentido
econômico para as firmas operaram nestas regiões, porque aumentaria a quantidade dos
insumos e manteria a produção constante.
Após estabelecer os conceitos e pressupostos da função de produção neoclássica
anteriores, resta a necessidade de compreender o significado das funções isoquantas
serem convexas.
A convexidade decorre do fato de ao longo da curva a TMgST ser decrescente.
De forma ilustrativa pode-se supor que inicialmente exista uma elevada relação entre K
e L, dessa forma a TMgST é positiva e elevada, ou seja, o produtor está disposto a abrir
mão de uma grande quantidade de K para obter uma unidade de L. A medida em que
reduz a relação entre K e L diminui, também, a quantidade que o produtor está disposto
a abrir mão de unidades de K para adquirir uma unidade de L. Segue-se desta forma até
a TMgST tender a zero, pois, para o produtor abrir mão de uma unidade de K uma
grande quantidade de L deixará de ser utilizada.
As relações descritas no parágrafo anterior apresentam uma elevação na PMgK e
uma redução na PMgL e, ao uma queda na TMgST, no entanto, deve-se considerar que
uma variação em L afeta PMgK e vice-versa. Este fato torna praticamente impossível a
possibilidade de derivar a TMgST a partir apenas da suposição da produtividade
marginal decrescente.

TM g ST 

PM g L
PM g K

(11)

Dado que:
q  f ( K , L)
fK  0 e fL  0

(12)

f KK  0 e f LL  0
e
d (TMgST )
f
 0 se TMgST  L
dL
fK

(13)

então,

dTMgST d ( f L / f K )

dL
dL

(14)

Como ambos, f L e f K , são funções tanto de K como de L, então utilizando-se do fato de
dK / dL   f L / f K ao longo da função de isoquanta e do teorema de Young f KL  f LK ,

obtém-se:

dTMgST ( f K2 f LL  2 f K f L f KL  f L2 f KK )

dL
( f K )3

(15)

Ao assumir que f K  0 o denominador da função é positivo ao passo de que
todo o numerador da função será negativo em virtude das definições f KK  0 e f LL  0 ,

o numerador será definitivamente negativo se f KL  0 . Assumindo essas considerações
demonstra-se que

d (TMgST )
 0 e, portanto, que as isoquantas são convexas.
dL

Intuitivamente as derivadas parciais cruzadas f KL  f LK devem ser positivas e
isto parece factível porque ao aumentar a quantidade de capital por trabalhador esperase uma maior produtividade marginal. Algumas funções de produção, no entanto,
possuem f KL  0 , ao menos por uma determinada quantidade de valores de insumos e,
ao assumir que a TMgST é decrescente, assume-se uma suposição mais forte do que a
produtividade marginal decrescente para cada um dos insumos. Este último fato é
considerado assumindo que a produtividade marginal decrescente dos insumos ocorre
de forma suficientemente rápida para compensar qualquer possibilidade de efeitos
negativos na produtividade cruzada.
Ao se concluir as análises das características da função de produção da firma
para a abordagem neoclássica, faz necessário compreender o comportamento do
aumento nas quantidades de ambos os fatores de produção, ou seja, compreender os
retornos de escala.

Retornos de Escala na Função de Produção Neoclássica

A primeira questão a ser respondida após a compreensão das características da
função de produção neoclássica é o que acontece com o produto total quando todos os
insumos são aumentados ao mesmo tempo.

De acordo com Nicholson (2002, p. 275), Adam Smith identificou duas forças
atuando quando ele experimentou dobrar a quantidade de todos os insumos. A primeira
foi permitir uma grande divisão do trabalho e a especialização das funções. A segunda
foi a perda de eficiência em virtude do gerenciamento administrativo tornar-se mais
difícil devido ao aumento de escala da firma.
A definição formal de retornos de escala em que a função de produção é dada
por q  f ( K , L ) e todos os seus insumos são multiplicados pela mesma constante
positiva m (m>1), os retornos de escala das funções de produção pode ser assim
classificados:

Quadro 3 Retornos de Escala na Função de Produção Neoclássica
Efeitos na Produção

Retornos de Escala

I.

f ( mK , mL)  mf ( K , L)  mq

Constante

II.

f ( mK , mL)  mf ( K , L)  mq

Decrescente

III.

f ( mK , mL)  mf ( K , L)  mq

Crescente

Fonte: Nicholson (2002, p. 276).

Ao analisar os resultados dos efeitos na produção pode-se concluir de forma
intuitiva que se há um aumento proporcional nos insumos e no produto, como
verificado no efeito I da Tabela 1, a função de produção exibe retorno de escala
constante. Se a produção cresce menos que proporcionalmente em relação ao aumento
dos insumos, como verificado no efeito II da Tabela 1, a função de produção exibe
retornos de escala decrescente. Finalmente, se a produção cresce mais que

proporcionalmente em relação ao aumento dos insumos, como verificado no efeito III
da Tabela 1, a função de produção exibe retornos de escala crescente.
De acordo com Nicholson (2002, p. 276), a função de produção com retornos de
escala constantes ocupa o espaço mais importante na teoria econômica em decorrência
de razões econômicas por esperar que a função de produção em uma indústria2 exibe
retornos constantes. A primeira razão para isto é que se toda a produção em uma
indústria é composta por plantas industriais que possuem o tamanho “eficiente”, então
ao dobrar a quantidade de todos os insumos, é razoável a consideração de que este fato
seja acompanhado pela duplicação do número de firmas. A segunda razão é que ela
possui uma propriedade teórica em que a TMgST entre dois fatores, por exemplo K e L,
depende apenas da razão entre eles e não da escala de produção.
A definição de retornos de escala pode ser facilmente generalizada para funções
com n insumos. Dada a função:

q  f ( X 1 , X 2 ,..., X n )

(16)

e, todos os seus insumos são multiplicados pela constante positiva m, tem-se:

f (mX 1 , mX 2 ,..., mX n )  mk f ( X 1 , X 2 ,..., X n )  m k q

2

(17)

O termo indústria refere-se ao conjunto de firmas que produzem o mesmo bem.

para toda constante k. Se k=1 a função de produção exibe retorno constante de escala;
se k<1 a função de produção exibe retorno decrescente de escala e; se k>1 a função de
produção exibe retorno crescente de escala.

Figura 4 – Mapa de Isoquantas para a Função de Produção com Retornos de Escala Constantes
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 5 – Mapa de Isoquantas para a Função de Produção com Retornos de Escala Decrescentes
Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 6 - Mapa de Isoquantas para a Função de Produção com Retornos de Escala Crescente
Fonte: Elaborado pelo autor.

Algumas considerações econômicas em relação à formalização matemática são
necessárias, pois possuem pouco sentido econômico. Se a firma possui apenas um
patrão, esse número não deve necessariamente dobrar mesmo que todos os demais
insumos dobrem. Outro questionamento pode ser feito a respeito do setor agrícola
porque a produção de uma fazenda depende da fertilidade de seu solo e, não
necessariamente, ao dobrar o tamanho da fazenda ela produzirá o dobro porque as novas
terras podem não ser tão produtivas quanto às primeiras. Os retornos de escala nas
funções de produção neoclássicas dependem de uma característica fundamental,
conhecida por elasticidade de substituição e, essa característica mensura a “facilidade”
de substituição de um insumo por outro ao longo de uma curva de isoquanta. Por ser
verificada ao longo das curvas de isoquantas ela está relacionada com a TMgST, sendo
que seu objetivo é estabelecer um parâmetro que mensura o grau de sensibilidade.
A mensuração formal da elasticidade de substituição (para a função de
produção q  f ( K , L ) mensura a mudança proporcional em K/L relacionada com a
mudança proporcional na TMgST ao longo da isoquanta. Matematicamente
representada por:



 ln K / L
percentual( K / L)
dK / L
TMgST



percentualTMgST dTMgST
K/L
 ln TMgST

(18)

O valor de  é sempre positivo porque as relações K/L e a TMgST movem-se no
mesmo sentido.

Convencionou-se que a representação gráfica estabelece unidades de K por
período no eixo vertical e unidades de L por período no eixo horizontal, desta forma
pode-se dizer que uma elevada relação K/L situa-se em um ponto com tendência
vertical enquanto uma baixa relação K/L tende a ser horizontal.
Se  for alto significa que a TMgST não se altera muito em relação ao K/L o que
implica em uma posição em que a isoquanta está praticamente na horizontal. Se  for
baixo significa que a TMgST sofre uma grande alteração em relação ao K/L. Apesar da
possibilidade de variação ao longo da curva de isoquanta, é conveniente assumir que  é
constante ao longo dela.
Muitas investigações no mundo real utilizam os pressupostos de que é
constante e de que os retornos de escala também são em decorrência das maiores
aplicabilidade à realidade e ao tratamento teórico.
A utilização desses conceitos para o mundo real possui limitações, pois a
generalização da elasticidade de substituição para vários insumos cria várias
complicações. Principalmente porque a definição de elasticidade de substituição foi
feira para dois insumos com o objetivo de avaliar tanto a mudança na relação entre os
dois insumos quanto nas variações da TMgST, mantendo o produto final constante.
Sendo assim, seria necessário que, com a exceção dos dois insumos, todos os demais
permanecessem inalterados, o que dificilmente aconteceria no mundo real porque pode
existir complementaridade entre esses insumos.
Existem quatro principais funções de produção que caracterizam diferentes
elasticidades de substituição e que podem ser empregadas em estudos empíricos de uma
grande parte de firmas do mundo real. Desta forma elas serão apresentadas mostrando
suas principais virtudes e suas restrições para explicar o mundo real.

A função linear possui a    e exibe retornos de escala constante. Partindo da
função de produção:

q  f ( K , L)  aK  bL

(19)

é fácil mostrar que esta função de produção exibe retornos constante de escala para m>0

f ( mK , mL)  amK  bmL  m( aK  bL)  mf ( K , L )

(20)

e que todas as isoquantas provenientes dessa função de produção são retas paralelas e
com inclinação constante –b/a. Desta forma a TMgST é constante ao longo de toda
isoquanta, o denominador na definição de  é igual a zero, portanto,  é infinito.
Esta função é um exemplo teórico útil, no entanto, dificilmente encontrado na
vida real, pois, poucos processos de produção são caracterizados por um processo de
substituição de insumos tão fácil, uma vez que são considerados substitutos perfeitos.
Por serem considerados substitutos perfeitos, como demonstrado na Figura 7, uma
indústria poderia empregar apenas K ou apenas L, sendo que na realidade há
necessidade de empregar quantidades de ambos os fatores.

Figura 7 - Mapa de Isoquantas para Função de Produção com   
Fonte: Nicholson, p. 281(a) adaptado pelo autor.

A função de produção com proporções fixas possui   0 o que ao contrário da
função linear que possui    verifica-se que a firma sempre utiliza uma proporção
fixa entre os fatores de produção. Isto significa que se a firma operar com qualquer
outra relação entre K/L ela é ineficiente, pois o aumento na quantidade de um insumo,
mantendo o outro constante, faz com que a produção total não se altere, ou seja, ocorre
um deslocamento sobre a isoquanta.
A expressão desta função para   0 é:

q  min(aK , bL) a, b  0

(21)

O operador min significa que a produção q é dada pela menor quantidade de
insumos entre os parênteses. Por exemplo, se aK<bL então q=aK, ou seja, o capital é a
restrição a função de produção e vice-versa. Se aK=bL ambos os insumos são utilizados
completamente, quando isso ocorre K/L=b/a a produção é realizada no vértice da
isoquanta.
Esta função de produção possui um vasto campo de aplicações na vida real, pois
várias máquinas requerem certo número de pessoas para operá-la. A utilização de um
número maior de L é desnecessária. Sua representação gráfica pode ver vista na Figura
8.

Figura 8 – Mapa de Isoquantas para Função de Produção com   0
Fonte: Nicholson, p. 281(b) adaptado pelo autor.

A função de produção Cobb-Douglas por possuir   1 promove uma
possibilidade de relações entre função de produção com proporções fixas   0 e a
função de produção linear    . As isoquantas da função Cobb-Douglas possuem
uma forma convexa normal. Sua forma matemática é expressa por:

q  f ( K , L)  AK a Lb
(22)
A  0, a  0 e b  0

Uma das virtudes da função Cobb-Douglas é sua possibilidade de exibir
diferentes graus de retornos de escala, dependendo dos valores atribuídos para a e b.
Suponha que todos os insumos são acrescidos pelo fator m, então:

f (mK , mL)  A(mK ) a (mL)b  Am a  b K a Lb  m a  b f ( K , L)

(23)

Se a+b=1, a função Cobb-Douglas apresenta retornos constantes de escala,
porque será acrescida pelo fator m. Se a+b<1, a função Cobb-Douglas apresentará
retornos decrescentes de escala e, se a+b>1, ela apresentará crescentes de escala.
Outra virtude da função Cobb-Douglas é a facilidade de utilizá-la em várias
aplicações pela possibilidade de torná-la linear utilizando o logaritmo neperiano (ln).

ln q  ln A  a ln K  b ln L

(24)

Assim, a representa a elasticidade da produção q em relação ao fator de
produção K e b representa a elasticidade da produção q em relação ao fator de produção
L. Essas constantes podem ser estimadas pelos dados atuais e podem ser utilizadas para
medir os retornos de escala. A representação gráfica do mapa de isoquantas da função
Cobb-Douglas com elasticidade   1 pode ser vista na Figura 9:

Figura 9 – Mapa de Isoquantas para Função de Produção com   1
Fonte: Nicholson, p.281(c) adaptado pelo autor.

A função de produção com Elasticidade de Substituição Constante (CES)
incorpora os três casos anteriores e permite outros valores para . Essa função, de
acordo com Nicholson (2002, p. 283) foi utilizada pela primeira vez por Arrow et alli
em 1961. Sua forma matemática é expressa por:



q  f ( K , L )  [ K   L ] 

(25)

para   1,   0 e   0

Observa-se que quando   1 a função exibe retornos de escala crescente e
quando   1 exibe retornos decrescentes. Desta forma pode-se observar uma aplicação
direta desta definição de  para essa função e apresenta um resulta importante como
pode ser observado:



1
1 

(26)

Com este resultado pode-se observar que se   1 ,    , portanto representa
uma função de produção linear. Se      0 , portanto representa uma função de
produção com proporção fixa entre os fatores e, se   0 ,   1 representando a função
de produção de Cobb-Douglas.
Sempre que a função CES com “pesos” relativos dos insumos  (0    1) para
indicar a importância relativa dos insumos à função é matematicamente representada
por:



q  f ( K , L )  [  K   (1   ) L ] 

(27)

Com retornos constantes de escala e   0 esta função converge para a função
de Cobb-Douglas

q  f ( K , L)  K  L1 

(28)

O que sugere uma conexão muito próxima entre o parâmetro â e as fatias de
renda pertencentes a cada um dos fatores.
No entanto, as características de comportamento verificadas na função de
produção fornecem a abordagem técnica e não considera os custos de produção que são
fundamentais para se fazer a análise da viabilidade econômica. Sendo assim, a próxima
seção apresentará os custos de produção.
As representações gráficas de progresso técnico poupador de L, de K e neutro
estão respectivamente nas Figuras 10, 11 e 12:

Figura 10 – Progresso Técnico Poupador de L
Fonte: Albuquerque, p. 144 (c) adaptado pelo autor.

