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RESUMO 
 

Nas últimas décadas, o agronegócio brasileiro tem ganhado cada 

vez mais relevância para a economia nacional, apresentando significativos 

ganhos de produtividade. Estes ganhos ocorreram devido a maior absorção de 

tecnologia pelos produtores agrícolas, incluindo o uso de insumos, dentre os 

quais se destacam os fertilizantes. As vendas de fertilizantes no Brasil 

cresceram 5,9% entre 1991 e 2012, atingindo 29,5 milhões de toneladas em 

2012. Apesar disso, no Brasil, poucos trabalhos tratam dos fatores que afetam 

as suas vendas. Justifica-se, assim o presente estudo que tem como objetivo 

analisar os principais fatores que afetam as vendas brasileiras de fertilizantes 

para a soja. A metodologia utilizada é a de séries temporais e o período da 

análise é o de 1988 a 2012. Para atingir o objetivo uma função de vendas foi 

estimada considerando as propriedades de integração e cointegração das 

séries temporais. O modelo proposto para explicar as vendas de fertilizantes 

para a soja incluíam as seguintes variáveis exógenas: área plantada de soja; 

preço dos fertilizantes para a soja; produtividade da soja e preço da soja. A 

variável preço da soja apresentou uma alta multicolinearidade com a área 

plantada de soja, e por isto não foi incluída no modelo final. Os resultados 

encontrados no estudo mostram que a área plantada é o fator que exerce 

maior influência sobre as vendas de fertilizantes para a soja, sendo que um 

choque positivo de 1% sobre o crescimento da área plantada tem efeito 

positivo de 1,8% sobre as vendas de fertilizantes para a soja. O preço dos 

fertilizantes para a soja resultou em um coeficiente negativo conforme era 

esperado. A produtividade da soja foi utilizada como uma proxy para a 

capitalização do produtor agrícola, e, assim como a área plantada, ela 

apresentou sinal positivo, embora de menor magnitude e não estatisticamente 

significativo. 

Palavras Chaves:  vendas de fertilizantes; fertilizantes; soja; 

cointegração; raiz unitária; modelo de correção de erro. 



 
 

ABSTRACT 

In recent decades the Brazilian agribusiness has increasing its 

importance for the national economy showing significant increases in 

productivity. These gains in productivity were due to greater diffusion of the use 

of technology by farmers, including an intensification of the inputs used, among 

which stand out the fertilizer. Between 1991 and 2012, sales of fertilizers in 

Brazil grew 5.9%, reaching 29.5 million tons in 2012. Despite the huge growth in 

sales little has been studied about the factors that affect the sales of fertilizers in 

Brazil. The aim of this study was to analyze the main factors that affected sales 

of fertilizers for soybeans in Brazil in the period 1988 to 2012. To achieve this 

goal a function of demand was estimated considering the properties of 

integration and co - integration of time series. The proposed model specified the 

sales of fertilizers for soybeans from the following exogenous variables: 

soybean acreage, fertilizer prices for soybeans, soybean yield, soybean prices. 

The variable price of soybeans showed high multicollinearity with the soybean 

acreage, and therefore was not included in the final model. The results from the 

final model showed that acreage is the factor that has the most influence on the 

sales of fertilizers for soybeans, with a positive 1% shock on growth of planted 

area effect 1.8% growth on sales fertilizer for soybeans. The price of fertilizer for 

soybeans resulted in a negative coefficient as expected. Soybean yield was 

used as a proxy for the capitalization of the agricultural producer and acreage 

she presented positive sign, although of lesser magnitude compared to 

acreage, but the coefficient was not significant. 

Keywords:  fertilizer sales; fertilizer; soybeans; cointegration; unit roots; error-

correction model. 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 – Importações e exportações brasileiras do agronegócio 

Figura 2 – Importações e exportações brasileiras da soja (NCM 1201) e sua 
participação na Balança Comercial do Agronegócio 

Figura 3 – Evolução das entregas de fertilizantes para soja e sua participação 
nas entregas do Brasil 

Figura 4 – Área Plantada, Produção de Grãos e Consumo de Fertilizantes no 
Brasil (1992 = 100) 

Figura 5 – Consumo mundial de fertilizantes 

Figura 6 – Consumo de nutrientes no Brasil 

Figura 7 – Consumo brasileiro de fertilizantes por cultura 

Figura 8 – Evolução das entregas de fertilizantes para soja 

Figura 9 – Evolução da área plantada de soja 

Figura 10 – Evolução do preço da soja, deflacionado pelo IGP-DI, 1988 – 2012 
(base: dezembro de 2012) 

Figura 11 – Evolução do preço dos fertilizantes para soja, deflacionado pelo 
IGP-DI, 1988 – 2012 (base: dezembro de 2012) 

Figura 12 – Evolução da produtividade da soja 

Figura 13 – Efeitos da variação da produtividade (proxy para capitalização do 
produtor) sobre a demanda de fertilizantes   



