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(Mestrado em Agronegócio e Desenvolvimento) - Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”. Tupã, 2017.  

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é medir o crescimento da produtividade total dos fatores (PTF) 

segundo o tamanho dos estabelecimentos agropecuários na região Sudeste entre os Censos 

Agropecuários de 1985, 1995/96 e 2006, assim como decompor a mudança da PTF em dois 

componentes, mudança tecnológica e mudança na eficiência técnica. Este objetivo está 

fundamentado nas hipóteses de que exista heterogeneidade no crescimento da PTF segundo o 

tamanho dos estabelecimentos, e que distintas fontes expliquem essa heterogeneidade. A 

metodologia está baseada na análise de fronteira estocástica de produção. Os dados são 

representativos para os municípios da macrorregião, considerando cinco classes de área: 0-5 

ha, 5-20 ha, 20-100 ha, 100-500 ha, 500 e mais ha. Observou-se crescimento da PTF para a 

região Sudeste. A decomposição deste crescimento apontou a mudança tecnológica como a 

principal fonte de ganho de produtividade. A mudança na eficiência técnica foi negativa. O 

crescimento da PTF entre os tamanhos de estabelecimentos e entre as unidades da federação 

da região Sudeste foi heterogêneo. Os maiores estabelecimentos, 100-500 ha e 500 e mais ha, 

alcançaram maior crescimento da PTF do que os estabelecimentos das três primeiras classes 

de área, 0-5 ha, 5-20 ha e 20-100 ha. Para as unidades da federação, notou-se que a PTF do 

estabelecimento de São Paulo cresceu relativamente mais rápido.  
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1985-2006. 2017. 123 p. Dissertation (Master's degree in Agribusiness and Development) - 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Tupã, 2017.  

 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to measure the total factor productivity (TFP) growth by farm size in 

Southeast, from the 1985, 1995/96  and 2006 Agricultural Census, as well as to decompose 

TFP change into two components, technical change and technical efficiency change. This aim 

is based on the hypothesis that there is heterogeneity in TFP growth by farm size, and that 

different sources explain such heterogeneity. The methodology is based on stochastic frontier 

analysis. The data are aggregated at the municipality level into five size classes: 0-5 ha, 5-20 

ha, ha 20-100, 100-500 ha, greater than 500 ha.  It was observed productivity growth in 

Southeast. The decomposition of this growth showed to technical change as the main source 

of productivity gain. The technical efficiency change was negative. This growth was 

heterogeneous among size class and among states of the Southeast region.  The largest farms, 

100-500 ha and greater than 500 ha, achieved higher TFP growth than the first three size 

classes, 0-5 ha, 5-20 ha and 20-100 ha. Among states, it was noticed that the TFP in São 

Paulo farm grew relatively faster.  

 

Keywords: Farm Size. Stochastic Frontier Analysis. Technical Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da produtividade é importante para o aumento do bem estar dos 

produtores, para o crescimento econômico do país e para o fornecimento de alimentos. Uma 

produção mais eficiente gera maior produtividade. Entretanto, o produtor pode não operar de 

maneira ótima devido à existência de ineficiência e, consequentemente, limitar os ganhos de 

produtividade (BARRET, 1997; GASQUES et al., 2012).  

Estes ganhos são fundamentais frente à disponibilidade limitada de recursos 

naturais e contribuem para a redução dos preços dos alimentos e redução da pobreza 

(MARTHA JR et al., 2010; PEREIRA et al., 2012; VIEIRA FILHO, 2014).  

Com a projeção até 2030 de aumento populacional e aumento na demanda por 

alimentos, inclusive em países menos desenvolvidos, tem-se a necessidade de ganhos de 

produtividade. Nestes países, em períodos de baixo ou nenhum crescimento de produtividade, 

não houve melhora na renda e redução de pobreza e fome (WORLD BANK, 2016).  

Aspectos que podem mudar o nível de ineficiência dos produtores, como melhor 

infraestrutura e acesso à educação, podem não ser controlados por estes. Nesse caso, 

intervenções por meio de políticas públicas permitem reduzir as ineficiências. Os 

formuladores de políticas, se conhecedores das reais necessidades, podem direcionar as 

políticas de forma adequada (BARRET, 1997). 

Decompor o crescimento da produtividade em seus componentes, mudança 

tecnológica, mudança na eficiência técnica, mudança na eficiência de escala e mudança na 

eficiência alocativa, possibilita identificar as fontes de ganhos de produtividade e contribuir 

para a produção dos setores, como o agropecuário (KUMBHAKAR; WANG; 

HORNCASTLE, 2015).  

Se a mudança tecnológica é uma fonte de crescimento da produtividade, é 

possível que investimentos em pesquisa levem a ganhos de produtividade. A mudança na 

eficiência técnica, outra fonte de crescimento, pode ser provocada por melhoria na capacidade 

gerencial, como no nível de educação do produtor (MOREIRA; BRAVO-URETA, 2010). 

A mudança na eficiência de escala pode ser promovida por meio de investimentos 

relativos à ampliação da firma (MOREIRA; BRAVO-URETA, 2010). A eficiência alocativa 

refere-se às proporções dos insumos utilizadas na produção. O preço relativo dos fatores de 

produção pode influenciar a combinação de insumos selecionada pela firma (COELLI et al., 

2003; VICENTE, 2011). A mudança na eficiência de escala e a mudança na eficiência 

alocativa não serão mensuradas neste estudo.  
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A decomposição da produtividade total dos fatores (PTF) permite questionar as 

políticas agrícolas e planejar novos instrumentos de políticas mais adequados segundo a 

heterogeneidade dos estabelecimentos agropecuários. 

Conforme Ávila, Romano e Garagorry (2010), a PTF no Brasil cresceu 3,5% 

durante o período de 1970 a 1995. Ao apresentarem a PTF por regiões do país, o crescimento 

também foi consistente, porém heterogêneo entre elas. As regiões Centro-Oeste e Sudeste 

exibiram as maiores taxas de crescimento, enquanto a região Norte a menor.  

Gasques et al. (2014) estimaram o crescimento da PTF no Brasil no período de 

1975 a 2012 de 3,52% ao ano, e atribuíram o crescimento a alguns fatores, inclusive 

características do próprio estabelecimento, como à maior qualificação da mão de obra, 

utilização de máquinas mais eficientes, entre outros.  

Estes autores consideraram sete estados de maior relevância na produção 

agropecuária do país para o cálculo da PTF. Embora todos tenham apresentado crescimento, 

observaram-se diferenças significativas de produtividade. Entre esses estados, Minas Gerais 

exibiu 6,5% entre o período de 2000 a 2012, enquanto São Paulo e Rio Grande do Sul 

apresentaram 2,7% e 2,3% respectivamente (GASQUES et al., 2014).  

Conforme apresentado, houve aumento de produtividade agrícola no Brasil, assim 

como na região Sudeste, e esse aumento ocorreu de maneira heterogênea entre as regiões e os 

estados brasileiros. Esses estudos foram feitos a partir de dados agregados em nível de país e 

estado. A produtividade foi estimada utilizando-se índice de Tornqvist, o qual, embora seja de 

grande importância para estudos intersetoriais, não permite a decomposição de suas fontes de 

crescimento.  

Este trabalho tem o objetivo de avançar no estudo da PTF da agricultura 

brasileira, desdobrando as estimativas obtidas em nível agregado, segundo o tamanho dos 

estabelecimentos rurais. Ao mesmo tempo busca-se decompor o crescimento dessa PTF em 

mudança tecnológica e mudança na eficiência técnica. 

Considera-se a média das variáveis dos estabelecimentos agropecuários agregada 

em nível municipal, em cinco classes de área: 0-5 ha, 5-20 ha, 20-100 ha, 100-500 ha, 500 e 

mais ha. Cinco estabelecimentos médios representam os estabelecimentos do município, os 

chamados estabelecimentos representativos.  

Decompor o crescimento da PTF permite conhecer a principal fonte de 

crescimento da produtividade, notadamente para os diferentes tamanhos de estabelecimentos 

da região Sudeste. Esta foi selecionada por apresentar destaque em relação à produção 
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agropecuária no Brasil. Conforme IBGE (2012), a região Sudeste representou 32% do valor 

da produção nacional em 2006, maior percentual em relação às demais macrorregiões.  

Este trabalho está dividido em quatro seções além da introdução: revisão 

bibliográfica, metodologia, discussão dos resultados e conclusões. A revisão bibliográfica 

aborda trabalhos realizados sobre produtividade. A metodologia apresenta a análise de 

fronteira estocástica de produção e a descrição e fonte de obtenção dos dados utilizados nesta 

pesquisa. Na seção 4, discussão dos resultados, tem-se a apresentação das estatísticas 

descritivas das variáveis utilizadas e a decomposição do crescimento da PTF para a 

macrorregião Sudeste, para os tamanhos de estabelecimentos e para cada unidade da 

federação desta macrorregião. As conclusões são apresentadas na seção 5.  

 

1.1 Hipótese e objetivos 

 

Gasques et al. (2010) estimaram as taxas de crescimento da PTF no período de 

1970 a 2006, as quais foram heterogêneas entre estados de uma mesma região e de regiões 

distintas. Na região Sudeste, por exemplo, Espírito Santo e São Paulo apresentaram taxas de 

3,1% e 1,7%. Estados da região Nordeste e Centro-Oeste, como Piauí e Mato Grosso, 

exibiram taxas de 2,6% e 4,7%.  

Frente às disparidades relacionadas ao crescimento da PTF, a hipótese deste 

trabalho é que exista heterogeneidade no crescimento da PTF segundo o tamanho dos 

estabelecimentos agropecuários na região Sudeste, e que distintas fontes expliquem essa 

heterogeneidade. 

Portanto, o objetivo desse trabalho é medir o crescimento da produtividade total 

dos fatores (PTF) conforme o tamanho dos estabelecimentos rurais na região Sudeste entre os 

Censos Agropecuários de 1985, 1995/96 e 2006. Como consequência, será possível identificar 

a importância dos fatores de produção no crescimento da PTF e decompor o crescimento da 

PTF em mudança tecnológica e mudança na eficiência técnica.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Estudos sobre produtividade total dos fatores 

 

A produtividade é a razão entre o produto obtido e os insumos utilizados. A 

medida da produtividade pode ser parcial, que inclui apenas um fator de produção, como a 

produtividade parcial da mão de obra, da terra ou do capital, ou uma medida total, que 

abrange todos esses fatores de produção (FUGLIE; WANG, 2012). Por compreender todos os 

fatores utilizados na produção agropecuária, a PTF é o foco deste trabalho.  

O aumento da produtividade pode ser oriundo de componentes como mudança 

tecnológica e mudança na eficiência técnica (COELLI et al., 2003). Dessa forma, a 

decomposição do crescimento da produtividade nestes componentes permite identificar a 

principal fonte do crescimento e de limitação deste.   

Observa-se uma mudança tecnológica, por exemplo, pela adoção de novas 

práticas. Investimentos em pesquisa contribuem para que ocorra uma mudança tecnológica. A 

eficiência técnica se refere à capacidade da firma de atingir o máximo produto com uma 

determinada quantidade de insumos. A mudança na eficiência técnica pode ser decorrente de 

alterações na capacidade gerencial, como na educação ou experiência do gestor da firma 

(KEY; MCBRIDE; MOSHEIM, 2008; MOREIRA; BRAVO-URETA, 2010).  

Entre os métodos utilizados para medir a produtividade tem-se os números 

índices, a análise envoltória de dados (data envelopment analysis – DEA) e a fronteira 

estocástica de produção (stochastic frontier analysis – SFA) (COELLI et al., 2003) 

Os números índices envolvem as participações dos produtos e insumos no valor 

agregado da produção e dos custos. A DEA permite a construção da fronteira de produção e 

atribui a diferença entre o produto observado e o máximo produto estimado somente à 

ineficiência. A SFA atribui essa diferença tanto à ineficiência como ao resíduo do modelo 

(COELLI et al., 2003; COELLI et al., 2005).  

O método SFA exige a escolha de uma forma funcional e amostras grandes para 

obtenção de resultados robustos. O método DEA, por sua vez, não permite a realização de 

testes estatísticos, não considera o resíduo e também requer amostras grandes (COELLI et al., 

2003; MOREIRA; FONSECA, 2005).  

Gasques et al. (2016) estimaram maior crescimento de produtividade para o Brasil 

principalmente a partir da década de 1990. A PTF exibiu crescimento positivo entre 1975 e 

2014, todavia, a partir de 1997 exibiu um crescimento mais rápido. Fuglie (2008) estudou a 
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produtividade de vários países. A taxa estimada de crescimento da PTF mundial foi de 0,87% 

entre 1970 e 1989 e 1,56% entre 1990 e 2006. A PTF mundial também cresceu de forma mais 

rápida no segundo período.   

Conforme Fuglie (2010) o crescimento da produtividade mundial foi positivo 

entre 1961 e 2007, 0,99%. Entre os subperíodos, o autor também observou maior crescimento 

na década de 1990, 1,53%. O Brasil e a China se destacaram pelas altas taxas de crescimento 

de produtividade. A região que inclui o Brasil exibiu taxa de 1,87%, superior à taxa média de 

crescimento da produtividade do grupo dos países desenvolvidos, 1,48%.  

O crescimento da PTF do Brasil, 1,93% entre 1960 e 2000, foi destaque entre os 

países da América Latina segundo Bravo-Ortega e Lederman (2004). Porém, diferentemente 

do trabalho anterior, exibiu um crescimento menor em relação aos países de alta renda. A 

produtividade da Austrália e dos Estados Unidos foi de 2,12% e 2,11% no mesmo período.  

O grupo de países de alta renda exibiu o maior crescimento de produtividade para 

Ludena (2010), resultado próximo ao de Bravo-Ortega e Lederman (2004).  A América Latina 

é o segundo grupo com maior crescimento. A África Subsaariana é o grupo com o menor 

percentual de crescimento da produtividade agrícola.  

Verificou-se crescimento de produtividade tanto no Brasil como nos EUA, 

resultado da adoção de tecnologias na agricultura. Embora o Brasil tenha diminuído a 

distância, os Estados Unidos permanecem com maior produtividade. O processo de 

modernização ocorreu em períodos diferentes entre estes países, fato que explica diferenças 

existentes (FORNAZIER; VIEIRA FILHO, 2013).  

Os países da América do Sul foram estudados por Trindade e Fulginiti (2015). 

Chile e Brasil atingiram os melhores desempenhos em relação ao crescimento da 

produtividade. A decomposição do seu crescimento em mudança tecnológica e mudança na 

eficiência técnica indicou a mudança tecnológica como a principal fonte deste crescimento.  

O crescimento da PTF de países da América Latina e Caribe foi estimado por Nin-

Pratt et al. (2015). Os autores também destacaram o Brasil, junto com Costa Rica, pela maior 

taxa de crescimento da PTF entre 26 países.  

Da mesma forma, Lachaud, Bravo-Ureta e Ludena (2015) estudaram países da 

América Latina e Caribe, todavia o foco destes autores foi a relação entre variação climática e 

produtividade. Os autores destacaram a mudança tecnológica como forma de amenizar os 

efeitos das mudanças climáticas. Assunção e Chein (2016) abordaram a relação entre clima e 

produtividade, mas para os estados do Brasil. 
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Outros trabalhos sobre produtividade realizados especificamente para o Brasil 

mostraram o crescimento da produtividade da agropecuária do país, a decomposição deste 

crescimento, a existência de heterogeneidade entre os estados, alguns possíveis efeitos de 

políticas e investimentos sobre a produtividade e discutiram a existência de ineficiência na 

produção. 

Bragagnolo e Barros (2015), por exemplo, identificaram que um aumento na PTF 

gera maior contribuição para o aumento do produto da agricultura brasileira do que o aumento 

dos fatores de produção, como terra, trabalho e capital.  

Conforme Gasques, Bastos e Bacchi (2008), entre 2000 e 2005 a PTF foi 

responsável por 64% do crescimento do produto agropecuário. Os autores estimaram uma 

taxa de crescimento da PTF para o período de 1975 a 2005 de 2,51% ao ano, obtida por meio 

do índice de Tornqvist. Observou-se que no período mais recente, de 2000 a 2005, a taxa de 

crescimento foi maior, 3,87%.  

Um melhor desempenho relacionado ao crescimento da produtividade no Brasil 

em período mais recente também foi estimado por Ávila e Evenson (2010). Estes estimaram 

um crescimento da produtividade de 0,49% entre 1961 e 1980, e um crescimento mais rápido 

entre 1981 e 2001, 3,22% ao ano.  

Gasques et al. (2012), com uso do índice de Tornqvist, estimaram um crescimento 

de 3,56% entre 1970 e 2011 no Brasil. Os autores abordaram ainda o efeito de políticas 

associadas ao crédito rural, às exportações e à pesquisa, sobre a produtividade no país. O 

maior impacto positivo foi decorrente do investimento em pesquisa.  

Os efeitos de políticas sobre a produtividade também foram abordados por Rada e 

Buccola (2012). Conforme os autores, identificar as necessidades e deficiências de cada 

localidade é fundamental para um adequado direcionamento de políticas e para que os efeitos 

positivos esperados ocorram tanto sobre a produtividade como sobre a eficiência da produção.  

O impacto da política voltada à educação, conforme Rada e Buccola (2012), foi 

maior na região Norte, enquanto o investimento em crédito rural e pesquisa gerou um maior 

efeito positivo na região Sul. Para os autores, isso decorre das fragilidades educacionais 

existentes no Norte do Brasil.  

De forma semelhante, Brigatte e Teixeira (2011) analisaram o efeito de 

investimentos sobre a PTF no Brasil. Mas, para mensurar a produtividade adotaram o método 

que considera eficiência plena, conhecido como contabilidade do crescimento de Solow. O 

crescimento do produto que não é explicado pelos fatores de produção, é explicado pela 
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produtividade ou pelo resíduo da função Cobb-Douglas. Observaram que o investimento em 

pesquisa, em rodovias e portos resultou em efeito positivo sobre a PTF. 

O efeito positivo do investimento em rodovias sobre a produtividade foi 

verificado por Mendes, Teixeira e Salvato (2009). Este investimento causou um maior 

impacto positivo na produtividade se comparado aos efeitos dos investimentos em energia 

elétrica e telecomunicação.  

Além de estimarem os efeitos de políticas sobre a produtividade, Rada e Valdes 

(2012) consideraram dois tipos de produtores, produtores médios e produtores situados na 

fronteira de produção, os mais eficientes. Os autores identificaram que algumas políticas 

podem reduzir a diferença de produtividade entre os produtores médios e aqueles situados na 

fronteira de produção, como a política direcionada para educação.  

O investimento em pesquisa impacta mais intensamente o produtor mais eficiente, 

o qual adota mais rápido as novas práticas e tecnologias (RADA; BUCCOLA, 2012). O 

investimento em educação, de forma contrária, impacta os produtores médios. O maior nível 

de escolaridade facilita a adoção de novas técnicas pelo produtor médio e o leva a alcançar 

maior produtividade e menor distância do produtor mais eficiente (RADA; VALDES, 2012).  

Conforme Vieira Filho (2010), além da criação de tecnologias que contribuam 

para o aumento da produtividade, é fundamental que essas tecnologias sejam difundidas e que 

os produtores estejam aptos a adotá-las.  

Além das diferenças existentes entre os produtores, há diferenças entre estados e 

regiões. Ávila, Romano e Garagorry (2010) estimaram crescimento positivo de produtividade 

para a agricultura brasileira, 3,54% entre 1970 e 1995. A PTF das macrorregiões também 

cresceu, mas de forma desigual. As regiões Centro-Oeste e Sudeste destacaram-se com 

crescimento de 3,69% e 2,77%. A região Norte esteve com o crescimento mais baixo, 0,89% 

no mesmo período. 

Ávila, Garagorry e Cardoso (2013), por meio do índice de Tornqvist, também 

estimaram taxas de crescimento da PTF para estados da região Sudeste. Espírito Santo teve a 

maior taxa, 5,33% entre 1975 e 2006. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro apareceram 

em seguida com taxas de 3,13%, 1,95% e 1,91%. 

Gasques et al. (2010) apresentaram taxas positivas de crescimento da PTF para o 

Brasil e seus estados. Entre 1970 e 2006 a PTF cresceu 2,27% no país e quase todos os 

estados exibiram taxas positivas, porém heterogêneas. Por exemplo, na região Sudeste, 

Espírito Santo cresceu à taxa de 3,1% e São Paulo à taxa de 1,7%.   
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Observaram-se heterogeneidades entre as taxas de crescimento da produtividade 

de alguns estados no trabalho de Gasques et al. (2014). Entre os sete estados estudados, São 

Paulo e Minas Gerais exibiram taxas de 2,7% e 6,5% entre 2000 e 2012. Vicente (2006) 

verificou diferenças de produtividade entre os estados do Brasil. Neste caso, São Paulo esteve 

com o maior índice de crescimento comparativamente aos demais estados.  

A produtividade da agricultura de São Paulo e Minas Gerais foi estudada por 

Mendes, Teixeira e Salvato (2009) por meio do modelo de Solow. A taxa anual de 

crescimento da produtividade estimada para 1985 foi de 0,84% para São Paulo e 1,34% para 

Minas Gerais. Em 2004 a PTF de São Paulo passou a crescer mais rápido do que a de Minas 

Gerais, 2% e 0,95% respectivamente.  

Diferenças no nível de eficiência técnica, um dos componentes do crescimento da 

PTF, foram verificadas por Vicente (2004) entre os estados do Brasil. Por meio da 

metodologia DEA, o autor observou que se em 1995 os estados atingissem a máxima 

eficiência das lavouras, a produção aumentaria em mais de 30%. O autor destacou o progresso 

tecnológico como fonte de crescimento da produtividade, principalmente nas regiões Centro-

Oeste e Sudeste.  

Ineficiência técnica, alocativa e econômica foram apontadas para o mesmo 

período, 1995, por Vicente (2004).  As regiões Sudeste e Centro-Oeste exibiram os menores 

níveis de ineficiência econômica do que as demais macrorregiões. Entre os estados, São Paulo 

atingiu 1,0, Unidade da Federação (UF) com o nível máximo de eficiência econômica, e Piauí 

0,07, UF mais distante da eficiência plena.  

Para o ano 2006, a PTF e o nível de eficiência das lavouras também foram 

estimados. Neste período mais recente, Vicente (2011) mostrou que se o setor atuasse com 

eficiência plena, a produção aumentaria em 5%. A variação entre os valores estimados de PTF 

em 2006 foi menor se comparada à de 1995. Observou-se um processo de convergência de 

produtividade entre os estados. 

Em uma análise de eficiência dos beneficiários de um programa referente à 

reforma agrária, Magalhães et al. (2011) utilizaram a abordagem de fronteira estocástica de 

produção e estimaram um modelo seguindo o método de Battese e Coelli (1995). Altos níveis 

de ineficiência técnica e alocativa foram identificados entre as produções estudadas.  

Algumas variáveis relativas à ineficiência foram inseridas no modelo adotado por 

estes autores, como os anos de estudo, a assistência técnica, a proporção da produção que é 

destinada para o próprio consumo, o acesso ao crédito, entre outras. Segundo Magalhães et al. 
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(2011), os fatores terra e insumos apresentaram baixo poder de determinação da produção, 

diferentemente do fator trabalho. 

Além de estudar a produtividade e a eficiência da agropecuária do Brasil, alguns 

autores realizaram a decomposição do crescimento da produtividade, como Rada e Valdes 

(2012), que estimaram 4,44% de mudança tecnológica e -1,89% de mudança na eficiência 

técnica. A pecuária teve um melhor desempenho em relação às lavouras. 