Figura 11 – Progresso Técnico Poupador de K
Fonte: Albuquerque, p. 144(b) adaptado pelo autor.

Figura 12 – Progresso Técnico Neutro
Fonte: Albuquerque, p. 144(a) adaptado pelo autor.

O desenvolvimento da função de produção pela abordagem neoclássica, as
formas de mensuração dos retornos de escala nas funções de produção neoclássica, a
mensuração da elasticidade (ou sensibilidade) de substituição um fator de produção por
outro e a TMgST são instrumentos fundamentais para compreender, mensurar e avaliar
como ocorre a produção de bens nas firmas compreender que o crescimento da
produção pode ser explicado tanto pelo aumento na utilização dos insumos de produção
quanto pelo progresso técnico, é de fundamental importância para a elaboração das
análises utilizando as técnicas de PTF e DP, para compreender, pelo lado da oferta, o
desenvolvimento da agricultura brasileira no período compreendido entre 1970 e 2005.
A função de produção é fundamental para se conhecer as técnicas utilizadas para
a produção. Entretanto, para produzir de forma eficiente e eficaz, faz necessário

conhecer o comportamento dos custos de produção com o objetivo de reduzi-los, para
que a empresa seja competitiva ao longo do tempo. Assim, a abordagem a respeito dos
custos envolvidos no processo de produção no curto e no longo prazo será objeto de
análise da próxima seção.

4. Custos de Produção

O objetivo desta seção é descrever quais são os custos que as firmas incorrem
em suas atividades de produção, tanto no curto quanto no longo prazo, para
proporcionar a utilização dessas informações na decisão de quanto à firma decidirá
produzir.
As informações a respeito dos custos são fundamentais para a decisão de quanto
à empresa deverá produzir. Segundo Albuquerque (1987), em uma sociedade capitalista
um dos principais objetivos das empresas é a obtenção do lucro sendo que o retorno
sobre o capital investido é considerado um dos critérios de desempenho mais
importantes, ou seja, o administrador terá como objetivo reduzir os custos ao menor
nível possível tendo como dado um estoque de capital que não pode ser alterado no
curto prazo.
Este critério de desempenho está relacionado ao conceito de eficiência
econômica. A eficiência econômica, por sua vez pode ser desmembrada em eficiência
técnica e eficiência alocativa.
Por eficiência técnica entende-se como sendo a maior produção possível por
unidade de insumo e, se o administrador possui como objetivo a eficiência econômica,

ele pode utilizar várias alternativas de combinação entre fatores que sejam tecnicamente
eficientes. A eficiência alocativa, por sua vez, é a combinação de insumos que
minimizam os custos de produção.
Desta forma, como foi afirmado anteriormente, a eficiência econômica é a
seleção de uma combinação entre eficiência técnica e eficiência alocativa.
A eficiência econômica nem sempre é o objetivo do administrador da empresa,
pois, por exemplo, o objetivo pode ser obter a maior produtividade possível por hectare,
portanto, trata-se do critério técnico e não do econômico, pois se desprezou o critério da
alocação, que trata de minimizar os custos e optou-se pela melhor técnica de produção
independentemente de seus custos. Estes conceitos serão tecnicamente abordados na
seção de minimização dos custos e escolha dos insumos.
Após a definição dos critérios de alocação faz-se necessário a identificação e a
diferenciação entre custo contábil e custo econômico para a definição e análise do
objeto a ser estudado.
O custo contábil, de acordo com Nicholson (2002, p. 298), enfatiza as despesas
que saem do bolso, os custos históricos, a depreciação e outras escriturações. Por sua
vez o custo econômico é o custo monetário da remuneração dada de cada insumo para
mantê-lo empregado no presente. Uma forma de tentar diferenciar os custos contábeis
dos econômicos é pelo desmembramento desses custos.
O custo da mão-de-obra é considerado da mesma forma por contadores e
economistas. Para os contadores a mão-de-obra é considerada despesa corrente e,
consequentemente, custo de produção. Para os economistas a mão-de-obra é um custo
explicito, pois, ela é contratada a uma taxa de salário por hora (w) e, usualmente, é
considerado o que ela receberia em seu melhor emprego alternativo.

No caso do custo do capital as abordagens são distintas entre os economistas e
os contadores. Os economistas consideram o preço histórico de uma máquina como um
“sunk cost” o que é irrelevante para as decisões de produção. Considera-se que o valor
da máquina é aquele que alguém estaria disposta a pagar para usá-la. O custo de uma
máquina por hora é a taxa de aluguel (r) para a máquina em sua melhor alternativa de
uso. A firma que possui a máquina e a utiliza de forma contínua tem precedentes sobre
as demais que estariam dispostas a pagar para utilizá-la. Para os contadores o valor da
máquina é calculado levando-se em conta seu preço histórico e se aplica arbitrariamente
a regra de depreciação para determinar seu preço original e debitá-la em custos
correntes.
Os custos de serviços empresariais também são distintos para os contadores e
economistas. Para os primeiros, que definem os custos dos serviços empresariais como
sendo o lucro (positivo ou negativo), consideram os proprietários como demandantes
residuais dos resultados, ou seja, somente terão direitos após o pagamento de todos os
insumos. Para os economistas existe o custo de oportunidade e os proprietários ou
empreendedores somente irão trabalhar ou empregar recursos em uma firma quando
seus serviços e recursos forem considerados como insumos e, portanto, custos para a
firma. Desta forma os lucros econômicos tendem a serem menores que os contábeis e
serão negativos se o custo de oportunidade exceder o lucro contábil provenientes do
negócio.
Custos econômicos diferentemente dos custos contábeis incluem o custo
oportunidade e excluem o custo afundado (sunk cost). Custo oportunidade é definido
como o benefício que se deixa de ganhar por não aplicar o recurso no melhor uso
alternativo. Por sua vez, custo afundado (sunk cost) é o investimento em um ativo sem

um uso alternativo ou ativo específico, ou seja, ele não possui um custo oportunidade
elevado. Assim para o processo de tomada de decisão os custos afundados não são
considerados.
Após discorrer a respeito das semelhanças e diferenças entre como os contadores
e economistas compreenderem os custos, é necessário salientar que os procedimentos
contábeis são importantes para o processo de gerenciamento e tomadas de decisões
pelas empresas, principalmente porque podem afetar o percentual de taxação que será
aplicado contra o lucro. As definições dos economistas, por sua vez, representam o
comportamento desejável e aplicado por grande parte das empresas formando um
sistema conceitual consistente. Por esta razão são mais apropriados para análise teórica
geral.
Resumindo, o custo econômico de um insumo é o pagamento necessário para
sua manutenção empregado no presente.
Após as definições a respeito dos custos para contadores e economistas e a
opção pela teoria econômica em utilizar sua definição por ser um sistema conceitual
consistente e utilizado por um grande número de empresas, duas simplificações de
suposições são necessárias para a continuidade da abordagem neoclássica.
Inicialmente duas simplificações a respeito dos insumos utilizados pelas firmas
são: primeiro que existem dois insumos mão-de-obra homogênea (L, mensurada em
trabalho por hora) e capital homogêneo (K, mensurado em máquinas por hora), o custo
do proprietário ou do empreendedor é inserido no custo do capital. A segunda
simplificação é a de que os insumos adquiridos em um mercado perfeitamente
competitivo e, desta forma, as firmas podem comprar (ou vender) todo o serviço de

trabalho e capital que necessitarem pagando por isto as remunerações estabelecidas de w
e r. A representação matemática dos custos totais a partir das definições é:

Custo Total  CT  wL  rK

(29)

Assumindo que a firma produz apenas um bem final, a receita total é definida
pelo preço do produto multiplicado pela quantidade produzida. Assim, o lucro é o
resultado da diferença entre a receita total e o custo total. Matematicamente expressa
por:

  receita total - custo total
  Pq  wL  rK  Pf ( K , L )  wL  rK

(30)

A abordagem neoclássica, com o objetivo de tornar-se mais geral e, portanto,
mais aplicada para as firmas, considera que não necessariamente elas não procuram
maximizar o lucro e sim estudar a melhor os custos em função da discussão da escolha
de produção.

Minimização do Custo e Escolha dos Insumos.

A forma intuitiva da firma de minimizar custos de produção a partir de uma
determinada quantidade produzida de bens é escolher um ponto na isoquanta em que a

TMgST de L por K, seja igual a relação entre w/r. A análise matemática parte do
seguinte princípio:

Min wL  rK
s.a. q  f ( K , L)

(31)

A função Lagrangeana desenvolvida a partir das condições dadas em 31:

L  wL  rK  [q0  f ( K , L)]

(32)

As condições de primeira ordem da função lagrangeana são:

L
f
 w
0
L
L
L
f
r 
0
K
K

(33)

L
 q0  f ( K , L)  0


Dividindo as duas primeiras equações:

f
w
L  TMgST

L por K
r f
K

(34)

Esse resultado é o esperado a partir da forma intuitiva, ou seja, que a firma
minimiza seus custos quando a TMgST é igual a relação entre a remuneração dos
fatores.
Existe, no entanto, a questão da dualidade, ou seja, para um custo total inicial
dos insumos dado, qual deve ser a quantidade máxima de bens a ser produzida?

LD  f ( K , L)  D (CT1  wL  rK )

(35)

LD f

 w  0
L
L
LD f

 r  0
K
K

(36)

LD
 CT1  wL  rK  0
D

A solução é a mesma encontrada pelo problema anterior:

f
w
L  TMgST

L por K

f
r
K

(37)

As soluções (34) e (37) consideram os valores das remunerações dos insumos de
produção sem alterações e serão assim mantidos mesmo que um insumo que um cresça
mais rapidamente que o outro. A questão central está na inclinação da isoquanta. A
representação gráfica da dualidade descrita na equação (35) está representa pela Figura
13:

Figura 13 – Dualidade: Maximização da produção a um determinado custo total
ou minimização de custo dado um nível de produção
Fonte: Albuquerque, p. 134 adaptado pelo autor.

O caminho de expansão da firma permite visualizar os efeitos do crescimento
homogêneo no emprego dos fatores de produção em que as firmas procuram minimizar
seus custos para quantidades produzidas sucessivamente mais elevadas. Se a função de
produção exibir retornos constantes de escala o caminho de expansão apresentará uma
linha reta porque a TMgST depende apenas da relação entre K e L.

O caminho de expansão não necessariamente necessita ser uma reta (Figura 14),
pois um insumo de produção pode ser inferior. Um insumo inferior é aquele que ao
aumentar a produção sua utilização diminui e sua existência é possível mesmo com
isoquantas com inclinação convexa. Mesmo sendo possível de existir em funções de
produção no mundo real esse fato é uma questão empírica difícil de responder, portanto,
não será objeto de estudo deste trabalho.

Figura 14 – Combinações Ótimas entre os Fatores de Produção
Fonte: Albuquerque, p. 137.

A estrutura das funções custo tem início pelo custo total (CT), pois é esta função
que mostra o conjunto de custos de todos os insumos utilizados para uma determinada
quantidade a ser produzida. Sua representação matemática é:

CT  CT ( w, r , q )

(38)

O custo médio representa a o custo total dividido pela quantidade de bens
produzidos e sua representação matemática é:

CMe  CMe( w, r , q ) 

CT ( w, r , q )
q

(39)

O custo marginal é encontrado a partir de uma alteração no custo total em
decorrência de uma pequena alteração na produção total.

CMg  CMg ( w, r , q ) 

CT ( w, r , q )
q

(40)

As representações gráficas das equações 38, 39 e 40 supõem que os preços dos
insumos permanecem constantes e que não há alteração tecnológica. Caso ocorram
alterações nos preços dos insumos e na tecnologia de produção haverá um deslocamento
dessas funções para novas posições.

Figura 15 – Custos Médio, Variável Médio, Fixo Médio e Marginal
Fonte: Elaboração do autor.

Uma relação entre o CMe e o CMg é que eles são iguais quando a quantidade
produzida é zero e, este fato pode ser representado matematicamente, segundo
Nicholson (2002, p. 311), pela regra de L´Hopital pela qual estabelece que se
f(a)=g(a)=o,

lim
xa

f ( x)
f ' ( x)
 lim '
g ( x) x  a g ( x)

Neste caso em que o CT=0 e q=0

(41)

CT
CT
q
lim CMe  lim
 lim
 lim CMg
q 0 q
q 0
q0
1
q0
ou
CMe  CMg quando q  0

(42)

Outra possibilidade matemática é o de se calcular o valor mínimo do custo
médio. O valor mínimo do CMe é importante para a abordagem neoclássica pois ele
representa a escala de eficiência mínima para um processo particular de produção, ou
seja, somente a partir deste ponto é que a firma iniciará a produção do bem. Além deste
fato ele é, também, teoricamente importante porque desempenha o “papel” de
determinação do preço no longo prazo em um mercado de concorrência perfeita. Sua
representação matemática é:

CT
CT
q
 CT  1
q  CMg  CT
CMe
q
q



0
2
q
q2
q
q
ou


q  CMg  CT  0 ou CMg  CT

q

(43)

 CMe

Deslocamento das Curvas de Custo

Na seção anterior assumiu-se que não haveria deslocamento das curvas de custo
porque os preços dos insumos e a tecnologia de produção não seriam alterados. No

entanto, se há alteração desses fatores as curvas se deslocarão e esse deslocamento deve
ser examinado e quantificado.
O primeiro resultado a ser observado é demonstrar que a função de custo total é
homogênea de grau um nos preços dos insumos, ou seja, se os preços de todos os
insumos aumentarem na mesma proporção, o custo total também aumentará na mesma
proporção. A razão para isso é que um aumento simultâneo nos preços dos insumos não
altera a relação entre os preços desses insumos. Desta forma a escolha de insumos que
minimizam a função custo não será afetada e, portanto, o caminho de expansão
permanece inalterado. Este fato é matematicamente representado pela equação:

CT1  wL1  rK1

(44)

Se ambos os lados aumentam pela mesma proporção, t, a firma continuará
utilizando L1 e K1 para produzir q1 e o novo CT será CT’1.

CT1'  twL1  trK1  t ( wL1  rK1 )  tCT1

(45)

Em decorrência do CT ser homogêneo de grau 1 para todos os preços dos
insumos, as funções de CMe e CMg que são derivadas da função CT, também são
homogêneas de grau 1 para todas as variações de preços. Assim,

CT '  tCT

CMe' 

CT '
CT
t
 tCMe
q
q

CMg ' 

CT '
CT
t
 tCMg
q
q

(46)

A conseqüência desse resultado, de uma situação de elevação dos preços na
mesma proporção, é que os custos dos insumos para a firma aumentaram na mesma
proporção e, por isso, não houve incentivos para ela alterar a composição de seus
insumos. O mesmo não ocorrerá quando houver alteração de preço em apenas um
insumo.
A situação em que ocorre a mudança de preços em apenas um insumo de
produção altera a relação dos preços dos insumos e, em conseqüência, será feita escolha
uma nova escolha de insumos que minimizam o custo e um novo caminho de expansão
será derivado. Existem três questões que devem ser examinadas: a) a direção qualitativa
dos efeitos sobre os custos total, médio e marginal; b) o grau de substituição entre os
insumos em decorrência da alteração e; c) o efeito quantitativo sobre os custos total,
médio e marginal.
A direção qualitativa do efeito sobre o aumento no preço de um insumo elevará
o custo total para qualquer quantidade produzida. Este fato pode ser descrito
formalmente utilizando o Teorema do Envelope. Para isto, a firma minimiza seu CT em
função da produção, que por sua vez é representado pelo Lagrangeano.

