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RESUMO 
O desenvolvimento e a expansão do agronegócio colocam o Brasil entre as principais 

economias do mundo. Entretanto, algumas variáveis inerentes ao agronegócio são obstáculos 

ao desempenho dos sistemas agroindustriais, a exemplo dos custos de produção, os quais 

representam uma parcela significativa dos gastos na produção, e são, em alguns casos, uma 

limitação ao sistema agroindustrial, o que pode impactar na produção e na geração e 

distribuição de riqueza. Nesse contexto, este trabalho buscou analisar a influência dos custos 

nas principais culturas agrícolas brasileiras de grãos. Para tanto, por meio de dados referentes 

às safras de 1999/2000 a 2012/2013, obtidos nos sites da CONAB e do IBGE, foram 

realizadas análises de regressão e correlação. As análises de correlação permitiram verificar 

que para algumas culturas essas variáveis apresentam correlação positiva, moderada ou forte. 

No entanto, para outras culturas, essas variáveis apresentaram correlação, porém negativa. 

Outras, ainda, apresentam não ter correlação. Com a análise de regressão foi possível fazer 

previsões do comportamento da produção, consumo, importação, exportação, área plantada e 

produtividade em relação aos custos de produção, permitindo a implementação de estratégias 

para melhorar a gestão dos custos e minimizar seus impactos na cadeia agrícola. Os resultados 

das análises são significantemente importantes para a compreensão da associação entre as 

variáveis selecionadas, principalmente para a cultura de feijão, milho e soja, bem como, para 

as previsões que envolvam o mercado agrícola nacional, e o agronegócio como um todo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos principais responsáveis pelo crescimento da economia brasileira é o setor do 

agronegócio, que nas últimas décadas apresentou grande expansão e tornou-se um dos mais 

importantes setores econômicos do Brasil (ARAÚJO, 2013; IBGE, 2014; CEPEA; 2014). 

Em 2013 a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) registrou 

uma safra recorde de grãos, com destaque para o Brasil, que ocupou o posto de quinto maior 

produtor de cereais e o terceiro maior produtor de milho do mundo naquele ano. A produção 

mundial em 2013 apresentou um crescimento de 7,2% em relação ao ano anterior, 

aumentando os estoques em 11,5%; em contrapartida, a demanda mundial por alimentos 

aumentou apenas 3,4%, pressionando a redução dos preços (AGÊNCIA ESTADO, 2013).  

Embora haja um significativo aumento da produção agrícola, mundial e nacional, 

algumas variáveis inerentes ao agronegócio são obstáculos ao desempenho dos sistemas 

agroindustriais, como, por exemplo, a instabilidade econômica mundial, concorrência externa, 

demanda interna, fatores meteorológicos, logística, entre outros, os quais, direta ou 

indiretamente, impactam no custo de produção (ARAÚJO, 2013; NOGUEIRA et al. 2013).  

Muitas dessas variáveis, além de não controláveis, não são gerenciáveis, pois resultam 

de fatores exógenos que estão aquém dos controles das organizações. Entretanto, os custos de 

produção, embora não controláveis na maioria das vezes, podem ser gerenciados, buscando-

se, a otimização de processos por meio da gestão de custos, de modo a galgar melhores 

resultados econômico-financeiros (RASIA et al. 2011).   

Os custos representam uma parcela significativa dos gastos na produção de bens e 

serviços, inclusive no agronegócio, e são, em alguns casos, um entrave à produção, fluindo 

como uma limitação ao sistema agroindustrial, o que pode impactar direta e indiretamente na 

produção e, consequentemente, na geração e distribuição de riqueza (DUARTE et al. 2011).  

Nesse contexto, considerando-se a influência dos custos sobre a cadeia de produção do 

agronegócio, este trabalho buscou responder a seguinte questão: qual o impacto dos custos na 

produção e comercialização de commodities agrícolas de grãos no Brasil? Em consonância à 

questão-problema, o presente artigo tem por objetivo analisar a influência dos custos nas 

principais culturas agrícolas brasileiras de grãos.  

Esta pesquisa justifica-se por analisar como os custos influenciam a produção agrícola 

nacional de grãos, considerando que tais gastos são, em muitos casos, a principal causa para a 

queda na produção e/ou para o aumento do preço de commodities (DUARTE et al., 2011). 

Além disso, a pesquisa apresenta-se relevante por estudar um dos setores mais importantes da 

economia nacional, o agronegócio, o qual é responsável por significativa parcela do PIB, de 

modo a permitir uma análise crítica da influência dos custos na produção agrícola no Brasil. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira, responsável por grande parte 

do desenvolvimento econômico do Brasil, principalmente em razão de suas interligações com 

outros setores econômicos (MONTOYA; FINAMORE, 2005; ARAÚJO, 2013; CEPEA; 

2014), o que faz com que o país ocupe “seu lugar no cenário mundial como um dos principais 

produtores e exportadores de produtos agrícolas do mundo [...]” (PAULINO, 2014, p. 134). 

A alta produtividade das culturas brasileiras é resultado de melhores tecnologias para a 

agricultura tropical e de melhorias no processo de gestão, além das condições intrínsecas à 

agricultura brasileira, como o clima e solo (OSAKI; BATALHA, 2014). Nos últimos 20 anos 

a produtividade das culturas agrícolas brasileiras mais que dobrou, principalmente em 



 

 

decorrência da intensificação do emprego de tecnologias (ARAÚJO, 2013), razão pela qual, 

as propriedades rurais 
cada dia mais perdem sua autossufiência; passam a depender sempre de mais 

insumos, máquinas e serviços que não são seus [...]; geram excedentes de produtos e 

abastecem mercados, às vezes muito distantes; conquistam mercado, enfrentam a 

globalização e a internacionalização da economia (ARAÚJO, 2013, p. 4). 

Em função da dependência de bens, serviços, máquinas e insumos oriundos de fontes 

externas, a agricultura passou a assumir outro conceito, ora denominado de agribusiness, 

compreendendo todo o complexo produtivo (ARAÚJO, 2013), inicialmente concebido por 

Davis e Goldberg (1957). Na concepção de Rufino (1999, p. 17) 
o conceito do agronegócio surgiu a partir da integração da agricultura aos setores 

industriais de fornecimento de insumos, de um lado, e de processamento e 

distribuição da produção, de outro. Ele abrange todas as transformações associadas 

aos produtos agrícolas, desde a produção de insumos, passando pela unidade 

agrícola, processamento e distribuição até o consumidor final [...]. 

O agronegócio refere-se a um sistema empresarial no qual “todos os agentes que estão 

produzindo para o mercado, ou desenvolvendo qualquer empreendimento com vistas à 

maximização de lucro, no âmbito do sistema agroalimentar” (VILELA; MACEDO, 2000, p. 

89), que, em razão da influência e dos impactos na economia, tornou-se “[...] uma das mais 

importantes fontes geradoras de riqueza do Brasil” (JANK; NASSAR; TACHINARDI, 2005, 

p. 15), resultado, principalmente, de investimentos em tecnologia e pesquisa e da abertura e 

estabilização econômica brasileira em decorrência da implantação do Plano Real. 