 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 – Tabela resumo dos principais estudos sobre a demanda de 
fertilizantes 

Tabela 2 – Síntese comparativa dos estudos de projeção de fertilizantes 

Tabela 3 – Projeções de demanda de fertilizantes – Tenkorang (2006) 

Tabela 4 – Variáveis utilizadas, descrição das variáveis, unidade e sinal 
esperado 

Tabela 5 – Resultados do teste de raiz unitária (DF-GLS) 

Tabela 6 – Resultados do teste de cointegração de Johansen 

Tabela 7 – Estimativa dos coeficientes de curto prazo do Modelo estimado 

Tabela 8 – Matriz de covariância e correlação 

 



11 
 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o setor agrícola brasileiro tem contribuído de 

maneira relevante para a formação de superávit primário no cenário econômico 

do país. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC, 2013), em 2012, o superávit do agronegócio foi de 

US$ 80 bilhões, enquanto o superávit primário brasileiro, no mesmo ano, foi da 

ordem de US$ 20 bilhões, o que demonstra a relevância do setor.  

Em 2012, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram US$ 

96 bilhões, o que representa um crescimento anual de 9,9%, desde 1996. 

Neste mesmo período, as importações do setor cresceram a uma taxa anual de 

3,9%, somando, em 2012, US$ 16 bilhões. As importações e exportações do 

agronegócio brasileiro estão retratadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Importações e exportações brasileiras do agronegócio 

Fonte: MDIC (2013), elaborado pelo autor. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2013), em 2012 a produção agropecuária do Brasil representou 4,5% do 
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de origem agrícola-pecuária, a representatividade do PIB sobe para 

aproximadamente 20%.   

O agronegócio é responsável por 37% dos postos de trabalho do 

país, possuindo relevância não apenas em âmbito nacional, mas sendo 

também responsável por alçar o Brasil à condição de um dos mais importantes 

players do cenário agrícola mundial. Atualmente o país figura em lugar de 

destaque na exportação de soja, açúcar, café, suco de laranja e carne bovina e 

de frango, conforme informações do United States Department of Agriculture 

(USDA, 2013). 

Dentre as culturas do Brasil, a soja é a cultura de maior destaque, 

tendo apresentado nas últimas décadas um enorme crescimento da área e 

produção. Segundo Brum et al (2005), o desenvolvimento da produção de soja 

foi um dos responsáveis pelo início da utilização do conceito de agronegócio no 

Brasil, devido aos volumes físico e financeiros envolvidos e pela necessidade 

da visão empresarial de administração da atividade por parte dos produtores, 

fornecedores de insumos, processadores de matéria-prima e negociantes. 

Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2013), dentre os grãos cultivados no Brasil na safra 

2012/13, a soja ocupou 52,1% da área total e foi responsável por 43,6% do 

volume total produzido. A produção de soja brasileira também ganhou 

destaque na mídia na safra 2012/13 quando o Brasil se tornou o maior 

exportador mundial de soja, segundo dados da USDA (2013). 

A relevância da soja pode ser percebida também no saldo da 

balança comercial brasileira; em 2012 as exportações de soja foram 

responsáveis por 21,8% do saldo da balança do agronegócio. Na Figura 2 

pode-se visualizar o aumento sistemático da participação da soja na balança 

do agronegócio brasileiro no período 1996 a 2012. 
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Figura 2 – Importações e exportações brasileiras da soja (NCM 1201) e sua 

participação na Balança Comercial do Agronegócio 

Fonte: MDIC (2013), elaborado pelo autor. 

Além do grande crescimento da área plantada e produção, o volume 

utilizado de insumos também apresentou crescimento nas últimas décadas. A 

demanda de fertilizantes para a soja que era de 2,0 milhões de toneladas em 

1988, passou a 10,8 milhões em 2012, quando representou 36,4% da demanda 

total de fertilizantes no Brasil, sendo a cultura com a maior utilização do insumo 

no país. A Figura 3 mostra a evolução do uso de fertilizantes na sojicultora e 

sua participação no consumo total de fertilizantes do país. 

 

Figura 3 – Evolução das entregas de fertilizantes para soja e sua participação 

nas entregas do Brasil 

Fonte: Anuários estatísticos da ANDA (1989 – 2013), elaborado pelo autor 
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Do que foi apresentado, tem-se como indiscutível o importante papel 

do agronegócio para a economia brasileira e o da soja para o agronegócio 

nacional. Considera-se que inúmeros fatores contribuíram para o crescimento 

da produção agrícola no nosso país, dentre os quais se destaca a utilização de 

fertilizantes. Isoladamente, o uso desse insumo destaca-se como um dos 

fatores que contribuíram para o crescimento e para a competitividade do setor. 