L  wL  rK  [q0  f ( K , L)]

(47)

O teorema do envelope pressupõe a condição de dispêndio mínimo.

CT L

K 0
r
r
e

(48)

CT L

L0
w
w

Esses resultados mostram que o aumento nos preços dos insumos aumentará o
custo total e, novamente deve ser utilizado o teorema de Shephard, que neste caso
estabelece que a função de demanda por insumo possa ser definida a partir da
diferenciação parcial da função custo total.
A função custo médio possui a mesma característica porque o aumento no preço
de um insumo causa um aumento no custo total, o custo médio para qualquer
quantidade produzida também deverá aumentar.
A situação do custo marginal é um pouco mais complicada porque existe a
possibilidade do insumo observado apresentar características de um insumo inferior3.
Quando o insumo examinado é não inferior é simples mostrar que um aumento nos

3

Um bem ou insumo é inferior quando

X i
I

 0 , ou seja, para uma faixa de renda, se ocorre uma

variação na renda a demanda pelo bem ou insumo ocorre no sentido inverso.

preços também aumentará o custo marginal, como será demonstrado novamente pelo
teorema do envelope.

L  wL  rK  [ q0  f ( K , L )]

(49)
CT
L
 CMg 

q
q

Em todos os problemas de otimização com restrição, o multiplicador
lagrangeano mostra a variação na função objetivo em função da restrição. Para qualquer
insumo, no caso K,

CMg  2 L  2 L K



r
rq qr q

(50)

K
será positivo ou negativo, dependendo se K é um insumo normal ou inferior.
q

A alteração nos preços relativos dos insumos levará a firma a alterar a escolha
dos insumos com o objetivo de minimizar os custos de produção. Uma das formas de
mensurar a alteração ocorrida nos insumos com o objetivo de minimizar os custos de
produção é examinar como a relação utilizada inicialmente de K/L se modifica em
relação à mudança nos preços relativos de w/r mantendo a produção constante.
Matematicamente é necessário derivar ao longo da curva isoquanta.

K
L
w

r



(51)

ou

s

w
K
 ln K
L r 
L
K
w
 ln w
L
r
r

No caso de uma função custo com dois fatores de produção, s deve apresentar
um valor não negativo, porque um aumento na relação w/r reflete em um aumento na
relação K/L. Quando s apresenta grandes valores indica que uma pequena mudança nos
preços relativos promove uma grande alteração na proporção dos insumos. O contrário
também é válido, pois s pode ser pequeno o que indica que apesar de ocorrer uma
alteração nos preços relativos à alteração na relação dos insumos foi pequena.
A grande vantagem da equação 51 é que ela pode ser modificada facilmente para
o caso de vários insumos, como pode ser visto na equação 52.

sij 

 Xi X j
 w j wi



w j wi
Xi X j



 ln( xi x j )
 ln(wi / w j )

(52)

A equação 52 apresenta a elasticidade de substituição parcial entre dois insumos,
Xi e Xj em função de seus respectivos preços wi e wj, mantendo todos os demais
insumos, preços e produção constantes.

Os resultados apresentados a respeito de alterações nos preços relativos e na
proporção dos insumos são fundamentais para perceber o que ocorrerá com o preço do
bem final. Por exemplo, considere dois bens A1 e A2, o A1 utiliza o fator de produção
X1 de forma intensiva e o A2 utiliza o fator de produção X2 de forma intensiva. O preço
do insumo X1 é w1 e do insumo X2 é w2. Se o preço relativo w1/w2 se eleva, o preço do
bem A1 aumentará em uma proporção maior que o preço do bem A2, porque, o bem A1
utiliza uma maior proporção do fator de produção X1. Por outro lado, se ocorre uma
redução no preço relativo w1/w2, em decorrência de um aumento em w2, o preço de bem
A2 aumentará mais do que o do bem A1, porque o bem A2 utiliza o insumo X2 de forma
intensiva. Esta é uma relação entre preços relativos e intensidade de utilização dos
fatores (insumos) de produção.
Outro fator que pode promover o deslocamento da função custo é o progresso
tecnológico.
Em economia existe um outro fator relacionado às funções custos, o tempo, que
é analisado em dois períodos, curto e longo prazo. A definição desses prazos depende
do setor da economia que está sob análise, pois está relacionado com a capacidade de
flexibilidade para alocação dos insumos de produção. Genericamente, considerando a
função custo CT  CT ( K , L) , o curto prazo pode ser definido como o prazo em que
pelo menos um custo, no caso o K, não pode ser alterado e, portanto, a quantidade
produzida

deverá

ser ajustada pelo aumento ou redução da mão-de-obra

CT  CT ( K , L) . A linha sobrescrita a letra K significa que ele é mantido constante.
Uma conclusão, em decorrência da não possibilidade de ajustes da quantidade de
capital empregado não poder ser alterada no curto prazo, é não se conseguir trabalhar
com o custo ótimo no curto prazo, pois como foi discutida anteriormente, somente a

mão-de-obra é passível de ajuste, o que pode provocar a subutilização ou sobre
utilização do capital, quando há redução na quantidade produzida e quando há aumento
na quantidade produzida, respectivamente.
O longo prazo é caracterizado pela possibilidade de alteração (ajuste) de todos
os insumos de produção, portanto, considerando CT  CT ( K , L) , ambos os insumos
podem ter suas quantidades ajustadas à quantidade produzida.
Partindo dos conceitos de custo total de curto e longo prazo, pode-se obter os
custos marginais e médio de curto e longo prazo que são conceitos utilizados para obter
a curva envoltória de longo prazo a partir das curvas de custo médio de curto prazo e,
também a curva de custo marginal de longo prazo.
As relações entre as curvas de custo médio e marginal de curto e longo prazo
determinam, no ponto em que a curva de custo marginal de longo prazo “corta” a curva
de custo médio de longo prazo, o ponto de equilíbrio da firma competitiva no longo
prazo. Matematicamente representada por:

CMeLP  CMgLP  CMeCP  CMgCP

(53)

Algumas representações matemáticas das funções custo são necessárias, para
posterior utilização.

Custo total Médio de Curto Prazo (CMeCP):

CMeCP 

CustoTotal
CTCP

Pr oduçãoTotal
q

(54)

Custo Marginal de Curto Prazo (CMgCP):

CMgCP 

Variação no Custo Total CMgCP

Variação na Produção
q

(55)

Custo Fixo Médio de Curto Prazo (CFMeCP):

CFMeCP 

Custo Fixo Total CF

Produção
q

(56)

Custo Variável Médio de Curto Prazo (CVMeCP):

CVMeCP 

Custo Variável Total CV

Produção
q

(57)

As decisões para entrada e saída são baseadas nas comparações entre preços e
custos. Para entrar na atividade o agricultor compara preço com custo médio total, para
sair ele compara preço com custo variável que se compara com o custo marginal de
curto prazo e, para permanecer ele compara preço com custo margina de curto prazo.

Ao se considerar incerteza com relação aos preços essa decisão se altera como
informa a teoria de opções reais.

Progresso Técnico

O que vem a ser progresso técnico? O progresso técnico contribuiu para o
desenvolvimento da agricultura brasileira no período de 1960 a 2000? A resposta para a
primeira questão é o objetivo desta parte do projeto. A segunda será verificada na tese
para sua comprovação ou refutação.
Dentro da perspectiva neoclássica os métodos de produção melhoram ao longo
do tempo e é importante para as empresas estejam aptas a capturar essas melhorias
técnicas em sua função de produção. Vale destacar que a abordagem neoclássica não
procura explicar como o progresso técnico se desenvolve, ela preocupa-se em explicar
que ele é um “fator” incorporado pela empresa que amplia sua capacidade de produção
e, consequentemente, da indústria.
O progresso técnico pode ser explicado inicialmente da seguinte forma:
considere uma isoquanta (q0) que possui uma combinação entre K e L que são utilizados
para produzir a quantidade q0. A adoção de um desenvolvimento superior de técnicas de
produção deslocará a isoquanta para q0' em que é observado a mesma quantidade
produzida utilizando uma menor quantidade de insumos. A representação gráfica, com
a utilização das isoquantas, está na Figura 16:

Figura 16 – Progresso Técnico representado pelas Isoquantas
Fonte: Nicholson, p 286 adaptado pelo autor.

A mensuração desse progresso técnico é realizada a partir da função de
produção.

q  A(t ) f ( K , L)

(58)

O primeiro fenômeno a ser observado para verificar a existência do progresso
técnico é se a taxa de crescimento histórico da produção ao longo do tempo excede a
taxa de crescimento que pode ser atribuída à utilização de uma maior quantidade de
insumos.
Na equação 58 o termo A(t ) representa todas as influências que determinarão q
além dos insumos K e L. As alterações em A(t) ao longo do tempo representam o

progresso técnico e por esta razão A é apresentado como função do tempo. Se existe
progresso técnico ao longo do tempo, presume-se que

dA
 0 . Para compreender
dt

matematicamente este comportamento faz-se necessário diferenciar a equação 58:

dq dA
dF ( K , L)

 f ( K , L)  A 
dt dt
dt
(59)
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Agora, para qualquer variável x, (dx/dt)/x corresponde a taxa proporcional de
crescimento de x por unidade de tempo. A notação a ser utilizada será Gx. Desta forma,
a equação 60 pode ser reescrita:
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K f ( K , L )
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  elasticidade da produção em relação ao K  eq , K
K f ( K , L) K q
e

(61)

f
q L
L


  elasticidade da produção em relação ao L  eq , L
L f ( K , L ) L q

Desta forma a equação 61 pode ser reescrita como:

Gq  GA  eq , K  GK  eq , L  GL

(62)

Assim a taxa de crescimento do produto pode ser decomposta na soma de dois
componentes: o crescimento atribuído a alterações nos insumos (K e L), que podem
possuir as características de poupador de L, poupador de K ou neutro, e outro
crescimento residual, representado por A que representa o progresso técnico.
Antes de analisar as conseqüências do progresso tecnológico é necessário
diferenciar e explicar quais são seus tipos. O progresso tecnológico pode ser
apresentado como possuindo três tipos. O neutro, o poupador de capital e o poupador de
mão-de-obra.
O progresso tecnológico neutro é aquele em que a TMgST se mantém inalterada
ao longo de um caminho de expansão ao mesmo tempo em que a proporção (relação)
entre os insumos de produção permanece constante.

O progresso tecnológico poupador de capital pode manter inalterada a proporção
(relação) entre os insumos de produção, mas a TMgST é alterada em virtude de um
aumento do produto marginal do trabalho em relação ao produto marginal do capital.
Assim, mantendo-se os preços dos fatores constantes, haveria uma tendência a empregar
uma quantidade relativamente maior de mão-de-obra e uma quantidade relativamente
menor de capital.
O progresso tecnológico poupador de mão-de-obra também pode manter
inalterada a proporção (relação) entre os insumos de produção, no entanto, a TMgST é
alterada em decorrência do produto marginal do capital aumentar mais rapidamente do
que o produto marginal do trabalho. Dessa forma, mantendo-se os preços dos insumos
inalterados, haveria uma tendência a empregar uma quantidade relativamente maior de
capital e uma quantidade menor de mão-de-obra.
De acordo com Albuquerque:

É importante notar que a mera observação da relação capital-trabalho
efetivamente utilizada não autoriza qualquer conclusão a respeito da direção
do progresso tecnológico. O progresso tecnológico poderá ser, por exemplo,
poupador de capital e, no entanto, a relação capital-trabalho observada
empiricamente poderá estar aumentando, indicando uma utilização
relativamente maior de capital. Isto poderá ocorrer se paralelamente ao
progresso tecnológico poupador de capital o preço relativo dos fatores se
alterar, de forma a que o preço do capital caia relativamente à taxa de
salário, induzindo a uma maior utilização de capital. (1987, p. 145).

Essa observação é relevante, pois ao se observar os dados de um setor em que o
progresso técnico seja poupador de capital e se comprovar, primariamente, que houve
uma alteração na proporção de utilização dos fatores, aumentando a proporção de
capital em relação à mão-de-obra, não se pode afirmar de imediato que o progresso
técnico desse setor seja poupador de mão-de-obra e não de capital, deve-se analisar se

ocorreu uma alteração nos preços relativos dos insumos, no qual houve um aumento no
preço da remuneração da mão-de-obra em relação a um aumento da remuneração do
fator de produção capital, pois caso isso se verifique poderá ser verificado um processo
de eficiência alocativa.
O progresso tecnológico permite que a mesma quantidade de insumos de
produção utilizados no período inicial q0 em t0, seja utilizada no período t1 para produzir
q1 sendo que q1>q0. Ou ainda, pode produzir a mesma quantidade em períodos de tempo
distintos utilizando uma menor quantidade de insumos para isto e, consequentemente,
reduzindo o custo total. A demonstração deste fato é simples:

TC0  TC0 (q, r , w)  C0 (r , w)q

(63)

C0 representa o custo inicial de se produzir uma unidade do bem. Considerando
que a função de produção é q  A(t ) f ( K , L) sendo que os custos no tempo t são

C t  ( r , w) 

C0 ( r , w)
A(t )

(64)

Então:

CTt ( q, w, r )  Ct ( w, r ) q 

CT0
A(t )

(65)

Desta forma, como custo total diminui ao longo do tempo, em relação ao
desenvolvimento tecnológico, os custos médio e marginal também diminuirão. Assim o
progresso técnico é tido como neutro, pois não afeta a escolha de insumos pela firma,
uma vez que essa relação somente será alterada em decorrência de alteração no preço
relativo dos insumos. Nos casos em que a mudança técnica for mais complexa como,
por exemplo, promover retornos crescentes ou decrescentes de escala, a análise torna-se
mais complexa e não é objetivo do presente trabalho discuti-la.

5. Produtividade Total dos Fatores

O objetivo do presente estudo é mensurar a produtividade do setor agrícola
brasileiro no período de 1970 a 2004. Os instrumentos utilizados para essa mensuração
da Produtividade Total dos Fatores (PTF), serão: o índice de Malmquist por meio do
Data Envelopment Analysis (DEA), o modelo de vetor auto-regressivo (VAR) de
primeira ordem com as metodologias de correção de erros (VECM) e do teste de
cointegração de Johansen e as estimativas dos fatores pela abordagem de Dados de
Painel (DP).
O índice de PTF de Malmquist utiliza técnicas não paramétricas de Data
Envelopment para estimar o índice de funções distância. Esta abordagem é não
estocástica e assume retornos constantes de escala na fronteira tecnológica. A vantagem
dessa abordagem é que necessita de dados apenas sobre quantidades e identifica as
fontes de atribuição para o crescimento da produtividade. Em estudos anteriores a

mensuração do crescimento da produtividade, utilizando técnicas de números índices,
possuía como desvantagem a necessidade de dados de preços e quantidades como
suposições importantes para o comportamento dos produtores e do desenvolvimento
tecnológico.
As técnicas que necessitam de dados de preços e quantidades não conseguem
identificar quais as fontes que atribuem crescimento para a produtividade e, por isso,
contribuíram para que pesquisadores não desenvolvessem interesse em pesquisar quais
eram as fontes de produtividade do setor agrícola. Essa dificuldade foi superada após o
desenvolvimento

de

novas

técnicas empíricas conhecidas como abordagens

paramétricas e não paramétricas para a mensuração do crescimento da produtividade.
Em decorrência da superação dessa dificuldade um grande número de estudos
empíricos de investigação para apurar as diferenças das produtividades do setor agrícola
entre os países, entre regiões de um mesmo país e entre períodos de tempo distintos
dentro de um mesmo país.
Atualmente a Food and Agriculture Organization (FAO) das Nações Unidas
além de elaborar e disponibilizar conjuntos de informações para serem utilizados em
técnicas como dados de painel, ela também desenvolve novas técnicas empíricas para
analisar esta forma de dados como a DEA e a Análise da Fronteira Estocástica. No
entanto, existem poucos estudos, referentes ao Brasil, para a análise de quais foram os
fatores que contribuíram para o aumento da produtividade do setor agrícola ao longo
dos 40 (quarenta) anos de transformação da agricultura.