Há algumas décadas os sistemas agrícolas apresentavam baixa produtividade, 

especialmente em função da associação da produção agrícola com a criação de gado. Com o 

passar do tempo, os sistemas produtivos foram aprimorados, o que permitiu a coexistência do 

consórcio entre a agricultura e a criação de animais e aumento da produção agrícola nacional, 

passando a gerar excedentes de produção (CONAB, 2010). 

Segundo Braun, Lima e Cardoso (2007), no início da década de 1960 a agricultura 

exercia um papel passivo na economia brasileira, pois na época o crescimento e a produção 

industrial eram considerados mais importantes para o desenvolvimento econômico nacional. 

Contudo, a industrialização também alcançou o setor agrícola, penalizado pelo protecionismo 

à indústria, principalmente em função da redução nas exportações por causa das altas taxas de 

câmbio, pela elevação do preço dos insumos e pela insuficiência de investimentos públicos, 

em especial na área tecnológica (BRAUN; LIMA; CARDOSO, 2007).  

No entanto, a partir de 1973, com uma pequena abertura comercial e com a adoção de 

algumas medidas, a agricultura brasileira se modernizou e passou a assumir um importante 

papel na economia nacional (BRAUN; LIMA; CARDOSO, 2007). Os mesmos autores 

ressaltam ainda que a partir de 1990, com a abertura definitiva da economia brasileira, a 

agricultura assumiu um importante papel econômico-financeiro de geração de riqueza. 

Desse modo, antes basicamente restrito aos âmbitos regional e nacional, o agronegócio 

ganhou projeção mundial em razão da globalização e do processo de industrialização, 

transformando-o no modo como é na atualidade (COOK et al., 2001). Esse processo ganhou 

forças no início dos anos 2000, principalmente, em países emergentes da América Latina, 

como o Brasil, e da Ásia, e logo alastrou-se pelo mundo, impulsionado, sobretudo, pelo 

mercado de commodities e por novas tecnologias (COOK et al, 2001).  

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC, 2014), as commodities são compreendidas como “mercadorias, provenientes de 

cultivo ou extensão, que são produzidas em larga escala e comercializadas mundialmente. São 

produzidas por diferentes produtores e possuem características uniformes”. 

A importância da agricultura para a economia pode ser facilmente notada a partir do 

ano de 1993, quando as exportações brasileiras cresceram significativamente, de modo a 

ultrapassar as importações e criar um superávit comercial agroalimentar. Em 1998, o Brasil 



 

 

ocupava o quarto lugar nas exportações do agronegócio mundial, na retaguarda da União 

Europeia, dos Estados Unidos e da Austrália (JANK; LEME; NASSAR, 2000).  

Nos anos 2000 as taxas de exportações de mercadorias foram positivas, expandindo-se 

até 2004, com relativo equilíbrio entre 2006 e 2008, como resultado do início da crise 

econômico mundial, cujo impacto no Brasil foi menor se comparado aos demais países. Esse 

processo favoreceu a participação brasileira no mercado global, tanto em relação às 

importações como em relação às exportações, sustentadas principalmente por produtos 

primários relacionadas à agricultura, ao setor de combustíveis e à mineração (SILVA, 2012).  

Conforme dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 

2010), em 2009 o montante de exportação apresentou forte retração, recuperando-se a partir 

de 2010, quando as exportações agrícolas brasileiras somaram cerca de US$ 76 bilhões, 

apresentando um superávit de US$ 20 bilhões, com destaque para a soja e o milho, cujas 

exportações em 2010 foram de US$ 17.701 bilhões e US$ 2.136 bilhões, respectivamente. Em 

2013 a produção agrícola brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas foi de 187 milhões 

de toneladas, o que representa um aumento de 15,5% em relação a 2012 (MAPA, 2010). 

Segundo Santo, Lima e Souza (2012, p. 77), “o bom desempenho das exportações é 

imprescindível para manter e acelerar o crescimento de inúmeros subsetores da agricultura e 

da agroindústria nacional”, pois, “em caso de forte retração na frente externa, os excedentes 

fluem para o mercado interno, desequilibrando oferta e demanda, com consequente queda dos 

preços, o que acarreta problemas variados [...]” (SANTO; LIMA; SOUZA, 2012, p. 77). No 

entanto, Verburg et al. (2014, p. 14) destacam que “os preços internacionais das commodities 

são regulados pela relação estoque/consumo mundial, e os incidentes históricos indicam o 

impacto que estes preços internacionais têm sobre o desenvolvimento regional no Brasil”.  

A relevância econômica do agronegócio pode ser mensurada por diversos indicadores, 

como, por exemplo, o Produto Interno Bruto do Agronegócio (PIBAgro). Segundo o Centro 

de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA, 2014), no ano de 1994 o PIB do 

Brasil foi de R$ 2.451 milhões, dos quais cerca de 26,44% eram representados pelo PIBAgro. 

Em 2011 essa representatividade caiu em termos relativos, chegando em 22,15%, mas 

mantendo-se estável em termos brutos, na ordem de R$ 4.143 milhões.  

O PIBAgro é composto pelo somatório de dois subsetores do agronegócio: a 

agricultura e a pecuária. A produção agropecuária é constituída por dois segmentos, quais 

sejam: agricultura ou produção agrícola; e pecuária, com destaque para criação e 

comercialização de animais para cria, recria ou engorda (CEPEA, 2014). Como o objetivo 

desta pesquisa é a análise da influência dos custos nas principais culturas brasileiras de grãos, 

o foco está na agricultura, responsável por 15,7% do PIB brasileiro de 2011 (IBGE, 2014).  

Segundo Araújo (2013, p. 49), a agricultura pode ser compreendida como o “conjunto 

de atividades desenvolvidas no campo, necessárias ao preparo do solo, tratos culturais, 

colheita, transporte e armazenagem internos, administração e gestão dentro das unidades 

produtivas (as fazendas), para a condução de culturas vegetais”. 

Em função de modernas práticas e ferramentas aplicadas, há um considerável aumento 

da produção agrícola, o que impacta direta e indiretamente na geração de riqueza e no 

crescimento e fortalecimento socioeconômico mundial. Entretanto, a agricultura é afetada por 

inúmeros fatores, como, por exemplo, ecológicos, socioeconômicos, políticos, culturais e 

tecnológicos, os quais modificam-se com o passar do tempo (ROMEIRO, 1998). 

Segundo Araújo (2013), consoante ao progresso do agronegócio, constata-se um 

aumento dos custos de produção e uma queda no preço dos produtos da agropecuária. O autor 

destaca que os custos totais do agronegócio são compostos pela soma dos custos fixos e dos 

custos variáveis. Os custos fixos compreendem os custos com depreciação, manutenção dos 

investimentos, despesas fixas, e outros gastos. Já os custos variáveis são aqueles que estão 

“vinculados exclusivamente às etapas de cada ciclo produtivo” (ARAÚJO, 2013, p. 80), os 



 

 

quais encerram-se ao fim da produção, compreendendo basicamente insumos, preparo do 

solo, manutenção de culturas, gastos com colheita, transporte e armazenagem.  