Estes autores mensuraram a PTF do estabelecimento agrícola médio do Brasil e a 

do mais eficiente. A produtividade do estabelecimento mais eficiente cresceu 1,90% a mais do 

que o estabelecimento médio. A taxa de crescimento da produtividade deste foi de 2,55% ao 

ano no período de 1985 a 2006.   

Rada e Buccola (2012) também buscaram decompor o crescimento da 

produtividade. Estimaram o crescimento da PTF de 2,62% entre 1985 e 2006 para o Brasil, 

4,54% referente à mudança tecnológica e -1,92% à mudança na eficiência técnica.   

No trabalho de Bragagnolo, Spolador e Barros (2010), com o modelo de fronteira 

estocástica estimado, realizou-se a decomposição do crescimento da PTF em quatro 

componentes. Os estados exibiram diferenças de crescimento de produtividade. O estado da 

região Norte, Amapá, alcançou a maior taxa de crescimento da produtividade entre 1975 e 

2005, 11,2%. A menor taxa foi vista na região Nordeste, especificamente no Rio Grande do 

Norte, -0,9%.  

Os estados da região Sudeste, conforme Bragagnolo, Spolador e Barros (2010), 

apresentaram crescimento positivo da PTF: Espírito Santo com taxa de 4,4%, Rio de Janeiro 

2,9%, Minas Gerais 2,5% e São Paulo 1,6%. 

Ao tratar de um menor nível de agregação dos dados, especificamente o 

estabelecimento agropecuário, é possível identificar se o crescimento da produtividade é 

consistente para todas as classes de área, ou se houve crescimento somente para o pequeno, o 

médio ou o grande produtor.  

Helfand, Magalhães e Rada (2015), ao considerarem os distintos tamanhos de 

estabelecimentos, estimaram uma taxa de crescimento da PTF para o Brasil de 1,74% entre 

1985 e 2006. Os menores e maiores estabelecimentos apresentaram um melhor desempenho 

se comparados aos estabelecimentos de tamanho médio. A decomposição do crescimento da 

produtividade mostrou 5% de mudança tecnológica e -3,26% de mudança na eficiência 

técnica.  

Para a região Sudeste, Helfand, Magalhães e Rada (2015) estimaram um 

crescimento de produtividade de 1,52% entre 1985 e 2006, resultado de 4,25% de mudança 
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tecnológica e -2,73% de mudança na eficiência técnica. Os estabelecimentos maiores, 500 e 

mais ha, atingiram o maior crescimento da PTF. De forma contrária, os estabelecimentos da 

penúltima classe de área, 100-500 ha, obtiveram o menor crescimento.  

Moreira, Helfand e Figueiredo (2007) mediram a PTF e não o crescimento da PTF 

como Helfand, Magalhães e Rada (2015). Aqueles autores utilizaram dados do censo 

agropecuário de 1995/96 e consideraram a separação entre produtor familiar e não familiar e 

produtor com alto e baixo uso de insumos. Observou-se uma relação direta na região Sudeste 

entre PTF e tamanho de estabelecimento para os produtores não familiares e com alto uso de 

insumos.  

Para o nível de eficiência do estado de São Paulo, a relação verificada não foi 

semelhante à encontrada por Moreira, Helfand e Figueiredo (2007). Vicente (2002) estimou 

maior eficiência na produção dos menores estabelecimentos em 1973/74 e 1988/89. 

Entretanto, para a produtividade parcial das despesas o resultado foi próximo. Os maiores 

estabelecimentos, que podem fazer maior uso do fator despesas, alcançaram maior 

produtividade do que os menores estabelecimentos. A produtividade parcial da terra 

relacionou-se inversamente com o tamanho do estabelecimento. 

Helfand e Levine (2004), por meio da DEA, estudaram a relação entre tamanho de 

estabelecimento e eficiência, mas no Centro-Oeste do Brasil. Verificaram que a eficiência 

diminui conforme o aumento do tamanho da propriedade, até cerca de 1000 a 2000 ha, após 

este nível passa a aumentar. As maiores propriedades podem ter acesso mais fácil a mercados 

e à eletricidade, o que propicia uma maior eficiência e produtividade.  

Além disso, conforme Helfand e Levine (2004), o uso de máquinas, irrigação e 

fertilizantes contribui para o aumento da eficiência. Se os pequenos e médios 

estabelecimentos tivessem o mesmo acesso a tais recursos, poderiam produzir talvez com uma 

eficiência maior do que as propriedades de grande porte.  

Gomes e Ferreira Filho (2007) destacaram que a restrição de acesso a insumos e 

ao crédito, presentes entre as pequenas produções, e o baixo conhecimento de novas práticas e 

tecnologia limitam a expansão da produção e os ganhos de economias de escala. 

No Brasil, segundo Alves, Santana e Contini (2016), os grandes estabelecimentos, 

que representam uma pequena parcela dos estabelecimentos do país, são responsáveis pela 

maior parte do valor da produção. Os pequenos produtores, que compõem a maior parte dos 

estabelecimentos, sofrem algumas limitações. Estes produtores, conforme os autores, podem 

não ter fácil acesso a novas tecnologias e, devido a menor produção, ter um custo 

relativamente maior de transporte e de aquisição de insumos.  
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Carrer e Souza Filho (2016) identificaram que os estabelecimentos mais eficientes 

utilizam mais máquinas e insumos do que mão de obra, e que a ineficiência verificada entre os 

citricultores do estado de São Paulo pode ser reduzida pela melhor utilização dos fatores de 

produção. 

Métodos que permitem a construção de fronteiras que representam a máxima 

eficiência e que possibilitam a decomposição do crescimento da produtividade, também são 

utilizados em trabalhos direcionados a outros setores, países ou regiões.  

Os trabalhos de Rada, Buccola e Fuglie (2010), Araújo e Araujo (2016) e Pereira 

e Silveira (2016) mostraram a decomposição do crescimento da produtividade em seus 

componentes para a agricultura da Indonésia, para agricultura do Ceará e para algumas usinas 

do setor sucroenergético respectivamente. 

A PTF da indústria de geração de energia elétrica da Malásia foi estudada por See 

e Coelli (2013). Os autores compararam a PTF obtida por diferentes métodos: SFA, DEA-

Malmquist e índice de Tornqvist. O resultado obtido por estes diferentes métodos variou, mas 

o comportamento da produtividade ao longo do tempo foi semelhante.  

Segundo See e Coelli (2013), o modelo de fronteira estocástica estimado seguiu 

Battese e Coelli (1995), modelo que permite a inclusão de variáveis associadas à ineficiência. 

Os autores apontaram o método SFA como o mais adequado para o trabalho em questão, com 

base no tamanho da amostra disponível e a existência de resíduo na análise. 

Com o método SFA, Key, McBride e Mosheim (2008), mensuraram a PTF da 

indústria de suínos dos Estados Unidos e realizaram a decomposição do crescimento da 

produtividade em mudança tecnológica, mudança na eficiência técnica, mudança na eficiência 

de escala e mudança na eficiência alocativa. A mudança tecnológica e a mudança na 

eficiência de escala foram os componentes que mais contribuíram para o crescimento da 

produtividade desta indústria.  

Keizer e Emvalomatis (2014) focaram em produções de leite da Holanda. 

Utilizou-se o método DEA e índice de Malmquist. Conforme os autores, este índice permite 

verificar a mudança da PTF entre períodos diferentes a partir das estimativas obtidas pelo 

método DEA para cada ano estudado.  

Estes autores buscaram considerar diferentes tamanhos de produtores: pequenos 

intensivos, pequenos extensivos, grandes intensivos e grandes extensivos. O progresso 

tecnológico foi a maior fonte de crescimento para os estabelecimentos grandes, enquanto a 

mudança de eficiência de escala foi mais importante para os menores.  
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Moreira et al. (2012) também separaram os estabelecimentos voltados para a 

produção de leite no Chile por tamanho. Observaram que a eficiência técnica aumenta com o 

tamanho do estabelecimento, porém a uma taxa decrescente. A mudança tecnológica foi o 

componente de maior influência no crescimento da produtividade, seguido da mudança na 

eficiência de escala e mudança na eficiência técnica.  

Outros autores que estudaram as produções de leite do Chile foram Bravo-Ureta et 

al. (2008). Estes estimaram o modelo de fronteira estocástica conforme o modelo de Battese e 

Coelli (1992) para decompor o crescimento da PTF em mudança tecnológica, mudança na 

eficiência técnica e mudança na eficiência de escala. Além do Chile, os autores estudaram 

Argentina e Uruguai.   

Com o mesmo modelo de fronteira estocástica, que segue Battese e Coelli (1992), 

Fioramanti (2010) direcionou o trabalho para o setor industrial de países da União Europeia e 

realizou a decomposição do crescimento da produtividade em quatro componentes: mudança 

tecnológica, mudança na eficiência técnica, mudança na eficiência de escala e mudança na 

eficiência alocativa. A queda da produtividade foi explicada principalmente pela redução da 

eficiência técnica. 

Com um modelo diferente daquele utilizado por Fioramanti (2010) e Bravo-Ureta 

et al. (2008), Sharma, Sylwester e Margono (2007) seguiram o modelo de Battese e Coelli 

(1995) para decompor o crescimento da PTF em mudança tecnológica, mudança na eficiência 

técnica e mudança na eficiência de escala. O modelo adotado exigiu um conjunto de variáveis 

associadas à ineficiência. Foram inseridas variáveis como escolaridade, taxa de urbanização e 

participação dos setores no produto estadual. 

Algumas variáveis que afetam a produtividade e a eficiência são frequentemente 

utilizadas com o objetivo de retirar estes efeitos das medidas de produtividade ou de 

eficiência. Variáveis associadas ao clima, como desvios de temperatura média e desvios de 

precipitação média, foram utilizadas no modelo de fronteira estocástica de produção estimado 

por Lachaud, Bravo-Ureta e Ludena (2015). Estas variáveis podem afetar o nível de produção 

e de produtividade agrícola. 

Além das variáveis de clima, variáveis de solo também afetam tanto a produção 

como a produtividade. Vicente (2004) em uma análise de eficiência da agricultura utilizou 

variáveis que pudessem afetar a eficiência das lavouras, como o nível de irrigação, a 

evapotranspiração e a qualidade do solo.  

Moreira, Helfand e Figueiredo (2007) também utilizaram variáveis associadas ao 

clima e ao solo ao estudarem as diferenças de produtividade existentes no país. Além destas 
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variáveis, os autores incluíram variáveis de custo de transporte, assistência técnica e crédito. 

Da mesma forma, estas podem afetar a produtividade e explicar possíveis disparidades. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia é apresentada em duas seções. A primeira descreve a análise de 

fronteira estocástica de produção, a especificação econométrica do modelo e a decomposição 

do crescimento da produtividade. A segunda seção apresenta as variáveis utilizadas para 

estimar o modelo de fronteira estocástica de produção e a fonte de obtenção das mesmas. 

 

3.1 Fronteira Estocástica de Produção  

 

A fronteira de produção é derivada de uma função de produção, como a equação 

1, em que Yi é o produto, xi representa os fatores de produção e β os parâmetros a serem 

estimados. A função de produção indica, segundo Aigner, Lovell e Schmidt (1977), o máximo 

produto possível de ser obtido a partir de uma combinação de insumos. Todavia, as firmas 

podem produzir uma menor quantidade com essa mesma combinação de insumos, estando 

abaixo do máximo produto.  

 

            β  (1) 

 

A fronteira de produção representa os produtores mais eficientes. No caso da 

fronteira determinística de produção, conforme Farrel (1957), a diferença entre a fronteira de 

produção estimada e a produção observada, que indica a produção efetiva dos demais 

produtores, ocorre devido à ineficiência.  

Entretanto, segundo Aigner, Lovell e Schmidt (1977), a diferença entre a 

produção observada das firmas e a fronteira de produção estimada pode ser explicada não 

somente pela existência de ineficiência, mas também por efeitos aleatórios (como sorte e 

clima) e erros de especificação do modelo.  

Conforme Wooldridge (2010), erros de especificação podem ocorrer, por 

exemplo, pela adição de variáveis irrelevantes, omissão de variáveis relevantes ou devido a 

erros de medida, quando a construção de uma variável não se torna uma boa medida de 

representação da realidade, a qual deveria ser captada.  

Desta maneira a fronteira estocástica de produção considera tanto a existência de 

ineficiência como a existência de resíduos, que incluem efeitos aleatórios e erros de 

especificação. O termo de erro do modelo de fronteira estocástica de produção é dividido em 
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dois componentes, um associado à ineficiência e outro aos resíduos (AIGNER; LOVELL; 

SCHMIDT, 1977). 

A figura 1 representa as fronteiras estocásticas de produção de duas firmas. Os 

insumos utilizados pelas firmas 1 e 2 estão no eixo horizontal, x1 e x2, e os produtos no eixo 

vertical, y1 e y2. A fronteira determinística de produção, yi= exp(β0 + β1lnxi), refere-se à 

produção com eficiência plena, sem existência dos efeitos do resíduo.  

Os pontos A1 e A2 desta figura referem-se à produção observada de duas firmas, 

yi= exp(β0 + β1lnxi + Vi - Ui). A produção observada está abaixo da fronteira estimada devido à 

existência de ineficiência e efeitos do resíduo. Os pontos B1 e B2 referem-se ao valor da 

fronteira estocástica de produção das firmas 1 e 2, yi
*
= exp(β0 + β1lnxi + Vi), produção com 

eficiência plena e existência dos efeitos do resíduo. O ponto B1 está acima da fronteira 

determinística de produção porque o resíduo é maior que zero (V1>0). O ponto B2 está abaixo 

da fronteira determinística porque o resíduo é menor que zero (V2<0) (COELLI et al., 2005).  

 

Figura 1 – Fronteira estocástica de produção 

 
Fonte: Coelli et al. (2005). 

 

Battese e Coelli (1992) sugerem a aplicação do modelo de fronteira estocástica de 

produção para dados em painel. Com informações de 1975/76 a 1984/85 estudaram 

agricultores da Índia e o nível de eficiência técnica dos mesmos.  

Nesta pesquisa o modelo de fronteira estocástica de produção é estimado com 

dados em painel que abrangem três censos agropecuários: 1985, 1995/96 e 2006. 

O modelo de fronteira estocástica representado pela equação 2, conforme Battese 

e Coelli (1992), permite estimar a máxima produção assim como a ineficiência técnica das 

firmas e admite que a ineficiência varie ao longo do tempo.  
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                                (2) 

 

Yit é a produção; xit os fatores de produção, como terra, trabalho e capital, e outras 

variáveis associadas à produção; β os parâmetros a serem estimados; Vit o resíduo referente 

aos efeitos aleatórios e erros de especificação; Uit a ineficiência; os subscritos i e t referem-se 

à firma e ao tempo. O segundo componente do termo de erro, Uit, é representado pela equação 

3.  

 

           
               (3) 

 

  é um parâmetro a ser estimado, t o tempo e T o tempo final. Assim, segundo os 

autores Battese e Coelli (1992), a ineficiência pode diminuir (se  >0), aumentar (se  <0) ou 

permanecer constante (se  =0) conforme o tempo. Quando  >0 nota-se um aumento na 

eficiência técnica das firmas.  

A variância dos parâmetros, seguindo Battese e Corra (1977), compreende a 

variância da ineficiência e do resíduo (equação 4), que leva ao parâmetro γ, definido pela 

equação 5. Quanto mais próximo de um (1) estiver γ, melhor o ajuste do modelo, pois os 

desvios em relação à fronteira são explicados, em sua maioria, pela ineficiência. Conforme 

Tveteras e Battese (2006) se a variância do resíduo tende a ser menor que a variância da 

ineficiência, γ se aproxima de um (1). 

 

  2    u
2    v

2 (4) 

 

 
γ= 

 u
2

 u
2    v2

 (5) 

 

Ao remover o componente de ineficiência do modelo de fronteira estocástica, 

tem-se o valor da fronteira estocástica de produção, estimado pela equação 6, que determina a 

produção ótima das firmas (  ), produção sem ineficiência (COELLI et al., 2005).   

 

                            (6) 
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A eficiência técnica (technical efficiency – TE), derivada do modelo de fronteira 

estocástica de produção, é a relação entre a produção observada (y) e o valor da fronteira 

estocástica (  ) das firmas, conforme a equação 7 (BATTESE, 1992; COELLI et al., 2003).  

 

 
   

   

  
  

                      
                    

           (7) 

 

A fronteira estocástica de produção pode apresentar a forma funcional translog 

(equação 8), forma que possibilita interação entre os fatores de produção e entre estes e a 

tendência t. A última interação permite verificar a neutralidade da mudança tecnológica. Se 

esta depende dos insumos, é vista como uma mudança tecnológica não neutra 

(KUMBHAKAR; WANG; HORNCASTLE, 2015).  

 

     β
 
  β

 

 

              β
  

  

             β
 
       β

  
    

   β
  

       

 

       

(8) 

 

Y é a produção; x os fatores de produção (como terra, trabalho e capital); os 

subscritos j e k referem-se a diferentes fatores de produção e à interação entre eles; t é o 

tempo; V o resíduo; e U a ineficiência.  

Cobb-Douglas representada pela equação 9 é uma forma mais simples, exige um 

menor número de parâmetros a serem estimados em relação à translog. Assume elasticidade 

de substituição entre os fatores igual a um (CONCEIÇÃO, 2004; KUMBHAKAR; WANG; 

HORNCASTLE, 2015).  

 

      β
 
  β

 

 

        β
 
           (9) 

 

Y é a produção; xj os fatores de produção; t o tempo, associado à mudança 

tecnológica; V o resíduo; e U a ineficiência. 

Apesar de ser mais flexível, de acordo com Rada e Buccola (2012), a translog não 

é adequada para análises com poucos pontos no tempo. Este trabalho considera três pontos no 

tempo, 1985, 1995/96 e 2006, o que leva à adoção da forma Cobb-Douglas. Observa-se pela 
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equação 10 o modelo de fronteira estocástica de produção na forma Cobb-Douglas com 

quatro fatores de produção. 

 

       β
 
 β

 
        β

  
        β

  
        β

  
        β

  
  

           
(10) 

 

Y é a produção de uma cesta de 39 produtos da agropecuária, em reais; A é a área, 

em hectares; L a mão de obra familiar; I as despesas, em reais; K o estoque de capital, em 

reais; T o tempo; V o resíduo, independente e identicamente distribuído com distribuição 

V~N(0,  v
2); U a ineficiência, componente não-negativo, i.i.d. com distribuição U~N

+
(μ,  u

2); e 

os subscritos referem-se à firma i e ao tempo t. 

Segundo Abdulai e Tietje (2007), a estimativa de eficiência das firmas pode ser 

afetada pela presença de heterogeneidade não observada. O modelo de efeitos aleatórios 

correlacionados (Correlated Random Effects – CRE) de Mundlak (1978) considera a 

correlação entre as variáveis independentes e a heterogeneidade não observada. Assume-se 

que esta é correlacionada com a média das variáveis explicativas do modelo.  

O controle de Mundlak é incorporado aos modelos estimados nesta pesquisa. A 

equação 11 representa o modelo de fronteira estocástica de produção com dados em painel e o 

ajuste de Mundlak, que busca controlar efeitos fixos. Ao considerar quatro fatores de 

produção, tem-se: 
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 β

 
        β

  
        β
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 β
 
        β

  
        β

  
        β

  
                   

(11) 

 

Y é a produção; A é a área; L a mão de obra familiar; I representa as despesas; K 

o estoque de capital; T o tempo;    é a média da área para os três anos, 1985, 1995/96 e 2006; 

   é a média da mão de obra familiar para os três anos;    é a média das despesas para os três 

anos;    é a média do estoque de capital para os três anos; V o resíduo; U a ineficiência; e os 

subscritos referem-se à firma i e ao tempo t. 

A distribuição normal-truncada, proposta por Stevenson (1980), assumida para o 

componente que capta a ineficiência, ameniza o problema da distribuição com moda em zero, 

que pode subestimar a eficiência. A normal-truncada suporta distribuições com moda em zero 

e distribuições com moda diferente de zero. 



30 
 

Fioramanti (2010), com base em teste estatístico rejeitou a existência de eficiência 

plena entre as firmas, o que o levou à utilização do modelo de fronteira estocástica, modelo 

que admite a existência de ineficiência no termo de erro. Da mesma forma, assumiu a 

distribuição normal-truncada para o componente de ineficiência e não a distribuição meia-

normal. 

O foco deste trabalho não está na PTF, mas no crescimento da PTF. Esta medida é 

derivada do modelo de fronteira estocástica de produção estimado. Conforme Coelli et al. 

(2003), o crescimento da PTF pode ser encontrado por meio da soma de seus componentes, 

como mudança tecnológica e mudança na eficiência técnica, equação 12. Observa-se pelas 

equações 13 e 14 a definição desses componentes seguindo estes autores.  

 

                           (12) 

 

A mudança tecnológica (technical change – TC) é verificada pela derivada parcial 

do modelo estimado em relação à tendência T (KUMBHAKAR; WANG; HORNCASTLE, 

2015). A mudança tecnológica causa um deslocamento na fronteira. A produção máxima 

passa a ser maior, assim como a produtividade do tempo t2 em relação ao tempo t1, devido à 

tecnologia existente no período final (O’DONNELL, 2010). 

 

                                  (13) 

 

Para medir a mudança na eficiência técnica (technical efficiency change - TEC), 

considera-se a eficiência técnica estimada para períodos distintos, período t1 e período t2. 

Conforme Kalirajan, Obwona e Zhao (1996), observa-se mudança positiva na eficiência 

técnica quando a distância entre a produção observada e o valor da fronteira estocástica 

estimado é menor no tempo t2 em comparação ao tempo t1.  

 

                      (14) 

 

3.2 Descrição dos Dados 

 

A fronteira estocástica de produção requer informações referentes ao produto e 

aos fatores utilizados na produção agropecuária, área, mão de obra familiar, despesas e 

estoque de capital. Os dados foram obtidos por meio dos censos agropecuários de 1985, 
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1995/96 e 2006, publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos 

anos de 1991, 1998 e 2012.  

As observações são ponderadas pela participação no valor da produção. Uma 

alternativa seria ponderar as observações pelo número de informantes, o que daria maior 

representatividade para a maioria dos estabelecimentos. Todavia, como o foco deste estudo 

está no crescimento da produtividade da produção agrícola e não no crescimento da 

produtividade da maioria dos estabelecimentos, a ponderação pela participação no valor da 

produção é adotada.  

A variável dependente, o produto, é formada pelo valor da produção de 39 

produtos que cobrem 85% do valor total da produção, sendo 13 referentes à produção animal, 

13 às lavouras permanentes e 13 às lavouras temporárias. Foram selecionados produtos com 

maior relevância em relação ao valor da produção da região Sudeste.  

Para a deflação do valor da produção foi utilizado um deflator de preços implícito 

obtido a partir do trabalho de Gasques et al. (2010). Estes autores construíram um índice do 

produto agrícola, com dados dos censos agropecuários, que abrange 367 produtos.  

A produção animal inclui: animais vendidos e abatidos dos rebanhos de bovinos, 

bubalinos, equinos, asininos, muares, suínos, caprinos, ovinos, aves, produção de leite de 

vaca, produção de leite de cabra, produção de ovos e de lã de ovinos.  

As lavouras permanentes selecionadas são: agave (fibra e folha), banana, cacau, 

café, coco-da-baía, laranja, maçã, manga, mamão, maracujá, tangerina, uva mesa e uva vinho. 

E as lavouras temporárias abrangem: abacaxi, algodão (herbáceo), arroz, batata, cana-de-

açúcar, cebola, feijão, fumo, mandioca, milho, soja, tomate e trigo.  