A Decomposição do Crescimento da Produtividade Total dos Fatores

O crescimento da PTF é definido como o crescimento residual dos outputs não
explicado pelo crescimento na utilização de inputs. As duas abordagens, paramétrica e
não paramétrica, são as mais utilizadas nas pesquisas recentes para mensurar o
crescimento da PTF, pois possibilitam a decomposição dos componentes e, portanto,
são capazes de fornecer informações a respeito de quais são os fatores responsáveis pelo
crescimento da PTF. Essas informações possuem relevância para os gestores de
políticas de crescimento porque podem direcioná-las para que os recursos sejam
alocados de forma a apresentarem alocação econômica e promover o crescimento com
eficiência.
O índice Malmquist da PTF, que será a metodologia de análise e avaliação
utilizada para mensurar a produtividade do setor agrícola brasileiro no período de 1970
a 1999, em virtude da disponibilidade de dados, é definido a partir da função distância e,
este é o objetivo da próxima seção.

Definição da Função Distância

A função distância é uma forma de representação bem comportada de uma
tecnologia de produção que emprega múltiplos inputs e gera múltiplos outputs. Ela não
necessita de suposições comportamentais como a minimização de custos ou a
maximização dos lucros. No setor agrícola a função distância para os outputs é a função
utilizada em vez da função distância para os inputs. Isto ocorre porque a expansão dos

outputs na agricultura é dada exogenamente a partir de quantidades determinadas (fixas)
de inputs.
O conjunto de possibilidades de produção representa todos os vetores de
produtos, y  RM , que pode ser produzido com o vetor dos insumos, x  RN , ou seja, é
o conjunto que representa todas as combinações de inputs e outputs possíveis.
Formalmente ela pode ser representada por:

F t  {( x t , y t ) : x t  y t

t = 1,...,T

(66)

O símbolo  , neste caso, indica que xt pode produzir yt.

y t  ( y1t , y2t ,..., y Nt )  RN corresponde ao vetor de outputs e, x t  ( x1t , x2t ,..., xNt )  RM

representa o vetor de inputs, observados no tempo t.

De acordo com Farrell (1957), pode-se utilizar o conceito de função distância
orientada pelo output, para um dado conjunto de inputs, como uma medida de eficiência
técnica de produção. Esta medida refere-se à distância entre o produto observado e o
produto potencial máximo, sendo aquele dado como uma proporção deste último.
A figura 17 apresenta o conceito de um conjunto de possibilidade de produção.
Os pontos ao longo da fronteira de possibilidade de produção, que representam um
subconjunto eficiente do conjunto de possibilidade de produção. Assim, os pontos B e C
representam pontos de produção eficientes enquanto o ponto A é de produção

ineficiente. Em termo de uma medida radial, a ineficiência técnica do ponto A pode ser
mensurada medindo-se a distância de A até o ponto B, ou seja, quanto se poderia
expandir o produto proporcionalmente até torná-lo eficiente.

Ineficiência Técnica do ponto A.

Figura 17 - Fronteira de Possibilidades de Produção
Fonte: MARINHO, E. L. L.; F. A. F. D. BARRETO; F. S. LIMA, p.6 adaptado pelo autor.

A função distância é formalmente expressa por:

Dt0 ( xt , yt )  inf{( t ,t : ( xt , yt /  t ,t )  Ft }  [sup{ t ,t : ( xt ,  t ,t , yt )  Ft }]1

(67)

A tecnologia é totalmente caracterizada pela função 67, pois Dt0 ( xt , yt )  1 se e
somente se Dt0 ( xt , yt )  Ft . De acordo com o significado de eficiência para Farrell

(1957) Dt0 ( xt , yt )  1 se e somente se esta observação se situar sobre a fronteira de
possibilidades de produção, o que pode ser representada, na figura 1, pelos pontos B e
C. Por outro lado o ponto A não se situa sobre a fronteira de possibilidades de produção
e, por isso, não possui o significado de eficiência de Farrell (1957) e suas representações
podem ser expressas por Dt0 ( xt , yt )  1 ou por   OA OB  1 pois, com a sua utilização
de inputs poderia situar-se no ponto B em que Dt0 ( xt , yt )  1 e   OB OB  1 .

Decomposição do Índice de Produtividade Total dos Fatores de Malmquist

O índice de produtividade total dos fatores de Malmquist foi definido por Färe et
al (1994) e mensura a variação entre dois pontos pelo cálculo da razão entre as
distâncias de cada ponto em relação à utilização de uma mesma tecnologia em um
período de tempo t.

M t0 

Dt0 ( xt 1 , yt 1 )
Dt0 ( xt , yt )

(68)

A tecnologia utilizada, como referência para o período t+1 pode ser expressa
pela seguinte equação:

M t01 

Dt01 ( xt 1 , yt 1 )
Dt01 ( xt , yt )

(69)

O índice de Malmquist, com o objetivo de evitar qualquer escolha arbitrária
como período de referência, foi elaborado a partir da média geométrica das equações 68
e 69. Dessa forma ele é apresentado como:

1

 D 0 ( x , y )  D 0 ( x , y )  
M 0 ( xt  1 , yt  1 , xt , yt )   t  10 t 1 t  1  t 0 t 1 t 1  
 Dt 1 ( xt , yt )  Dt ( xt , yt  

2

(70)

Färe et al (1994) com o intuito de tornar o índice de Malmquist mais
compreensível, decompôs em variação de eficiência técnica e em variação tecnológica.
As duas definições foram abordadas na seção anterior, sem, no entanto, estarem
incorporadas no índice de produtividade total de fatores. A separação da eficiência
técnica da tecnológica é expressa por:

1

 D 0 ( y , x )  D 0 ( y , x )
D 0 ( y , x )  
M 0 ( xt  1 , yt  1 , xt , yt )   t  1 0 t 1 t  1  0t t  1 t 1  0t t t  
 Dt ( yt , xt )  Dt 1 ( yt  1 , xt 1 ) Dt 1 ( yt , xt )  

2

(71)

 D0 ( y , x ) 
O primeiro termo do lado esquerdo da equação 71  t 1 0 t 1 t 1  refere-se à
 Dt ( yt , xt ) 

eficiência técnica na alocação dos fatores, enquanto o lado direito da mesma equação
 Dt0 ( yt 1 , xt 1 ) Dt0 ( yt , xt ) 
 0
 refere-se à variação tecnológica.
 0
 Dt 1 ( yt 1 , xt 1 ) Dt 1 ( yt , xt ) 

A Produtividade Total dos Fatores

O índice de Malmquist de produtividade total dos fatores pode ser decomposto
em variação de eficiência técnica, em variação de escala e em variação tecnológica,
como apresentado na seção anterior.
Para explicar a PTF será utilizado o caso simplificado em que a função de
produção de um único bem utiliza apenas um input. Dessa forma observa-se yt e yt+1 e xt
e xt+1, correspondendo às quantidades de outputs e inputs, respectivamente, nos
períodos t e t+1. Então a PTF pode ser representada matematicamente pela expressão:

yt 1
PTFt ,t 1 

xt 1
yt

(72)

xt

A PTF representa as relações estabelecidas entre os inputs e outputs máximos
em um processo de produção, ou seja, o máximo a ser produzido utilizando uma dada
quantidade de insumo. Esse processo de produção, nos períodos t e t+1, podem ser
representados pelas funções f t ( x) e f t 1 ( x) . Admite-se ainda a existência de ineficiência
técnica o que faria com que a quantidade produzida não atingisse a fronteira de
possibilidades de produção o que implica em que:

yt  t ft ( xt ) em que 0  t  1.

(73)

Se t < 1 é verificada a ineficiência técnica no processo produtivo. Ao substituir a
condição verificada na função 73 na equação 72 obtém-se:

 f t 1 ( xt 1 )

t 1 
xt 1 
PTFt ,t 1 

t  f t ( xt )


x
t



(74)

Uma das restrições é a de que a quantidade de inputs deve ser igual entre os
períodos. No entanto, admite-se a partir de agora, que as quantidades utilizadas de
inputs entre dois períodos consecutivos possam ser distintas, então, há necessidade de se
estabelecer uma relação entre as quantidades de insumos do período t+1 com a do
período t por meio da relação xt 1  kxt . Deve-se observar que k pode não ser constante
ao longo do tempo. A relação apresentada é entre t e t+1. Se k>1 então xt 1  xt , se k=1
então xt 1  xt e, se k<1 então xt 1  xt .
Ao considerar que a função de produção é homogênea de grau  (t  1), em xt 1 ,
relativo ao período t+1, reordena-se a equação 74:

 f t 1 (kxt ) 
t 1 
kxt   t 1   ( t 1) 1  f t 1 ( xt ) 
 f ( x ) 
PTFt ,t 1 

    k
f t ( xt )
t
t 

 t t 

xt 


(75)

A equação 75 apresenta a decomposição da PTF na variação da eficiência
 
técnica  t 1  , na variação da escala de produção k  ( t 1) 1 e, na mudança tecnológica
 t 





 f t 1 ( xt ) 

.
 f t ( xt ) 

No caso em que a função de produção apresenta retornos constantes de escala o que
implica em que o resultado de k  ( t 1) 1 =1, a PTF será analisada por meio da eficiência





técnica e da mudança tecnológica.

Índice de Tornqvist e a estimação da Produtividade Total dos Fatores

Muito embora neste trabalho seja utilizado o índice de Malmquist será
apresentado o índice de produtividade de Tornqvist. A utilização da fórmula de
Tornqvist, segundo Gasques et alli. (2004), apresenta superioridade em relação aos
índices tradicionais de Laspeyres e Paache. A comparação em relação a Laspeyres
ocorre porque o índice de Tornqvist utiliza os preços tanto para o período base como
para o período de comparação, ou seja, o preços variam ano a ano em todo o período
analisado e, também, porque não requer a suposição irrealista de que todos os insumos
são substitutos perfeitos na produção (AHEARN et alli., 1998). Outro aspecto a ser
considerado é por corresponder a uma função de produção mais flexível como a
translog e, isso indica que ela pode aproximar estruturas de produção com arbitrárias
possibilidades de substituição.

De acordo com Ahearn et alli. (1998), o Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (United States Department of Agriculture – USDA) utiliza o índice de
Tornqvist para acompanhar a evolução da PTF da economia americana e possui uma
série da PTF desde 1947.
Matematicamente o índice de Tornqvist é expresso por:

S i  s it 1

 Y  2
 it 
i 1 Y
PTFt
 it 1 

C i  C it 1
PTFt 1 m
 X jt  2



j 1 X
jt
1



n

(76)

Yi e Xi são, respectivamente, as quantidades dos produtos e dos insumos; Si e Cj são,
respectivamente, as participações do produto i no valor agregado dos produtos e dos
insumos j no custo total dos insumos. Aplicando-se o logaritmo para a expressão 76:

ln( PTFt PTFt 1 ) 

 X 
 Y  1 n
1 n
 ( Sit  Sit 1 ) ln it    (C jt  C jt 1 ) ln jt 
Y 
2 i 1
 Yit 1  2 i 1
 jt 1 

(77)

Na equação 77 o primeiro termo define a PTF entre dois períodos de tempo
sucessivos, ponderado pela participação de cada produto no valor total da produção. O
primeiro termo no segundo membro da equação é o somatório dos logaritmos da razão
das quantidades de produto em dois períodos de tempo sucessivos, ponderados pela
participação de cada produto no valor total da produção. O segundo termo é o logaritmo

da razão de quantidades de insumos em dois períodos de tempo sucessivos, ponderados
pela participação de cada insumo no custo total. Portanto, para a construção do índice de
Tornqvist é necessária a disponibilidade de preços e quantidades para todos os produtos
e insumos utilizados (GASQUES; CONCEIÇÃO, 2001).
A PTF é obtida a partir da seguinte forma, de acordo com Gasques et alli. (2004,
p. 13):

[...] inicialmente, alcançado o resultado da expressão, calcula-se o
exponencial desse resultado para cada ano que se está analisando; feito isso,
para se obter o índice de PTF, considera-se um ano base como 100 e
encadeiam-se os índices dos anos subseqüentes, por meio da seguinte
expressão:

PTFt e  PTFt  PTFt e1

(78)

Os valores que não apresentam o sobrescrito e referem-se aos índices antes do
encadeamento, enquanto os que possuem o valor sobrescrito e são os índices
previamente encadeados. Assim cada índice de PTF é calculado em relação ao período
imediatamente subseqüente e não em relação a um único ano-base. Depois de calculada
a PTF, o próximo movimento é analisar os principais condicionantes da produtividade
agrícola.

6. Modelos de Estimação da Fronteira Estocástica

Os modelos a seguir objetivam mensurar eficiência técnica, onde os produtores
produzem um único bem ou vários bens que podem ser agregados em um único índice.

Eficiência técnica então é mensurada, comparando-se a produção efetiva a um padrão
que estabelece o máximo possível de produção, dados os parâmetros tecnológicos.
Assim, tem-se que:

Yi = produção observada medida em quantidades de produto do produtor i, onde i =
1,..., I.

Yi  f  X i ;    ETi é valor máximo factível de produção, ou seja é a fronteira de
produção,

dados os parâmetros tecnológicos, representada, por exemplo, por uma

função Cobb-Douglas.  é um vetor dos parâmetros tecnológicos a serem estimados. N
é o número de insumos, medidos em quantidade utilizadas pelo produtor.

ETi 

Yi

f X i ;  

é o coeficiente de eficiência técnica do produtor i, onde i = 1,..., I.

Utilizam-se modelos de uma só equação, em que os parâmetros são estimados a
partir das quantidades de produtos obtidas a partir das quantidades insumos, sem
informação de preço.
Seja o coeficiente de produção dado por:

ETi 

Yi

f X i ;  

, onde

(79)

f  X i ;   é uma fronteira de produção determinística. Neste caso,
inexiste qualquer choque aleatório afetando a produção observada, a não
ser os próprios insumos ou porque apresentam baixa qualidade e/ou
porque foram utilizadas quantidades inferiores à necessária para obter a
fronteira de produção. Se ET i = 1 o produtor obtém o máximo de
produção possível e portanto a eficiência é máxima, dados os parâmetros
tecnológicos.
produtividade
tecnológicas

Se
dos
(por

ET i

<

1,

fatores
exemplo,
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está

uma

aquém

semente

ineficiência
da

técnica,
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inferior,

menor

por

cuja

razões

quantidade

empregada de adubo, etc).