Como a cadeia produtiva do agronegócio se inicia na fabricação de insumos, passa 

pela produção nos estabelecimentos agropecuários, sofre transformação e termina no seu 

consumo, incorporando todos os serviços de apoio, como pesquisa e assistência técnica, 

processamento, transporte, comercialização, crédito, exportação, serviços portuários, 

distribuidores, bolsas, industrialização e o próprio consumidor final (GASQUES et al., 2004), 

o setor do agronegócio passou a necessitar de eficientes técnicas gerenciais, tanto na área de 

produção como na administração de recursos econômico-financeiros (HOFER; BORILLI; 

PHILIPPSEN, 2006), em especial pelo aprimoramento de ferramentas e técnicas de produção, 

alinhados à crise econômica mundial e à oscilação dos custos de produção. 

Tem-se, portanto, que o agronegócio, é um dos principais pilares da economia 

mundial, impulsionado, sobretudo, pela segurança alimentar e também pelo impacto que os 

fatores ambientais têm exercido no setor nos últimos anos. Como resultado, o setor passou a 

requerer a implementação de estratégias relacionadas à gestão organizacional das empresas 

agroindustriais, em especial para reduzir custos e políticas públicas para alavancagem do 

agronegócio (COOK et al. 2000; BRENES; MONTOYA; CIRAVEGNA, 2014).   

Contudo, Araújo (2013), destaca que o agronegócio possui algumas especificidades 

que impactam em sua cadeia de produção, como, por exemplo, a sazonalidade da produção; 

influência de fatores biológicos, como doenças e pragas; rápida perecibilidade; influência de 

fatores climáticos; e baixo valor agregado aos produtos. Essas especificidades resultam em 

oscilações dos preços, maior consumo de insumos e fatores de produção, melhor 

infraestrutura de estocagem e aumento dos custos de produção (ARAÚJO, 2013). 

Nesse contexto, observa-se que as atuais tendências da economia mundial têm 

influenciado a ocorrência de inúmeras e constantes mudanças mercadológicas, as quais 

surgem e modificam-se rapidamente, transformando-se em desafios para os tomadores de 

decisões. Essas mudanças afetam todos os setores da economia mundial, inclusive o 

agronegócio, o que implica no suprimento das necessidades impostas pelo mercado, 

sobretudo, sobre a gestão de custos e a maximização dos resultados (ARAÚJO, 2013). 

É perceptível, portanto, que o impacto dos custos da cadeia de produção do 

agronegócio brasileiro, principalmente em função dos preços dos insumos, pode interferir na 

produção, na produtividade e na balança comercial do agronegócio (importação e exportação). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como descritiva (GIL, 2002), por ter 

como objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno, bem 

como o estabelecimento de relações entre as variáveis. 

Em relação ao procedimento de coleta de dados, o presente estudo caracteriza-se como 

documental, pois “é característica dos estudos que utilizam documentos como fonte de dados, 

informações e evidências” (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 55). Neste trabalho foram 

utilizadas como fonte de dados os relatórios sobre a produção agrícola nacional de grãos, os 

quais foram coletados nos sítios eletrônicos da Companhia Nacional de Abastecimento e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e se referem à produção, consumo, área 

plantada, produtividade, valor bruto da produção e sobre a balança comercial (exportações e 

importações) dos produtos selecionados, referentes às safras de 1999/2000 a 2012/2013. Os 

dados analisados referem-se às culturas de arroz, feijão, milho, soja e trigo, no período 

compreendido entre 2000 e 2013. Cabe ressaltar que tanto o período quanto as culturas foram 

selecionados por apresentarem os dados necessários de forma mais consistentes. 



 

 

Quanto à abordagem do problema, a metodologia adotada qualifica-se como 

quantitativa, em razão do emprego de instrumentos estatísticos no tratamento dos dados, o 

que confere ao estudo uma maior confiabilidade (RAUPP; BEUREN, 2008). 

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva da amostra, com a intenção de avaliar 

suas características gerais. Posteriormente, foi testada a normalidade dos dados por intermédio 

do teste de Shapiro-Wilk, considerando-se as seguintes hipóteses: 

 H0: os dados possuem distribuição normal; 

 H1: os dados não possuem distribuição normal 

A verificação da distribuição dos dados faz-se necessária para determinar o coeficiente 

de correlação a ser utilizado. Assim, foram utilizados os coeficientes de Pearson para as 

variáveis que possuíam grau normal de distribuição e Spearman para aquelas que não 

possuíam essa característica. Ambos os coeficientes foram utilizados com o propósito de 

verificar a existência de associação entre duas variáveis (HAIR JR. et al., 2005), ao nível de 

significância de 5%, com a consideração das seguintes hipóteses:  

 H0: Há correlação significativa entre as variáveis;  

 H1: Não há correlação significativa entre as variáveis.  

Com fundamento em Hair Jr. et al. (2005), o grau de associação entre as variáveis foram 

analisado de acordo com o descrito no Quadro 2. 

Quadro 1 – Coeficientes de correlação  

Variação do coeficiente  Força de Associação 

± 0,91 - ± 1,00 Muito forte 

± 0,71 - ± 0,90 Alta 

± 0,41 - ± 0,70 Moderada 

± 0,21 - ± 0,40 Pequena, mas definida 

± 0,01 - ± 0,20 Leve, quase imperceptível 
 

Fonte: Hair Jr. et al. (2005) 

É possível destacar que a análise das correlações demonstra apenas a tendência de 

duas variáveis, sem estabelecer qualquer relação de causa e efeito, pois não consegue provar 

que uma alteração em uma variável provoca mudanças em outra (LEVINE et al., 2008). 

Assim, para que fosse possível constatar a relação de causalidade, ou seja, prever uma 

variável dependente numérica por meio de uma independente numérica, conforme preceitua 

Levine et al. (2008), foi aplicado o método de regressão linear simples. Tendo em vista que as 

estatísticas amostrais foram utilizadas para estimar os parâmetros da população, que eram 

desconhecidos, foi adotada a equação de regressão estimada, ou equação da regressão da linha 

de previsão, definida por Levine et al. (2008, p. 451) como:  

Ŷi= b0 + b1Xi 

sendo que 

Ŷi= valor previsto para Y para a observação i 

Xi= valor de X para a observação i 

b0= intercepto da amostra Y 

b1= inclinação da amostra 

 

Em seguida, procedeu-se às análises dos resultados. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA E TESTE DE NORMALIDADE 

A Tabela 1 contém os resultados da análise descritiva dos produtos selecionadas para 

as safras de 1999/2000 a 2012/2013. 