O IBGE realizou a conversão de unidades de alguns dos produtos de lavouras 

permanentes, tabela 1. Além destes, o café, que no censo de 1995/96 era medido em coco e 

em 2006 passou a ser calculado em grão, sofreu a seguinte conversão: 1 kg de café em coco 

equivale a ½ kg de café em grão.  
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Tabela 1 – Conversão de unidades, 1995/96 e 2006. 

  1995/96 (Fruto) 2006 (Kg) 

Banana (cacho) 1 10.2 

Laranja 6.25 1 

Maçã 6.67 1 

Mamão 1.25 1 

Manga 3.23 1 

Maracujá 6.67 1 

Tangerina 6.67 1 
Fonte: Censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2012). 

 

Entre as variáveis independentes estão os fatores de produção. A área foi 

calculada com preço médio da macrorregião obtido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os 

preços foram relativos ao valor das terras de pastagens. Com base nos tipos de utilização de 

terras disponibilizados pelo censo, foram inclusas as áreas de lavoura permanente, lavoura 

temporária, lavoura em descanso, pastagens naturais (plantadas, degradadas e não 

degradadas), terras produtivas não utilizadas e matas plantadas.  

Para a mão de obra familiar, obtida pelos censos agropecuários, considerou-se o 

pessoal ocupado com laço de parentesco com o produtor: homens de 14 anos e mais, mulheres 

de 14 anos e mais e total de menos de 14 anos.  

O valor das despesas, separado por categorias nos censos agropecuários, foi 

deflacionado da mesma forma que o valor da produção. As categorias selecionadas para 

compor a variável referente às despesas foram agregadas nos seguintes grupos: salários de 

empregados e integrantes da família, insumos na produção vegetal (adubos, corretivos, 

sementes e mudas e agrotóxicos), insumos na produção animal (sal e rações e medicamentos) 

e outras despesas. 

O estoque de capital foi construído com a agregação de três componentes: valor 

das máquinas, valor do efetivo de animais e valor do fluxo das lavouras permanentes, como 

em Helfand, Magalhães e Rada (2015). O estoque de capital foi ponderado pela participação 

de cada um destes componentes. Os coeficientes de ponderação foram encontrados por meio 

de regressão do valor da produção sobre o valor das máquinas, o valor do efetivo de animais e 

o valor do fluxo das lavouras permanentes, somente para o ano 1985, ano inicial de análise 

desta pesquisa. Os coeficientes de ponderação obtidos estão no apêndice A. 

Para constituir o valor das máquinas utilizou-se o número de máquinas e o preço 

médio destas em São Paulo, disponibilizado pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA). O 

valor do efetivo de animais considerou a quantidade disponibilizada pelo censo e os preços 
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relativos. O valor das lavouras permanentes foi criado com base na produtividade média 

(obtida a partir dos dados do censo) e preços. Com o fluxo futuro e uma taxa de 6% ao ano, 

obteve-se o valor presente destas lavouras.  

As demais variáveis que podem afetar a produtividade foram inclusas no modelo 

para controlar os efeitos fixos em nível de área mínima comparável (AMC). Primeiramente 

buscou-se controlar os efeitos do clima por meio de variáveis de precipitação. Características 

naturais que afetam a fertilidade e a produtividade foram representadas pelas variáveis de 

solo. Características intermediárias foram representadas por uma variável de mercado, custo 

de transporte até a capital, e por variáveis associadas a políticas públicas, assistência técnica e 

crédito rural. 

A variável de precipitação foi obtida no Center for Climatic Research (University 

of Delaware), viabilizada por Willmott e Matsuura (2001). A partir de informações de 

precipitação mensal, calculou-se a precipitação trimestral. Com dados anteriores aos censos 

agropecuários de 1985, 1995/96 e 2006, foi possível obter a precipitação média de 25 anos. 

Os desvios da precipitação em relação à média foram separados em cinco classes de percentis: 

0-20%, 20-40%, 40-50%, 60-70% e 80-100%. Há variáveis de precipitação para cada classe 

de percentil e trimestre. As classes de percentis 0-20% e 80-100% representam períodos 

extremos de baixa precipitação e alta precipitação em relação à média. 

Neste trabalho a variável de precipitação é composta pelos desvios da média de 

precipitação e não pela média de precipitação. A inclusão dos desvios da média permitem 

retirar da medida de produtividade os efeitos dos períodos anormais de baixa precipitação ou 

alta precipitação em relação à média.  

No grupo das variáveis de solo há três indicadores oriundos do projeto 

BASIS/ESALQ, construídos por Gerd Sparovek (2006), que variam entre zero e dez: 

mecanização potencial, capacidade de drenagem do solo e fertilidade do solo. A altitude, que 

também compõe este grupo de variáveis, foi obtida pelo IBGE (2005). 

O custo de transporte da sede municipal até a capital mais próxima é 

disponibilizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) para os anos 1968, 

1980 e 1995. Neste trabalho utilizam-se apenas os dados de 1980, ano mais próximo do 

período inicial de análise deste trabalho, 1985. 

As variáveis de políticas, assistência técnica e crédito, foram obtidas por meio de 

instrumentação a fim de evitar endogeneidade. Para a variável de assistência técnica a 

instrumentação buscou prever o número de estabelecimentos atendidos por assistência técnica 
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em função do número de técnicos agrícolas com cinco anos de defasagem. Para a variável de 

crédito a instrumentação buscou prever a parcela dos estabelecimentos com acesso ao crédito. 

A partir da regressão do número de estabelecimentos atendidos por assistência 

técnica, disponibilizado pelos censos agropecuários de 1985, 1955/96 e 2006, sobre o número 

de técnicos ocupados em atividades agropecuárias, disponibilizado pelos censos demográficos 

de 1980, 1991 e 2000, obteve-se o valor previsto do número de estabelecimentos atendidos 

por assistência técnica. A instrumentação encontra-se no apêndice B. 

Para obter a variável de crédito estimou-se uma regressão do número de 

estabelecimentos com acesso ao crédito rural, obtido pelos censos agropecuários de 1985, 

1955/96 e 2006, sobre o número de agências bancárias públicas, que operacionalizam 

contratos de crédito rural, existente no início de cada ano dos censos agropecuários. O número 

de agências bancárias públicas foi obtido pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Com o 

valor previsto do número de estabelecimentos com acesso ao crédito em função do número de 

agências bancárias, obteve-se a parcela prevista dos estabelecimentos com acesso ao crédito. 

O apêndice C apresenta esta instrumentação. 

Neste trabalho considera-se a média das variáveis dos estabelecimentos 

agropecuários agregada em nível municipal, em cinco classes de área: 0-5 ha, 5-20 ha, 20-100 

ha, 100-500 ha, 500 e mais ha. Cinco estabelecimentos médios representam os 

estabelecimentos do município, os chamados estabelecimentos representativos.  

O quadro 1 sintetiza a definição das variáveis utilizadas nesta pesquisa e a fonte 

de obtenção das mesmas. 
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Quadro 1 – Construção e fonte de obtenção das variáveis utilizadas para estimar o modelo de fronteira estocástica de produção. 

  Variáveis Fonte Construção 

Produto 
Valor da 

Produção 

Censos agropecuários de 1985, 

1995/96 e 2006. 

Valor da produção de 39 produtos: 13 de produção animal, 13 de 

lavouras permanentes e 13 de lavouras temporárias. 

Fatores de 

Produção 

Área 
Censos agropecuários de 1985, 

1995/96 e 2006 e FGV (1985). 

Lavoura permanente, lavoura temporária, lavoura em descanso, 

pastagens naturais (plantadas, degradadas e não degradadas), terras 

produtivas não utilizadas e matas plantadas. Preços relativos ao valor 

das terras de pastagens. 

Mão de obra 

familiar 

Censos agropecuários de 1985, 

1995/96 e 2006. 

Homens de 14 anos e mais, mulheres de 14 anos e mais e total de 

menos de 14 anos. 

Despesas 
Censos agropecuários de 1985, 

1995/96 e 2006. 

Salários de empregados e integrantes da família, insumos da produção 

vegetal, insumos da produção animal e outras despesas. 

Estoque de 

Capital 

Censos agropecuários de 1985, 

1995/96 e 2006 e Moreira, Helfand e 

Figueiredo (2007). 

Valor das máquinas, valor do efetivo de animais e valor do fluxo das 

lavouras permanentes. 

Variáveis de 

controle dos 

efeitos fixos 

Precipitação 

Center for Climatic Research 

(University of Delaware), 

viabilizada por Willmott e Matsuura 

(2001). 

Desvios da precipitação em relação à média foram separados em 

cinco classes de percentis: 0-20%, 20-40%, 40-50%, 60-70% e 80-

100%. 

Solo 

IBGE (2005) e variáveis do Projeto 

BASIS/ESALQ, viabilizadas por 

Gerd Sparovek (2006). 

Altitude, mecanização potencial, capacidade de drenagem do solo e 

fertilidade do solo. 

Custo de 

Transporte 
IPEA (1980). Custo de transporte da sede municipal até a capital. 
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Continuação. 

  Variáveis Fonte Construção 

 

Assistência 

Técnica 

Censos agropecuários de 1985, 

1995/96 e 2006 e censos 

demográficos de 1980, 1991 e 2000. 

Valor previsto do número de estabelecimentos atendidos por 

assistência técnica em função do número de técnicos agrícolas 

existentes. 

Crédito Rural 
Censos agropecuários de 1985, 

1995/96 e 2006 e BACEN (2015). 

Valor previsto do número de estabelecimentos com acesso ao crédito 

em função do número de agências bancárias públicas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados são exibidos em duas seções. A primeira apresenta as estatísticas 

descritivas das variáveis utilizadas para estimar a fronteira estocástica de produção. Estas 

informações são apresentadas para a região Sudeste, unidades da federação e por tamanho de 

estabelecimento, 0-5 ha, 5-20 ha, 20-100 ha, 100-500 ha e 500 e mais ha.  

A segunda seção apresenta as estimativas do modelo de fronteira estocástica de 

produção, a decomposição do crescimento da PTF para a região Sudeste, para as unidades da 

federação desta macrorregião e para os diferentes tamanhos de estabelecimentos. 

 

4.1 Estatísticas descritivas 

 

A tabela 2 apresenta o número de estabelecimentos e o valor da produção 

agropecuária do Brasil e da região Sudeste. Esta possui 18,6% dos estabelecimentos 

agropecuários e 32,4% do valor da produção do país. 

Com a base de dados1 deste estudo, observou-se para o ano 2006 que entre os 

estabelecimentos agropecuários da região Sudeste, 28,6% é o percentual de estabelecimentos 

de 0-5 ha, estrato que representa 5,1% do valor da produção. Os maiores estabelecimentos, de 

500 e mais ha, totalizaram apenas 1,5% dos estabelecimentos da região, mas detêm 31,4% do 

valor da produção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Esta base de dados foi filtrada por aplicação da cláusula de sigilo (exclui-se os registros com menos de três 

informantes) e para manter um painel balanceado (as informações dos Censos Agropecuários de 1985, 1995/96 e 

2006 devem estar disponíveis para um mesmo registro de município e classe de área). 
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Tabela 2 - Número de estabelecimentos e valor da produção do Brasil e da região Sudeste 

segundo classes de área, 2006. 

  
Estabelecimentos Valor da produção 

  Número  (%) R$ (%) 

     Brasil 4 814 704 100.0 152 976 886 794 100.0 

 
    

Sudeste 893 189 18.6 49 522 094 529 32.4 

 
    

Classes de área na 

região Sudeste  
100.0 

 
100.0 

     
0-5 ha 255 875 28.6 2 549 857 090 5.1 

5-20 ha 287 457 32.2 5 922 077 193 12.0 

20-100 ha 255 239 28.6 11 840 163 096 23.9 

100-500 ha 80 832 9.0 13 660 230 734 27.6 

500 ha e mais 13 786 1.5 15 549 766 416 31.4 

          
Fonte: Censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2012). 

 

A tabela 3 expõe as estatísticas descritivas do produto e dos fatores de produção 

da região Sudeste em 2006 para os diferentes tamanhos de estabelecimentos. Os valores da 

média e da mediana do produto são maiores para a última classe de área, 500 ha e mais. A 

menor mediana do produto está na primeira classe de área, 0-5 ha. Assim, a média e a 

mediana do produto crescem conforme o tamanho do estabelecimento. 

Deve ser ressaltado que as duas últimas classes de área, 100-500 ha e 500 e mais 

ha, compreendem estabelecimentos maiores comparativamente às três primeiras classes, 0-5 

ha, 5-20 ha e 20-100 ha, todavia têm uma importante diferença. A penúltima classe de área 

compreende estabelecimentos que têm entre 100 e 500 ha. Já a última classe de área, 500 e 

mais ha, tem um intervalo aberto e pode abranger estabelecimentos com área muito acima de 

500 ha.  

Em relação ao valor da produção, observa-se que na classe de área 100-500 ha o 

percentil 90% é 16 vezes maior do que o percentil 10%. Já na classe de área 500 e mais ha o 

percentil 90% é 33 vezes maior do que o percentil 10%. Isso corrobora o fato de que nesta 

classe de área podem existir estabelecimentos muito grandes. Enquanto 10% dos 

estabelecimentos desta classe têm um valor da produção de até R$ 322.018, o decil (10%) 
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superior mostra que os estabelecimentos com os maiores valores alcançam R$ 10.500.000 ou 

mais.  

A média da mão de obra é de duas pessoas em todas as classes de área. Tanto o 

estabelecimento representativo da menor classe de área como o estabelecimento da maior 

classe de área exibe a mesma média para mão de obra. A média deste fator de produção não 

aumenta conforme o tamanho do estabelecimento, como no caso dos fatores “despesas” e 

“estoque de capital”. 

Para as despesas, observa-se que 90% dos estabelecimentos da menor classe de 

área, 0-5 ha, direcionam até R$24.047 e 90% dos estabelecimentos da quarta e quinta classe 

de área direcionam um valor 13 vezes e 244 vezes maior. 
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Tabela 3 - Estatísticas descritivas do produto e dos fatores de produção do estabelecimento 

representativo segundo tamanho de estabelecimento, Sudeste, 2006
1
. 

  
N Média Desvio Padrão 10% 50% 90% 

0-5 

      Produto (reais) 1 296 30 769 50 976 4 050 15 676 75 028 

Área (hectares) 1 296 3 1 2 3 4 

Mão de Obra 1 296 2 1 1 2 2 

Despesas (reais) 1 296 15 117 58 770 1 910 6 159 24 047 

Capital (reais) 1 296 18 715 24 260 2 727 13 844 45 625 

 
      

5-20 
      

Produto (reais) 1 332 66 575 162 542 8 284 24 715 123 593 

Área (hectares) 1 332 13 2 10 13 16 

Mão de Obra 1 332 2 0 1 2 2 

Despesas (reais) 1 332 25 228 75 963 3 969 10 592 40 193 

Capital (reais) 1 332 35 509 28 752 5 883 28 881 80 956 

 
      

20-100 
      

Produto (reais) 1 344 111 206 175 507 18 932 58 969 228 246 

Área (hectares) 1 344 51 12 38 48 68 

Mão de Obra 1 344 2 0 1 2 2 

Despesas (reais) 1 344 45 509 89 885 10 989 30 325 78 631 

Capital (reais) 1 344 70 614 48 965 13 599 63 066 136 501 

 
      

100-500 
      

Produto (reais) 1 299 1 052 282 4 077 602 54 257 235 678 885 245 

Área (hectares) 1 299 244 65 170 236 337 

Mão de Obra 1 299 2 1 1 2 3 

Despesas (reais) 1 299 242 541 649 620 39 003 129 727 322 291 

Capital (reais) 1 299 208 994 148 172 48 953 174 827 429 754 

 
      

500 e mais 
      

Produto (reais) 771 4 009 711 4 882 113 322 018 2 027 934 10 500 000 

Área (hectares) 771 2 725 2 224 928 1 934 5 623 

Mão de Obra 771 2 5 1 2 3 

Despesas (reais) 771 2 844 352 8 677 490 199 462 876 322 5 874 784 

Capital (reais) 771 872 438 1 265 972 147 213 454 175 2 070 930 
Fonte: Censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2012). 

Nota: 1. Os dados estão ponderados pela participação no valor da produção.  

 

A tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas do produto e dos fatores de 

produção em 2006 para o estabelecimento representativo da região Sudeste e de seus estados. 
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Os percentis mostram que 10% dos estabelecimentos representativos com os menores valores 

de produção da região Sudeste exibem até R$18.533, e 10% dos estabelecimentos com os 

maiores valores atingem R$4.325.782 ou mais.  

Há destaque para o estado de São Paulo em relação à maior parte dos fatores de 

produção considerados. Este estado tem a maior participação no valor da produção da 

macrorregião Sudeste.  

Rio de Janeiro é a unidade da federação com a menor mediana do valor da 

produção do estabelecimento representativo. Observa-se maior valor para São Paulo, estado 

com maior dispersão nos dados em relação à média. O menor e o maior valor de produção da 

região Sudeste estão no estado de São Paulo.  

A mediana da área do estabelecimento da região Sudeste é 195 hectares. A 

mediana da área é maior para o estabelecimento de São Paulo (262 hectares) e menor para o 

do Rio de Janeiro (42 hectares). Até 10% dos menores estabelecimentos do estado de São 

Paulo possuem 14 hectares, e os 10% maiores têm 4.167 hectares ou mais.  

A média da mão de obra do estabelecimento representativo é semelhante entre os 

estados, varia de 2 a 3 pessoas. O estabelecimento do Espírito Santo tem a maior média para 

mão de obra.  

Para as despesas, os estabelecimentos de Minas Gerais e São Paulo têm as 

maiores medianas. A mediana do estabelecimento representativo do último estado supera a 

mediana do estabelecimento da macrorregião. Nota-se que 10% dos estabelecimentos de São 

Paulo direcionam recursos de até R$17.096 em despesas, e 10% dos estabelecimentos com as 

maiores despesas atingem R$2.318.518. A menor mediana das despesas é a do 

estabelecimento do Rio de Janeiro.  

Os estabelecimentos representativos de Minas Gerais e Espírito Santo têm valores 

semelhantes de mediana para o estoque de capital. Os estabelecimentos com o menor estoque 

de capital da região Sudeste, 10% menores, possuem até R$16.831, e aqueles que detêm o 

maior estoque de capital, 10% maiores, apresentam R$718.987 ou mais. O estabelecimento de 

São Paulo tem a maior mediana e o estabelecimento do Rio de Janeiro a menor mediana de 

estoque de capital.  
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Tabela 4 - Estatísticas descritivas do produto e dos fatores de produção do estabelecimento 

representativo, Sudeste e Unidades da Federação, 2006
1
. 

 

 
N Média Desvio Padrão 10% 50% 90% 

Sudeste 
      

Produto (reais) 6 042 1 452 715 3 761 834 18 533 162 251 4 325 782 

Área (hectares) 6 042 835 1 647 13 195 2 553 

Mão de Obra 6 042 2 3 1 2 3 

Despesas (reais) 6 042 867 854 4 714 628 9 088 79 902 1 601 909 

Capital (reais) 6 042 325 212 750 701 16 831 117 881 718 987 

       
Minas Gerais 

      
Produto (reais) 3 159 638 905 2 448 974 13 583 98 014 1 253 548 

Área (hectares) 3 159 457 790 12 177 1 427 

Mão de Obra 3 159 2 3 1 2 2 

Despesas (reais) 3 159 483 669 4 670 058 6 428 53 736 836 373 

Capital (reais) 3 159 210 302 392 904 9 006 80 057 462 862 

       
Espírito Santo 

      
Produto (reais) 225 412 863 1 180 659 13 770 55 791 792 188 

Área (hectares) 225 502 1 148 13 47 2 431 

Mão de Obra 225 3 1 2 2 3 

Despesas (reais) 225 307 103 1 092 244 5 866 26 047 515 136 

Capital (reais) 225 125 740 139 155 20 508 78 502 309 076 

       
Rio de Janeiro 

      
Produto (reais) 268 94 367 241 491 10 028 31 930 121 938 

Área (hectares) 268 134 238 2 42 276 

Mão de Obra 268 2 0.4 1 2 2 

Despesas (reais) 268 45 070 83 378 4 712 16 801 101 322 

Capital (reais) 268 50 145 68 443 5 883 24 531 119 465 

       
São Paulo 

      
Produto (reais) 2 390 2 292 203 4 627 281 31 926 327 574 6 430 780 

Área (hectares) 2 390 1 212 2 090 14 262 4 167 

Mão de Obra 2 390 2 2 1 2 2 

Despesas (reais) 2 390 1 284 466 5 113 196 17 096 148 232 2 318 518 

Capital (reais) 2 390 455 486 971 233 35 648 172 805 1 049 062 

              
Fonte: Censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2012). 

Nota: 1.  Os dados estão ponderados pela participação no valor da produção.  
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Além do produto e dos fatores de produção, área, mão de obra, despesas e estoque 

de capital, outras variáveis que podem afetar a produtividade são inclusas no modelo de 

fronteira estocástica de produção, como variáveis de precipitação, variáveis de solo, variáveis 

de mercado e de políticas públicas.  

A figura 2 mostra os desvios da média histórica de precipitação para cada estado 

da região Sudeste. Minas Gerais e São Paulo tiveram medianas negativas no primeiro e 

segundo trimestres e medianas positivas no terceiro e quarto trimestres. Espírito Santo exibiu 

mediana do desvio positiva em todos os trimestres, maior incidência de precipitação em 

relação à média no ano 2006. Inversamente, para o Rio de Janeiro nota-se mediana negativa 

em todos os trimestres.  

 

Figura 2 – Distribuição do desvio da média histórica de precipitação das unidades da 

federação da região Sudeste por trimestre, 2006. 

 
Fonte: Center for Climatic Research, University of Delaware (WILLMOTT; MATSUURA, 2001). 

 

O potencial de mecanização é uma das variáveis de solo. A média deste indicador, 

que varia entre zero e dez, é 6,33 na região Sudeste, abaixo da média do Brasil. Os três 

estados que o limitam são Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com medianas de 

6,0, 4,8 e 3,2. A figura 3 mostra a distância da mediana do indicador do estado de São Paulo 

(8,0) e do indicador dos demais estados da região.  



44 
 

A mediana da capacidade de drenagem do solo da região Sudeste é 7,9. Valor 

próximo à mediana nacional. Os estados têm indicadores de capacidade de drenagem do solo 

semelhantes. O indicador de fertilidade do solo tem mediana igual a 4,8 para a região Sudeste, 

menor que a mediana do índice nacional. São Paulo tem a maior mediana (6,1) para este 

índice em comparação com os outros estados da região Sudeste. A altitude desta macrorregião 

tem média superior à do Brasil. Minas Gerais é o estado com maior altitude.  

 

Figura 3 – Distribuição das variáveis de solo por unidades da federação da região Sudeste, 

2006. 

 
Fonte: Projeto BASIS/ESALQ (SPAROVEK, 2006); Sistema Geodésico Brasileiro (IBGE, 2005). 

 

A parcela predita de estabelecimentos que foram atendidos por assistência técnica 

em 2006 é maior para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Os dois estados também têm as 

maiores parcelas preditas de estabelecimentos que tiveram acesso ao crédito (figuras 4 e 5).  
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Figura 4 – Distribuição da variável assistência técnica, unidades da federação da região 

Sudeste, 2006.  

 
Fonte: Censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2012) e censo demográfico demográficos de 2000 (IBGE, 2003).  

 

Figura 5 – Distribuição da variável de crédito, unidades da federação da região Sudeste, 

2006.  