Para se incorporar no modelo choques aleatórios como, por
exemplo efeitos climáticos, pode-se agregar uma componente aleatória
(i) que obedece a uma dada função distribuição. Assim o coeficiente
técnico poderá ser reescrito como:

ETi 

Yi

f  X i ;    expvi 

(80)

Desta maneira, pode-se estabelecer a seguinte divisão em relação aos modelos:

Quadro 4 – Apresentação dos Modelos
Com dados transversais (cross sectional)

Com painéis de dados

Funçãode produção
determinística

Sem heterocedasticidade

Programação (MLE ou não)

Mínimos
quadrados
ordinários corrigidos

Eficiência técnica invariante
com relação ao tempo
Eficiência técnica variavel com
relação ao tempo

Mínimos
quadrados
ordinarios modificado
Função de produção
estocástica

Modelo Normal meio normal

Com heterocedasticidade

Com dados cross sectional

Modelo exponencial normal

Eficiência técnica invariante
com relação ao tempo

Modelo
truncado

Eficiência técnica variavel com
relação ao tempo

Normal

normal

Modelo Gamma Normal
Função
distância
estocástica

Fonte: o autor com base em Kumbhakar e Lovell

Função de Produção Determinística com Dados Transversais

Seja Yi  f  X i ;    exp i  a função de produção, em que ETi = exp (- i).
Desde que por definição ETi  1, segue-se que termo erro i  0 e
consequentemente Yi  f  X i ;   . Logo ETi = exp (- i). Linearizando a função de
produção Cobb-Douglas determinística, obtém-se o modelo linear com termo erro i 
0:

ln yi = 0 +  n ln Xni - i

(81)

O coeficiente de eficiência técnica (TEi) pode ser obtido, utilizando:

1.a) programação:
min  i
t. q. o +  n ln Xni ≥ lnyi
1.b) programação quadrática:
min  2i
t. q. o +  n ln Xni ≥ lnyi
Dado que ETi = exp(- i), segue-se que: i = o +  n ln Xni - lnyi

Os modelos acima apresentam o inconveniente de que os valores dos parâmetros
não são estimados utilizando-se os métodos estatísticos, o que compromete a inferência
estatística. Uma forma de solucionar este problema é supor que o termo erro obedece a
uma dada função distribuição.

2) Mínimos Quadrados Ordinários Corrigidos
Segundo Winsten (1957) apud Kumbhakar e Lovell (2003) os parâmetros, que
não o termo constante, da equação ln yi = 0 +  n ln Xni - i podem ser estimados
utilizando-se OLS. Em seguida o intercepto viesado 0 pode estimado por:

*

^
^
^
 0   0  max u i 
i 


em que

*

̂

i

(82)

são os resíduos da regressão, que são corrigidos da seguinte forma de modo

a obter valores não negativos:

- ̂ *i = ˆ i  max(ˆ i )

(83)

Como o valor do intercepto foi acrescido de uma constante, a fronteira de
produção estimada será paralela a reta de regressão. A fronteira de produção deixa de se
tornar o limite superior dos mesmos em função do acréscimo.

3) Mínimos Quadrados Ordinários Modificados

Afriat (1972) e Richmond (1974) apud Kumbhakar e Lovell (2003) propuseram
uma modificação do modelo anterior quanto ao termo erro. Este passaria seguir ou uma
distribuição exponencial ou uma meia-normal. Com isto os níveis de ineficiência
técnica seriam cada vez menos prováveis. A correção para o termo seria:

**

^
^
^
 0   0  E  u i 
 

(84)

**

^
^
^ 
 u i  u i  E u i 
 

(85)

Fronteira estocástica de produção

Este modelo foi simultaneamente apresentado por Aigner, Lovell e Schmidt
(1977) e Meeusen e van den Broeck (1977), segundo Kumbhakar e Lovell (2003).
O modelo pode ser formulado da seguinte forma:

ln yi = 0 +  n ln Xni + i - i

(86)

em que i é um parcela do termo erro que representa um ruído, afetando tanto positiva
como negativamente a produção e i é a outra parcela do termo erro que assume valores
não negativos, representando a ineficiência técnica. Trata-se de um modelo cujo termo
erro é composto. Dado que o termo erro i = i - i é assimétrico, pois i  0 e admitindo
que os seus componentes são distribuídos independentemente de Xi, os estimadores de
OLS serão não enviesados, exceto o termo constante. A utilização de Mínimos
Quadrados Ordinários não permite avaliar o grau de eficiência técnica e sim a presença

de ineficiência. Se i = 0, então i = i. Se i > 0, então i - i será assimétrico a
esquerda, evidenciando ineficiência técnica.
Entretanto, em função das hipóteses relativas ao termo erro e a função
distribuição seguida pelos seus componentes, ter-se-á as diferentes modalidades do
modelo de fronteira estocástica, conforme quadro abaixo:

Quadro 5 - Modalidades do Modelo de Fronteira Estocástica
Modelo Normal meio
normal

i ~ iid N(0,

 2 )

i ~ iid N(0,

 2 )

i e i são distribuídos
independentemente entre
si e dos regressores.

Modelo
normal

i ~ iid N(0,

exponencial

 2 )

Modelo
Normal
normal truncado

i ~ iid N(0,

 2 )

i ~ iid exponencial

i ~ iid N+(0,

i e i são distribuídos
independentemente entre
si e dos regressores.

i e i são distribuídos
independentemente entre
si e dos regressores.

 2 )

Modelo
Normal

i ~ iid N(0,

Gamma

 2 )

i ~ iid gamma

i e i são distribuídos
independentemente entre
si e dos regressores.

Fonte: o autor com base em Kumbhakar e Lovell

Função Distância Estocástica

Segundo Kumbhakar e Lovell (2003) é possível estimar a função distância
estocástica quando os vários produtos (outputs) podem ser representados por uma
função distância. Um problema sério presente na estimação refere-se a endogeneidade
dos regressores. A função distância será escrito da seguinte forma:

1 = D0 (Xi, Yi; ) . exp(i - i)

(87)

em que D0 (Xi, Yi; )  1 e exp(i - i)  1 e E (i|i - i)  0. Mediante manipulação
algébrica o modelo acima pode ser estimado através da seguinte equação:

yi

1



y
 D0  xi , i ;   expu i  vi 
yi



(88)

A variável dependente será um vetor de produtos e os regressores serão os
insumos e o produto normalizado.

Modelos de Fronteira de Produção com Dados de Painéis

Com o uso do modelo de dados em painel uma série de restrições estatísticas
podem ser evitadas, como a imposição de uma dada distribuição de probabilidades ao
termo erro, endogeneidade da componente do erro que se refere-se a ineficiência em
relação aos regressores e consistência da variância da componente do termo erro que se
refere a eficiência.
Dada a existência de I ( i= 1,..., I) produtores ao longo de T (t = i,..., T) períodos
a função de produção poderá ser reescrita da seguinte forma com a eficiência técnica
constante ao longo do tempo, ou seja, a estrutura tecnológica é constante:

ln yit = 0 +  n ln Xnit + it - i

(89)

em que it representa o ruído aleatório e it ≥ 0 a ineficiência técnica.

O modelo acima pode ser estimado considerando efeito fixo (it = constante) ou
aleatório (it = variável), quer adicionado no termo constante ou quer no termo erro,
respectivamente.
Com relação ao efeito fixo, assume-se que it possa estar correlacionado com os
regressores e it e que esta componente do termo erro é iid (0,  2 ). A ação do efeito
fixo determina a especificidade do produtor em termos de eficiência.
O cálculo do coeficiente procede-se da seguinte forma:

^
^
Normalização  0  max  0i 
 

^

^

^

Estimação u i   0   0 i
TEi = exp {- ̂ i }

(90)

(91)
(92)

Em se tratando de efeito fixo, assume-se que pelo menos um dos produtores
atingiu 100% de eficiência.

Com relação ao efeito aleatório (i) é aleatório com média e variância constante,
não podendo esta correlacionado com os regresores e it . O modelo pode ser escrito da
seguinte maneira:

ln yi = [0 – E(i)]+  n ln Xni + i – [i - E(i)]

ln yi =  *0 +  n ln Xnit + it -  *i

(93)

(94)

Utilizando FGLS  *i pode ser estimado da seguinte forma:

^*

ui 

^ *
^
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ln
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it
0    n ln x nit 
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^
^ * ^ *
u i  max u i   u i
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(95)

(96)

^ 2


^ *
^

u

  ln y     ln x 
ui  
n n nit 
it
0

 ^ 2 ^ 2 
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 T  u   v  
~*

~
~ *  ~ *
u i  max u i   u i
i
 

(98)

(97)

Ocorre que quanto mais longo o horizonte temporal, mais improvável que a
tecnologia permaneça constante. Cornwell, Schmidt e Sicles (1990) e Kumbhakar
(1990) apud Kumbhakar e Lovell (2003) propuseram um modelo em que os
coeficientes variam ao longo do tempo, como se segue:

ln yit = 0t +  n ln Xnit + it - it

(99)

ln yit = it +  n ln Xnit + it

(100)

it = Ùi1 + Ùi2 + Ùi3t2

(101)

A presença de heterocedasticidade em dados de painel pode ser comum e
comprometer a eficiência dos estimadores. Poderá estar presente tanto na componente
ruído como na componente ineficiência do termo erro. Assim o tamanho do produtor
poderá estar impactando diferentemente as fontes de ruído como a ineficiência.
O quadro 6 sumariza os procedimentos das transformações necessárias para a
correção:

Quadro 6 – Procedimentos para Correções – a
Dados transversais

heterocedástico
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Fonte: KUMBHAKAR; LOVELL (2006) adaptado pelo autor.
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g1 z i ;  1 

Quadro 7 - Procedimentos para Correções – b
Dados em painel
Eficiência técnica constante

Eficiência técnica variável

1
 T 1
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2
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 u
  ln 1    *i
i
  *i

onde

 1  i' i 1  u*i
   2   
 2 i  vi 2 i   *i

n

2


 ,


 t*   0  E u it    0   t

2
u


u it*  u it  E u it 

u*i
 T  i u

 *i   2  T 2 1 2
vi
vi
u
Var  0  vit  u i    v2    2  ui2
 


estimador consistente de 

^ 2

 ui

2
ui

n

  0    n ln x nit
n

pode ser obtido por


 z it'   



 u  
 '

  z it  

 z it'   


 u  



2
^
^ 2
    1  



ln
y


ln
x



v






it
nit

n

   2    T  t 




2
E ln y it     0 
 ui  



  n ln xnit   0i    n ln x nit
n

E ln y it    0    n ln x nit  E vit   E u it 

n

   2  2 2
Var  it*    vi2  
  t  ui
  

 vi2 pode ser estimado
^ 2

 vi

2
1
 1     2  ^ ^2
*2
    it    
   t  ui =
T  t
 T    t

Fonte: KUMBHAKAR; LOVELL (2006) adaptado pelo autor.

7. Determinantes da Produtividade Agrícola Brasileira
Este capítulo preocupa-se em analisar os possíveis determinantes da produtividade na
agricultura brasileira. Foram empregadas as seguintes técnicas:

a) DEA (data envelopment analyisis);
b) Função Cobb-Douglas;
c) Translog e
d) VECM.

Quadro 8 - Variáveis dos Modelos
DEA

Variável
dependente

Função CobbDouglas
Índice
de Produto Total –
Produtividade
Fronteira
de
Total dos Fatores Possibilidades
de Malmquist
de Produção.

Translog

VECM

Produto Total –
Fronteira
de
Possibilidades
de Produção.

Índice
de
Produtividade
Total
dos
Fatores
de
Malmquist
Variáveis
Número
de Área colhida; Área colhida; Crédito
explicativas Tratores;
Crédito
Crédito
Agrícola
e
População
Agrícola;
Agrícola;
Fertilizantes.
Economicamente
Defensivos
Defensivos
Ativa;
Área Agrícolas
e Agrícolas
e
Colhida
e Calcário.
Calcário.
Fertilizantes
Período
1970-1999
2000-2005
2000-2005
1970-1999
Fonte: Elaboração do aoutor.

Produtividade Total dos Fatores

O artigo de Vicente et alli. (2001, p. 7) mostra que houve um aumento da
produção na agricultura no período de 1970 a 1999. Este aumento, segundo o autor,

deve-se à intensificação do uso de defensivos e fertilizantes que propiciaram a expansão
da fronteira agrícola. Ainda segundo este autor, a única forma de manter-se a
sustentabilidade destes ganhos é via aumentos da produtividade.
Por sua vez, o artigo de Gasques e Conceição (1997, p. 7) mostra que o
crescimento da agricultura brasileira, a partir dos anos oitenta, guarda estreita relação
com os ganhos de produtividade. Este crescimento teria ocorrido de forma heterogênea
sendo maior nas lavouras nas quais se cultivam produtos exportáveis quando comparado
ao cultivo de produtos direcionados ao mercado interno. Para estes autores, uma
possível explicação para esta dicotomia seria a incorporação intensa de tecnologia nas
lavouras que destinam seus produtos para exportação.
A preocupação com os ganhos de produtividade provenientes de inovações e/ou
progresso tecnológico, traz mais uma questão a respeito dos benefícios da tecnologia.
Além das controvérsias identificáveis no campo da teoria do crescimento econômico, a
reflexão sobre o impacto da tecnologia no crescimento econômico inclui dificuldades
metodológicas, uma vez que a mensuração dos ganhos de produtividade ainda não
encontra métodos consensuais.
As relações entre crescimento e produtividade são usualmente mensuradas
utilizando-se índices de produtividade parcial. Os indicadores oficiais, inclusive,
referem-se apenas às produtividades da terra e do trabalho. Este tipo de metodologia não
considera uma vasta quantidade de insumos que são comumente utilizados na produção
agrícola.
Análises empíricas comprovam que os índices de produtividade parciais são
insuficientes na captação do grau de participação de um determinado insumo para o
aumento do produto, devido à não-consideração de outros insumos utilizados na
produção.