Tabela 1 – Estatística descritiva para oferta e demanda das culturas avaliadas 

 
ARROZ FEIJÃO MILHO SOJA TRIGO 



 

 

PRODUÇÃO* 

Média 11.836,74 3.149,24 50.256,61 56.477,99 4.288,75 

Mediana 11.717,50 3.074,10 49.207,35 57.396,95 4.632,40 

Desvio Padrão 1.006,61 308,87 14.353,72 13.756,60 1.542,46 

Desvio Interquartílico 1.511,73 417,13 18.201,25 19.135,55 3.061,13 

IMPORTAÇÃO* 

Média 942,54 149,56 774,91 420,9 6.371,00 

Mediana 944,05 106,65 769,2 275,15 5.969,10 

Desvio Padrão 248,12 80,78 386,36 386,23 830,05 

Desvio Interquartílico 340,43 115,18 559,45 718,18 1.382,78 

CONSUMO* 

Média 12.327,55 3.303,33 42.398,81 32.495,14 10.034,98 

Mediana 12.243,35 3.185,00 40.942,50 32.107,00 10.143,05 

Desvio Padrão 429,06 327,7 6.039,39 5.387,91 385,23 

Desvio Interquartílico 732,5 557,98 10.269,58 7.375,50 644,45 

 

EXPORTAÇÃO* 

Média 599,22 13,94 8.049,81 24.401,09 734,15 

Mediana 400 4,6 6.014,50 24.116,50 426,45 

Desvio Padrão 630,68 14,46 7.758,72 8.279,76 851,2 

Desvio Interquartílico 931,68 23,7 8.618,20 11.493,63 1.446,50 

PRODUTIVIDADE* 

Média 3.909,01 807,93 3.663,07 2.672,94 2.054,71 

Mediana 3.848,50 819,5 3.592,00 2.701,00 2.104,50 

Desvio Padrão 644,28 93,53 754,78 256,71 506,46 

Desvio Interquartílico 1.155,50 185,5 1.034,50 435,78 650,75 

ÁREA PLANTADA** 

Média 3.077,37 3.961,49 13.573,59 20.991,28 2.159,69 

Mediana 2.992,60 4.040,40 13.110,05 21.559,45 2.188,00 

Desvio Padrão 446,34 394,49 1.097,07 4.122,35 357,49 

Desvio Interquartílico 543,63 462,9 1.543,55 5.707,83 608,83 

CUSTO DA PRODUÇÃO*** 

Média 7954,3 6150,46 21291,38 45433,17 2899,19 

Mediana 7615,8 5597,7 19188,3 42710,2 2516,3 

Desvio Padrão 1769,71 2182,72 9362,95 19219,97 1426,46 

Desvio Interquartílico 2708,2 4107,8 14568,4 20575,8 1132,2 

Nota:  * Os valores estão expressos em mil toneladas. 

 ** Os valores da área plantada estão expressos em mil hectares. 

 *** Os valores estão expressos em milhões de reais. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

Com base nos resultados dispostos na Tabela 1, nota-se que a soja foi a cultura que 

apresentou a maior média de produção, com aproximadamente 56.448 mil toneladas 

produzidas, seguida do milho, com uma produção de cerca de 50.257 mil toneladas. A cultura 

de arroz aparece em terceiro lugar, com 11.837 mil toneladas produzidas. Além disso, pode-se 

inferir, pelo valor do desvio padrão, que a soja foi a cultura com a maior variabilidade. 

O trigo foi a cultura mais importada no período analisado, com média de 6.371 mil 

toneladas, o que pode ser explicado em termos práticos pelo baixo índice médio de produção. 

Percebe-se que essa lógica não se repete na cultura de feijão, que, assim como o trigo, 

apresentou uma baixa média de produção, mas foi a cultura menos importada no período 

analisado. Os dados referentes à importação de feijão e de soja apresentaram distribuição não 

normal, assim, ao se analisar o desvio interquartílico da importação da soja, notou-se que esta 

apresenta a maior variabilidade frente às demais, todavia, menor ainda que a cultura de trigo. 

As análises descritivas permitem constatar também que o milho foi a cultura com 

maior média de consumo no Brasil entre as safras de 1999/2000 a 2012/2013, com demanda 

na ordem de 42.399 mil toneladas, seguida pela soja, com aproximadamente de 32.495 mil 

toneladas. Ambas as culturas foram as que apresentaram maior variabilidade. Nota-se ainda 

que a maior parte da produção de soja, cerca de 24.401 mil toneladas, foi exportada. Em 

seguida, apresenta-se o milho com média de 8.050 mil toneladas de grãos exportados. 

Encontra-se também que a demanda (consumo) por arroz superou a produção em 

aproximadamente 490,81 mil toneladas, o que não impediu que parte da produção fosse 

exportada. O mesmo se deu com a cultura de trigo. Noutro norte, as culturas de milho e soja 



 

 

produziram mais que o consumo interno brasileiro no período analisado, o que pode explicar 

o alto índice de exportação para ambas as culturas. 

A Tabela 1 permite depreender que a cultura de soja foi a que apresentou maior área 

plantada entre as culturas analisadas, com quase 20.992 mil hectares, seguida pelo milho, com 

aproximadamente 13.574 mil hectares cultivados. As demais culturas apresentaram índices 

médios de área plantada bem inferiores e com menor variabilidade. 

Com respeito à produtividade, foi possível perceber que a cultura de arroz foi a que 

apresentou maior produtividade, com aproximadamente 3.909 mil toneladas de grãos em cada 

mil hectares plantados, seguida pelo milho, com cerca 3.663 mil toneladas, pela soja, com 

quase 2.673 mil toneladas e pelo feijão, com aproximadamente 808 mil toneladas a cada mil 

hectares. As culturas que trouxeram maior variabilidade foram a de arroz e da soja, ou seja, 

são aquelas que apresentam maior dispersão dos dados. 

Além disso, é possível compreender que a cultura de soja foi a que apresentou maior 

custo de produção no período analisado, com aproximadamente R$ 45.433 milhões. O milho 

aparece na segunda posição, com custos médios na ordem de R$ 21.291,38 milhões, seguido 

pelo arroz, feijão e trigo, respectivamente. Entre todas as culturas, a que apresentou maior 

variabilidade foi a cultura de feijão. 

Em resumo, quanto ao teste de normalidade ao nível de significância de 5%, que é o 

mais indicado para as ciências sociais (HAIR JR, et al., 2005), verificou-se que para a variável 

produção as culturas de arroz, feijão, milho e soja apresentaram p-valores maiores que 0,05, 

sugerindo a aceitação da hipótese nula, de que há distribuição normal. Na cultura de trigo, 

porém, a hipótese nula foi rejeitada. Apresentaram distribuição não normal também a variável 

importação da cultura de feijão e soja, a variável exportação da cultura de feijão e custo da 

produção da cultura de trigo. 

 

4.2 ANÁLISE DAS CORRELAÇÕES 

Em seguida à estatística descritiva, procedeu-se às análises de correlação de todas as 

variáveis do estudo de forma subdividida por cultura. A Tabela 2 apresenta os resultados para 

a cultura de arroz. 