 
Fonte: (BACEN, 2015) e censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2012). 
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4.2 Estimativas do modelo de fronteira estocástica de produção e decomposição do 

crescimento da PTF 

 

Foram estimados dez modelos para a macrorregião Sudeste e para cada tamanho 

de estabelecimento. O modelo 1 é o mais simples e o modelo 10 possui além dos fatores de 

produção, o controle de Mundlak e variáveis que podem afetar o crescimento da 

produtividade. Tem-se a produção e os fatores de produção área, mão de obra familiar, 

despesas e estoque de capital. T é o tempo que permite identificar a mudança tecnológica.  

As demais variáveis foram inseridas para captar primeiramente características 

locais, como efeitos climáticos e efeitos de solo, e posteriormente características 

intermediárias, como características de mercado e de políticas públicas.  

O coeficiente dos fatores de produção que mais variou entre os modelos foi o da 

variável área, 0,168 a 0,653. Os demais coeficientes pouco variaram relativamente, como o da 

mão de obra, que esteve entre -0,042 e -0,095, das despesas entre 0,474 e 0,627, e do estoque 

de capital entre 0,124 e 0,180.  

A tabela 5 mostra que para a região Sudeste no período todo, 1985-2006, o 

retorno à escala é menor do que 1 (0,850), o que indica retorno decrescente à escala. A 

elasticidade da mão de obra é negativa. A variável de despesas tem a maior elasticidade. A 

área e o capital também têm elasticidades positivas, mas não contribuem tanto para o 

crescimento do produto com as despesas. 

 

Tabela 5 – Elasticidades do modelo (1) de fronteira estocástica de produção para a 

macrorregião Sudeste, 1985-2006. 

Fatores de Produção Área Mão de obra  Despesas Capital Total 

Coeficientes
1
 0.168 -0.095 0.627 0.150 0.850 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: 1.  Os dados foram ponderados pela participação no valor da produção. 

 

Os coeficientes do modelo 1 são significativos ao nível de 1% (tabela 6). O 

aumento da área leva ao aumento de 0,168% do produto. O aumento da mão de obra contribui 

para a redução de -0,095% do produto. O maior coeficiente entre os fatores de produção, da 

variável “despesas”, mostra que o crescimento desta gera um crescimento no produto de 

0,627%. O aumento no estoque de capital também contribui para o aumento do produto, mas 

em menor proporção, 0,150%.  
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Dados dos censos agropecuários mostram que em 1985 o número de pessoal 

ocupado no Brasil era 23.394.919 e em 2006 o número caiu para 16.568.205. A mão de obra 

contratada tem menor participação do que a mão obra familiar no total de pessoas ocupadas 

na agricultura no Brasil. Conforme Bragagnolo e Barros (2015), a mão de obra familiar 

representou entre 70% e 80% do pessoal ocupado na agricultura no período de 1970 a 2006.  

Gasques et al. (2014) observaram para o Brasil reduções da área e, de forma mais 

intensa, da mão de obra, e aumento no uso de insumos como máquinas e fertilizantes. Este 

último grupo está associado às variáveis “estoque de capital” e “despesas” utilizadas neste 

trabalho.  

Com dados dos censos agropecuários de 1985, 1995/96 e 2006, nota-se um 

aumento de 20% no número de tratores entre 1985 e 1996, e um aumento de apenas 2% entre 

1996 e 2006. Quando se considera a potência dos tratores, embora os de menor potência 

representem a maior parcela dos tratores utilizados no Brasil, observa-se tendência de 

substituição de tratores de menos de 100 cavalos (cv) por tratores de 100 cv e mais no 

subperíodo 1996-2006, figura 6. 

 

Figura 6 - Número de tratores segundo a potência, Brasil, 1985, 1996 e 2006. 

 

Fonte: Censos agropecuários de 1985, 1995/96 e 2006 (IBGE, 1991; IBGE, 1998; IBGE, 2012). 
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A região Sudeste exibiu comportamento semelhante ao do país em relação ao uso 

de tratores segundo a potência. No subperíodo 1996-2006 o número de tratores de menor 

potência caiu -23% e o número dos tratores de maior potência cresceu 88%. 

No modelo 2 há controle por unidade da federação, estimativas presentes na 

tabela 6. O controle de Mundlak é inserido no modelo 3. As variáveis de precipitação para 

cada classe de percentil e trimestre são inseridas no modelo 4. As cinco classes de percentis 

são identificadas pelos números 1, 2, 4 e 5. A terceira classe foi retirada para evitar a 

multicolinearidade perfeita.  

A partir de dados do censo agropecuário de 2006, observa-se que apenas 2,9% da 

área total da região Sudeste é irrigada, o que mostra importância do nível de precipitação. 

Minas Gerais tem o menor percentual de área irrigada, 1,6%. Rio de Janeiro, São Paulo e 

Espírito Santo têm 4,0%, 4,6% e 7,4% de área irrigada.  

Variáveis de precipitação foram utilizadas por Lachaud, Bravo-Ureta e Ludena 

(2015) por afetarem o nível de produtividade. Conforme estes autores, variações no clima 

podem reduzir a produtividade em no mínimo 2% entre 2013 e 2040.  

As variáveis de solo, que podem afetar a fertilidade e a produtividade, como 

potencial de mecanização, capacidade de drenagem do solo, fertilidade do solo e altitude 

foram adicionadas posteriormente. Vicente (2004), com foco no nível de eficiência dos 

estados do Brasil, utilizou variáveis de clima e solo, variáveis que buscam captar efeitos 

semelhantes aos que esta pesquisa buscou controlar.  

Após a inserção de variáveis de características locais, climáticas e naturais, tem-se 

a inserção de variável de mercado, custo de transporte da sede municipal até a capital. Em um 

estudo sobre diferentes produtividades no Brasil realizado por Moreira, Helfand e Figueiredo 

(2007), uma variável de custo de transporte esteve presente entre as demais variáveis que 

buscavam controlar efeitos sobre a medida de produtividade.  

Conforme estes autores, a variável de custo de transporte pode ajudar a explicar 

parte das diferenças de produtividade existentes entre os produtores e a captar custos de 

transação que afetam os preços dos produtos de diferentes municípios. 

Por fim foram adicionadas variáveis de políticas públicas: assistência técnica e 

crédito. Esta foi significativa ao nível de 1%. Autores como Magalhães et al. (2011) 

utilizaram variáveis de políticas (assistência técnica e crédito) em um estudo sobre eficiência. 

Segundo os autores, o crédito, que possibilita acesso aos fatores de produção, e a assistência 

técnica podem contribuir para a redução da ineficiência dos produtores estudados. 
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Tabela 6 – Modelos
1
 de fronteira estocástica de produção para a macrorregião Sudeste. 

 
CD CD i.UF CD CRE 

CD CRE 

+ Clima 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

CD CRE 

+ Clima 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

+ Política 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Produto 
     

     

Área 0.168 0.190 0.653 0.552 0.559 0.552 0.559 0.544 0.551 0.551 

 (29.24)** (32.04)** (26.84)** (22.99)** (23.30)** (22.99)** (23.29)** (22.59)** (22.90)** (22.90)** 

Mão de obra  -0.095 -0.068 -0.042 -0.068 -0.067 -0.068 -0.068 -0.067 -0.067 -0.067 
 (5.67)** (3.97)** (2.04)* (3.42)** (3.41)** (3.42)** (3.42)** (3.39)** (3.38)** (3.39)** 

Despesas 0.627 0.614 0.474 0.498 0.498 0.499 0.498 0.500 0.500 0.500 

 (81.13)** (79.15)** (42.21)** (45.79)** (45.88)** (45.84)** (45.88)** (45.97)** (46.06)** (46.06)** 

Capital 0.150 0.124 0.155 0.180 0.177 0.180 0.177 0.179 0.176 0.176 

 (17.37)** (13.99)** (11.16)** (13.46)** (13.25)** (13.43)** (13.23)** (13.35)** (13.14)** (13.13)** 

Tempo 0.046 0.045 0.050 0.094 0.095 0.094 0.095 0.095 0.096 0.096 

 (30.21)** (29.03)** (31.36)** (42.04)** (42.25)** (41.93)** (42.05)** (41.75)** (41.97)** (41.81)** 

           

Área_média   -0.547 -0.406 -0.414 -0.398 -0.409 -0.395 -0.403 -0.399 

   (21.85)** (16.50)** (16.87)** (16.12)** (16.59)** (15.97)** (16.32)** (16.11)** 

Mão de 

obra_média  
  -0.102 0.007 -0.011 0.009 -0.005 0.017 -0.002 0.002 

   (2.96)** (0.21) (0.33) (0.29) (0.16) (0.50) (0.07) (0.07) 

Despesas_média   0.249 0.215 0.215 0.208 0.211 0.209 0.209 0.206 

   (16.29)** (14.73)** (14.75)** (14.16)** (14.36)** (14.29)** (14.30)** (13.98)** 

Capital_média   -0.042 -0.111 -0.101 -0.110 -0.102 -0.110 -0.100 -0.101 

   (2.36)* (6.50)** (5.91)** (6.50)** (5.97)** (6.49)** (5.89)** (5.94)** 

           

ES  0.035         

  (1.42)         
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Continuação. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RJ  0.042         

  (1.33)         

SP  0.172         

  (13.14)**         

 
  

   
     

1.pp_jan-mar   
 

0.025 0.005 0.035 0.011 0.026 0.007 0.012 
   

 
(0.99) (0.18) (1.40) (0.42) (1.03) (0.28) (0.48) 

2.pp_jan-mar   
 

-0.063 -0.073 -0.060 -0.071 -0.065 -0.074 -0.072 

   
 

(4.41)** (5.00)** (4.17)** (4.89)** (4.54)** (5.06)** (4.97)** 

4.pp_jan-mar   
 

-0.080 -0.083 -0.079 -0.083 -0.077 -0.081 -0.080 

   
 

(5.17)** (5.40)** (5.12)** (5.35)** (4.98)** (5.22)** (5.18)** 

5.pp_jan-mar   
 

0.110 0.105 0.110 0.106 0.110 0.104 0.105 

   
 

(5.71)** (5.43)** (5.72)** (5.49)** (5.71)** (5.41)** (5.46)** 

1.pp_abr-jun   
 

0.175 0.168 0.178 0.170 0.173 0.166 0.168 

   
 

(12.90)** (12.36)** (13.11)** (12.48)** (12.68)** (12.16)** (12.27)** 

2.pp_abr-jun   
 

0.055 0.047 0.054 0.047 0.059 0.051 0.050 

   
 

(4.43)** (3.80)** (4.32)** (3.78)** (4.70)** (4.05)** (4.03)** 

4.pp_abr-jun   
 

-0.022 -0.026 -0.025 -0.027 -0.021 -0.026 -0.027 

   
 

(1.17) (1.42) (1.37) (1.47) (1.12) (1.39) (1.44) 

5.pp_abr-jun   
 

-0.131 -0.123 -0.130 -0.124 -0.126 -0.119 -0.119 

   
 

(3.57)** (3.36)** (3.55)** (3.38)** (3.45)** (3.24)** (3.26)** 

1.pp_jul-set   
 

-0.424 -0.376 -0.417 -0.374 -0.423 -0.376 -0.374 

   
 

(9.22)** (8.05)** (9.06)** (8.01)** (9.21)** (8.08)** (8.03)** 

2.pp_jul-set   
 

-0.170 -0.148 -0.171 -0.149 -0.164 -0.143 -0.144 

   
 

(10.81)** (9.25)** (10.88)** (9.32)** (10.45)** (8.95)** (9.01)** 

4.pp_jul-set   
 

0.161 0.189 0.156 0.185 0.157 0.184 0.180 

   
 

(12.97)** (14.57)** (12.50)** (14.15)** (12.63)** (14.16)** (13.80)** 

5.pp_jul-set   
 

-0.002 0.027 -0.004 0.024 -0.004 0.024 0.022 

   
 

(0.07) (0.97) (0.16) (0.87) (0.15) (0.85) (0.78) 

1.pp_out-dez   
 

0.481 0.486 0.481 0.486 0.471 0.476 0.476 
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Continuação. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   
 

(21.73)** (21.91)** (21.76)** (21.92)** (21.19)** (21.37)** (21.38)** 

2.pp_out-dez   
 

0.228 0.232 0.232 0.233 0.221 0.226 0.227 

   
 

(12.30)** (12.40)** (12.51)** (12.46)** (11.94)** (12.08)** (12.14)** 

4.pp_out-dez   
 

0.037 0.036 0.038 0.036 0.035 0.033 0.034 

   
 

(2.83)** (2.71)** (2.90)** (2.79)** (2.69)** (2.54)* (2.61)** 

5.pp_out-dez   
 

0.073 0.053 0.071 0.054 0.071 0.050 0.052 

   
 

(3.71)** (2.64)** (3.60)** (2.71)** (3.64)** (2.54)* (2.60)** 

           

Potencial de 

Mecanização 
   

 
-0.009  -0.007  -0.009 -0.008 

    
 

(3.42)**  (2.59)**  (3.65)** (2.87)** 

Capacidade de 

Drenagem 
   

 
0.004  0.005  0.003 0.004 

    
 

(0.78)  (0.89)  (0.52) (0.64) 

Fertilidade    
 

0.006  0.007  0.005 0.006 

    
 

(1.76)  (2.00)*  (1.54) (1.75) 

Altitude    
 

-0.056  -0.053  -0.054 -0.052 

    
 

(6.99)**  (6.62)**  (6.86)** (6.53)** 

           

Custo até a 

Capital 
    

 
-0.027 -0.017   -0.015 

     
 

(3.77)** (2.31)*   (2.02)* 

           

Assistência 

Técnica 
       0.002 0.004 0.002 

        (0.16) (0.26) (0.11) 

Crédito        0.313 0.306 0.301 

        (4.48)** (4.38)** (4.30)** 
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Continuação. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_cons 2.489 2.669 2.186 1.963 2.224 2.159 2.322 1.978 2.250 2.334 

 (42.10)** (43.99)** (32.17)** (28.17)** (24.81)** (24.81)** (23.40)** (28.19)** (24.87)** (23.45)** 

lnsigma2 -0.723 -0.748 -0.784 -0.645 -0.644 -0.645 -0.645 -0.638 -0.637 -0.638 

 (44.55)** (45.88)** (50.19)** (36.49)** (36.35)** (36.50)** (36.39)** (35.85)** (35.71)** (35.74)** 

ilgtgamma -0.728 -0.811 -0.828 -0.032 -0.019 -0.032 -0.022 -0.010 0.003 0.001 

 (12.31)** (12.94)** (13.62)** (0.73) (0.43) (0.74) (0.50) (0.23) (0.08) (0.01) 

mu 1.139 1.061 1.156 1.696 1.706 1.686 1.697 1.714 1.724 1.716 

 (23.97)** (21.93)** (23.27)** (34.30)** (34.36)** (34.21)** (34.17)** (34.43)** (34.50)** (34.32)** 

  -0.048 -0.048 -0.044 -0.079 -0.080 -0.079 -0.080 -0.080 -0.081 -0.082 

 (26.31)** (24.80)** (24.80)** (36.71)** (36.97)** (36.66)** (36.87)** (36.69)** (36.95)** (36.87)** 

Sigma2 0.485 0.473 0.456 0.525 0.525 0.524 0.525 0.528 0.529 0.528 

γ 0.326 0.308 0.304 0.492 0.495 0.492 0.495 0.498 0.501 0.500 

Sigma_U 0.397 0.382 0.372 0.508 0.510 0.508 0.509 0.513 0.515 0.514 

Sigma_V 0.572 0.573 0.564 0.516 0.515 0.516 0.515 0.515 0.514 0.514 

L1 
-15,725 -15,637 -15,411 -14,722 -14,688 -14,715 -14,685 -14,710 -14,677 -14,675 

Converged 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N 18,126 18,126 18,126 18,126 18,126 18,126 18,126 18,126 18,126 18,126 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

Notas:  1. Os dados foram ponderados pela participação no valor da produção.  

2. *p<0,05; **p<0,01 
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A tabela 7 expõe o crescimento da PTF da região Sudeste por tamanho de 

estabelecimentos conforme os dez diferentes modelos estimados. O primeiro modelo é o mais 

simples e o último é o mais completo. Primeiramente foi estimado um modelo somente com 

os fatores de produção como variáveis independentes. Em seguida inseriu-se o controle por 

unidade da federação. O ajuste de Mundlak foi incorporado no modelo seguinte. Variáveis 

associadas ao clima, ao solo, a características de mercado e a políticas públicas foram 

adicionadas nos modelos posteriores. 

O modelo 1, o mais simples, tem como variáveis independentes apenas os fatores 

de produção (área, mão de obra, despesas e estoque de capital). O modelo 2 tem, além dos 

fatores de produção, controle por unidade da federação, que considera a heterogeneidade 

existente entre os estados da região Sudeste. Observa-se pouca diferença entre as estimativas 

de crescimento da PTF resultantes desses dois modelos, representados pela cor roxa na figura 

7. 

O modelo 3 considerou a correlação entre a heterogeneidade não observada e as  

variáveis independentes com a inclusão do ajuste de Mundlak para os efeitos fixos. Este 

ajuste aparentemente tem controle relevante sobre a estimativa de crescimento da PTF nos 

tamanhos 5-20 ha e 20-100 ha. As medidas de crescimento da PTF para estas classes de área 

derivadas deste modelo, representado pela cor verde na figura 7, foram 47% e 53% maiores 

do que as medidas de crescimento derivadas do modelo 2. 

Buscou-se retirar da medida de crescimento da PTF resultante dos modelos 4, 5, 6 

e 7 os efeitos de clima e solo (características locais) e custo de transporte (característica de 

mercado). Assim, no modelo 4 foram inseridas somente as variáveis de clima (desvios da 

média de precipitação), que causaram diferença expressiva na medida de crescimento da PTF 

comparativamente à medida derivada dos modelos anteriores.  

As variáveis de solo (altitude, mecanização potencial, capacidade de drenagem do 

solo e fertilidade do solo) foram adicionadas no modelo 5. A inclusão destas não foi relevante 

como a inclusão das variáveis de clima. A medida de crescimento da PTF foi semelhante à 

medida obtida pelo modelo 4.  

Desta forma, no modelo 6 foram mantidas as variáveis de clima e foi adicionada a 

variável de custo de transporte da sede municipal até a capital. A situação observada para o 

modelo 5 foi a mesma para o modelo 6. A medida de crescimento da PTF resultante do 

modelo 6 foi muito próxima à medida resultante do modelo 4.  
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No modelo 7 foram mantidas todas as variáveis anteriores, clima, solo e custo de 

transporte. Para este conjunto de modelos observou-se que a introdução das variáveis de solo 

e de custo de transporte até a capital não foi relevante como a inclusão das variáveis de clima. 

Esses modelos, representados pela cor azul na figura 7, fornecem estimativas próximas de 

crescimento da PTF. Na figura nota-se pouca variação entre os modelos em decorrência da 

adição dessas variáveis.  

Assunção e Chein (2016) mostraram a importância do clima para a produção 

agrícola. Conforme estes autores, períodos de anomalias climáticas podem reduzir a 

produtividade agrícola e elevar o grau de heterogeneidade existente entre os estados 

brasileiros. Por exemplo, para a região Sudeste estes autores estimaram que uma redução de -

0,77% na precipitação média e um aumento de 6,86% na temperatura média provocariam uma 

redução de mais de 16% na produtividade agrícola.  

Nos modelos 8, 9 e 10 foram adicionadas as variáveis de políticas públicas 

(assistência técnica e crédito). No modelo 8 foram mantidas as variáveis de clima e foram 

adicionadas as variáveis de políticas. No modelo 9 foram mantidas as variáveis de clima, solo 

e políticas. E no modelo 10, o mais completo, foram mantidas todas as variáveis, clima, solo, 

custo de transporte e políticas. 

Estes últimos modelos, representados pela cor laranja na figura 7, têm em comum 

o efeito diferencial das políticas para os estabelecimentos de 100-500 ha, os quais tiveram 

estimativas de crescimento da PTF menores do que as estimativas de crescimento da PTF 

derivadas dos modelos anteriores (4, 5, 6 e 7). Esta classe de área (100-500 ha) pode não ter 

um direcionamento de políticas apropriado como os estabelecimentos maiores têm. 

O modelo 4 que tem a adição da variável de clima (desvios da média de 

precipitação) e o modelo 10 que tem todas as variáveis (clima, solo, custo de transporte e 

políticas) foram estimados com controle apenas por unidade da federação antes de serem 

estimados com o controle de Mundlak.  

As estimativas derivadas dos modelos 4 e 10 com controle apenas por unidade da 

federação apresentaram pouca variação em relação às estimativas derivadas dos modelos com 

controle de Mundlak, exceto para a classe de área 0-5 ha. Nesta as estimativas com controle 

de Mundlak apresentaram variação de mais de 30%, o que mostra o alto grau de 

heterogeneidade presente entre os estabelecimentos desta classe de área. O crescimento da 

PTF conforme diferentes modelos, com controle apenas por unidade da federação, consta no 

apêndice D. 
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A medida de crescimento da PTF da região Sudeste sofre alterações conforme a 

adição de variáveis, que buscam controlar primeiro efeitos locais e posteriormente efeitos 

intermediários. O comportamento do crescimento da PTF segundo tamanho de 

estabelecimentos é semelhante entre os modelos. Observa-se maior crescimento da PTF para 

os maiores estabelecimentos, como na figura 7. 
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Tabela 7 - Crescimento da produtividade total dos fatores da região Sudeste por tamanho de estabelecimentos segundo diferentes modelos
1
, 

1985-2006 (em %). 

 
CD CD i.UF

2
 CD CRE

3
 

CD CRE 

+ Clima 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

CD CRE 

+ Clima 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

+ Política 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0-5 0.69 0.62 0.43 0.74 0.77 0.76 0.79 0.76 0.79 0.80 

5-20 0.80 0.78 1.15 2.12 2.25 2.13 2.25 2.15 2.28 2.28 

20-100 0.81 0.84 1.28 2.46 2.53 2.47 2.53 2.45 2.51 2.50 

100-500 1.62 1.64 1.71 3.40 3.43 3.41 3.44 2.95 2.96 2.96 

500+ 1.87 2.02 2.15 2.74 2.73 2.75 2.73 2.77 2.79 2.81 

           
Sudeste 1.37 1.45 1.85 3.11 3.16 3.10 3.16 3.07 3.12 3.12 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Notas:  1. Os modelos foram ponderados pela participação no valor da produção. 

2.  Modelo com controle apenas por unidade da federação, que considera a heterogeneidade existente entre os estados. 

3. Modelo com ajuste de Mundlak (correlated random effects), que busca controlar efeitos fixos. Considera a correlação entre a heterogeneidade não observada e as 

variáveis independentes. O ajuste de Mundlak dispensa o controle por unidade da federação. 



57 
 

Figura 7 - Crescimento da PTF da região Sudeste por tamanho de estabelecimentos segundo 

diferentes modelos, 1985-2006. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Helfand, Magalhães e Rada (2015) estimaram um crescimento da PTF para a 

região Sudeste de 1,52% entre 1985 e 2006, devido à mudança tecnológica de 4,25% e 

mudança na eficiência técnica de -2,73%. Estas medidas estão mais próximas do modelo 2, o 

qual considera somente os fatores de produção e o controle por unidades da federação.  

O modelo 10 para a macrorregião e para cada tamanho de estabelecimento, por ter 

controle de Mundlak e variáveis de características de clima, solo, custo de transporte e 

políticas, foi tido como base para a obtenção dos resultados apresentados a seguir. Observa-se 

pelo modelo estimado para a macrorregião que a ineficiência aumentou com o tempo na 

região Sudeste ( <0). O modelo 10 estimado para cada tamanho de estabelecimento, assim 

como os demais modelos estimados por tamanho de estabelecimento estão no apêndice E.  