Gasques ; Conceição (2000) utilizaram o índice de Törnqvist, como um índice de
produtividade total de fatores (PTF) que apresenta um melhor desempenho se
comparado aos índices de Laspeyres e Paasche. O índice de Törnqvist é muito usado
nas análises de produtividade, porém, para que se possa fazer uso de tal índice, admitese implicitamente perfeita substitubilidade dos fatores. Esta hipótese é fortemente
questionada “como boa aproximação para o mundo real”. (CONCEIÇÃO; GASQUES,
1997, p. 10).
A mensuração da PTF pelo índice de Malmqüist apresenta dificuldades similares
ao índice de Törnqvist, porém, quando adotado, tal índice não se restringe a
mutabilidade na qualidade dos insumos ao longo do tempo. No entanto, esta qualidade
leva a um equívoco: aumentos da produtividade podem captar uma relação errônea entre
crescimento da produtividade e elevação da capacidade tecnológica. (BARROS, 1999).
Este viés deve ser tratado com cuidado, especificamente na interpretação dos
resultados, pois o índice pode captar economias e deseconomias de escala que podem
explicar os aumentos da produtividade via redução de custos. Esta visão que relaciona
aumentos de produtividade com avanços tecnológicos vem sendo duramente criticada
pelo meio acadêmico. (CONCEIÇÃO; GASQUES, 1997) e BARROS (1999).
Como salienta Barros (1999), não se pode qualificar com extrema convicção que
todos os movimentos de ascensão da PTF se devem a melhorias tecnológicas. Portanto,
existem movimentos exógenos aos modelos, como mudanças institucionais, que por sua
vez possibilitam ganhos de eficiência alocativa que não necessariamente guardam
relação com o progresso tecnológico.
Segundo Barros (1999), as relações entre os de ganhos entre produtividade e do
avanço tecnológico são fundamentais para a análise da PTF. Assim, a possibilidade de

se distinguir os avanços da PTF entre termos de eficiência técnica e/ou progresso
tecnológico representa uma das qualidades dos índices de PTF.
Desta forma, apesar das dificuldades apresentadas com relação às críticas
apresentadas a respeito dos modelos que calculam a PTF, o presente trabalho optou por
utilizar o índice de Malmquist por este apresentar maior flexibilidade com relação à
existência de dados, de não precisar especificar uma função, em virtude do índice poder
ser obtido via modelos paramétricos e não-paramétricos.
Para Rebelo (2000, p. 10) o método de decomposição do índice de PTFMalmqüist, normalmente é obtido via modelos de fronteira paramétrica ou nãoparamétrica. Nesta pesquisa, optou-se por utilizar o modelo de fronteira nãoparamétrico do tipo DEA (Análise Envoltória de Dados), já que, nesse caso, não é
necessário especificar o formato da função produção. Neste ponto, esta tese se
diferencia do artigo de Gasques e Conceição (2000), no qual, além de se especificar
uma função do tipo Cobb-Douglas com perfeita substituição dos insumos e utiliza-se o
índice de Törnqvist.
Após a obtenção do índice de PTF de Malmqüist, foi possível estimar um vetor
de correção de erros e funções de impulso e resposta para avaliar os impactos de curto
prazo e as relações de equilíbrio longo prazo entre a PTF e as variáveis “crédito
agrícola” e “uso de fertilizantes”. A escolha das variáveis explicativas seguiu
metodologia semelhante à utilizada por Gasques et alli (2004), que utilizaram crédito
agrícola e recursos provenientes da Embrapa para estimar um vetor auto-regressivo
(VAR) e as funções de impulso e resposta.
Nesse sentido, a presente tese vai além de Gasques et alli. (2004), pois faz uso
de vetores de cointegração para captar as relações de equilíbrio de longo prazo entre as
variáveis.

Fronteiras Não-paramétricas de Eficiência e Produtividade

Nesta seção se apresenta o modelo de fronteira não-paramétrica do tipo DEA,
especificamente para o índice de PTF-Malmqüist.
O índice de Malmqüist é obtido a partir de medidas de distância em relação à
função fronteira. A função fronteira não apresenta uma teoria econômica própria, ela
simplesmente representa funções produção, custo e lucro já conhecidas da teoria
microeconômica.
As mesmas já trazem consigo a noção de ponto de decisão ótima ou ponto de
equilíbrio, portanto, em média todas as empresas de um determinado segmento tomaram
uma decisão ótima que não possibilita a uma empresa estar acima desta fronteira.
A vantagem do índice de PTF-Malmqüist está na possibilidade de construção de
um ranking, sendo que o critério de análise é a eficiência técnica.

Metodologia do índice de PTF-Malmqüist

Esta subseção tem por objetivo esclarecer, mesmo que de forma sucinta, como o
índice de Malmqüist pode ser obtido via programação linear, especificamente (Data
Envelopment Analysis) DEA.
O índice de Malmqüist utiliza N períodos, portanto: a cada período t  1,2,...T ,
a tecnologia de produção é modelada pela função GRt  {xt , yt  : xt que pode gerar
yt , t  1,2,...T } sendo x a representação dos insumos, y dos produtos e GR o nível
tecnológico. O conjunto de possibilidades de produção ou de produtos pode ser definido

em termos de função da seguinte forma, Pt xt   { yt . yt , xt  e GRt }, t  1,2,..., T
(PEREIRA, 1999) e (SURCO, 2004).
Uma representação funcional da tecnologia é fornecida pela função distância
orientação produto Shephard (1953) (apud PEREIRA, 1999) e SURCO (2004), em que
 representa o índice de eficiência.

 y

Dt0  xt , yt   Min  : t  Pt xt  , t  1,2,..., T




(102)

Traduzindo em palavras, pode-se considerar que, para cada par de insumos e
produtos  X t , Yt  , tem-se uma tecnologia GRt , a função distância orientação produto
expressa o máximo produto obtido, mantendo-se  X t , Yt  constante.
Na realidade, a função distância orientação produto é o inverso da medida de
eficiência técnica, orientação produto, do trabalho pioneiro de Farrell (1957) (apud
PEREIRA, 1999, UMETSU et alli, 2003 e SURCO, 2004).

Dt0  xt , yt   EFCt0  xt , yt 
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  xt , y t 

(103)

Portanto, pode-se interpretar os resultados de tal modo que:

 Dt0 xt , yt   1; significa ineficiência na produção, ou seja, a unidade está produzindo
abaixo (aquém) da fronteira de possibilidade de produção (FPP);
 Dt0  xt , yt  = 1; significa que a DMU estaria produzindo de forma eficiente, isto é,
na FPP,
 Dt0  xt , yt   1; significa que a DMU está produzindo além da FPP.

Nesta tese, utiliza-se a função distância baseada na orientação produto, como bem
ressalta Sena (2005, p. 38), na capacidade de que a agricultura, neste caso, obter a
máxima produção com um dado conjunto de insumos e tecnologia disponíveis.
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 F 0 x , y    F 0 x , y  Ft 01 x t 1 , y t 1  
M  xt 1 , y t 1    0 t t t1 tt 1   t 01 t t
0
t 1
t 1  
 Ft 1 x , y   Ft 1  xt , y t   Ft x , y   
0

(104)

Na expressão abaixo, d representa a (Decision Making Unit) DMU a ser
analisada, assim, tem-se:

Ft i xt ,d , yt ,d   Max. d

(105)

s.a : X t  xt 1,d

Yt  y (0t 1) ,d
  0, d . irrestrito.

Avaliação de xt , yt  no tempo t  1

Ft i1 xt ,d , yt ,d   Max. d

(106)
s.aX t 1  xt ,d

Yt 1  yt0 ,d
  0,  d , irrestrito.

Sendo que:

 i  Índice de eficiência técnica do Estado i ;
Yt  Quantidade de produto do Estado i testado;

y(0t 1)  Quantidade de produto do Estado i (Estado de referência para o Estado
testado);
X t  Quantidade de insumo i do Estado testado;

xt 1,d  Quantidade de insumo observado i do Estado i (Estado de referência para
o Estado testado);

i  Peso dos produtos e insumos dos Estados eficientes que são referências para
os Estados i ;
d  Decision Making Unit (DMU) ou unidade de tomada de decisão que neste

trabalho representa os estados da federação brasileira.

O índice  i possui um intervalo de variação correspondente a 0   i  1 , com a
análise deste índice podemos classificar adequadamente a unidade analisada em termos
de desvios dada a eficiência máxima 14.
O índice i corresponde à referência de eficiência para a unidade testada,
comparada ao ponto mais eficiente.

A característica chave do modelo é que os pesos são tratados como
incógnitas. O parâmetro

4

i é um vetor n  1 , cujos valores são calculados

Esta interpretação é exclusiva para o índice de Malmqüist.

j  1e
 i  0,  j  i  . Um Estado i ineficiente terá i  0 e   j  0 . Assim

para obter a solução ótima. Para o Estado de referência eficiente é

o Estado i é expresso como uma combinação linear dos Estados com valores
de

  0 . (SENA, 2005, p. 41).

O método escolhido para o cálculo do índice de PTF-Malmqüist como descrito
acima em que se admitem retornos constantes de escala que se baseia no modelo de
fronteira não paramétrica tipo DEA (Data Envelopment Analysis), esta modelagem
segue os trabalhos propostos por Pereira (1999) e Surco (2004). Este último é o criador
do software utilizado DEA-SAED (2004).
Rebelo (2000, p. 50), utiliza o método de função distância, tanto o cálculo de
fronteiras não-paramétricas quanto o cálculo de fronteiras paramétricas, devendo assim
chegar a resultados similares. A vantagem da utilização do índice de Malmqüist para
construção da PTF consiste na possibilidade de desmembrar o aumento da PTF em dois
efeitos, um de caráter técnico e outro tecnológico. Färe et alli (1994), decompõem esta
formulação descrita acima em dois índices.
A primeira parte corresponde ao índice de eficiência técnica, responsável pela
mensuração da distância em que se encontra um dado ponto5 se comparado à fronteira.
Quanto mais próximo da fronteira se encontrar o ponto em questão, mais eficiente
tecnicamente o mesmo será.
A segunda parte corresponde ao o índice de progresso tecnológico onde se
mensura os deslocamentos da fronteira dada uma composição de insumos para cada
Estado da federação brasileira, neste caso se obtém o efeito de inovação tecnológica.
Portanto o índice de PTF-Malmqüist será apresentado de forma decomposto com o

5

No presente trabalho a denominação ponto deve ser entendida como Estado, Ex: Amazonas.

objetivo de caracterizar sob a validade de hipótese de heterogeneidade da PTF nos
estados brasileiros, se o efeito perturbador de maior relevância corresponde à eficiência
técnica e/ou tecnológica.

1/ 2



 F 0  x , y    F 0 x , y  F 0 x t 1 , y t 1  
t 1
M 0  xt 1 , y t 1    0 t t t1 t t 1   t 01 t t

, y   Ft 1  xt , y t   Ft 0 x t 1 , y t 1  
t 1 x
F
 



Técnica
Tecnológica













(107)

A segunda parte da equação esta elevada a meio para apresentar retornos
constantes de escala, e com isso consideram-se todos os recursos simultaneamente,
diferentes dos índices de produtividade parcial que consideram os insumos
separadamente deixando assim lacunas na explicação do aumento da PTF.
Portanto como bem ressalta Sena (2005) a eficiência econômica de cada unidade
dependerá somente da alocação dos recursos conjuntamente, e de seu aproveitamento do
nível tecnológico disponível se tratando restritamente da agricultura brasileira.

Estatísticas Descritivas

Os dados selecionados para a estimação do modelo de correção de erros foram o
índice de PTF de Malmqüist, o crédito agrícola e o uso de fertilizantes.
Para a estimação do índice de Malmqüist foram utilizados os dados da produção
agrícola das safras colhidas de soja, milho, arroz, feijão e trigo, que em 2003
representavam conjuntamente 96% da produção total de grãos das culturas temporárias

do Brasil. Como insumos foram utilizados o número de tratores como proxy para bens
de capital, a população economicamente ativa na agricultura como fator trabalho e a
área colhida como fator terra. O número de tratores utilizados, a População
Economicamente Ativa (PEA), a área colhida, e a quantidade de fertilizantes expressa
em toneladas, estão disponíveis no site da Food and Agriculture Organization (FAO).

A variável “crédito agrícola” foi obtida pela soma dos recursos destinados
ao custeio, investimento e comercialização. Esses dados são do Anuário
Estatístico do Crédito Rural do Banco Central e foram deflacionados pela média
anual do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, tendo como base o
ano de 2004.

Optou-se pela substituição da variável “recursos da Embrapa” pela
variável “uso de fertilizantes”, pois: (i) os dados para “os recursos da Embrapa”
não estão disponíveis para todo o período analisado e (ii) acredita-se que
“fertilizantes”

atua

como

uma

proxy

para

os

gastos

em

pesquisa

e

desenvolvimento (P&D) no setor.

A figura abaixo apresenta os gráficos de linha das três séries durante o
período analisado. As variáveis foram transformadas em logaritmos naturais, já
que o modelo econométrico foi especificado como log-log, como será visto na
próxima seção.
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Figura 18 – Gráficos de linha para as séries (em ln): 1970-99 - Brasil
FONTE: Elaborado pelo autor com base nos dados da FAO.

De acordo com os gráficos, nota-se que apenas a série do crédito agrícola não
apresentou um crescimento ao longo do tempo. Após atingir o ápice em 1981, os
recursos destinados para o financiamento da produção agrícola declinaram fortemente,
até atingir o seu menor nível em 1997. Houve uma recuperação nos dois anos
subseqüentes, mas não é possível perceber uma tendência.
Os gráficos ilustram um comportamento semelhante para as séries entre 1979 e
1981. É possível notar claramente que todas as séries exibiram um declínio nesse
período, talvez em função de políticas econômicas contracionistas adotadas na época

como respostas aos choques que a economia brasileira estava sofrendo naquele
momento.
Devido à impossibilidade de uma mensuração mais apurada neste trabalho
utiliza-se a metodologia proposta por Yotopoulos (1967) apud Vicente et alli (2001) e
Vicente (2004), este método consiste na construção, ou melhor, na transformação dos
estoques de tratores e colhedoras em fluxo de serviços considerados neste trabalho
como proxy do capital agrícola disponível nos censos agropecuários de 1970, 1975,
1980, 1985 e 1995.

Rt 

rV i Ti
1  e rT i

(108)

Sendo que:

Ri  Fluxo anual constante de serviços dos N ativos;
Vi Ti  O valor original de mercado;

Ti  Expectativa de vida dos tratores e colhedoras fornecidos pelo IBGE igual
há 21 anos, Barros (1999);
r = Taxa de desconto considerado neste trabalho como igual à taxa de poupança,
et alli (2001) e Vicente (2004, p. 210).

Os valores originais a preços de mercado dos tratores e colhedoras foram
obtidos através de dados disponíveis na ANFAVEA (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores), no entanto, este órgão não possui os preços de

mercado dos tratores e colhedoras dos diferentes estados da federação. Portanto optouse pela utilização de um valor médio dos tratores e colhedoras para todos os estados da
federação. Para a construção da variável Vi Ti multiplicou-se o valor médio obtido pelo
número de tratores e colhedoras.
Na próxima seção, encontram-se os resultados obtidos por meio do modelo de
fronteira não paramétrica tipo DEA ou índice PTF-Malmqüist, devidamente espaçado
para melhor evidenciar a heterogeneidade da PTF na agricultura.

Resultados e Discussões para o Índice de PTF-Malmqüist

Quando se discute trabalhos empíricos, que utilizam análise de dados envoltórios
(DEA), a escolha das DMU (Decision Making Unit) para a análise é um dos passos
mais importantes, pois, isto requer que as mesmas apresentem certo grau de
homogeneidade. Entende-se então “por homogêneos os produtores que realizam as
mesmas tarefas possuem os mesmos objetivos, trabalham com as mesmas condições de
mercado e com as mesmas variáveis” tendo-se como diferenciá-los somente pela
intensidade ou magnitude de produção (BRUNETTA, 2004, p. 66).
A decomposição do índice de Malmqüist permite qualificar a elevação da PTF
em termos de eficiência, de mudança tecnológica ou de ambos. Mas, como ressalta
Brunetta (2004), a produção agrícola também sofre influência de variáveis ambientais,
que Moreira e Paez (2002) denominam isto de heterogeneidade geoclimática. Com isso
os resultados apresentados estão sujeitos perturbações decorrentes das oscilações destas
variáveis, “os quais podem gerar resultados adversos” (BRUNETTA, 2004, p. 90).