Tabela 2 – Análise de correlação para a cultura de arroz 

 
Produção Importação Consumo Exportação Área plantada Produtividade Custo bruto 

Produção - -0,662 0,223 0,428 0,333 0,206 0,269 

Importação 
 

- -0,355 -0,323 -0,037 -0,291 -0,104 

Consumo 0,509 0,284 - -0,587 0,685 -0,651 -0,338 

Exportação 0,189 0,333 0,057 - -0,622 0,897 0,298 

Área plantada 0,316 0,913 0,020 0,041 - -0,843 -0,273 

Produtividade 0,544 0,386 0,030 0,000 0,001 - 0,427 

Custo bruto 0,424 0,760 0,309 0,373 0,417 0,190 - 
 

Nota:  * Os valores acima das demarcações são os coeficientes de correlação. 

 ** Os valores abaixo das demarcações são os p-valores. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

Analisando a Tabela 2, nota-se que a correlação entre a exportação e a produtividade é 

uma associação linear positiva e pode ser considerada alta segundo a literatura adotada (HAIR 

JR. et al., 2005), indicando que um crescimento na exportação de arroz está associado a um 

aumento na produtividade, bem como um decréscimo na exportação implica em um 

decréscimo na produtividade dessa cultura. O p-valor de 0,000 indica que essa correlação é 

significativa, uma vez que a probabilidade de serem fruto do acaso é muito próxima de zero, 

ao nível de significância de 0,05. 

Já os coeficientes encontrados entre o custo bruto e a produtividade, exportação e 

produção, são considerado positivos de moderada magnitude e não significativos, tendo em 

vista que os p-valores são maiores que 0,05. Os demais coeficientes positivos estão entre 



 

 

aproximadamente 0,21 e 0,40 e por isso são considerados pela literatura de pequena, mas 

definida magnitude (HAIR JR. et al., 2005).  

Por outro lado, observa-se que a relação entre a área plantada da cultura de arroz e a 

produtividade apresenta correlação negativa de alta magnitude, indicando que o crescimento 

de uma implica no decrescimento da outra. Além disso, o p-valor foi menor que 0,05 e sugere 

que essa relação linear é significativa. As correlações entre exportação e consumo, área 

plantada e exportação, e produtividade e consumo, também apresentaram relação linear 

negativa, mas de moderada magnitude, sendo que somente a relação entre exportação e 

consumo não é significativa. Já as demais correlações lineares negativas foram consideradas 

pequenas ou leves, mas todas não significativas, pois apresentaram p-valores acima de 0,05.  

A Tabela 3, a seguir, apresenta as correlações encontradas para a cultura de feijão. 

Tabela 3 – Análise de correlação para a cultura de feijão 

  Produção Importação Consumo Exportação Área plantada Produtividade Custo bruto 

Produção - -0,023 0,349 -0,264 0,415 0,313 0,235 

Importação 0,947 - 0,368 0,368 -0,697 0,784 0,875 

Consumo 0,027 0,266 - 0,349 -0,257 0,495 0,587 

Exportação 0,647 0,266 0,292 - -0,639 0,478 0,377 

Área plantada 0,204 0,017 0,446 -0,469 - -0,718 -0,445 

Produtividade 0,349 0,004 0,121 0,446 0,013 - 0,635 

Custo bruto 0,487 0,000 0,058 0,260 0,170 0,036 - 
 

Nota:  * Os valores acima das demarcações são os coeficientes de correlação. 

 ** Os valores abaixo das demarcações são os p-valores. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

Os resultados da análise apresentada na Tabela 3 demonstram que há uma correlação 

positiva alta e significativa entre a produtividade e a importação da cultura de feijão, 

sugerindo que um crescimento na produtividade implica em um crescimento na importação, 

bem como o decréscimo na produtividade implica no decréscimo da importação de feijão.  

Já as relações entre consumo e produção, área plantada e produção, produtividade e 

consumo, produtividade e exportação, custo bruto e importação, custo bruto e consumo, e 

custo bruto e produtividade, são relações que podem ser consideradas positivas, mas 

moderadas pela literatura adotada (HAIR JR. et al., 2005). Dessas, apenas as associações 

entre consumo e produção, custo bruto e importação, e custo bruto e produtividade, são 

consideradas significativas, pois apresentaram p-valores menores que 0,05. 

Por outro lado, a relação entre área plantada e importação, e área plantada e 

produtividade são consideradas associações lineares negativas de alta magnitude, o que 

significa que o decréscimo de uma implica no acréscimo de outra. Ambas apresentaram p-

valores menores que 0,05 e, por isso, podem ser consideradas significativas, pois a 

probabilidade de serem frutos do acaso é relativamente baixa ao nível de confiança de 95%. 

Foram negativas também as relações entre importação e produção, e exportação e 

produção, mas a magnitude de ambas é considerada pela literatura como leve, quase 

imperceptível (HAIR JR. et al., 2005). Além disso, nenhuma delas foi considerada 

significativa ao nível de significância de 0,05, adotado neste estudo. 

A Tabela 4 apresenta os coeficientes de correlação para a cultura de milho.  

Tabela 4 – Análise de correlação para a cultura de milho 

  Produção Importação Consumo Exportação Área plantada Produtividade Custo bruto 

Produção - 0,341 0,910 0,947 0,916 0,980 0,962 

Importação 0,305 - 0,288 0,327 0,569 0,210 0,458 

Consumo 0,000 0,391 - 0,884 0,790 0,916 0,857 

Exportação 0,000 0,327 0,000 - 0,836 0,928 0,886 

Área plantada 0,000 0,068 0,004 0,001 - 0,828 0,956 

Produtividade 0,000 0,535 0,000 0,000 0,002 - 0,902 

Custo bruto 0,000 0,157 0,001 0,000 0,000 0,000 - 
 



 

 

Nota:  * Os valores acima das demarcações são os coeficientes de correlação. 

 ** Os valores abaixo das demarcações são os p-valores. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

Foram consideradas associações lineares muito fortes e significativas ao nível de 

confiança de 95% para todas as relações com a variável produção, com exceção apenas para a 

relação entre essa variável e a importação, que foi considerada de pequena magnitude e não 

significativa. As relações entre a exportação e consumo, área plantada e consumo, área 

plantada e exportação, produtividade e área plantada, custo bruto e consumo, e custo bruto e 

exportação da cultura de milho, podem ser consideradas, segundo a literatura (HAIR JR. et 

al., 2005), como de magnitude alta e significativas. 

Somente as associações entre área plantada e importação, e custo bruto e importação 

do milho, são considerados de moderada magnitude, embora essas relações sejam não 

significativas, ao nível de significância de 0,05. As demais relações entre as variáveis da 

cultura de milho foram consideradas de pequena magnitude, mas todas apresentaram p-

valores maiores que 0,05, portanto, não são significativas. 

A Tabela 5 apresenta as correlação encontradas entre as variáveis da cultura de soja. 

Tabela 5 – Análise de correlação para a cultura de soja 

 
Produção Importação Consumo Exportação Área plantada Produtividade Custo bruto 

Produção - -0,518 0,920 0,945 0,793 0,737 0,806 

Importação 0,102 - -0,636 -0,436 -0,036 -0,497 -0,255 

Consumo 0,000 0,035 - 0,882 0,673 0,784 0,773 

Exportação 0,000 0,180 0,000 - 0,852 0,584 0,872 

Área plantada 0,004 0,915 0,023 0,001 - 0,185 0,707 

Produtividade 0,010 0,120 0,004 0,059 0,586 - 0,552 

Custo bruto 0,003 0,450 0,005 0,000 0,015 0,078 - 
 

Nota:  * Os valores acima das demarcações são os coeficientes de correlação. 