A tabela 8 apresenta o crescimento médio anual do produto e dos fatores de 

produção, calculado a partir da média do valor agregado da macrorregião, e a decomposição 

do crescimento médio anual da PTF para a região Sudeste e para os diferentes tamanhos de 

estabelecimentos.  

As despesas cresceram à taxa de 3,98% ao ano entre 1985-2006, fator de 

produção com maior percentual. O estoque de capital cresceu 0,23% ao ano. A área e a mão 

de obra tiveram taxas negativas de crescimento, -0,77% e -1,30% (tabela 8). 
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A redução da mão de obra e da área verificada, assim como o aumento das 

despesas e do estoque de capital na região Sudeste, relaciona-se ao maior uso na produção 

agrícola de insumos, como fertilizantes e inseticidas, e tratores apontado por Vicente, 

Anefalos e Caser (2001).  

A maior disponibilidade de crédito com juros subsidiados ao final da década de 

1970 favoreceu a compra de insumos e máquinas para a agricultura (COELHO, 2001). A 

tecnologia disponibilizada poupou mão de obra. O aumento da produtividade da mão de obra 

entre 1985 e 1996 levou à redução do pessoal ocupado na agricultura (BRAGAGNOLO; 

BARROS, 2015).   

O crescimento do produto da região Sudeste foi maior do que o crescimento dos 

insumos (tabela 8). O crescimento médio anual da PTF entre 1985-2006 desta macrorregião 

foi de 3,12%. A mudança tecnológica foi o principal componente responsável pelo 

crescimento da PTF. A eficiência técnica sofreu redução e limitou o crescimento da PTF da 

região Sudeste.  

Bragagnolo, Spolador e Barros (2010) também verificaram que para os estados da 

região Sudeste, a mudança tecnológica é a principal fonte promotora do crescimento da PTF, 

a eficiência técnica limita este crescimento (por ser negativa) e a eficiência de escala, embora 

positiva, apresenta uma baixa contribuição. Estes autores incluíram a mudança na eficiência 

alocativa entre os componentes do crescimento da PTF. 

A mudança tecnológica apontada nos resultados é derivada do processo de 

transformação da agricultura. A maior integração desta com outros setores, o acesso a 

insumos, o investimento em pesquisa e as tecnologias resultantes dessas pesquisas 

contribuíram para o aumento de produtividade (SILVA, 1998; TEIXEIRA; CLEMENTE; 

BRAGA, 2013). 

Outros autores como Trindade e Fulginiti (2015), Rada e Valdes (2012), Rada e 

Buccola (2012) e Moreira et al. (2012), realizaram a decomposição do crescimento da 

produtividade para outras regiões e setores e também identificaram a mudança tecnológica 

como a principal fonte do crescimento.Vicente (2004) apontou a existência de ineficiência no 

Brasil e o progresso tecnológico como principal fonte de ganhos de produtividade na região 

Sudeste.  

A mudança na eficiência técnica, que pode ocorrer devido a uma melhora no nível 

de educação conforme Moreira e Bravo-Ureta (2010), foi negativa entre 1985-2006. Segundo 

Vieira Filho (2014), além da disponibilidade de tecnologias, é necessário que os produtores 
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tenham acesso e habilidade para empregá-las. Conforme este autor, a assistência técnica pode 

contribuir para a inclusão de produtores ao processo de adoção de tecnologias.  

O nível de educação de alguns produtores pode limitar o crescimento da 

produtividade (VIEIRA FILHO, 2010). Dados do censo agropecuário de 2006 mostraram que 

11% das pessoas que dirigem os estabelecimentos não sabem ler e escrever. Políticas 

direcionadas à educação podem melhorar a eficiência técnica e, consequentemente, contribuir 

para um maior crescimento da PTF. 

Rada e Buccola (2012) mencionaram o investimento em educação como forma de 

reduzir a diferença de produtividade entre os produtores mais eficientes e os produtores 

médios. Aqueles mais eficientes adotam mais rapidamente as novas tecnologias. 

O crescimento da PTF estimado entre 1985-2006 para a região Sudeste neste 

trabalho (3,12%) difere das estimativas encontradas por Ávila, Romano e Garagorry (2010) e 

Ávila, Garagorry e Cardoso (2013). Estes estimaram um crescimento de 2,67% entre 1975 e 

2006, e Ávila, Romano e Garagorry (2010) um crescimento de 2,77% entre 1970 e 1995. Os 

autores utilizaram índices para obter essas medidas.  

Como esta pesquisa não utiliza medidas agregadas de produtos e de insumos, mas 

medidas condicionadas e um nível mais desagregado para análise (o estabelecimento 

representativo), parte das diferenças em relação a alguns trabalhos já realizados pode ser 

justificada.  

Quando se considera o crescimento da PTF segundo tamanho de 

estabelecimentos, nota-se que as duas últimas classes de área, 100-500 ha e 500 e mais ha, 

têm maior crescimento de PTF do que as três primeiras classes, 0-5 ha, 5-20 ha e 20-100 ha 

(tabela 8). Estas representam 89% dos estabelecimentos e 41% do valor da produção da 

região Sudeste, conforme a tabela 2 apresentada na seção 4.1.  

Entre 1985-2006, os menores estabelecimentos, 0-5 ha, tiveram o menor 

crescimento médio anual da PTF, 0,80%. Os estabelecimentos da penúltima classe de área, 

100-500 ha, alcançaram o maior crescimento da PTF, 2,96%. Estes representaram em 2006, 

conforme a tabela 2 da seção 4.1, 27,6% do valor da produção da macrorregião, e os menores 

estabelecimentos representaram apenas 5,1% do valor da produção. 

A média do valor da produção, das despesas e do estoque de capital aumenta com 

o tamanho do estabelecimento (estatísticas apresentadas na tabela 3 da seção 4.1). Desse 

modo, os estabelecimentos da primeira classe de área, 0-5 ha, que tiveram menores médias de 

produto e de alguns fatores de produção, também tiveram o menor crescimento da PTF. 
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A última classe de área, 500 e mais ha, que tem a maior média do produto, das 

despesas e do estoque de capital, não a foi a classe com o maior crescimento da PTF. A 

penúltima classe de área, 100-500 ha, alcançou o maior percentual de crescimento médio 

anual da PTF.  

As classes de área que alcançaram o maior crescimento de PTF, 100-500 ha e 500 

e mais ha, foram as classes de área com maior crescimento do produto (tabela 8). A área 

sofreu queda entre 1985 e 2006 em quase todas as classes de área, exceto na última classe, 

500 e mais ha. No mesmo período a mão de obra sofreu redução entre os distintos tamanhos 

de estabelecimentos, exceto para o tamanho 0-5 ha. Este fator de produção é o que menos 

contribui para o crescimento do produto (como visto na tabela 6). 

O fator de produção que mais contribui para o crescimento do produto e que mais 

cresceu em todas as classes de área, associado às despesas, cresceu de forma mais rápida na 

classe de área 500 e mais ha. O último fator de produção, estoque de capital, cresceu mais 

rápido para os menores estabelecimentos. Os maiores estabelecimentos apresentaram baixo 

crescimento para este fator de produção. 

Helfand, Magalhães e Rada (2015) identificaram melhor desempenho em relação 

ao crescimento da PTF no Brasil para os menores e maiores estabelecimentos. Conforme os 

autores, na região Sudeste os maiores estabelecimentos também exibiram o maior crescimento 

da PTF, porém, de forma diferente deste trabalho, os estabelecimentos com o menor 

crescimento foram aqueles entre 100-500 ha. 

 Alguns autores não estimaram a relação entre crescimento da PTF e tamanho de 

estabelecimento, mas entre PTF e tamanho do estabelecimento, como Helfand e Levine 

(2004). Estes encontraram uma relação em forma de U para a região Centro-Oeste do Brasil. 

É provável, conforme os autores, que a relação inversa entre produtividade e tamanho de 

estabelecimento ocorra quando a produtividade parcial da terra é considerada. O uso da PTF 

permite a obtenção de resultados diferentes, como o encontrado pelos autores. 

Para a região Sudeste em 1995/96, a relação encontrada por Moreira, Helfand e 

Figueiredo (2007) entre PTF e tamanho de estabelecimento foi direta. Entretanto, essa relação 

refere-se a produtores não familiares e com alto uso de insumos.  

Segundo Moreira, Helfand e Figueiredo (2007), regiões menos desenvolvidas e 

com menor uso de insumos tendem a exibir uma relação inversa entre PTF e tamanho de 

estabelecimento, enquanto regiões mais desenvolvidas e com alto uso de insumos tendem a 

exibir uma relação direta ou em forma de U entre PTF e tamanho de estabelecimento.  
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Conforme Vicente (2002), no estado de São Paulo a produtividade da terra 

relacionou-se inversamente com o tamanho do estabelecimento, possibilidade destacada por 

Helfand e Levine (2004), e a produtividade das despesas diretamente com o tamanho do 

estabelecimento.  

Carrer e Souza Filho (2016), embora tratem especificamente de produções de 

laranja no estado de São Paulo, destacaram que menores produções têm menores custos de 

gerenciamento. Entretanto, segundo Alves, Santana e Contini (2016), pequenas propriedades 

sofrem restrições não existentes para os maiores estabelecimentos. Estes têm acesso mais fácil 

a recursos, insumos e mercados, o que pode estar associado ao maior crescimento da PTF das 

últimas classes de área encontrado nesta pesquisa. 

Gomes e Ferreira Filho (2007) estudaram produções de leite de três estados 

brasileiros. A maior parte das produções pode conseguir economias de escala e reduzir o 

custo médio. Os autores apontaram a maior dificuldade de acesso a insumos para as pequenas 

produções como impedimento à expansão da produção e a economias de escala. 

Além disso, segundo Ciprandi e Fert Neto (1996), os grandes produtores foram 

beneficiados de forma mais intensa do que os pequenos produtores durante o processo de 

modernização da agricultura.  

Observa-se a decomposição do crescimento da PTF entre as diferentes classes de 

área pela tabela 8. A mudança tecnológica entre 1985-2006 ocorreu em todas as classes de 

área, porém foi maior para os estabelecimentos que têm entre 100-500 ha, o que explica o 

maior crescimento da PTF para esta classe de área.  

A eficiência técnica, que conforme Key, McBride e Mosheim (2008) é definida 

pela capacidade da firma de alcançar a máxima produção com uma combinação de insumos, 

foi reduzida entre 1985 e 2006 em todas as classes de área na região Sudeste. A última classe 

de área, que compreende os maiores estabelecimentos, teve a menor perda de eficiência 

técnica, -2,87%.  
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Tabela 8 – Crescimento do produto e dos fatores de produção e decomposição do crescimento da PTF entre 1985-2006 segundo tamanho de 

estabelecimentos (em %). 

 
Produto Área 

Mão de 

Obra 
Despesas Capital 

Crescimento 

da PTF 

Mudança 

Tecnológica 

Mudança na 

Eficiência 

Técnica 

 
        

Sudeste 4.40 -0.77 -1.30 3.98 0.23 3.12 9.55 -6.43 

 
        

Classes de 

Área         

0-5 ha 2.78 -0.29 0.23 1.26 2.97 0.80 5.16 -4.36 

5-20 ha 3.89 -0.72 -0.45 3.50 2.17 2.28 7.94 -5.66 

20-100 ha 2.05 -1.82 -1.82 1.88 0.09 2.50 7.35 -4.84 

100-500 ha 4.79 -1.89 -2.10 3.31 -0.10 2.96 12.00 -9.06 

500 e mais ha 5.20 0.00 -1.06 5.03 0.05 2.81 5.68 -2.87 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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A figura 8 permite observar a distribuição do crescimento da PTF segundo 

tamanho de estabelecimentos. Na mediana (percentil 50%) o crescimento da PTF apresenta 

uma relação direta com o tamanho do estabelecimento: menor crescimento da PTF para a 

classe 0-5 ha e maior crescimento da PTF para a classe 500 e mais ha.  

A classe de área 0-5 ha (representada pela cor vermelha) tem o menor crescimento 

da PTF em relação a todas as outras classes. Na média, a PTF dos estabelecimentos de 5-20 

ha e 20-100 ha (representados pelas cores amarela e verde) cresce menos do que a PTF dos 

estabelecimentos maiores, 100-500 ha e 500 e mais ha. A tabela com a distribuição do 

crescimento da PTF está no apêndice F. 

O crescimento da PTF de 70% dos estabelecimentos da classe de área 500 e mais 

ha é maior do que o crescimento da PTF das demais classes de área. Entretanto, o crescimento 

da PTF de 30% desses estabelecimentos grandes está abaixo do crescimento da PTF das 

classes 5-20 ha, 20-100 ha e 100-500 ha. Dessa forma a última classe de área, 500 e mais ha, 

não alcança o maior crescimento da PTF. Observa-se dominância da penúltima classe de área, 

100-500 ha.  O crescimento da PTF de 30% desta classe é superior ao crescimento da PTF das 

demais classes.  

 

 Figura 8 - Função de distribuição acumulada para o crescimento anual da PTF entre 1985-

2006 segundo tamanho de estabelecimentos. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Deve ser lembrado que a penúltima classe de área compreende estabelecimentos 

que têm entre 100 e 500 ha. Já a última classe de área compreende estabelecimentos que têm 

500 ha e mais. Dessa forma, esta classe pode abranger estabelecimento extremamente grande, 

com área muito acima de 500 ha e improdutiva, o que pode afetar negativamente o 

crescimento da PTF.  

Ao considerar os estados da região Sudeste, verificou-se crescimento da PTF 

positivo para cada um deles, como observado pela tabela 9. Entretanto, São Paulo exibiu o 

maior crescimento médio anual de produtividade entre 1985-2006, 3,23% e Rio de Janeiro o 

menor, 2,71%.  

São Paulo e Minas Gerais tiveram o maior crescimento médio anual do produto 

entre 1985-2006 e Espírito Santo e Rio de Janeiro o menor. As despesas cresceram mais para 

Minas Gerais e São Paulo do que para Espírito Santo e Rio de Janeiro.   

O estoque de capital cresceu em alguns estados e sofreu redução em outros. Entre 

1985-2006 o crescimento médio anual do estoque de capital em Minas Gerais e no Espírito 

Santo foi positivo. A área exibiu taxa de crescimento negativa em todas as unidades da 

federação, exceto São Paulo. O crescimento anual da mão de obra foi negativo em todos os 

estados da região Sudeste.  

 

Tabela 9 – Crescimento do produto, dos fatores de produção e da PTF entre 1985-2006, 

Unidades da Federação da região Sudeste (em %).  

  Produto Área Mão de Obra Despesas Capital 
Crescimento 

da PTF 

Minas Gerais 4.26 -1.30 -1.30 4.79 1.29 3.02 

Espírito Santo 0.23 -1.68 -0.45 0.58 0.71 3.06 

Rio de Janeiro 1.11 -1.49 -1.82 0.87 -0.66 2.71 

São Paulo 5.20 0.23 -1.96 4.07 -0.77 3.23 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

O estabelecimento representativo de São Paulo, estado com o maior crescimento 

da PTF, exibiu em 2006 a maior mediana para o produto e para os fatores de produção área, 

despesas e estoque de capital (tabela 4 da seção 4.1). A menor mediana do produto e destes 

fatores de produção foi a do estabelecimento representativo do Rio de Janeiro.  
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Embora o crescimento da PTF estimado por Gasques et al. (2010) para Espírito 

Santo seja o mesmo encontrado nesta pesquisa, 3,06%, o crescimento da PTF estimado para 

os demais estados variou entre 1,64% e 1,72%, percentuais distantes dos encontrados nesta 

pesquisa. Os autores consideraram um maior período, 1970 a 2006, e as medidas foram 

obtidas a partir do produto agregado e dos insumos agregados, diferente deste estudo, que 

considera medidas condicionadas. 

São Paulo, estado com maior crescimento de PTF, foi o estado com a maior 

parcela do valor da produção da macrorregião em 2006, 53% (tabela 10). De forma contrária, 

Rio de Janeiro, estado com menor crescimento médio anual da PTF entre 1985 e 2006, exibiu 

o menor percentual do valor da produção.  

Considerando as diferentes classes de área nota-se que Minas Gerais é o estado 

que detém a maior parte dos estabelecimentos da região Sudeste em todas as classes de área, 

como observado na tabela 10. Em relação ao valor da produção, Minas Gerais representa o 

maior valor apenas para a primeira classe de área, 0-5 ha. Na terceira classe de área, 20-100 

ha, São Paulo iguala-se a Minas. Nas demais classes de área São Paulo representa a maior 

parte do valor da produção da região Sudeste.  
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Tabela 10 – Participação das Unidades da Federação no número de estabelecimentos e valor 

da produção da região Sudeste segundo classes de área, 2006 (%). 

 
0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais Total 

       Sudeste 

      Estabelecimentos 100 100 100 100 100 100 

Valor da Produção 100 100 100 100 100 100 

 
      

MG 
      

Estabelecimentos 61 56 61 63 64 60 

Valor da Produção 44 40 45 41 35 40 

 
      

ES 
      

Estabelecimentos 9 12 9 5 2 9 

Valor da Produção 8 10 8 3 2 5 

 
      

RJ 
      

Estabelecimentos 9 6 4 5 3 6 

Valor da Produção 10 6 2 2 1 3 

 
      

SP 
      

Estabelecimentos 20 27 26 27 31 25 

Valor da Produção 38 44 45 54 63 53 
Fonte: Censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2012). 

 

A partir de medidas agregadas, Ávila, Garagorry e Cardoso (2013) estimaram um 

crescimento de produtividade entre 1975 e 2006 de 5,33% para Espírito Santo, 3,13% para 

Minas Gerais, 1,95% para São Paulo e 1,91% para o Rio de Janeiro. Embora as medidas 

sejam diferentes desta pesquisa, os autores também apontaram a adoção de tecnologias e 

novas práticas como forma de promover o crescimento da produtividade.  

Assim como Ávila, Garagorry e Cardoso (2013), os autores Bragagnolo, Spolador 

e Barros (2010), estimaram o maior crescimento de produtividade para Espírito Santo, 4,4%. 

Estes autores estimaram a fronteira estocástica de produção, mas em seguida utilizaram um 

índice para obter o crescimento da PTF e um maior período para análise.  

Mendes, Teixeira e Salvato (2009) estimaram taxas de crescimento da 

produtividade para dois estados da região Sudeste. Embora a produtividade de Minas Gerais 

tenha crescido mais rápido do que a produtividade de São Paulo em 1985, o mesmo não 

ocorreu em 2004. A produtividade de São Paulo passou a crescer mais rápido do que a 

produtividade de Minas Gerais no segundo período.  
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O estado de São Paulo também foi destaque no trabalho de Vicente (2006). A 

produtividade das lavouras deste estado superou a produtividade dos demais estados do país 

em 1970 e 1995. Todavia este autor estimou a PTF e não o crescimento da PTF. 

Até 40% dos estabelecimentos do Espírito Santo (estado representado pela cor 

amarela na figura 9) exibem dominância em relação ao crescimento da PTF dos demais 

estados, resultado próximo ao encontrado por autores como Ávila, Garagorry e Cardoso 

(2013) e Bragagnolo, Spolador e Barros (2010). Entretanto, a partir do percentil 50% nota-se 

dominância de São Paulo (representado pela cor azul), estado com maior crescimento médio 

anual de PTF.  

O crescimento da PTF de 70% dos estabelecimentos do Rio de Janeiro, estado 

com menor média anual de crescimento da PTF (representado pela cor verde na figura 9), é 

menor do que o crescimento da PTF dos demais estados. Entretanto, 30% dos 

estabelecimentos deste estado apresentam maior crescimento de PTF do que os 

estabelecimentos do Espírito Santo. 

Ao observar apenas 5% dos estabelecimentos com maior crescimento de 

produtividade entre os estados, nota-se que os de Minas Gerais (estado representado pela cor 

vermelha) têm maior crescimento de PTF do que os estabelecimentos do Espírito Santo e Rio 

de Janeiro. Observa-se dominância do estado de São Paulo em relação ao crescimento da PTF 

dos demais estados. O apêndice F exibe a tabela desta distribuição.  
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Figura 9 - Função de distribuição acumulada para o crescimento anual da PTF entre 1985-

2006 para as Unidades da Federação da região Sudeste. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Conforme a tabela 11, a primeira classe de área (0-5 ha), que teve o menor 

crescimento médio anual da PTF, representa uma grande parcela dos estabelecimentos do Rio 

de janeiro, 43%, e apenas 23% dos estabelecimentos do estado de São Paulo. A penúltima 

classe de área (100-500 ha), que alcançou o maior crescimento médio anual da PTF, 

representa 6,6% dos estabelecimentos do Rio de Janeiro e 10% dos estabelecimentos de São 

Paulo. O apêndice G apresenta os mapas do crescimento da PTF por tamanho de 

estabelecimentos. 

A maior parte dos estabelecimentos da região Sudeste tem entre 5 e 20 ha, 

segunda classe de área. Todas as unidades da federação têm a maioria dos estabelecimentos 

inseridos nesta classe de área, exceto Rio de Janeiro, como na tabela 11. Neste estado 43,1% 

dos estabelecimentos possuem entre 0 e 5 ha, primeira classe de área. Observa-se para o 

Espírito Santo o menor percentual de estabelecimentos de 500 e mais ha, apenas 0,4%.  
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Tabela 11 – Número de estabelecimentos e valor da produção das unidades da federação da 

região Sudeste segundo classes de área, 2006 (%). 

 

0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais Total 

 
      

MG 
      

Estabelecimentos 29.4 30.2 29.1 9.6 1.7 100.0 

Valor da Produção 5.7 12.0 26.9 28.0 27.3 100.0 

 
      

ES 
      

Estabelecimentos 28.0 39.9 26.9 4.7 0.4 100.0 

Valor da Produção 8.0 24.4 37.5 18.9 11.1 100.0 

 
      

RJ 
      

Estabelecimentos 43.1 29.8 19.9 6.6 0.6 100.0 

Valor da Produção 20.7 27.1 22.5 23.5 6.3 100.0 

 
      

SP 
      

Estabelecimentos 23.4 34.6 30.0 10.0 1.9 100.0 

Valor da Produção 3.7 10.0 20.4 28.2 37.6 100.0 

 
      

Fonte: Censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2012). 

 

Além das características relacionadas ao tamanho de estabelecimento, observam-

se características associadas à ocupação de áreas de lavouras temporárias e permanentes para 

a região Sudeste. Conforme dados do censo agropecuário de 1985, as lavouras (temporárias e 

permanentes) que ocupavam a maior parte da área da macrorregião eram milho, cana-de-

açúcar, café, arroz e feijão.  

Em 2006, conforme os dados deste censo agropecuário, algumas culturas foram 

mantidas e outras perderam posição, como o algodão e o arroz. A participação de cada cultura 

foi modificada. Em 1985 a cana-de-açúcar ocupou 18% da área da macrorregião e em 2006 

avançou para 36%. A laranja e a soja ganharam destaque em 2006, especialmente esta, que 

antes representava 6,9% da área da macrorregião e em 2006 passou a ocupar 11,9%. Embora 

o feijão e a mandioca tenham permanecido entre os dez produtos em 2006, cana-de-açúcar, 

milho, soja, café e laranja destacaram-se. 