Tabela 1 – PTF-Malmqüist e Decomposições (1970-99) para o intervalo de 10 anos
Eficiência
Inovação e/ou
Técnica
Progresso
1970 – 80
0,933
0,810
1971 – 81
0,940
0,841
1972 – 82
0,893
0,828
1973 – 83
0,877
0,841
1974 – 84
0,831
0,796
1975 – 85
0,954
1,017
1976 – 86
0,769
0,873
1977 – 87
0,933
1,054
1978 – 88
1,156
1,445
1979 – 89
1,166
1,550
1980 – 90
0,810
0,880
1981 – 91
0,846
0,925
1982 – 92
1,051
1,152
1983 – 93
1,079
1,311
1984 – 94
1,141
1,280
1985 – 95
1,094
1,253
1986 – 96
1,127
1,316
1987 – 97
1,001
1,166
1988 – 98
1,058
1,225
1989 – 99
1,000
1,164
FONTE: Elaboração do autor.

Índice de
Malmqüist
0,867
0,894
0,927
0,959
0,959
1,066
1,096
1,130
1,250
1,330
1,087
1,094
1,096
1,215
1,122
1,145
1,167
1,164
1,157
1,167

Na tabela 1, é apresentado o índice PTF-Malmquist, sendo que o mesmo está
calculado para os intervalos de dez anos6 para o período de 1970 a 1999. Dos 20
períodos analisados, cerca de 75%, ou seja, em 15 anos a agricultura brasileira
apresentou crescimento no índice de PTF-Malmqüist ( Mp  1 ). Na comparação entre os
cinco primeiros períodos da década de 70 com os da década de 80 o índice de
Malmquist foi menor que um.
Para se compreender melhor estes resultados se utiliza a decomposição do índice
de PTF-Malmqüist entre Eficiência Técnica e Inovação (e/ou Progresso Tecnológico).
Ao se analisar estes indicadores de forma conjunta, se constata um efeito de ineficiência
técnica em 50% dos períodos analisados.

6

A escolha do período de 10 anos foi necessária para captar o progresso técnico.

Portanto parte do efeito de crescimento da PTF no Brasil se deve a inovação e ou
progresso tecnológico. Pois 20 períodos analisados 60%, ou seja, em 12 anos a
agricultura brasileira apresenta crescimento no índice de Shephard (1953) que mensura
o nível tecnológico.
Não obstante nos períodos em que a agricultura brasileira apresentou involução
no índice de eficiência técnica, cerca de 10 períodos, as variações positivas no índice de
progresso tecnológico arrastaram a agricultura para o ponto mais próximo da fronteira
de possibilidade de produção (FPP), seja diminuindo a distância de ineficiência –
catching-up, seja a própria FPP, que se deslocou em decorrência inovações tecnológicas
(FÄRE et alli, 1994).

Tabela 2 – PTF-Malmqüist e Decomposições (1970-99) para o intervalo de 20 anos
Eficiência
Inovação e/ou
Técnica
Progresso
1970 – 90
0,759
0,816
1971 – 91
0,795
0,877
1972 – 92
0,939
1,063
1973 – 93
0,943
1,115
1974 – 94
0,948
1,121
1975 – 95
1,043
1,366
1976 – 96
0,898
1,151
1977 – 97
0,934
1,247
1978 – 98
1,223
1,742
1979 – 99
1,166
1,808
FONTE: Elaboração do autor.

Índice de
Malmqüist
1,080
1,103
1,131
1,178
1,182
1,309
1,282
1,335
1,425
1,550

Na tabela 2 o índice PTF-Malmquist, é calculado para os intervalos de vinte anos
para o período de 1970 a 1999. Nos 10 períodos analisados em 100% deles a agricultura
brasileira apresentou crescimento no índice de PTF-Malmqüist ( Mp  1 ).
A maior parte do crescimento da PTF no Brasil ocorreu devido a inovação e ou
progresso tecnológico, pois, dos 10 períodos analisados 80%, ou seja, em 8 dos períodos

a agricultura brasileira apresentou crescimento no índice de Shephard (1953) que
mensura o nível tecnológico.
A eficiência técnica foi verificada em três períodos o que possibilita verificar
novamente a existência do arrasto provocado pelas variações positivas no índice de
progresso tecnológico levando a agricultura para o ponto mais próximo da FPP.

Figura 19 - Índice de Produtividade Total dos Fatores - Malmqüist: Orientação-Produto.
Fonte: BRUNETTA, (2004, p. 63)

Como se pode observar na figura 2 a DMU, representada pelo ponto A no
período CCR T e pelo ponto B no período CCR T 1 , apresentam ineficiência técnica em
ambos os períodos de tempo. Destaca-se que a DMU em CCR T 1 utiliza uma quantidade
de insumos superior a do período CCR T .
O deslocamento de x A para x B significa aumento na quantidade utilizada do
insumo x . Por exemplo ao considerar que não houve progresso técnico e/ou inovação
tecnológica a quantidade máxima capaz de ser produzida utilizando x A corresponde ao
ponto a AT e, utilizando x B , B T .

Considerando que o ponto B está acima da fronteira de eficiência de CCR T , ou
seja, houve um progresso e/ou inovação tecnológica que aumentou consideravelmente a
PTF-Malmqüist e a DMU foi arrastada (catching-up) para maiores ganhos de
produtividade e, ainda assim, apresenta ineficiência do ponto de vista técnico
(BRUNETTA, 2004).
Ao realizar a análise destes resultados pode-se afirmar que os ganhos da PTF na
agricultura brasileira estão estritamente relacionados aos ganhos de inovação e/ou
progresso tecnológico (GASQUES; CONCEIÇÃO, 1997). A inovação ou o progresso
tecnológico pode ser subdividido em três classes, (i) adoção de novos recursos; (ii)
incorporação de novas tecnologias e (iii) incorporação de novos conhecimentos pelo
capital humano. Para reduzir tais diferenças no padrão tecnológico recomenda-se
aumentar os investimentos em educação rural, não só no sentido básico do termo mais
sim no sentido psicológico, biológico e social que tais investimentos propiciam sem
deixar de lado inovações e/ou desenvolvimentos da infra-estrutura institucional
(HAYAMI; RUTTAN, 1970).

COBB-DOUGLAS

Os resultados quanto à estimação da fronteira estocástica de acordo com a
função de produção Cobb-Douglas está explícito na Tabela 1. No caso do modelo
Cobb-Douglas, as variáveis significantes foram área colhida, crédito e calcário, com
sinal igual ao esperado. O teste do Log da Função de Verossimilhança (estatística LR –
Likelihood Ratio), que é uma distribuição qui-quadrado sob a hipótese nula de que não

houve efeitos de ineficiência técnica, apresenta valor significativo a 1%, indicando
efeitos de ineficiência técnica no modelo.
A maior elasticidade observada é a da área colhida. Isto mostra a grande relação
que existe entre produção e área colhida, independente da utilização de outros fatores
que, ceteris paribus, contribuiriam para a produtividade. A variável crédito revelou a
segunda maior elasticidade, reiterando a importância do crédito de custeio e, sobretudo,
do crédito de investimento que compõe o maior share dos dados utilizados nesta análise
para a produtividade total dos fatores na agricultura brasileira. Como esperado, com
elasticidade positiva e inferior aos demais fatores relevantes, observa-se o calcário que
contribui para a produtividade por meio da correção de acidez do solo, assumindo um
papel maximizador do potencial já estabelecido de produtividade por meio dos demais
fatores.
A estimativa do parâmetro , que mede a variabilidade das duas fontes de
erro (a disturbância white noise e o erro unilateral), atingiu o nível de 0.9469. Esse
resultado significa que cerca de 95% da variância total do erro composto da função de
produção é explicado pela variância do termo da ineficiência técnica. Isto mostra a
importância de se incorporar no modelo a ineficiência técnica na função de produção.
O termo relativo à ineficiência técnica tem um padrão de comportamento
temporal ditado pelo sinal de . Caso esse termo seja positivo (negativo), a ineficiência
técnica será decrescente (crescente) no tempo. Caso seu valor seja nulo, considera-se
que a ineficiência técnica não varia no tempo, também denominada ineficiência
persistente. Nesta análise, o termo assume valor negativo, o que é um indicativo que a
ineficiência técnica na agricultura brasileira, embora não predominante, é crescente no
tempo de 2000 a 2005.

Desta forma, a redução pontual da ineficiência - que inclui a concessão de
crédito de custeio para a manutenção da renda contra oscilações de preços e cambial,
assim como o crédito de investimento para aquisição de capital como tratores e
colheitadeiras - evitará a persistência da trajetória de ineficiência crescente na
produtividade agrícola brasileira.

Tabela 3 – Função de Produção Cobb-Douglas
Cobb-Douglas
2

0
 A (ln areacolhid a )
 C (ln credito )
 D (ln defensivos )
 R (ln calcario)



 u2



2
v

Log da Função de
Verossimilhança

Prob >  = 0,0000
Coeficientes
-1.2327

z-Stat
-1.76

P>z
*

1.0665

19.87

***

0.8882

2.25

***

0.0154

0.51

0.0721
1,3621
-0,0123
0,9469

4.18

***

0,4073
0,0228
15,419691

Fonte: Resultados da pesquisa obtidos por meio do software STATA 9.0 a partir de dados coletados do IBGE para o modelo
proposto de fronteira estocástica. Nota: *** significativo a 1%; ** significativo a 5%; * significativo a 10%.

TRANSLOG

As estimativas dos parâmetros da fronteira de produção e do componente da
ineficiência técnica estão apresentadas na Tabela 1. Os parâmetros estimados
estatisticamente significantes no nível de 5% são essencialmente relacionados à área
colhida e ao crédito, assim como as medidas de ineficiência técnica regionais expressas

pelas variáveis dummies. O teste do Log da Função de Verossimilhança (estatística LR
– Likelihood Ratio), que é uma distribuição qui-quadrado sob a hipótese nula de que não
houve efeitos de ineficiência técnica, apresenta valor significativo a 1%, indicando
efeitos de ineficiência técnica no modelo.
Analisando-se a amostra com base na teoria da fronteira estocástica para se
verificar ganhos ou perdas de eficiências ao longo do tempo, observa-se que o
componente  assume sinal negativo e é significativo a 5%. Desta forma, a ineficiência
técnica mostra-se crescente ao longo do tempo para a amostra analisada para o período
de 2000 a 2005. Ressalta-se, no entanto, que  é único para a amostra. Desta forma,
este componente não revela especificidades produtivas de cada estado.
O coeficiente para a média do componente de erro relativo à ineficiência,  ,
não é estatisticamente significativo, indicando que a distribuição semi-normal é mais
apropriada em relação à distribuição normal truncada (   0 ). O sinal positivo do
parâmetro t indica a ocorrência de progresso técnico. O indicador de ineficiência
técnica,  , apresenta valor aproximado de 0,8974.
Em relação aos parâmetros das variáveis dummies, todas se apresentam
estatisticamente significantes para o nível de 5%. Tendo-se a região Nordeste como
parâmetro por apresentar maior número de observações, verifica-se que as outras
regiões são tecnicamente menos eficientes em relação à região-parâmetro. Desta forma,
classificando-se segundo um grau de ineficiência crescente, apresenta-se a região Norte
seguida da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, respectivamente. Esse resultado aponta
para as novas fronteiras agrícolas brasileiras, onde a produção de grãos avança
rapidamente, seguida pela atividade da pecuária.

Os coeficientes t e tt indicam que a parte neutra do progresso técnico
tem um efeito positivo sobre a produção. Os sinais dos coeficientes  At ,  Ct ,

 Dt e  Rt indicam, respectivamente, que a parte não neutra do progresso
técnico apresenta-se de forma inversamente relacionada com a área, crédito,
defensivos e juntamente com o calcário. No entanto, esses parâmetros não são
significativos a 5%. Isto é, o progresso técnico tende a diminuir a utilização da
área colhida, do crédito agrícola, defensivos, e, por outro lado, a aumentar a
utilização do calcário.

Na Tabela 5 são apresentados alguns testes estatísticos construídos com a
finalidade de se verificar a consistência de hipóteses específicas relacionadas à
função fronteira de produção adotada no modelo empírico.

A primeira hipótese nula refere-se ao teste de adequação do modelo
Cobb-Douglas relativamente à forma funcional menos restritiva expressa pela
translog. Assim testa-se a hipótese de que todos os coeficientes de segunda
ordem e os coeficientes dos produtos cruzados são iguais a zero. O valor da
razão de verossimilhança, 40.71, supera o valor crítico da estatística  (211) com
nível de significância de 5% à direita.

Tabela 4 – Modelo de ineficiência variável no tempo (B&C, 1992)
Translog
2

0
 A (ln areacolhid a )
 C (ln credito )
 D (ln defensivos )
 R (ln calcario)
 AA ((1 / 2)  A  A )
 CC ((1 / 2)  C  C )
 DD ((1 / 2)  D  D )
 RR ((1 / 2)  R  R )
 At (t A )
 Ct (t C )
 Dt (t D )
 Rt (t R )
 AC
 AD
 AR
 CD
 CR
 DR
 t (t )

 tt (1 / 2)t

2

 1 (dummy região norte)
 2 (dummy região

Prob >  = 0,0000
Coeficientes
15,1157

z-Stat
2,57

P>z
***

1,9117

2,39

***

-2,6287

-3,81

***

0,0022

0,01

1,1503

1,56

-0,3438

-4,24

***

0,1024

1,76

**

-0,0006

-0,39

-0,0658

-0,95

-0,0149

-0,64

-0,0193

-0,97

-0,0006

-0,06

0,0189

0,98

0,1267

2,19

0,0180

0,42

0,1189

3,66

-0,0029

-0,12

-0,1518

-3,56

-0,0351

-0,85

0,5324

1,80

0,0094

0,53

0,8565

5,56

***

***
***

***

1,0735

4,25

***

sudeste)
 3 (dummy região sul)

1,1111

4,27

***

 4 (dummy região

1,2213

6,45

***

centro-oeste)
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 v2
Log da Função de
Verossimilhança

0.9707
-0.1290
0.8974
0.1530
0.0174
46,578465

Fonte: Resultados da pesquisa obtidos por meio do software STATA 9.0 a partir de dados coletados do IBGE para o modelo
proposto de fronteira estocástica. Nota: *** significativo a 1%; ** significativo a 5%; * significativo a 10%.

Tabela 5 – Teste da razão de verossimilhança dos parâmetros da fronteira estocástica de produção
Decisão

 Prob>  2 (Nível de 5%)

Teste

Hipótese Nula

1

40.71

0.0000

Rejeita H 0

2

H 0 :  tt   AA  ...   RR   AC  ...   DR  0
H 0 : 1   2   3   4

50.67

0.0000

Rejeita H 0

3

H 0 : t  t 2  t A  t C  t D  t R  0

6.23

0.3984

Aceita H 0

Valor de

Fonte: Resultados da pesquisa obtidos por meio do software STATA 9.0 a partir de dados coletados do IBGE para o modelo
proposto de fronteira estocástica.