 ** Os valores abaixo das demarcações são os p-valores. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

A análise da Tabela 5 indica que as relações entre o consumo e a produção de soja, 

bem como entre a exportação e a produção dessa cultura, são associações lineares positivas 

consideradas de forte magnitude e significativas pela literatura (HAIR JR. et al., 2005). 

Infere-se portanto que o acréscimo na produção de soja implica no acréscimo no consumo, 

assim como o acréscimo em sua exportação implica no acréscimo da produção. Como o 

comportamento das variáveis dessas relações é semelhante, a análise inversa também pode ser 

feita, pela qual a redução do consumo implica na redução na produção, e a diminuição na 

exportação está associada à diminuição na exportação. 

Nota-se também, que podem ser consideradas associações lineares positivas de alta 

magnitude e significativas da cultura de soja as relações entre exportação e consumo, área 

plantada e produção, área plantada e exportação, produtividade e produção, produtividade e 

consumo, custo bruto e produção, custo bruto e consumo, custo bruto e exportação, custos 

bruto e área plantada. Em todas essas, o comportamento das variáveis são semelhantes tanto 

para o crescimento quanto para a redução. 

Como associações positivas de magnitude moderadas, a Tabela 5 apresenta as relações 

entre a área plantada e o consumo de soja, produtividade e exportação, e custo bruto e 

produtividade. Entretanto, apenas a associação entre a exportação e a área plantada foi 

considerada significativa ao nível de confiança de 95%.  

Em outra vertente, foram consideradas associações negativas de magnitude moderada, 

as relações entre importação e produção, e consumo e importação. Em todas elas o 

comportamento é inverso, ou seja, quando há acréscimo de uma há decréscimo de outra. 

Todavia, somente a relação entre consumo e área plantada é considerada significativa ao nível 



 

 

significância de 0,05. É possível observar também que as demais relações consideradas nessa 

cultura, sejam elas positivas ou negativas, são de magnitude pequena e não significativa. 

Por fim, as análises de correlação da cultura de trigo são apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6 – Análise de correlação para a cultura de trigo 

  Produção Importação Consumo Exportação Área plantada Produtividade Custo bruto 

Produção - -,700
*
 -0,036 0,382 0,333 0,305 0,191 

Importação 0,016 - 0,055 0,100 -0,533 0,169 0,309 

Consumo 0,915 0,873 - 0,343 0,032 0,299 0,164 

Exportação 0,247 0,770 0,302 - -0,167 0,708 0,309 

Área plantada 0,318 0,091 0,927 0,624 - 0,321 0,068 

Produtividade 0,361 0,620 0,371 0,015 0,336 - ,688
*
 

Custo bruto 0,574 0,355 0,631 0,355 0,842 0,019 - 
 

Nota:  * Os valores acima das demarcações são os coeficientes de correlação. 

 ** Os valores abaixo das demarcações são os p-valores. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

A Tabela 6 demonstra que a relação entre a importação e a produção do trigo possui 

uma correlação que pode ser considerada alta pela literatura (HAIR JR. et al., 2005), sendo 

esta negativa, onde um aumento da importação implica em uma redução da produção e vice-

versa. Ao nível de confiança de 95%, essa relação é considerada significativa, uma vez que o 

seu p-valor é inferir a 0,05. O mesmo se deu entre a exportação e a produtividade, e custo 

bruto e produtividade. 

As relações entre a exportação e produção, área plantada e produção, área plantada e 

produtividade foram consideradas positivas e pequenas, mas nenhuma delas se apresentou 

significativa ao nível de significância de 0,05. Tal resultado se repetiu com a relação entre a 

área plantada e a importação, a qual, entretanto, possui comportamento negativo, ou seja, um 

crescimento na área plantada está associado a uma redução na importação e vice-versa. De 

modo geral, as demais relações são não significativas.  

Destaca-se que “a correlação constitui uma medida de associação linear e não 

necessariamente de causação. Uma correlação elevada entre duas variáveis não significa que 

alterações havidas em uma variável provocarão alterações na outra variável” (ANDERSON; 

SWEENEY; WILLIAMS, 2007, p.104). Nesse contexto, cabe ressaltar que as análises de 

correlação para todas as culturas nas safras de 1999/2000 a 2012/2013 se pautaram apenas na 

observação do comportamento e não em sua causalidade. 

 

4.3 ANÁLISE DAS REGRESSÕES 

 No intento de verificar a relação de causalidade, nesta etapa foram realizadas análises 

de regressão linear simples, nas quais os custos de produção foram considerados como 

variável independente (previsora). 

A Tabela 7, a seguir, demonstra os valores obtidos para a regressão linear simples, 

onde a variável produção foi considera a variável dependente (reposta). 

Tabela 7 – Regressão linear simples com variável dependente produção 

Culturas Coeficientes B Sig. REG R quadrado F Sig. ANOVA 

Arroz 
(Constante) 10996,581 0,000 

0,072 0,702 0,424 
Produção 0,141 0,424 

Feijão 
(Constante) 3028,608 0,000 

0,055 0,525 0,487 
Produção 0,031 0,487 

Milho 
(Constante) 23969,668 0,000 

0,926 113,125 0,000 
Produção 1,412 0,000 

Soja 
(Constante) 42141,296 0,000 

0,649 16,669 0,003 
Produção 0,429 0,003 

Trigo 
(Constante) 4792,167 0,001 

0,000 0,000 0,994 
Produção 0,002 0,994 

 



 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

A Tabela 7 também aponta a inclinação da linha de regressão (b1), que variou 0,002 

para a cultura de trigo e 1,412 para a cultura de milho, e pode ser interpretado como a 

mudança na variável produção (independente) para cada alteração de uma unidade na variável 

custo bruto (dependente). Assim, pode-se dizer, por exemplo, que para cada aumento na 

unidade de custo da produção do milho o modelo prevê um aumento de 1,412 na produção. 

Na coluna de significância dos coeficientes, observa-se que para a produção de arroz, 

feijão e trigo, o p-valores são maiores que o nível e significância de 0,05, adotado neste 

estudo, ou seja, não são significativos, de modo que, para essas culturas, os custos da 

produção não são bons previsores da produção. 

Considerando-se que, “quanto maior for o índice F, mais variância na variável 

dependente é explicada pela variável independente” (HAIR JR. et al., 2005, p. 324), nota-se 

que o F de 113,125 da cultura de milho é altamente significativo, pois a significância da 

análise de variância (ANOVA), foi muito próxima de zero. Por sua vez, o F encontrado na 

cultura de soja é relativamente menos significativo, embora apresente p-valor de 0,003 que 

pode ser considerado muito forte. O R
2
 demonstra também, o quanto da variação dos dados é 

explicado pelo modelo e, nesses casos, a variação do custo bruto explica aproximadamente 

93% da variação na produção do milho e cerca 65% da variação na produção da soja.  