A tabela 12 mostra a área das principais lavouras em 1985 e em 2006 dos estados 

da região Sudeste. O arroz foi o produto que apareceu em 1985 entre os dez principais 

produtos e em 2006 deixou de aparecer, exceto no Rio de Janeiro. A cana-de-açúcar foi o 

produto que exibiu maior crescimento do percentual de ocupação de áreas entre 1985 e 2006 

em todos os estados.   
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Em cada estado da região Sudeste observa-se um produto de destaque e 

transformações distintas entre 1985 e 2006. Todavia, de modo geral nota-se redução da 

participação de produtos como arroz, feijão e mandioca, aumento da participação de 

commodities, como soja, café e laranja e especialmente aumento da área de cana-de-açúcar, 

alternativa energética.  

Em Minas Gerais o milho liderou a área de lavouras tanto em 1985 como em 

2006. O café, a soja e a cana-de-açúcar passaram a ocupar maior percentual da área do estado 

neste último período, enquanto o arroz e o feijão foram alguns dos produtos com perda de 

área. No Espírito Santo o café permaneceu com o maior percentual em 1985 e em 2006. A 

cultura que ocupou maior parte da área tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo nos dois 

anos foi a cana-de-açúcar. 
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Tabela 12 – Principais
1
 lavouras temporárias e permanentes segundo a área, Unidades da Federação da região Sudeste, 1985 e 2006.  

1985   2006 

 
Área (ha) (%) 

  
Área (ha) (%) 

       
Minas Gerais 

      

       
Milho em grão 1 584 615 32.7 

 
Milho em grão 1 094 442 27.9 

Café em coco 767 542 15.8 
 

Café arábica em grão (verde) 791 197 20.2 

Arroz em casca 628 800 13.0 
 

Soja em grão 770 985 19.7 

Feijão em grão (1ª safra) 550 507 11.4 
 

Cana-de-açúcar 315 582 8.0 

Soja em grão 362 730 7.5 
 

Feijão de cor em grão 193 392 4.9 

Cana-de-açúcar 243 684 5.0 
 

Milho forrageiro 173 438 4.4 

Feijão em grão (2ª safra) 177 206 3.7 
 

Cana forrageira 84 953 2.2 

Algodão herbáceo 138 187 2.8 
 

Mandioca (aipim, macaxeira) 49 119 1.3 

Mandioca 97 752 2.0 
 

Sorgo em grão 48 314 1.2 

Capim-elefante 46 338 1.0 
 

Feijão fradinho em grão 43 864 1.1 

       
Espírito Santo 

      

       
Café em coco 443 030 50.6 

 
Café canephora em grão (verde) 209 284 38.5 

Milho em grão 142 925 16.3 
 

Café arábica em grão (verde) 138 926 25.5 

Feijão em grão (1ª safra) 90 959 10.4 
 

Cana-de-açúcar 68 993 12.7 

Arroz em casca 45 849 5.2 
 

Milho em grão 29 624 5.4 

Cana-de-açúcar 42 829 4.9 
 

Mandioca (aipim, macaxeira) 15 160 2.8 

Mandioca 33 634 3.8 
 

Feijão preto em grão 14 151 2.6 

Banana 22 695 2.6 
 

Cacau 13 965 2.6 

Cacau 20 226 2.3 
 

Banana 13 220 2.4 
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Continuação. 

 
Área (ha) (%) 

  
Área (ha) (%) 

Feijão em grão (2ª safra) 15 188 1.7 
 

Feijão de cor em grão 6 599 1.2 

Laranja 3 324 0.4 
 

Coco-da-baía 6 593 1.2 

 
   

 
  

Rio de Janeiro 
   

 
  

 
   

 
  

Cana-de-açúcar 183 220 42.3 
 

Cana-de-açúcar 85 697 58.9 

Milho em grão 58 635 13.6 
 

Café arábica em grão (verde) 9 209 6.3 

Arroz em casca 41 715 9.6 
 

Mandioca (aipim, macaxeira) 9 132 6.3 

Banana 31 779 7.3 
 

Banana 7 682 5.3 

Laranja 29 723 6.9 
 

Milho em grão 5 547 3.8 

Feijão em grão (1ª safra) 18 526 4.3 
 

Cana forrageira 4 601 3.2 

Mandioca 17 771 4.1 
 

Abacaxi 4 470 3.1 

Café em coco 16 657 3.8 
 

Feijão preto em grão 3 793 2.6 

Capim-elefante 10 324 2.4 
 

Coco-da-baía 2 275 1.6 

Tomate 4 513 1.0 
 

Arroz em casca 1 755 1.2 

 
   

 
  

São Paulo 
   

 
  

 
   

 
  

Cana-de-açúcar 1 694 994 28.9 
 

Cana-de-açúcar 3 045 838 58.2 

Milho em grão 1 040 044 17.8 
 

Milho em grão 489 371 9.4 

Café em coco 723 387 12.3 
 

Laranja 477 475 9.1 

Laranja 485 761 8.3 
 

Soja em grão 395 281 7.6 

Soja em grão 470 057 8.0 
 

Café arábica em grão (verde) 159 075 3.0 

Algodão herbáceo 325 579 5.6 
 

Milho forrageiro 97 650 1.9 

Arroz em casca 228 697 3.9 
 

Feijão de cor em grão 67 646 1.3 
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Continuação. 

 
Área (ha) (%) 

 
 

Área (ha) (%) 

Feijão em grão (1ª safra) 213 655 3.6 
 

Mandioca (aipim, macaxeira) 52 713 1.0 

Trigo em grão 138 260 2.4 
 

Banana 39 591 0.8 

Amendoim 77 578 1.3   Cana forrageira 37 758 0.7 
Fonte: Censos agropecuários de 1985 e 2006 (IBGE, 1991; IBGE, 2012). 

Nota: 1. As dez principais lavouras cobrem mais de 90% da área de cada unidade da federação. 
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Ao observar apenas o ano mais recente, 2006, e não mais a área, mas o valor da 

produção da região Sudeste, percebe-se que as culturas mais importantes em relação à área 

também são destacadas pelo valor da produção: cana-de-açúcar, café, laranja, milho e soja. 

Estas culturas representaram 79% do valor da produção da região Sudeste em 2006. Entre 

estes produtos, a cana-de-açúcar e o café possuíram as maiores parcelas do valor da produção, 

40% e 20% respectivamente.  

Observa-se pela tabela 13 que entre os estados, a cultura que representa a maior 

parte do valor da produção de Minas Gerais e Espírito Santo é o café. A cana-de-açúcar 

aparece como principal produto no Rio de Janeiro e São Paulo. Deste modo, o principal 

produto segundo a área em cada estado também foi o principal produto segundo o valor da 

produção para cada estado, exceto para Minas Gerais. Neste, mesmo que o milho tenha o 

maior percentual de área não tem o maior percentual do valor da produção. 
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Tabela 13 – Principais
1
 lavouras temporárias e permanentes segundo o valor de produção, 

Unidades da Federação da região Sudeste, 2006. 

  Valor da produção  

  R$ (mil reais) % 

  

  MG 12 541 390 

 Café arábica em grão (verde) 5 457 859 43.5 

Cana-de-açúcar 1 672 635 13.3 

Milho em grão 1 567 535 12.5 

Soja em grão 976 699 7.8 

Milho forrageiro 522 929 4.2 

Cana forrageira 337 017 2.7 

 
 

 
ES 1 643 912 

 
Café canephora (robusta, conilon) em grão (verde) 732 490 44.6 

Café arábica em grão (verde) 376 516 22.9 

Cana-de-açúcar 188 822 11.5 

Banana 89 848 5.5 

Mamão 57 920 3.5 

Cacau (amêndoa) 26 136 1.6 

 
 

 
RJ 408 426 

 
Cana-de-açúcar 181 000 44.3 

Abacaxi 36 214 8.9 

Banana 34 223 8.4 

Mandioca (aipim, macaxeira) 28 453 7.0 

Café arábica em grão (verde) 28 286 6.9 

Cana forrageira 20 200 4.9 

   
SP 19 856 106 

 
Cana-de-açúcar 11 731 020 59.1 

Laranja 2 933 304 14.8 

Café arábica em grão (verde) 957 891 4.8 

Banana 781 553 3.9 

Milho em grão 630 381 3.2 

Soja em grão 462 252 2.3 
Fonte: Censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2012). 

Nota: 1. As principais lavouras cobrem mais de 80% do valor da produção de cada unidade da federação. 

 

Em relação ao valor da produção animal da região Sudeste em 2006, os produtos 

de destaque são: bovinos, leite de vaca, aves, ovos e suínos. As produções relacionadas a 
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bovinos e leite de vaca representaram mais de 60% do valor da produção animal da 

macrorregião.  

Os produtos destacados segundo o valor da produção são os mesmos em todos os 

estados, tabela 14. Há apenas variação na participação de cada produto no valor da produção 

do estado. A produção de leite de vaca é o principal produto tanto em Minas Gerais como no 

Rio de Janeiro. Bovinos possuem a maior parcela do valor da produção do Espírito Santo e 

São Paulo. 

 

Tabela 14 – Principais
1
 produtos da produção animal segundo o valor de produção, Unidades 

da Federação da região Sudeste, 2006. 

  Valor da produção animal 

  R$ (mil reais) % 

   MG 6 133 229 

 Leite de vaca 2 572 072 41.9 

Bovinos 2 032 701 33.1 

Suínos 530 132 8.6 

Aves 473 356 7.7 

Ovos 459 597 7.5 

   
ES 625 267 

 Bovinos 199 993 32.0 

Leite de vaca 142 298 22.8 

Ovos 132 824 21.2 

Aves 102 044 16.3 

Suínos 41 080 6.6 

   RJ 500 593 

 Leite de vaca 200 415 40.0 

Bovinos 147 854 29.5 

Aves 97 086 19.4 

Ovos 23 481 4.7 

Suínos 12 580 2.5 

   SP 5 687 970 

 Bovinos 2 190 719 38.5 

Aves 1 576 227 27.7 

Ovos 990 383 17.4 

Leite de vaca 600 650 10.6 

Suínos 224 711 4.0 
Fonte: Censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2012). 

Nota: 1. Os principais produtos cobrem mais de 90% do valor da produção de cada unidade da federação. 
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A tabela 15 exibe o crescimento da PTF para os estados da região Sudeste 

conforme tamanho de estabelecimentos. A relação entre crescimento de PTF e tamanho de 

estabelecimento entre os estados é a mesma observada para a macrorregião, figura 10. 

O menor crescimento da PTF esteve na classe de área 0-5 ha em todos os estados. 

Os estabelecimentos que têm entre 100-500 ha exibiram maior percentual de crescimento de 

PTF entre 1985-2006, exceto no Espírito Santo, onde os estabelecimentos com 500 e mais ha 

obtiveram o maior crescimento de produtividade.  

 

Tabela 15 – Crescimento da PTF das Unidades da Federação da região Sudeste por tamanho 

de estabelecimento, 1985-2006. 

 
Crescimento da PTF 

Minas Gerais 3.02 

0-5 hectares 0.76 

5-20 hectares 2.21 

20-100 hectares 2.49 

100-500 hectares 2.86 

500 e mais hectares 2.71 

 
 

Espírito Santo 3.06 

0-5 hectares 0.91 

5-20 hectares 2.49 

20-100 hectares 2.38 

100-500 hectares 2.51 

500 e mais hectares 2.70 

 
 

Rio de Janeiro 2.71 

0-5 hectares 0.74 

5-20 hectares 1.82 

20-100 hectares 1.72 

100-500 hectares 2.59 

500 e mais hectares 2.32 

 
 

São Paulo 3.23 

0-5 hectares 0.85 

5-20 hectares 2.35 

20-100 hectares 2.59 

100-500 hectares 3.11 

500 e mais hectares 2.88 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Figura 10 - Crescimento da PTF das Unidades da Federação da região Sudeste segundo 

tamanho de estabelecimentos, 1985-2006. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Esta pesquisa envolveu o crescimento da produtividade total dos fatores e o 

tamanho dos estabelecimentos rurais da região Sudeste. Os coeficientes estimados dos fatores 

de produção mostraram que os mesmos contribuem para o crescimento do produto, exceto a 

mão de obra familiar, que exibiu coeficientes negativos em todos os modelos. O aumento das 

despesas gera maior aumento no produto do que o aumento dos demais fatores de produção. 

As variáveis de solo e de custo de transporte pouco afetaram o crescimento da 

PTF dos distintos tamanhos de estabelecimentos relativamente à variável de clima. As 

variáveis de políticas afetaram de forma mais expressiva os estabelecimentos da classe de área 

100-500 ha. O controle de Mundlak inserido nos modelos gerou maior variação no 

crescimento da PTF para a classe de área 0-5 ha, classe de área com maior heterogeneidade.  

O crescimento médio anual da PTF da região Sudeste foi positivo. Entre 1985-

2006 o crescimento estimado foi de 3,12%. O crescimento da PTF das classes de área 100-

500 ha e 500 e mais ha é maior do que o crescimento da PTF das classes 0-5 ha, 5-20 ha e 20-

100 ha. Os menores estabelecimentos também têm menores médias de produto e de fatores de 

produção, como despesas e estoque de capital. Os menores estabelecimentos carecem de um 

maior direcionamento de políticas públicas que considerem suas especificidades e limitações. 

Entre 1985 e 2006 a classe de área 0-5 ha teve um crescimento médio anual da 

PTF de 0,80%. Os estabelecimentos da penúltima classe de área, 100-500 ha, alcançaram 

2,96%. O crescimento do produto foi maior para as classes que tiveram o maior crescimento 

da PTF. O crescimento anual médio da área foi negativo entre 1985 e 2006 em quase todas as 

classes de área, exceto na última classe. A mão de obra familiar também cresceu à taxa 

negativa, porém cresceu de forma positiva para a primeira classe, 0-5 ha. Este fator de 

produção é o que menos contribui para o crescimento do produto. 

Além do crescimento da PTF das duas últimas classes de área, 100-500 ha e 500 e 

mais ha, ter sido maior do que o crescimento da PTF das três primeiras classes de área, 0-5 ha, 

5-20 ha e 20-100 ha, a distribuição do crescimento da PTF mostrou que a primeira classe (0-5 

ha) tem menor crescimento do que as demais classes.  A penúltima classe (100-500 ha) supera 

o crescimento da última classe (500 e mais ha).  

A última classe de área, 500 e mais ha, tem intervalo aberto, diferente da 

penúltima classe de área, que compreende estabelecimentos que têm entre 100 e 500 ha, e 

desta forma pode compreender estabelecimentos com área muito acima de 500 ha e 

improdutiva, o que pode afetar o crescimento da produtividade.  
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A decomposição do crescimento da PTF mostrou que a mudança tecnológica foi a 

principal fonte deste crescimento para todos os tamanhos de estabelecimentos. Tecnologias 

desenvolvidas foram fundamentais para que a agricultura conseguisse ganhos de 

produtividade. Investimento em pesquisa deve ser promovido a fim de gerar novas 

tecnologias e estimular ainda mais o aumento da produtividade.  

A redução da eficiência técnica, que ocorreu em todas as classes de área, limitou o 

crescimento da PTF. Investimentos direcionados à educação e assistência aos produtores que 

carecem de informações sobre o melhor uso dos fatores de produção e das novas tecnologias 

são importantes para o aumento da produtividade. 

Além da heterogeneidade no crescimento da PTF entre os tamanhos de 

estabelecimentos, observaram-se diferenças no crescimento da PTF entre os estados da região 

Sudeste. Entre os estabelecimentos representativos de cada estado, os de São Paulo e Rio de 

Janeiro destacaram-se pelo maior e menor crescimento de PTF entre 1985 e 2006, 3,23% e 

2,71%. Estes estados também apresentaram a maior e a menor média para o produto e para os 

fatores de produção área, despesas e estoque de capital. 

A distribuição do crescimento da PTF por unidades da federação apontou que 

embora o crescimento da PTF da maior parte dos estabelecimentos do Rio de Janeiro tenha 

sido menor que o crescimento da PTF dos demais estados, 30% dos estabelecimentos deste 

estado cresceram mais do que os estabelecimentos do Espírito Santo. Notou-se que 5% dos 

estabelecimentos de Minas Gerais alcançaram maior crescimento do que os estabelecimentos 

tanto do Rio de Janeiro como do Espírito Santo. Houve dominância do estado de São Paulo.  

A relação entre crescimento da PTF e tamanho de estabelecimento foi semelhante 

entre os estados. Observou-se tendência de aumento do crescimento da PTF conforme o 

aumento do tamanho da propriedade.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Coeficientes de ponderação do estoque de capital 

 

O estoque de capital é composto por três componentes: valor das máquinas, valor 

do efetivo de animais e valor do fluxo de lavouras permanentes. Os coeficientes de 

ponderação utilizados foram derivados da regressão do valor da produção sobre estes 

componentes. A regressão e a obtenção dos pesos foram reproduzidas seguindo o trabalho de 

Helfand, Magalhães e Rada (2015). Conforme estes autores, o peso de cada componente é 

encontrado pela razão entre cada coeficiente e a soma total destes. 

 

Regressão do valor da produção sobre os componentes do estoque de capital, 

Sudeste, 1985 

Valor da produção Coeficientes Erro Padrão t P>t 

Valor das máquinas 0.603017 0.0081848 73.68 0.0000 

Valor do efetivo de animais 0.276826 0.0070229 39.42 0.0000 

Valor do fluxo de lavouras permanentes 0.319051 0.0060065 53.12 0.0000 

_cons 0.032524 0.0054965 5.92 0.0000 

 

Pesos dos componentes do estoque de capital 

Componentes  Pesos 

Valor das máquinas 0.50 

Valor do efetivo de animais 0.23 

Valor do fluxo de lavouras permanentes 0.27 
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APÊNDICE B – Regressão para variável assistência técnica 

 

Regressão do valor previsto do número de estabelecimentos atendidos por assistência 

técnica em função do número de técnicos ocupados em atividades agropecuárias 

ln_nat
1
 Coeficientes Erro Padrão t P>t 

Ano 
    

1996 .9582718 .0232003 41.30 0.0000 

2006 1.337672 .0230304 58.08 0.0000 

     
Macrorregião 

    
2 .1025578 .047409 2.16 0.031 

3 .8730728 .0473147 18.45 0.000 

4 1.656308 .0510332 32.46 0.000 

5 .9604857 .0582517 16.49 0.000 

     
Tamanho 

    
5-20 .7889837 .0559634 14.10 0.000 

20-100 1.682874 .0558909 30.11 0.000 

100-500 1.237927 .0560178 22.10 0.000 

500- -.2509803 .0570348 -4.40 0.000 

     
ln_ntec .828458 .0164961 50.22 0.000 

     
Tamanho#c.ln_ntec

2
 

    
5-20 .0699761 .0230399 3.04 0.002 

20-100 -.0742574 .0230166 -3.23 0.001 

100-500 -.2092077 .0230702 -9.07 0.000 

500- -.2166472 .0234557 -9.24 0.000 

     
_cons -1.75591 .0605187 -29.01 0.0000 

Notas:  1.  Número de estabelecimentos atendidos por assistência técnica.  

2 . Número de técnicos ocupados em atividades agropecuárias. 
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APÊNDICE C – Regressão para variável crédito 

 

Regressão do valor previsto do número de estabelecimentos com acesso ao crédito em 

função do número de agências bancárias públicas 

ln_ncr
1
 Coeficientes Erro Padrão t P>t 

Ano 
    

1996 -2.480999 .0290397 -85.43 0.0000 

2006 -.1988069 .028694 -6.93 0.0000 

     
Macrorregião 

    
2 .8676081 .0590498 14.69 0.0000 

3 .286159 .0588691 4.86 0.000 

4 1.895065 .0631675 30.00 0.000 

5 .8677178 .0724661 11.97 0.000 

     
Tamanho 

    
5-20 1.536454 .0414732 37.05 0.000 

20-100 2.237203 .0414844 53.93 0.000 

100-500 1.079064 .0415514 25.97 0.000 

500- -1.157356 .0422445 -27.40 0.000 

     
ln_nagpub .2046222 .0101075 20.24 0.000 

     
Tamanho#c.ln_nagpub

2
 

    
5-20 .0495768 .0141761 3.50 0.000 

20-100 .016293 .0141759 1.15 0.250 

100-500 -.018209 .0141923 -1.28 0.199 

500- .0157139 .0144535 1.09 0.277 

     
_cons .446674 .0644741 6.93 0.0000 

Notas:  1. Número de estabelecimentos com acesso ao crédito rural.  

2. Número de agências bancárias públicas. 
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APÊNDICE D – Crescimento da PTF da região Sudeste segundo diferentes modelos com controle por UF, 1985-2006 (em %) 

 

  

CD CD i.UF CD CRE 
CD i.UF 

+ Clima 

CD i.UF 

+ Clima 

+ Solo 

CD i.UF 

+ Clima 

+ Transp 

CD i.UF 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

CD i.UF 

+ Clima 

+ Política 

CD i.UF 

+ Clima 

+ Solo 

+ Política 

CD i.UF 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

+ Política 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0-5 0.69 0.62 0.43 1.14 1.24 1.12 1.19 1.14 1.24 1.20 

5-20 0.80 0.78 1.15 2.10 2.24 2.16 2.24 2.13 2.27 2.27 

20-100 0.81 0.84 1.28 2.21 2.28 2.23 2.28 2.18 2.25 2.24 

100-500 1.62 1.64 1.71 3.49 3.54 3.54 3.57 3.06 3.09 3.12 

500+ 1.87 2.02 2.15 2.62 2.65 2.61 2.63 2.72 2.73 2.74 

           
Sudeste 1.37 1.45 1.85 2.98 3.00 2.99 3.01 2.93 2.94 2.96 

Nota: 1. Os modelos foram ponderados pela participação no valor da produção. 
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APÊNDICE E – Modelos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 estimados para classes de área da região Sudeste. 