Duffy e Papageorgiou (2000) rejeitam a especificação Cobb-Douglas utilizando
um painel de dados para 82 países em um período de 28 anos. Adicionalmente,
examinando-se o impacto da tecnologia de produção sobre a eficiência técnica, Kneller
e Stevens (2003) rejeitam a especificação da função de produção agregada na forma
Cobb-Douglas em favor da translog e concluem que o efeito da forma funcional sobre
as medidas de eficiência é muito pequeno. Desta maneira, a função de produção
translog constitui uma forma funcional mais flexível e é uma aproximação para
qualquer fronteira de produção. O resultado deste teste apresentado na Tabela 5 rejeita a
especificação na forma de uma função Cobb-Douglas em favor do modelo translog
especificado.
A segunda análise refere-se ao teste de significância conjunta dos parâmetros das
variáveis que explicam a ineficiência técnica. O resultado rejeita a hipótese de que os
parâmetros são simultaneamente iguais à zero.
O último teste examina a estabilidade da fronteira de produção com relação à
variável tempo, que configura a presença ou não de progresso tecnológico no período
analisado. Desta forma, o resultado do teste aceita a hipótese nula de que não houve
progresso técnico em nenhuma das formas conhecidas para a amostra e o período
analisado.

Desta maneira, de acordo com os dados e o período analisados, observa-se que
não houve uma melhora produtiva agregada ao longo do período analisado. Em ordem
decrescente, as regiões brasileiras que apresentaram maior grau relativo de eficiência
foram as regiões Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Adicionalmente, os
insumos mais significativos que contribuíram para a produtividade agrícola brasileira
foram o fator terra, assim como o crédito agrícola. Por outro lado, os insumos
relacionados aos defensivos agrícolas e calcário não foram significativos para explicar a
produtividade agrícola brasileira durante o período analisado.
De acordo com o Boletim de Conjuntura IPEA, considerando-se os últimos anos
agrícolas incluídos nesta análise (2000/2001 a 2004/2005), o setor aumentou em nada
menos que R$ 41,8 bilhões seu endividamento só por conta do crédito de investimento,
constituindo-se aproximadamente metade do crédito agrícola total. O crédito de
investimento destaca-se por não ser de ciclo anual como o crédito de custeio destinado a
cobrir despesas normais dos ciclos produtivos. Ele é cumulativo e exerce importância
significativa na análise do comportamento do setor agrícola.
Para ilustrar, considerando apenas os anos agrícolas 2003/2004 e 2004/2005, o
setor contraiu uma dívida adicional de R$ 20,9 bilhões, só na rubrica investimento,
quase o mesmo valor do crédito de custeio, que foi, em média, de R$ 22 bilhões. Desta
forma, o crédito agrícola inserido no modelo é uma proxy adequada e relevante para a
representação do endividamento.

Modelo de Vetor Correção de Erros (VECM)

Essa seção apresenta as metodologias do vetor de correção de erros (VECM) e
do teste de cointegração de Johansen (1988). O ponto de partida é um vetor autoregressivo (VAR) de primeira ordem, dado por:

 t      t 1   t ,

(109)

Onde:
á = é um vetor (nx1) dos interceptos
Z = vetor das variáveis selecionadas (dependentes);
â = matriz (nx1) dos coeficientes estimados; e
å = vetor (nx1) de distúrbios independentes e identicamente distribuídos, com
média zero e variância constante.

Assumindo que as variáveis selecionadas seguem um processo estocástico I(1), o
VAR pode ser estimado em primeira diferença como:

 t     t 1   t

(110)

Essa especificação do VAR captura apenas a relação de curto prazo entre as
séries. Essa especificação pode ser generalizada para p períodos.

p

 t       t i   t

(111)

i 1

A diferença entre o VAR em primeira diferença e o vetor de correção de erros
(VECM) é a presença do termo de correção de erros, que deverá ser incluído apenas se
houver uma relação de equilíbrio de longo prazo entre as séries. O termo de correção de
erros informa sobre os desvios das séries em relação ao equilíbrio de longo prazo e pode
ser escrito como um vetor das variáveis em nível defasadas em um período, isto é:

p 1

 t     p  t 1     t  i   t ,

(112)

i 1

Onde o posto da matriz (nxn)    ' corresponde ao número de equações de
cointegração7. Cada linha da matriz representa um vetor de cointegração de Z.
Isolando o termo de correção de erros, tem-se:

p 1

 p  t 1   t 1       t  i   t

(113)

i 1

7

Os coeficientes em â representam os estimadores da relação de equilíbrio de longo prazo. Os

coeficientes em á capturam a velocidade de ajustamento do modelo à relação de equilíbrio. Portanto, o
termo de erro mede os desvios temporários (de curto prazo) entre as variáveis que compõem o(s)
vetor(es) de cointegração.

Uma vez que as variáveis do lado direito são estacionárias, o termo de correção
de erro, que representa uma combinação linear de variáveis I(0), é estacionário.
Portanto, o termo de correção de erros será diferente de zero se e somente se as
variáveis forem cointegradas, ou seja, apresentarem uma relação de equilíbrio de longo
prazo.
Para verificar o número de equações de cointegração no modelo, Johansen
(1988) propôs um teste semelhante ao teste de Dickey-Fuller Aumentado. Considere um
modelo auto-regressivo de ordem p:

 t  1  t 1   2  t 2  ...   p  t  p   t

(114)

Subtraindo Zt-1 de ambos os lados:

t  (1  I ) t 1   2  t 2  ...   p  t  p   t

Após algumas transformações, tem-se:

p 1

t    t i   p  t 1   t
i 1

Onde:

p


   I    i 
i 1



(117)

(116)

(115)

i


    I    j 
j 1



(118)

O número de equações de cointegração dependerá do rank (ou posto) da matriz
Ï. Com efeito, o rank da matriz será igual ao número de vetores de cointegração. Em
outros termos, o rank da matriz é igual ao número de raízes características (autovalores)
que diferem de zero.
O teste de cointegração de Johansen pode ser feito com base em duas
estatísticas: a estatística do traço e a estatística do autovalor máximo. A hipótese nula do
teste do traço é que o número de vetores de cointegração é menor ou igual a r contra
uma hipótese geral. O teste do autovalor máximo testa a hipótese que o número de
vetores de cointegração é r contra a hipótese de r+1.
Neste trabalho, optou-se pela estatística do traço, já que é mais robusta na
ausência de normalidade dos resíduos e possui mais poder frente a alternativas muito
próximas.

Resultados dos testes

Tradicionalmente, antes de estimar o vetor de correção de erros é necessário
adotar algum critério para selecionar o número de defasagens que será considerado na
estimação do modelo. Para tanto, foram utilizados os critérios de informação de Akaike
(AIC) e Schwarz (SC) para a estimação de um modelo parcimonioso. A tabela 6
apresenta as estatísticas de seleção de lags.

Tabela 6 - Teste para a escolha do número de defasagens (lags)
Lag
0
1
2
3
4
5

AIC
-0.987571
-3.606285
-3.280866
-3.106183
-4.276989
-4.623349*

SC
-0.841306
-3.021225*
-2.257010
-1.643532
-2.375542
-2.283108

Embora os critérios de informação AIC e SC sugiram o uso de um modelo com
uma ou cinco defasagens, optou-se por 3 lags na estimação do VECM para não reduzir
demasiadamente os graus de liberdade e para capturar melhor a dinâmica de curto prazo
por meio das funções de impulso e resposta.
Em seguida, utilizou-se o teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para
verificar a estacionariedade das séries. Como mostra a tabela 7 , não é possível rejeitar a
hipótese nula de que as séries são processos estocásticos I(1), ou seja, apresentam uma
raiz unitária.

Tabela 7 – Teste ADF para as séries selecionadas (em ln)
Variáveis
ADF - nível
VC
ADF - 1ª diferença
VC
Índice PTF
-1.130706
-4.309824
-5.624298
-3.689194
Crédito
-1.607916
-3.574244
-5.206426
-2.971853
P&D
-2.29743
-3.221728
-5.82897
-2.625121
Nota: Os valores críticos (VC) correspondem ao teste especificado apenas
com o termo do intercepto.

Antes de tomar a primeira diferença das séries e estimar um vetor autoregressivo (VAR), foi feito um teste de cointegração para verificar se as variáveis
apresentam uma relação de equilíbrio de longo prazo. A tabela 8 mostra que há duas
equações de cointegração quando o teste é realizado com três defasagens.

Tabela 8 – Teste de Cointegração de Johansen
Estatística do
Hipóteses testadas
Autovalores
Traço
Valores Críticos
Nº equações de
cointegração
á = 5%
á = 1%
Nenhuma *
0.517632
34.72207
29.68
35.65
No máximo 1 *
0.404338
15.76685
15.41
20.04
No máximo 2
0.084546
2.296707
3.76
6.65
Nota: *(**) denota a rejeição da hipótese nula ao nível de 5% (1%).
O teste foi realizado com uma tendência determinista linear.

De acordo com a estatística do traço, é possível rejeitar a hipótese nula de que
não há equilíbrio de longo prazo entre as variáveis. O teste de Johansen mostra que há
duas equações de cointegração ao nível de significância de 5%, pois as estatísticas do
traço são maiores do que os valores críticos do teste.
A tabela 9 mostra o resultado do vetor de correção de erros na sua forma reduzida:

Tabela 9 – Estimativas do Vetor de Correção de Erros
Equação de cointegração
LNINDICE(-1)

1.000.000

LNCREDITO(-1)

0.407777

LNPD(-1)

-1.245.253

[4.24790]
[-5.24180]
Termo de tendência

0.056154

C

1.333.410

Termo de correção de erro
Coeficiente do termo de erro (á)

D(LNINDICE)
-0.125476
[-1.01274]

D(LNINDICE(-1))

-0.158937
[-0.64110]

D(LNINDICE(-2))

-0.721510
[-2.24326]

D(LNINDICE(-3))

-0.720469
[-2.16116]

D(LNCREDITO(-1))

0.066560
[1.14055]

D(LNCREDITO(-2))

0.108669
[2.00296]

D(LNCREDITO(-3))

0.085025
[1.64329]

D(LNPD(-1))

0.213011
[1.28318]

D(LNPD(-2))

0.120277
[0.78089]

D(LNPD(-3))

-0.055021
[-0.50274]

C

-0.043944
[-0.91962]

Termo de tendência

0.004530
[1.77339]

Nota: os valores em [ ] representam as estatísticas t. As estatísticas de
AIC, SB e R2-ajustado sugeriram a presença dos termos do intercepto e
tendência determinista no VECM.

De acordo com a tabela 9, é possível verificar que o coeficiente da variável P&D
é negativo e estatisticamente significante ao nível de 1%. O coeficiente da variável
crédito agrícola apresentou sinal positivo e foi significante ao nível de 1%.
Os coeficientes das defasagens da variável crédito agrícola foram todos
positivos, sendo que o coeficiente da segunda defasagem foi estatisticamente
significante ao nível de 5% e 10%, respectivamente. De acordo com a tabela 9, um
aumento de 1% no volume de crédito agrícola em t-2 elevou em aproximadamente 0,1%
a produtividade total dos fatores no período t. Como esperado, o impacto do crédito em
t-3 sobre a PTF foi menor.
Os coeficientes das defasagens da variável P&D apresentaram sinais positivos,
porém não apresentaram significância estatística.
O próximo passo consiste em avaliar o efeito dinâmico de curto prazo que as
variáveis “crédito” e “P&D” exerceram sobre a produtividade total dos fatores. A figura
20 traz os gráficos das funções de impulso e resposta para um período de 20 anos. As
funções abaixo ilustram os coeficientes do VECM e mostram qual a resposta da variável
dependente a um choque de um desvio-padrão no crédito e na P&D sobre a PTF.

Response to Cholesky One S.D. Innovations
Response of LNINDICE to LNCREDITO

Response of LNINDICE to LNPD
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Figura 20 – Funções de impulso e resposta
FONTE: Elaborado pelo autor.

O choque do “crédito agrícola” repercutiu de maneira irregular na PTF. O efeito
positivo atingiu seu ápice no terceiro ano e depois registrou um novo pico no sétimo
ano. Contudo, no quinto ano foi registrado um impacto negativo acentuado.
Por outro lado, o uso de fertilizantes teve um impacto positivo na dinâmica de
curto prazo. Após 20 períodos, o uso de fertilizantes ainda apresentava uma elasticidade
positiva sobre a PTF. Note-se que o uso de fertilizante deslocou o nível da relação de
equilíbrio entre as séries, corroborando as observações de Vicente et alli (2004).
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Conclusão

A partir da mensuração não-paramétrica (DEA) para o índice de PTFMalmqüist, observou-se que a inovação e/ou progresso tecnológico corresponde ao
condicionante de maior relevância para os ganhos de produtividade na economia
brasileira de 1970 a 1999, especialmente a partir da segunda metade da década de 80. A
partir de então observa-se que o aumento da produtividade dos fatores tem maior
participação do progresso tecnológico do que da eficiência técnica em razão da
maturação dos investimentos em P&D. Esta hipótese também é constata pelo modelo de
VEC – este por sua vez, paramétrico – que através de suas funções impulso-resposta,
revela que os gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D), corresponde a variável
condicionante de tal crescimento.
Com relação a função Cobb-Douglas no período de 2000 a 2005 constata-se um
aumento da ineficiência técnica. Após o boom verificado em 2003 e 2004 houve uma
crise caracterizada pela redução de preços internacionais e excesso de endividamento
não só nos períodos de rápido crescimento como nos períodos de forte decrescimento, o
primeiro em razão da abundancia e o segundo em razão da necessidade de reduzir
custos existe naturalmente um relaxamento com a preocupação da eficiência técnica.
A função de produção translog representa uma forma funcional mais flexível e
adequada para a fronteira de produção. Desta maneira, de acordo com os dados e o
período analisado, observa-se que não houve uma melhora produtiva agregada ao longo
do período analisado. Em ordem decrescente, as regiões brasileiras que apresentaram
maior grau relativo de eficiência foram as regiões Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste. Adicionalmente, os insumos mais significativos que contribuíram para a

produtividade agrícola brasileira foram o fator terra, assim como o crédito agrícola. Por
outro lado, os insumos relacionados aos defensivos agrícolas e calcário não foram
significativos para explicar a produtividade agrícola brasileira durante o período
analisado.
Após a obtenção do índice de PTF de Malmqüist, foi possível estimar um vetor
de correção de erros e funções de impulso e resposta para avaliar os impactos de curto
prazo e as relações de equilíbrio longo prazo entre a PTF e as variáveis “crédito
agrícola” e “uso de fertilizantes”.
Para a primeira variável a principal conclusão é a de que o choque proveniente
dela repercutiu de maneira irregular na PTF apresentando efeito positivo até o quanto
ano, sendo que atingiu seu ápice no terceiro ano e depois registrou um movimento
oscilatório até o vigésimo ano. Verifica-se também que no quinto ano foi registrado um
impacto negativo acentuado.
Por outro lado, o uso de fertilizantes, que substituiu a variável de gastos em
pesquisa e desenvolvimento, que possuía como proxy os gastos realizados com a
Embrapa, teve um impacto positivo na dinâmica de curto prazo. Verifica-se ainda que
mesmo após 20 períodos (anos), o uso de fertilizantes ainda apresentava uma
elasticidade positiva sobre a PTF.

Desta forma, pode-se concluir que o uso de fertilizantes, compreendido como
proxy de pesquisa e desenvolvimento para a agricultura, representou o principal
determinante na produtividade total de fatores na agricultura brasileira no período de
1970 a 1999.
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