Para as demais culturas, observa-se que o F não foi relativamente alto, tão pouco 

significativo. Assim, a Tabela 7 demonstra que os custos da produção são previsores 

adequados apenas para a cultura de soja e milho, onde a equação seria: 
Produção de Milho = 23969,668 + 1,412 Custo da Produção 

Produção de Soja= 42141,296 + 0,429 Custo da Produção 

A Tabela 8, a seguir, apresenta a regressão linear simples, onde a variável importação 

foi considerada como dependente. 

Tabela 8 – Regressão linear simples com variável dependente importação 

Culturas Coeficientes B Sig. REG R quadrado F Sig. ANOVA 

Arroz 
(Constante) 1089,567 0,029 

0,011 0,099 0,760 
Importação -0,016 0,760 

Feijão 
(Constante) -3,090 0,961 

0,483 8,410 0,018 
Importação 0,027 0,018 

Milho 
(Constante) 456,851 0,046 

0,209 2,382 0,157 
Importação 0,013 0,157 

Soja 
(Constante) 413,784 0,158 

0,027 0,246 0,632 
Produção -0,003 0,632 

Trigo 
(Constante) 5450,668 0,000 

0,228 2,656 0,138 
Importação 0,214 0,138 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

Sob este panorama, nota-se que os interceptos de y variaram de -3,090 para a cultura 

de feijão a aproximadamente 5450,668 para a cultura do trigo. O coeficiente de inclinação 

variou de -0,016 para a cultura de arroz e 0,214 para a cultura de trigo. Na coluna de 

significância dos coeficientes b1, observa-se que apenas as culturas de arroz e do trigo 

apresentaram constantes significativas.  

Quanto à adequação do modelo, nota-se que apenas o F da cultura de feijão foi 

significativo, com p-valor de 0,018. Além disso, o R
2
 denota que aproximadamente 48% da 

variação da importação do feijão é explicada pela variação nos custos da produção. Ademais, 

observa-se que o F não foi relativamente alto e significativo ao nível de significância de 0,05 

para as culturas de arroz, milho, soja e trigo. Assim, considerando que os melhores resultados 

são para a cultura de feijão, em que o modelo explica cerca de 50% dos dados, a equação 

pode ser representada por:  
Importação de Feijão= -3,090+ 0,027 Custo da Produção. 



 

 

A Tabela 9 apresenta a regressão considerando como variável dependente o consumo. 

Tabela 9 – Regressão linear simples com variável dependente consumo 

Culturas Coeficientes B Sig. REG R quadrado F Sig. ANOVA 

Arroz 
(Constante) 13077,725 0,000 

0,114 1,162 0,309 
Consumo -0,081 0,309 

Feijão 
(Constante) 2771,718 0,000 

0,499 8,948 0,015 
Consumo 0,101 0,015 

Milho 
(Constante) 33570,193 0,000 

0,734 24,881 0,001 
Consumo 0,501 0,001 

Soja 
(Constante) 28598,853 0,000 

0,467 7,888 0,02 
Consumo 0,132 0,020 

Trigo 
(Constante) 9819,355 0,000 

0,125 1,286 0,286 
Consumo 0,092 0,286 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

Na Tabela 9, os interceptos de y variaram de 2.771,71 para a cultura de feijão a 

33570,193 para a cultura do milho. O coeficiente de inclinação variou de -0,081 para a cultura 

de arroz e 0,501 para a cultura de milho. Observa-se ainda que apenas os b1 encontrados para 

consumo do arroz e do trigo não foram significantes ao nível de 0,05. Quanto à adequação do 

modelo, nota-se que apenas o F da cultura de milho apresentou p-valor de 0,001, sendo 

portanto significativo. Além disso, o R
2
 denota que aproximadamente 73% da variação do 

consumo do milho é explicada pela variação nos custos da produção. 

Foram significativos também o F da cultura de feijão e da cultura de soja, embora não 

seja tão significativos e fortes como o da cultura de milho. As demais culturas não 

apresentaram F relativamente alto ou significativo. Assim, considerando que os resultados 

podem ser adequados para a cultura de feijão, milho e soja, as equações seriam: 
Consumo de Feijão= 2771,718 + 0,101 Custos da Produção 

Consumo de Milho= 33570,193 + 0,501 Custos da Produção 

Consumo de Soja= 28598,853+ 0,132 Custos da Produção 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados da regressão tendo como variável 

dependente a exportação. 

Tabela 10 – Regressão linear simples com variável dependente exportação 

Culturas Coeficientes B Sig. REG R quadrado F Sig. ANOVA 

Arroz 
(Constante) -87,061 0,926 

0,089 ,879 0,373 
Exportação 0,106 0,373 

Feijão 
(Constante) -1,022 0,945 

0,142 1,488 0,253 
Exportação 0,003 0,253 

Milho 
(Constante) -6893,203 0,054 

0,784 32,715 0,000 
Exportação 0,769 0,000 

Soja 
(Constante) 12623,876 0,002 

0,760 28,429 0 
Exportação 0,319 0,000 

Trigo 
(Constante) 278,787 0,651 

0,141 1,476 0,255 
Exportação 0,226 0,255 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

Nota-se que a constante b0 variou de -6893,203 para a cultura de milho a 12623,876 

para a cultura de soja, e pode ser interpretado como o valor da exportação quando não houver 

variação (x=0) nos custos de produção. O coeficiente b1 variou de 0,003 para a cultura de 

feijão a 0,769 para a cultura de milho. Assim, pode-se dizer, por exemplo, que para cada 

aumento na unidade do custo da produção do milho, o modelo prevê um aumento de 0,769 

unidades na exportação. 

Quanto à significância dos coeficientes, observa-se que para as culturas de milho e 

soja, os valores de b1 apresentaram significância menor que 0,05, sendo, portanto, 

significativos. Considera-se ainda que o F de ambas as cultura foi relativamente alto e que a 



 

 

significância da ANOVA indica que a probabilidade dos resultados serem frutos do acaso é 

muito próxima de zero. O R
2
 demonstra também que a variação dos custos brutos explica 

aproximadamente 78% da variação na exportação do milho e cerca 76% da variação na 

exportação da soja, onde as equações encontradas foram: 
Exportação de Milho= -6893,203+ 0,769 Custo da Produção 

Exportação de Soja= 12623,876 + 0,319 Custo da Produção 

Já na Tabela 11, a variável considerada como dependente foi a área plantada. 

Tabela 11 – Regressão linear simples com variável dependente área plantada 

Culturas Coeficientes B Sig. REG R quadrado F Sig. ANOVA 

Arroz 
(Constante) 3557,042 0,001 

0,074 ,724 0,417 
Área Plantada -0,071 0,417 

Feijão 
(Constante) 4480,907 0,000 

0,232 2,723 0,133 
Área Plantada -0,093 0,133 

Milho 
(Constante) 11395,679 0,000 

0,914 95,889 0,000 
Área Plantada 0,114 0,000 

Soja 
(Constante) 18626,219 0,000 

0,499 8,973 0,015 
Área Plantada 0,090 0,015 

Trigo 
(Constante) 2301,329 0,000 

0,002 ,021 0,889 
Área Plantada -0,010 0,889 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

No cenário onde a área plantada é a variável dependente, nota-se que os interceptos de 

y variaram de 2301,329 para a cultura de trigo a aproximadamente 18626,219 para a cultura 

de soja. O coeficiente de inclinação variou de -0,093 para a cultura de feijão a 0,114 para a 

cultura de milho. Na coluna de significância dos coeficientes, observa-se que os b1 do arroz, 

do feijão e do trigo não foram significativos.  