 

Modelo 1 (CD) para classes de área 

Produto 
CD CD CD CD CD 

0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Área -0.192 -0.339 0.054 0.523 0.684 

 (2.88)** (3.99)** (1.11) (9.08)** (27.39)** 

Mão de obra 0.112 0.109 -0.091 0.031 -0.183 
 (1.16) (1.67) (2.41)* (0.73) (7.48)** 

Despesas 0.697 0.615 0.615 0.467 0.471 

 (29.97)** (28.91)** (39.56)** (23.36)** (31.93)** 

Capital 0.085 0.152 0.194 0.377 0.178 

 (3.39)** (6.35)** (12.04)** (15.95)** (11.09)** 

Tempo 0.031 0.044 0.031 0.060 0.032 

 (5.08)** (11.93)** (14.51)** (19.58)** (9.18)** 

_cons 2.847 3.878 2.425 -0.457 0.472 

 (14.45)** (16.00)** (13.83)** (1.80) (2.44)* 

lnsigma2 -0.865 -0.861 -1.287 -0.626 -0.685 

 (6.94)** (16.63)** (36.98)** (21.93)** (23.68)** 

ilgtgamma -0.489 -0.279 -0.666 -0.686 -1.694 

 (1.40) (1.94) (5.45)** (6.67)** (8.25)** 

mu 0.673 1.160 0.743 1.416 0.746 

 (2.94)** (10.51)** (11.87)** (16.03)** (4.96)** 

eta -0.070 -0.053 -0.054 -0.054 -0.024 

 (5.27)** (11.03)** (13.83)** (18.92)** (4.38)** 

Sigma2 0.421 0.423 0.276 0.535 0.504 

Gamma 0.380 0.431 0.339 0.335 0.155 

Sigma_U 0.400 0.427 0.306 0.423 0.280 

Sigma_V 0.511 0.490 0.427 0.596 0.652 

Ll -683 -1,597 -2,835 -4,932 -4,713 

Converged 1 1 1 1 1 

N 3,888 3,996 4,032 3,897 2,313 
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Modelo 2 (CD i.UF) para classes de área  

Produto 
CD i.UF CD i.UF CD i.UF CD i.UF CD i.UF 

0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Área -0.219 -0.398 0.031 0.453 0.646 

 (3.14)** (4.58)** (0.65) (7.60)** (26.26)** 

Mão de obra 0.105 0.088 -0.051 0.070 -0.155 
 (1.09) (1.33) (1.30) (1.65) (6.35)** 

Despesas 0.702 0.617 0.610 0.460 0.452 

 (29.63)** (28.39)** (38.94)** (23.00)** (30.97)** 

Capital 0.091 0.130 0.195 0.376 0.153 

 (3.52)** (5.20)** (11.35)** (15.77)** (9.55)** 

Tempo 0.030 0.043 0.031 0.058 0.031 

 (4.95)** (11.94)** (14.10)** (18.47)** (8.71)** 

ES -0.067 0.159 -0.105 -0.167 0.225 

 (0.68) (2.81)** (3.27)** (3.14)** (3.57)** 

RJ -0.143 0.019 -0.071 0.054 -0.148 

 (2.01)* (0.29) (1.52) (0.85) (1.29) 

SP -0.067 0.099 0.028 0.083 0.277 

 (1.20) (2.50)* (1.33) (3.26)** (10.55)** 

_cons 2.840 4.167 2.524 -0.073 1.100 

 (13.69)** (15.99)** (13.62)** (0.26) (5.35)** 

lnsigma2 -0.845 -0.853 -1.297 -0.646 -0.734 

 (6.03)** (15.99)** (36.69)** (22.55)** (27.69)** 

ilgtgamma -0.416 -0.239 -0.700 -0.770 -2.071 

 (1.12) (1.66) (5.55)** (7.00)** (7.96)** 

mu 0.644 1.135 0.713 1.333 0.663 

 (2.67)** (10.36)** (11.04)** (14.64)** (4.24)** 

eta -0.073 -0.055 -0.055 -0.055 -0.021 

 (5.32)** (11.18)** (13.41)** (18.05)** (3.46)** 

Sigma2 0.430 0.426 0.273 0.524 0.480 

Gamma 0.397 0.440 0.332 0.316 0.112 

Sigma_U 0.413 0.433 0.301 0.407 0.232 

Sigma_V 0.509 0.488 0.427 0.599 0.653 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Ll -681 -1,592 -2,825 -4,919 -4,656 

Converged 1 1 1 1 1 

N 3,888 3,996 4,032 3,897 2,313 

 

Modelo 3 (CD CRE) para classes de área  

Produto 
CD i.UF CD i.UF CD i.UF CD i.UF CD i.UF 

0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Área -0.311 -0.285 0.097 1.258 0.779 

 (2.95)** (2.17)* (1.05) (11.78)** (22.50)** 

Mão de obra -0.128 0.009 -0.043 0.160 -0.085 
 (0.92) (0.09) (0.76) (2.91)** (2.96)** 

Despesas 0.709 0.544 0.491 0.471 0.380 

 (20.05)** (17.08)** (21.82)** (18.69)** (19.53)** 

Capital 0.081 0.080 0.167 0.352 0.166 

 (2.02)* (1.89) (5.55)** (8.66)** (7.47)** 

Tempo 0.030 0.048 0.036 0.061 0.035 

 (4.75)** (12.22)** (16.05)** (19.59)** (9.85)** 

Área_média 0.214 0.068 -0.050 -1.087 -0.301 

 (1.53) (0.38) (0.46) (8.72)** (5.93)** 

Mão de obra_média 0.473 0.289 0.024 -0.433 -0.255 

 (2.44)* (2.15)* (0.31) (5.22)** (4.76)** 

Despesas_média 0.004 0.123 0.220 -0.023 0.219 

 (0.08) (2.79)** (7.14)** (0.61) (7.25)** 

Capital_média -0.009 0.038 -0.036 0.108 -0.036 

 (0.16) (0.70) (0.97) (2.13)* (1.12) 

_cons 2.571 3.242 2.060 0.850 0.958 

 (10.82)** (10.12)** (9.88)** (2.94)** (4.19)** 

lnsigma2 -0.845 -0.868 -1.302 -0.638 -0.706 

 (6.59)** (16.76)** (37.31)** (22.25)** (24.89)** 

ilgtgamma -0.385 -0.263 -0.662 -0.653 -1.706 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

 (1.14) (1.85) (5.41)** (6.48)** (8.21)** 

mu 0.693 1.182 0.740 1.414 0.763 

 (3.12)** (10.62)** (11.88)** (16.29)** (5.36)** 

eta -0.076 -0.054 -0.054 -0.056 -0.025 

 (5.45)** (11.08)** (13.93)** (19.19)** (4.64)** 

Sigma2 0.430 0.420 0.272 0.529 0.494 

Gamma 0.405 0.435 0.340 0.342 0.154 

Sigma_U 0.417 0.427 0.304 0.425 0.275 

Sigma_V 0.506 0.487 0.424 0.590 0.646 

Ll -679 -1,587 -2,802 -4,884 -4,666 

Converged 1 1 1 1 1 

N 3,888 3,996 4,032 3,897 2,313 

 

Modelo 4 (CD CRE + Clima) para classes de área  

Produto 

CD CRE 

+ Clima 

CD CRE 

+ Clima 

CD CRE 

+ Clima 

CD CRE 

+ Clima 

CD CRE 

+ Clima 

0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Área -0.238 -0.117 0.159 1.131 0.728 

 (2.27)* (0.92) (1.83) (11.31)** (20.49)** 

Mão de obra  -0.105 -0.013 -0.047 0.059 -0.066 
 (0.77) (0.14) (0.88) (1.15) (2.33)* 

Despesas 0.764 0.599 0.528 0.523 0.373 

 (21.28)** (19.30)** (24.51)** (22.09)** (19.36)** 

Capital 0.054 0.075 0.165 0.355 0.183 

 (1.40) (1.84) (5.78)** (9.35)** (8.36)** 

Tempo 0.049 0.077 0.072 0.126 0.059 

 (5.76)** (14.45)** (25.42)** (31.87)** (10.54)** 

Área_média 0.173 -0.098 -0.121 -0.997 -0.165 

 (1.27) (0.59) (1.22) (8.77)** (3.37)** 

Mão de obra_média  0.414 0.401 0.125 -0.192 -0.232 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

 (2.16)* (3.02)** (1.68) (2.47)* (4.56)** 

Despesas_média -0.055 0.054 0.170 -0.026 0.178 

 (1.07) (1.28) (5.90)** (0.76) (6.22)** 

Capital_média 0.002 0.026 -0.055 -0.001 -0.109 

 (0.04) (0.49) (1.58) (0.02) (3.53)** 

1.pp_jan-mar -0.083 0.078 0.003 -0.092 -0.056 

 (0.74) (1.23) (0.09) (1.90) (1.07) 

2.pp_jan-mar 0.029 0.023 -0.051 -0.126 -0.125 

 (0.49) (0.61) (2.44)* (4.64)** (3.94)** 

4.pp_jan-mar -0.036 -0.016 -0.086 -0.194 0.004 

 (0.62) (0.41) (3.95)** (6.80)** (0.10) 

5.pp_jan-mar -0.024 0.033 0.107 0.166 0.055 

 (0.33) (0.68) (3.90)** (4.64)** (1.21) 

1.pp_abr-jun 0.190 0.257 0.164 0.228 0.042 

 (3.19)** (7.15)** (8.48)** (8.96)** (1.36) 

2.pp_abr-jun 0.039 0.035 0.039 0.030 0.097 

 (0.80) (1.13) (2.22)* (1.32) (3.19)** 

4.pp_abr-jun 0.028 0.062 -0.026 -0.024 -0.200 

 (0.40) (1.34) (1.00) (0.69) (4.68)** 

5.pp_abr-jun -0.057 -0.255 -0.138 -0.152 -0.276 

 (0.39) (2.57)* (2.60)** (1.96)* (3.99)** 

1.pp_jul-set -0.053 -0.299 -0.289 -0.362 -0.602 

 (0.17) (1.63) (3.44)** (3.67)** (7.99)** 

2.pp_jul-set -0.038 -0.106 -0.108 -0.262 -0.094 

 (0.56) (2.45)* (4.68)** (9.10)** (2.75)** 

4.pp_jul-set 0.233 0.162 0.176 0.173 0.164 

 (4.71)** (5.09)** (9.90)** (7.11)** (6.13)** 

5.pp_jul-set 0.360 0.184 0.232 0.050 -0.442 

 (3.37)** (2.43)* (5.43)** (0.90) (7.89)** 

1.pp_out-dez 0.085 0.355 0.444 0.656 0.395 

 (0.94) (5.91)** (14.02)** (16.31)** (7.80)** 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

2.pp_out-dez 0.038 0.198 0.203 0.318 0.211 

 (0.41) (3.49)** (7.42)** (9.69)** (5.46)** 

4.pp_out-dez -0.134 -0.066 0.058 -0.010 0.220 

 (2.46)* (1.98)* (3.14)** (0.41) (6.94)** 

5.pp_out-dez -0.076 0.105 0.049 0.007 0.224 

 (0.99) (2.29)* (1.91) (0.18) (4.15)** 

_cons 2.467 2.956 1.881 1.008 1.114 

 (9.61)** (9.56)** (9.37)** (3.48)** (5.12)** 

lnsigma2 -0.754 -0.735 -1.106 -0.418 -0.684 

 (6.91)** (13.00)** (29.18)** (12.61)** (17.89)** 

ilgtgamma 0.134 0.358 0.349 0.437 -1.031 

 (0.57) (3.08)** (4.46)** (6.49)** (6.07)** 

mu 0.990 1.476 1.178 2.330 0.870 

 (5.45)** (14.07)** (22.47)** (29.13)** (6.16)** 

eta -0.109 -0.084 -0.100 -0.094 -0.078 

 (6.65)** (13.89)** (21.77)** (29.66)** (8.11)** 

Sigma2 0.471 0.479 0.331 0.659 0.505 

Gamma 0.533 0.589 0.586 0.608 0.263 

Sigma_U 0.501 0.531 0.440 0.633 0.364 

Sigma_V 0.469 0.444 0.370 0.508 0.610 

Ll -649 -1,494 -2,528 -4,560 -4,446 

Converged 1 1 1 1 1 

N 3,888 3,996 4,032 3,897 2,313 
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Modelo 5 (CD CRE+Clima+Solo) para classes de área  

Produto 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Área -0.227 -0.070 0.200 1.134 0.735 

 (2.18)* (0.55) (2.30)* (11.35)** (20.76)** 

Mão de obra  -0.100 -0.020 -0.044 0.063 -0.064 
 (0.75) (0.22) (0.83) (1.22) (2.29)* 

Despesas 0.764 0.602 0.526 0.522 0.371 

 (21.41)** (19.45)** (24.49)** (22.10)** (19.34)** 

Capital 0.055 0.070 0.160 0.355 0.183 

 (1.41) (1.71) (5.61)** (9.34)** (8.38)** 

Tempo 0.051 0.078 0.073 0.128 0.059 

 (6.09)** (14.77)** (25.24)** (31.78)** (10.42)** 

Área_média 0.209 -0.071 -0.055 -0.968 -0.199 

 (1.54) (0.43) (0.54) (8.21)** (3.95)** 

Mão de obra_média  0.438 0.383 0.125 -0.206 -0.221 

 (2.21)* (2.89)** (1.68) (2.64)** (4.33)** 

Despesas_média -0.043 0.069 0.180 -0.029 0.178 

 (0.84) (1.64) (6.24)** (0.83) (6.14)** 

Capital_média 0.003 0.029 -0.061 0.002 -0.093 

 (0.06) (0.57) (1.75) (0.04) (2.96)** 

1.pp_jan-mar -0.053 0.085 0.002 -0.089 -0.076 

 (0.47) (1.32) (0.06) (1.81) (1.44) 

2.pp_jan-mar 0.039 0.022 -0.052 -0.124 -0.135 

 (0.64) (0.59) (2.43)* (4.51)** (4.24)** 

4.pp_jan-mar -0.047 -0.025 -0.084 -0.195 0.001 

 (0.82) (0.66) (3.88)** (6.80)** (0.02) 

5.pp_jan-mar -0.041 0.030 0.103 0.164 0.044 

 (0.56) (0.63) (3.77)** (4.57)** (0.98) 

1.pp_abr-jun 0.204 0.250 0.158 0.228 0.027 

 (3.42)** (6.99)** (8.18)** (8.93)** (0.87) 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

2.pp_abr-jun 0.044 0.023 0.033 0.029 0.088 

 (0.90) (0.75) (1.87) (1.29) (2.90)** 

4.pp_abr-jun 0.013 0.044 -0.028 -0.028 -0.182 

 (0.19) (0.98) (1.09) (0.80) (4.22)** 

5.pp_abr-jun -0.062 -0.246 -0.117 -0.149 -0.250 

 (0.44) (2.49)* (2.19)* (1.92) (3.54)** 

1.pp_jul-set 0.005 -0.208 -0.244 -0.345 -0.549 

 (0.02) (1.14) (2.88)** (3.46)** (6.93)** 

2.pp_jul-set -0.069 -0.088 -0.092 -0.266 -0.062 

 (1.00) (2.01)* (3.95)** (9.06)** (1.79) 

4.pp_jul-set 0.225 0.178 0.190 0.174 0.205 

 (4.46)** (5.51)** (10.36)** (6.82)** (7.03)** 

5.pp_jul-set 0.372 0.227 0.260 0.055 -0.383 

 (3.47)** (3.01)** (6.07)** (0.98) (6.47)** 

1.pp_out-dez 0.101 0.376 0.450 0.660 0.379 

 (1.11) (6.26)** (14.13)** (16.33)** (7.41)** 

2.pp_out-dez 0.083 0.222 0.203 0.328 0.193 

 (0.90) (3.90)** (7.32)** (9.89)** (4.96)** 

4.pp_out-dez -0.143 -0.068 0.054 -0.013 0.218 

 (2.63)** (2.06)* (2.91)** (0.52) (6.87)** 

5.pp_out-dez -0.115 0.062 0.029 -0.004 0.211 

 (1.47) (1.33) (1.09) (0.10) (3.88)** 

Potencial de Mecanização -0.008 -0.018 -0.011 -0.003 -0.007 

 (0.90) (2.90)** (3.20)** (0.61) (1.04) 

Capacidade de Drenagem 0.018 -0.009 -0.017 -0.000 0.016 

 (0.84) (0.61) (2.24)* (0.02) (1.21) 

Fertilidade -0.032 -0.015 -0.003 -0.012 0.036 

 (2.75)** (1.86) (0.56) (1.72) (4.30)** 

Altitude -0.040 -0.087 -0.045 -0.022 -0.038 

 (1.63) (5.17)** (4.33)** (1.35) (1.85) 

_cons 2.584 3.364 1.954 1.056 1.081 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

 (8.82)** (10.72)** (9.35)** (3.33)** (3.92)** 

lnsigma2 -0.753 -0.750 -1.117 -0.412 -0.684 

 (7.21)** (13.19)** (29.32)** (12.40)** (17.39)** 

ilgtgamma 0.175 0.360 0.341 0.453 -1.003 

 (0.79) (3.09)** (4.31)** (6.73)** (5.84)** 

mu 1.037 1.421 1.155 2.353 0.867 

 (6.01)** (14.31)** (21.95)** (29.14)** (6.03)** 

eta -0.113 -0.090 -0.103 -0.094 -0.079 

 (6.89)** (13.82)** (21.55)** (29.85)** (8.18)** 

Sigma2 0.471 0.472 0.327 0.662 0.505 

Gamma 0.544 0.589 0.584 0.611 0.268 

Sigma_U 0.506 0.527 0.437 0.636 0.368 

Sigma_V 0.464 0.441 0.369 0.507 0.608 

Ll -644 -1,474 -2,507 -4,558 -4,433 

Converged 1 1 1 1 1 

N 3,888 3,996 4,032 3,897 2,313 

 

Modelo 6 (CD CRE+Clima+Transporte) para classes de área  

Produto 

CD CRE 

+ Clima 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Transp 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Área -0.241 -0.110 0.160 1.137 0.726 

 (2.30)* (0.86) (1.84) (11.35)** (20.46)** 

Mão de obra  -0.101 -0.022 -0.047 0.058 -0.066 
 (0.75) (0.24) (0.88) (1.13) (2.34)* 

Despesas 0.763 0.601 0.527 0.521 0.375 

 (21.27)** (19.37)** (24.51)** (21.95)** (19.46)** 

Capital 0.055 0.073 0.165 0.354 0.182 

 (1.40) (1.79) (5.77)** (9.33)** (8.32)** 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Tempo 0.049 0.078 0.072 0.125 0.058 

 (5.76)** (14.61)** (25.43)** (31.32)** (10.11)** 

Área_média 0.161 -0.041 -0.111 -0.953 -0.134 

 (1.18) (0.24) (1.09) (8.23)** (2.69)** 

Mão de obra_média  0.420 0.422 0.129 -0.186 -0.225 

 (2.18)* (3.17)** (1.73) (2.40)* (4.42)** 

Despesas_média -0.053 0.049 0.168 -0.036 0.162 

 (1.03) (1.16) (5.80)** (1.04) (5.61)** 

Capital_média 0.006 0.019 -0.055 -0.000 -0.107 

 (0.11) (0.37) (1.59) (0.00) (3.47)** 

1.pp_jan-mar -0.089 0.091 0.006 -0.075 -0.030 

 (0.80) (1.43) (0.16) (1.52) (0.56) 

2.pp_jan-mar 0.027 0.029 -0.050 -0.121 -0.120 

 (0.46) (0.77) (2.39)* (4.44)** (3.78)** 

4.pp_jan-mar -0.029 -0.018 -0.085 -0.189 0.020 

 (0.50) (0.46) (3.90)** (6.60)** (0.55) 

5.pp_jan-mar -0.022 0.036 0.107 0.170 0.064 

 (0.30) (0.75) (3.92)** (4.74)** (1.40) 

1.pp_abr-jun 0.189 0.261 0.164 0.230 0.051 

 (3.18)** (7.26)** (8.50)** (9.02)** (1.64) 

2.pp_abr-jun 0.040 0.034 0.039 0.030 0.091 

 (0.82) (1.10) (2.23)* (1.30) (2.98)** 

4.pp_abr-jun 0.035 0.057 -0.026 -0.024 -0.203 

 (0.48) (1.24) (1.00) (0.70) (4.77)** 

5.pp_abr-jun -0.052 -0.257 -0.138 -0.152 -0.248 

 (0.36) (2.59)** (2.59)** (1.96)* (3.58)** 

1.pp_jul-set -0.064 -0.280 -0.285 -0.348 -0.578 

 (0.21) (1.53) (3.37)** (3.52)** (7.66)** 

2.pp_jul-set -0.036 -0.108 -0.108 -0.264 -0.097 

 (0.53) (2.48)* (4.68)** (9.17)** (2.84)** 

4.pp_jul-set 0.235 0.156 0.175 0.163 0.148 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

 (4.74)** (4.90)** (9.75)** (6.62)** (5.51)** 

5.pp_jul-set 0.368 0.180 0.232 0.050 -0.438 

 (3.43)** (2.38)* (5.43)** (0.90) (7.81)** 

1.pp_out-dez 0.089 0.358 0.444 0.655 0.406 

 (0.99) (5.98)** (14.03)** (16.26)** (8.02)** 

2.pp_out-dez 0.037 0.203 0.204 0.322 0.225 

 (0.41) (3.59)** (7.44)** (9.78)** (5.81)** 

4.pp_out-dez -0.134 -0.066 0.058 -0.009 0.225 

 (2.45)* (1.97)* (3.15)** (0.37) (7.13)** 

5.pp_out-dez -0.075 0.101 0.049 0.006 0.226 

 (0.99) (2.19)* (1.88) (0.16) (4.18)** 

Custo até a Capital 0.014 -0.028 -0.006 -0.035 -0.071 

 (0.85) (1.80) (0.53) (2.12)* (3.83)** 

_cons 2.348 3.062 1.893 1.071 1.485 

 (8.05)** (9.74)** (9.37)** (3.69)** (6.24)** 

lnsigma2 -0.755 -0.727 -1.106 -0.426 -0.685 

 (6.91)** (12.78)** (29.16)** (12.80)** (17.11)** 

ilgtgamma 0.130 0.382 0.350 0.418 -1.032 

 (0.56) (3.30)** (4.47)** (6.12)** (5.90)** 

mu 0.985 1.486 1.177 2.300 0.834 

 (5.41)** (14.28)** (22.48)** (28.30)** (5.61)** 

eta -0.109 -0.084 -0.100 -0.094 -0.079 

 (6.62)** (14.10)** (21.79)** (29.30)** (7.90)** 

Sigma2 0.470 0.483 0.331 0.653 0.504 

Gamma 0.533 0.594 0.587 0.603 0.263 

Sigma_U 0.500 0.536 0.441 0.628 0.364 

Sigma_V 0.469 0.443 0.370 0.509 0.610 

Ll -648 -1,492 -2,528 -4,558 -4,439 

Converged 1 1 1 1 1 

N 3,888 3,996 4,032 3,897 2,313 
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Modelo 7 (CD CRE+Clima+Solo+Transporte) para classes de área  

Produto 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Área -0.231 -0.070 0.200 1.139 0.734 

 (2.22)* (0.55) (2.30)* (11.38)** (20.74)** 

Mão de obra  -0.097 -0.019 -0.044 0.061 -0.064 
 (0.72) (0.21) (0.82) (1.19) (2.29)* 

Despesas 0.763 0.602 0.527 0.521 0.373 

 (21.42)** (19.44)** (24.49)** (21.98)** (19.43)** 

Capital 0.055 0.070 0.161 0.355 0.182 

 (1.41) (1.72) (5.63)** (9.32)** (8.33)** 

Tempo 0.051 0.078 0.072 0.127 0.057 

 (6.12)** (14.73)** (25.23)** (31.12)** (9.45)** 

Área_média 0.189 -0.077 -0.066 -0.941 -0.170 

 (1.39) (0.45) (0.64) (7.91)** (3.36)** 

Mão de obra_média  0.436 0.379 0.117 -0.198 -0.205 

 (2.21)* (2.84)** (1.55) (2.53)* (4.02)** 

Despesas_média -0.035 0.070 0.183 -0.037 0.163 

 (0.68) (1.65) (6.28)** (1.05) (5.59)** 

Capital_média 0.007 0.030 -0.060 0.003 -0.096 

 (0.13) (0.58) (1.74) (0.06) (3.05)** 

1.pp_jan-mar -0.063 0.083 -0.001 -0.076 -0.042 

 (0.56) (1.29) (0.02) (1.52) (0.78) 

2.pp_jan-mar 0.034 0.022 -0.052 -0.120 -0.129 

 (0.57) (0.57) (2.46)* (4.38)** (4.03)** 

4.pp_jan-mar -0.041 -0.025 -0.085 -0.190 0.023 

 (0.71) (0.66) (3.92)** (6.62)** (0.63) 

5.pp_jan-mar -0.044 0.029 0.102 0.168 0.058 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

 (0.59) (0.62) (3.72)** (4.67)** (1.27) 

1.pp_abr-jun 0.200 0.250 0.157 0.230 0.037 

 (3.35)** (6.96)** (8.12)** (8.99)** (1.18) 

2.pp_abr-jun 0.041 0.023 0.032 0.029 0.082 

 (0.84) (0.74) (1.86) (1.29) (2.70)** 

4.pp_abr-jun 0.022 0.045 -0.028 -0.027 -0.179 

 (0.31) (0.98) (1.11) (0.78) (4.16)** 

5.pp_abr-jun -0.052 -0.246 -0.116 -0.150 -0.216 

 (0.36) (2.49)* (2.17)* (1.94) (3.06)** 

1.pp_jul-set 0.002 -0.209 -0.248 -0.336 -0.523 

 (0.01) (1.15) (2.92)** (3.37)** (6.58)** 

2.pp_jul-set -0.064 -0.087 -0.092 -0.267 -0.066 

 (0.93) (2.00)* (3.94)** (9.11)** (1.90) 

4.pp_jul-set 0.233 0.179 0.192 0.165 0.185 

 (4.60)** (5.49)** (10.38)** (6.39)** (6.25)** 

5.pp_jul-set 0.391 0.228 0.261 0.054 -0.376 

 (3.62)** (3.01)** (6.09)** (0.97) (6.33)** 

1.pp_out-dez 0.102 0.376 0.449 0.659 0.386 

 (1.13) (6.25)** (14.09)** (16.30)** (7.57)** 

2.pp_out-dez 0.080 0.222 0.202 0.330 0.201 

 (0.86) (3.89)** (7.28)** (9.94)** (5.16)** 

4.pp_out-dez -0.144 -0.068 0.053 -0.011 0.226 

 (2.65)** (2.06)* (2.88)** (0.46) (7.14)** 

5.pp_out-dez -0.125 0.062 0.028 -0.002 0.221 

 (1.60) (1.33) (1.09) (0.05) (4.05)** 

Potencial de Mecanização -0.012 -0.018 -0.012 -0.001 -0.001 

 (1.33) (2.83)** (3.28)** (0.27) (0.11) 

Capacidade de Drenagem 0.018 -0.009 -0.017 0.001 0.023 

 (0.85) (0.62) (2.27)* (0.06) (1.73) 

Fertilidade -0.031 -0.015 -0.003 -0.011 0.043 

 (2.68)** (1.87) (0.63) (1.51) (5.04)** 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Altitude -0.052 -0.088 -0.046 -0.020 -0.026 

 (2.01)* (5.10)** (4.38)** (1.21) (1.27) 

Custo até a Capital 0.026 0.003 0.008 -0.030 -0.087 

 (1.42) (0.21) (0.73) (1.77) (4.45)** 

_cons 2.455 3.354 1.932 1.124 1.403 

 (8.03)** (10.57)** (9.15)** (3.52)** (4.93)** 

lnsigma2 -0.759 -0.751 -1.118 -0.420 -0.688 

 (7.32)** (13.16)** (29.34)** (12.54)** (15.93)** 

ilgtgamma 0.166 0.357 0.340 0.434 -1.022 

 (0.75) (3.04)** (4.30)** (6.33)** (5.53)** 

mu 1.037 1.419 1.155 2.324 0.800 

 (6.05)** (14.24)** (21.94)** (28.17)** (4.98)** 

eta -0.114 -0.090 -0.103 -0.094 -0.081 

 (6.86)** (13.80)** (21.54)** (29.48)** (7.69)** 

Sigma2 0.468 0.472 0.327 0.657 0.502 

Gamma 0.542 0.588 0.584 0.607 0.265 

Sigma_U 0.504 0.527 0.437 0.631 0.365 

Sigma_V 0.463 0.441 0.369 0.508 0.608 

Ll -643 -1,474 -2,507 -4,556 -4,423 

Converged 1 1 1 1 1 

N 3,888 3,996 4,032 3,897 2,313 
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Modelo 8 (CD CRE+Clima+Política) para classes de área  

Produto 

CD CRE 

+ Clima 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Política 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Área -0.237 -0.101 0.143 1.092 0.733 

 (2.26)* (0.80) (1.65) (10.94)** (20.51)** 

Mão de obra  -0.107 -0.024 -0.052 0.043 -0.067 
 (0.79) (0.26) (0.98) (0.84) (2.37)* 

Despesas 0.765 0.604 0.531 0.521 0.371 

 (21.29)** (19.56)** (24.72)** (22.11)** (19.24)** 

Capital 0.053 0.070 0.159 0.353 0.184 

 (1.36) (1.72) (5.58)** (9.33)** (8.38)** 

Tempo 0.049 0.079 0.074 0.119 0.059 

 (5.75)** (14.89)** (25.77)** (28.27)** (10.38)** 

Área_média 0.163 -0.103 -0.117 -1.070 -0.166 

 (1.19) (0.63) (1.18) (9.43)** (3.39)** 

Mão de obra_média  0.425 0.448 0.158 -0.129 -0.233 

 (2.21)* (3.39)** (2.13)* (1.67) (4.57)** 

Despesas_média -0.059 0.049 0.167 -0.056 0.180 

 (1.15) (1.17) (5.79)** (1.62) (6.26)** 

Capital_média 0.009 0.031 -0.049 0.031 -0.107 

 (0.16) (0.60) (1.43) (0.66) (3.48)** 

1.pp_jan-mar -0.081 0.081 0.004 -0.074 -0.058 

 (0.73) (1.30) (0.10) (1.53) (1.09) 

2.pp_jan-mar 0.028 0.012 -0.055 -0.121 -0.125 

 (0.46) (0.33) (2.61)** (4.47)** (3.91)** 

4.pp_jan-mar -0.031 -0.003 -0.082 -0.179 0.002 

 (0.53) (0.08) (3.80)** (6.31)** (0.04) 

5.pp_jan-mar -0.024 0.031 0.102 0.175 0.054 

 (0.33) (0.66) (3.75)** (4.90)** (1.18) 

1.pp_abr-jun 0.187 0.252 0.164 0.203 0.045 

 (3.14)** (7.04)** (8.48)** (7.92)** (1.44) 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

2.pp_abr-jun 0.039 0.045 0.047 0.013 0.097 

 (0.81) (1.47) (2.71)** (0.59) (3.18)** 

4.pp_abr-jun 0.034 0.070 -0.026 -0.018 -0.201 

 (0.48) (1.54) (1.01) (0.53) (4.69)** 

5.pp_abr-jun -0.052 -0.249 -0.139 -0.144 -0.283 

 (0.36) (2.52)* (2.62)** (1.86) (4.07)** 

1.pp_jul-set -0.054 -0.300 -0.294 -0.351 -0.604 

 (0.18) (1.66) (3.53)** (3.60)** (8.01)** 

2.pp_jul-set -0.035 -0.094 -0.095 -0.250 -0.094 

 (0.52) (2.18)* (4.12)** (8.70)** (2.71)** 

4.pp_jul-set 0.231 0.160 0.171 0.165 0.169 

 (4.67)** (5.09)** (9.64)** (6.83)** (6.26)** 

5.pp_jul-set 0.359 0.182 0.229 0.038 -0.440 

 (3.35)** (2.42)* (5.37)** (0.69) (7.86)** 

1.pp_out-dez 0.076 0.331 0.421 0.628 0.401 

 (0.84) (5.56)** (13.29)** (15.58)** (7.88)** 

2.pp_out-dez 0.035 0.182 0.190 0.310 0.214 

 (0.38) (3.24)** (6.99)** (9.46)** (5.53)** 

4.pp_out-dez -0.132 -0.065 0.054 -0.015 0.221 

 (2.43)* (1.97)* (2.92)** (0.61) (6.98)** 

5.pp_out-dez -0.079 0.100 0.044 0.018 0.225 

 (1.03) (2.19)* (1.73) (0.48) (4.17)** 

Assistência Técnica -0.030 -0.087 -0.068 0.334 -0.015 

 (1.23) (2.97)** (2.65)** (5.88)** (0.33) 

Crédito 0.211 0.807 0.645 0.505 -0.139 

 (0.87) (4.49)** (5.40)** (3.01)** (1.18) 

_cons 2.446 2.867 1.882 1.537 1.058 

 (9.53)** (9.38)** (9.38)** (5.21)** (4.74)** 

lnsigma2 -0.748 -0.712 -1.089 -0.424 -0.688 

 (6.69)** (12.29)** (28.30)** (12.51)** (17.79)** 

ilgtgamma 0.150 0.439 0.405 0.447 -1.050 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

 (0.63) (3.80)** (5.21)** (6.49)** (6.01)** 

mu 0.984 1.481 1.191 2.250 0.857 

 (5.34)** (14.39)** (22.81)** (27.53)** (6.04)** 

eta -0.111 -0.088 -0.105 -0.097 -0.076 

 (6.57)** (14.14)** (21.56)** (28.80)** (7.91)** 

Sigma2 0.473 0.491 0.337 0.655 0.503 

Gamma 0.537 0.608 0.600 0.610 0.259 

Sigma_U 0.504 0.546 0.449 0.632 0.361 

Sigma_V 0.468 0.439 0.367 0.505 0.610 

Ll -648 -1,482 -2,513 -4,531 -4,445 

Converged 1 1 1 1 1 

N 3,888 3,996 4,032 3,897 2,313 

 

Modelo 9 (CD CRE+Clima+Solo+Política) para classes de área  

Produto 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Política 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Área -0.227 -0.053 0.182 1.094 0.743 

 (2.18)* (0.42) (2.10)* (10.98)** (20.82)** 

Mão de obra  -0.103 -0.032 -0.051 0.047 -0.065 
 (0.77) (0.34) (0.96) (0.92) (2.33)* 

Despesas 0.765 0.607 0.530 0.519 0.369 

 (21.43)** (19.73)** (24.70)** (22.09)** (19.21)** 

Capital 0.053 0.064 0.155 0.355 0.183 

 (1.37) (1.59) (5.43)** (9.36)** (8.39)** 

Tempo 0.051 0.079 0.073 0.120 0.059 

 (6.09)** (15.27)** (25.54)** (28.18)** (10.34)** 

Área_média 0.202 -0.073 -0.053 -1.013 -0.202 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

 (1.47) (0.44) (0.53) (8.64)** (4.01)** 

Mão de obra_média  0.448 0.433 0.161 -0.145 -0.221 

 (2.27)* (3.28)** (2.16)* (1.86) (4.32)** 

Despesas_média -0.047 0.063 0.176 -0.060 0.182 

 (0.92) (1.52) (6.09)** (1.73) (6.23)** 

Capital_média 0.009 0.035 -0.055 0.031 -0.092 

 (0.16) (0.68) (1.59) (0.66) (2.91)** 

1.pp_jan-mar -0.051 0.090 0.003 -0.064 -0.080 

 (0.46) (1.42) (0.09) (1.31) (1.51) 

2.pp_jan-mar 0.037 0.013 -0.054 -0.115 -0.136 

 (0.61) (0.35) (2.56)* (4.18)** (4.25)** 

4.pp_jan-mar -0.042 -0.013 -0.081 -0.180 -0.003 

 (0.72) (0.33) (3.75)** (6.33)** (0.09) 

5.pp_jan-mar -0.041 0.029 0.099 0.171 0.042 

 (0.55) (0.62) (3.64)** (4.79)** (0.92) 

1.pp_abr-jun 0.201 0.245 0.158 0.202 0.032 

 (3.36)** (6.87)** (8.15)** (7.86)** (1.00) 

2.pp_abr-jun 0.045 0.033 0.040 0.012 0.091 

 (0.91) (1.07) (2.32)* (0.54) (2.96)** 

4.pp_abr-jun 0.019 0.052 -0.028 -0.023 -0.183 

 (0.27) (1.17) (1.09) (0.68) (4.25)** 

5.pp_abr-jun -0.058 -0.241 -0.118 -0.137 -0.258 

 (0.41) (2.46)* (2.23)* (1.77) (3.65)** 

1.pp_jul-set 0.004 -0.211 -0.253 -0.337 -0.550 

 (0.01) (1.17) (3.01)** (3.41)** (6.94)** 

2.pp_jul-set -0.065 -0.075 -0.080 -0.256 -0.060 

 (0.95) (1.74) (3.45)** (8.76)** (1.70) 

4.pp_jul-set 0.223 0.176 0.185 0.162 0.213 

 (4.42)** (5.48)** (10.07)** (6.41)** (7.22)** 

5.pp_jul-set 0.370 0.226 0.256 0.041 -0.377 

 (3.45)** (3.02)** (5.97)** (0.73) (6.38)** 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

1.pp_out-dez 0.092 0.352 0.427 0.628 0.382 

 (1.01) (5.91)** (13.39)** (15.52)** (7.45)** 

2.pp_out-dez 0.080 0.206 0.190 0.320 0.195 

 (0.87) (3.67)** (6.88)** (9.68)** (4.98)** 

4.pp_out-dez -0.141 -0.069 0.049 -0.020 0.220 

 (2.60)** (2.08)* (2.65)** (0.83) (6.94)** 

5.pp_out-dez -0.118 0.055 0.025 0.004 0.213 

 (1.51) (1.19) (0.95) (0.11) (3.92)** 

Potencial de Mecanização -0.008 -0.018 -0.011 -0.007 -0.006 

 (0.89) (2.99)** (3.06)** (1.28) (0.89) 

Capacidade de Drenagem 0.018 -0.010 -0.018 -0.006 0.019 

 (0.84) (0.72) (2.38)* (0.58) (1.39) 

Fertilidade -0.032 -0.016 -0.003 -0.015 0.037 

 (2.72)** (1.99)* (0.57) (2.17)* (4.43)** 

Altitude -0.040 -0.086 -0.043 -0.019 -0.038 

 (1.64) (5.18)** (4.13)** (1.14) (1.81) 

Assistência Técnica -0.028 -0.084 -0.056 0.349 -0.038 

 (1.13) (2.95)** (2.16)* (6.07)** (0.79) 

Crédito 0.231 0.828 0.633 0.506 -0.134 

 (0.95) (4.67)** (5.31)** (3.02)** (1.14) 

_cons 2.566 3.280 1.971 1.551 0.975 

 (8.76)** (10.58)** (9.45)** (4.84)** (3.43)** 

lnsigma2 -0.747 -0.726 -1.100 -0.418 -0.687 

 (7.01)** (12.45)** (28.43)** (12.30)** (17.17)** 

ilgtgamma 0.193 0.445 0.397 0.466 -1.015 

 (0.86) (3.85)** (5.06)** (6.75)** (5.76)** 

mu 1.034 1.429 1.169 2.271 0.852 

 (5.93)** (14.72)** (22.31)** (27.59)** (5.91)** 

eta -0.115 -0.095 -0.107 -0.097 -0.078 

 (6.81)** (14.05)** (21.34)** (29.02)** (7.99)** 

Sigma2 0.474 0.484 0.333 0.658 0.503 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Gamma 0.548 0.610 0.598 0.614 0.266 

Sigma_U 0.510 0.543 0.446 0.636 0.366 

Sigma_V 0.463 0.435 0.366 0.504 0.608 

Ll -643 -1,461 -2,493 -4,527 -4,431 

Converged 1 1 1 1 1 

N 3,888 3,996 4,032 3,897 2,313 

 

Modelo 10 (CD CRE+Clima+Solo+Transporte+Política) para classes de área  

Produto 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

+ Política 

CD CRE 

+ Clima 

+ Solo 

+ Transp 

+ Política 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Área -0.231 -0.054 0.182 1.094 0.745 

 (2.21)* (0.43) (2.10)* (10.97)** (20.89)** 

Mão de obra  -0.100 -0.031 -0.050 0.047 -0.066 
 (0.74) (0.34) (0.94) (0.92) (2.35)* 

Despesas 0.765 0.607 0.530 0.519 0.371 

 (21.44)** (19.73)** (24.70)** (22.07)** (19.26)** 

Capital 0.053 0.064 0.155 0.354 0.182 

 (1.37) (1.59) (5.44)** (9.36)** (8.34)** 

Tempo 0.052 0.079 0.073 0.120 0.057 

 (6.13)** (15.23)** (25.51)** (28.09)** (9.35)** 

Área_média 0.181 -0.076 -0.066 -1.012 -0.173 

 (1.31) (0.46) (0.65) (8.55)** (3.41)** 

Mão de obra_média  0.447 0.431 0.152 -0.144 -0.203 

 (2.26)* (3.24)** (2.02)* (1.86) (3.97)** 

Despesas_média -0.039 0.064 0.178 -0.060 0.168 

 (0.76) (1.53) (6.14)** (1.72) (5.73)** 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

Capital_média 0.013 0.035 -0.055 0.031 -0.095 

 (0.24) (0.68) (1.58) (0.66) (3.02)** 

1.pp_jan-mar -0.061 0.089 0.000 -0.064 -0.045 

 (0.55) (1.41) (0.00) (1.29) (0.84) 

2.pp_jan-mar 0.033 0.013 -0.055 -0.114 -0.130 

 (0.53) (0.34) (2.59)** (4.17)** (4.05)** 

4.pp_jan-mar -0.035 -0.012 -0.082 -0.180 0.019 

 (0.61) (0.33) (3.79)** (6.31)** (0.51) 

5.pp_jan-mar -0.043 0.029 0.097 0.171 0.054 

 (0.58) (0.62) (3.59)** (4.79)** (1.19) 

1.pp_abr-jun 0.197 0.245 0.156 0.202 0.045 

 (3.30)** (6.84)** (8.07)** (7.85)** (1.41) 

2.pp_abr-jun 0.042 0.033 0.040 0.012 0.086 

 (0.85) (1.07) (2.30)* (0.54) (2.81)** 

4.pp_abr-jun 0.027 0.053 -0.028 -0.023 -0.181 

 (0.39) (1.17) (1.11) (0.68) (4.21)** 

5.pp_abr-jun -0.048 -0.241 -0.118 -0.137 -0.227 

 (0.34) (2.45)* (2.21)* (1.77) (3.20)** 

1.pp_jul-set 0.000 -0.211 -0.258 -0.337 -0.523 

 (0.00) (1.18) (3.06)** (3.40)** (6.58)** 

2.pp_jul-set -0.060 -0.075 -0.080 -0.256 -0.061 

 (0.87) (1.73) (3.43)** (8.75)** (1.74) 

4.pp_jul-set 0.231 0.176 0.186 0.162 0.193 

 (4.57)** (5.46)** (10.10)** (6.30)** (6.51)** 

5.pp_jul-set 0.389 0.227 0.257 0.041 -0.368 

 (3.61)** (3.02)** (5.99)** (0.73) (6.20)** 

1.pp_out-dez 0.094 0.352 0.426 0.628 0.391 

 (1.03) (5.91)** (13.34)** (15.52)** (7.63)** 

2.pp_out-dez 0.077 0.206 0.189 0.320 0.202 

 (0.83) (3.66)** (6.83)** (9.67)** (5.18)** 

4.pp_out-dez -0.142 -0.069 0.048 -0.020 0.230 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

 (2.62)** (2.08)* (2.62)** (0.82) (7.25)** 

5.pp_out-dez -0.128 0.055 0.025 0.004 0.224 

 (1.64) (1.19) (0.94) (0.11) (4.11)** 

Potencial de Mecanização -0.012 -0.018 -0.012 -0.007 0.001 

 (1.33) (2.88)** (3.18)** (1.24) (0.18) 

Capacidade de Drenagem 0.018 -0.010 -0.019 -0.006 0.027 

 (0.86) (0.73) (2.43)* (0.58) (2.00)* 

Fertilidade -0.031 -0.016 -0.003 -0.015 0.045 

 (2.65)** (2.00)* (0.66) (2.14)* (5.30)** 

Altitude -0.052 -0.086 -0.043 -0.019 -0.024 

 (2.03)* (5.10)** (4.18)** (1.13) (1.17) 

Custo até a Capital 0.026 0.002 0.010 -0.001 -0.093 

 (1.44) (0.12) (0.87) (0.06) (4.73)** 

Assistência Técnica -0.029 -0.084 -0.055 0.349 -0.062 

 (1.16) (2.93)** (2.09)* (5.95)** (1.29) 

Crédito 0.233 0.828 0.637 0.505 -0.156 

 (0.96) (4.67)** (5.34)** (3.00)** (1.34) 

_cons 2.434 3.274 1.947 1.552 1.276 

 (7.96)** (10.44)** (9.25)** (4.83)** (4.39)** 

lnsigma2 -0.753 -0.727 -1.100 -0.418 -0.691 

 (7.12)** (12.42)** (28.46)** (12.22)** (15.37)** 

ilgtgamma 0.184 0.444 0.395 0.465 -1.033 

 (0.82) (3.81)** (5.04)** (6.67)** (5.37)** 

mu 1.034 1.428 1.170 2.271 0.774 

 (5.97)** (14.66)** (22.30)** (27.22)** (4.75)** 

eta -0.116 -0.095 -0.108 -0.097 -0.080 

 (6.78)** (14.04)** (21.31)** (28.98)** (7.49)** 

Sigma2 0.471 0.484 0.333 0.658 0.501 

Gamma 0.546 0.609 0.598 0.614 0.263 

Sigma_U 0.507 0.543 0.446 0.636 0.363 

Sigma_V 0.463 0.435 0.366 0.504 0.608 
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Continuação. 

 0-5 5-20 20-100 100-500 500 e mais 

  Ll -642 -1,461 -2,492 -4,527 -4,420 

Converged 1 1 1 1 1 

N 3,888 3,996 4,032 3,897 2,313 
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APÊNDICE F – Distribuição do crescimento PTF, 1985-2006 

 

Distribuição do crescimento da PTF por tamanho de estabelecimentos 

 
Percentis 

 

 
0.00 0.01 0.05 0.10 0.25 0.50 0.75 0.90 0.95 0.99 1.00 Média 

0-5 -7.10 -3.07 -1.70 -1.07 -0.02 0.70 1.74 2.89 3.71 4.25 4.62 0.80 

5-20 -14.00 -1.23 -0.06 0.54 1.25 1.98 3.10 4.76 6.00 7.16 7.21 2.28 

20-100 -8.47 -0.79 0.60 1.01 1.65 2.29 3.04 4.46 5.57 6.62 6.89 2.50 

100-500 -9.37 -1.31 0.51 1.08 1.93 2.62 3.50 5.26 6.44 11.10 11.10 2.96 

500+ -3.41 0.88 1.74 2.00 2.43 2.80 3.25 3.63 4.03 4.63 4.63 2.81 

Sudeste -9.10 -0.28 1.15 1.66 2.28 2.93 3.75 4.88 5.73 8.20 8.97 3.12 

 
 

Distribuição do crescimento da PTF por Unidades da Federação da região Sudeste 

 

Percentis 

 

0.00 0.01 0.05 0.10 0.25 0.50 0.75 0.90 0.95 0.99 1.00 Média 

MG -9.10 0.19 1.42 1.81 2.34 2.86 3.47 4.35 5.24 7.85 8.42 3.02 

ES -1.59 0.92 1.99 2.14 2.59 2.95 3.45 3.88 4.06 5.44 6.74 3.06 

RJ -2.63 -0.12 0.99 1.24 1.77 2.54 3.49 4.78 5.15 5.66 7.11 2.71 

SP -6.59 -0.53 0.96 1.54 2.17 2.99 4.14 5.35 6.28 8.97 8.97 3.23 
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APÊNDICE G – Mapas do crescimento da PTF por tamanho de estabelecimento, Sudeste, 

1985-2006 

 

Crescimento da PTF, 1985-2006, estabelecimentos com 0-5 hectares, Sudeste. 
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Crescimento da PTF, 1985-2006, estabelecimentos com 5-20 hectares, Sudeste. 
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Crescimento da PTF, 1985-2006, estabelecimentos com 20-100 hectares, Sudeste. 
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Crescimento da PTF, 1985-2006, estabelecimentos com 100-500 hectares, Sudeste. 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

Crescimento da PTF, 1985-2006, estabelecimentos com 500 e mais hectares, Sudeste. 

 

 

 