Quanto à adequação do modelo, encontra-se que o maior F apresentado foi da cultura 

de milho, sendo este estatisticamente significativo. Foi significativo também para a cultura de 

soja, mas relativamente menor. O R
2
 demonstra que aproximadamente 91% da variação da 

área plantada do milho é explicada pela variação nos custos da produção, e quase 50% da 

exportação da soja pode ser esclarecida pela variação nesses custos. Considerando-se que são 

adequados apenas os modelos da cultura se milho e soja, encontra-se as seguintes equações: 
Área Plantada do Milho= 11395,679 + 0,114 Custo da Produção 

Área Plantada da Soja = 18626,219 + 0,090 Custo da Produção 

Por fim, a Tabela 12 apresenta como variável dependente a produtividade. 

Tabela 12 – Regressão linear simples com variável dependente produtividade 

Culturas Coeficientes B Sig. REG R quadrado F Sig. ANOVA 

Arroz 
(Constante) 2971,299 0,005 

0,183 2,012 0,19 
Produtividade 0,142 0,190 

Feijão 
(Constante) 695,517 0,000 

0,403 6,079 0,036 
Produtividade 0,023 0,036 

Milho 
(Constante) 2475,823 0,000 

0,813 39,186 0,000 
Produtividade 0,066 0,000 

Soja 
(Constante) 2342,564 0,000 

0,305 3,943 0,078 
Produtividade 0,008 0,078 

Trigo 
(Constante) 1836,549 0,000 

0,195 2,179 0,174 
Produtividade 0,130 0,174 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015). 

Nesse caso, os interceptos de y variaram de 695,517 para a cultura de feijão a 

aproximadamente 2971,299 para a cultura de arroz. O coeficiente de inclinação variou de 

0,008 para a cultura de soja a 0,142 para a cultura de arroz. Na coluna de significância dos 

coeficientes, observa-se que o b1 das culturas de arroz, soja e trigo não foram estatisticamente 

significantes ao nível de 0,05.  



 

 

Quanto à adequação do modelo, tem-se que apenas o F da cultura de milho apresentou 

p-valor muito próximo de zero, sendo, portanto, significativo. Foi também significativo para a 

cultura de feijão, entretanto, enquanto nesse caso o R
2
 demonstra que apenas 40% da variação 

da produtividade do feijão é explicada pela variação nos custos da produção, para a produção 

de milho, essa relação ultrapassa 80%. Considerando-se que as demais culturas não 

apresentaram F relativamente significativo, as equações para a cultura de milho e feijão são: 
 

Consumo de Milho= 2475,823+ 0,066 Custos da Produção 

Consumo de Feijão= 695,517+ 0,023 Custos da Produção 

Com base nestes resultados, na próxima seção são apresentas as considerações finais 

desta pesquisa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como destacado, o agronegócio é um dos principais setores econômicos do Brasil, 

responsável por significativa parcela do PIB nacional (ARAÚJO, 2013; CEPEA, 2014). 

Todavia, o setor é impactado por inúmeros fatores, alguns controláveis, mas não gerenciáveis, 

outros controláveis e gerenciáveis, e outros não controláveis e nem gerenciáveis, endógenos 

ou exógenos às organizações, com destaque para os custos de produção, os quais são fatores 

não controláveis, mas gerenciáveis, e que podem impactar de forma significativa na cadeia de 

produção do agronegócio (DUARTE et al. 2011; RASIA et al. 2011). 

Neste contexto, considerando-se a influência dos custos sobre a cadeia de produção do 

agronegócio, o presente estudo objetivou analisar a influência dos custos nas principais 

culturas agrícolas brasileiras de grãos. Para tanto, foram analisados os dados das culturas de 

soja, milho, arroz, feijão e trigo, referentes às safras de 1999/2000 a 2012/2013. 

Inicialmente foram realizadas as análises de correlação entre as variáveis produção, 

consumo, importação, exportação, área plantada, produtividade e custos de produção, para 

compreender a dinâmica do agronegócio brasileiro em relação ao cultivo de soja, milho, 

feijão, arroz e trigo, de modo que os resultados (apresentados na Seção 4.2 – Análise das 

Correlações), apontaram, por exemplo, que o consumo e a produção da soja, bem como a 

exportação e a produção dessa cultura são associações lineares positivas de forte magnitude, 

enquanto a relação entre a importação e a produção do trigo, e a exportação e a produtividade 

dessa cultura são correlações lineares negativas de alta magnitude. 

Além da análise de correlação, foram realizados testes de regressão. Os resultados 

destes testes (apresentados na Seção 4.3 – Análises de Regressão), apontam o quanto as 

variáveis produção, consumo, importação, exportação, área plantada, produtividade 

(variáveis dependentes) variam em relação à ao custo de produção (variável independente).  

Com base nos resultados apurados, é possível fazer previsões do comportamento dessas 

variáveis para os próximos anos, o que permite, dessa forma, a implementação de estratégias 

para melhorar a gestão dos custos e minimizar seus impactos na cadeia agrícola.  

Os resultados da regressão linear simples apontam que as culturas de milho e feião 

apresentam a maior possibilidade de previsão, considerando como base os custos de 

produção. Na cultura de milho, os custos de produção se apresentaram como bons previsores 

para as variáveis produção, consumo, exportação, área plantada e produtividade. Para a 

cultura de feijão, os custos de produção são previsores adequados para importação, consumo e 

produtividade. Já para a cultura de soja, os custos brutos podem ser considerados bons 

previsores para as variáveis produção, consumo, exportação e área plantada. 

Infere-se, portanto, que o objetivo proposto foi cumprido satisfatoriamente. Os 

resultados das análises realizadas neste estudo são significantemente importantes para a 

compreensão da associação entre as variáveis analisadas, bem como, para a realização de 

previsões que envolvam o mercado agrícola nacional, e o agronegócio como um todo. 



 

 

Cabe ressaltar que este trabalho delimitou-se a estudar somente as culturas se arroz, 

soja, feijão, milho e trigo, as quais destacam-se como as principais culturas de grãos 

cultivadas no Brasil. Destaca-se, ainda, que as análises foram restritas às safras de 1999/2000 

a 2012/2013 em razão da incompletude ou insuficiência de dados, sendo esta, portanto, a 

limitação deste estudo. Como proposta para pesquisas futuras, sugere-se que essa análise seja 

realizada com outros tipos de culturas, até mesmo aquelas que não são grãos, ou a qualquer 

outro produto do agronegócio brasileiro, estendendo-se, inclusive, para a pecuária. 
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