A International Fertilizer Industry Association – IFA (2013) aponta 

que o Brasil, atualmente, é quarto maior consumidor mundial de fertilizantes, 

com demanda equivalente a 12,6 milhões de toneladas de nutrientes (NPK) em 

2012, representando 7,1% do consumo mundial. 

Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada da Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz 

(CEPEA/ESALQ/USP), o PIB do setor de fertilizantes no Brasil representou 

aproximadamente 2,5% do PIB do agronegócio nacional na última década; 

cerca de R$ 21 bilhões em 2011.  

Existe uma baixa correlação entre o uso de fertilizantes no Brasil e a 

produção doméstica de fertilizantes. Em 2012, o volume importado atingiu 9,6 

milhões de toneladas de nutrientes NPK, o que colocou o País em terceiro 

lugar entre os importadores desses nutrientes. Ademais, os produtores 

nacionais têm sofrido com a constante falta de políticas públicas que 

incentivem a produção nacional ou mesmo o desenvolvimento da infraestrutura 

para suportar o aumento do volume importado. Como a produção enfrenta 

entraves para o crescimento, como, por exemplo, o fato de ela ocorrer em 

estados que possuem as reservas minerais de fosfato e potássio, que não são 

os mesmos em que ocorre o maior consumo, a demanda crescente deverá ser 

abastecida através de aumento das importações. 

Apesar de todas as dificuldades, a Associação Nacional para a 

Difusão de Adubos (ANDA, 2013) estima que os investimentos nacionais nos 

próximos cinco anos deverão atingir US$ 13 bilhões, gerando cerca de 11 mil 

novos postos de trabalho. Após todos os investimentos programados serem 
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realizados, eles poderão reduzir a dependência das importações anuais de 

fertilizantes de 70% para 50%. 

Dessa forma, considerando a relevância dos fertilizantes como um 

dos principais insumos do agronegócio, e sendo a soja atualmente uma das 

principais culturas no âmbito do agronegócio brasileiro, justifica-se o presente 

estudo, o qual trata de definir os fatores que influenciam uso de fertilizantes na 

sojicultora e em que magnitude eles afetam a produção do grão. Tais estudos 

podem embasar análises prospectivas necessárias para orientar políticas 

públicas direcionadas a busca do desenvolvimento do agronegócio no país e 

direcionar a tomada de decisão dos agentes do mercado. 

Assim, busca-se neste estudo analisar os principais fatores que 

afetaram as vendas de fertilizantes para a soja no Brasil utilizando séries 

temporais do período de 1988 a 2012. O modelo econométrico é estimado 

considerando as propriedades de integração e cointegração das séries 

temporais. As variáveis explicativas foram definidas com base na teoria 

microeconômica que trata da demanda por insumos. 
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 1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 1.1. O MERCADO DE FERTILIZANTES 

Os fertilizantes são importantes insumos para a produção agrícola. 

No século XX, a maior utilização de fertilizantes foi um dos fatores 

determinantes para o desenvolvimento da Revolução Verde que impulsionou a 

produção de alimentos. Sua utilização está diretamente relacionada ao 

crescimento da produção agrícola, sendo responsável por importantes ganhos 

de produtividade. No Brasil os gastos com fertilizantes chegam a representar 

mais de 30% dos custos de produção dos agricultores. 

Segundo dados da Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), entre 1961 e 2009, a produção agrícola mundial apresentou 

crescimento de aproximadamente 2,2% a.a.. Entre os principais fatores para 

este fato estão o crescimento da população que resulta no aumento da 

demanda de alimentos; a melhoria da renda da população, que está associada 

ao êxodo rural e a mudança de hábitos alimentares, uma vez que a população 

urbana consume produtos mais calóricos e proteicos que a população urbana, 

além de consumir alimentos mais complexos (ex.: comida congelada, 

sanduíches, refrigerantes); além do aumento produção de biocombustíveis a 

partir de milho ou cana de açúcar. 

O crescimento populacional tem se revelado consistente. Segundo 

dados do US Bureau Census, desde 1970 a população mundial aumentou em 

mais de 3,3 bilhões de pessoas, atingindo mais de 7 bilhões de pessoas no ano 

de 2012. O aumento da população está diretamente relacionado com a 

demanda de fertilizantes, dado que uma maior população necessita de uma 

maior produção agrícola para atender suas necessidades básicas. 

Os países em desenvolvimentos também aumentaram o consumo 

de alimentos à medida que seu PIB per capita aumentou. Nesses países, de 

baixo PIB per capita, a demanda de alimentos é mais sensível a variações da 

renda, ou seja, pequenos incrementos de renda resultam em grande aumento 

do consumo de alimentos. Existe ainda a questão do êxodo rural, com parte da 



17 
 

população se deslocando para as cidades em busca de melhores empregos e 

salários. O deslocamento da população tende a alterar seus hábitos e dietas. A 

população urbana, em média, apresenta melhores salários, o que resulta no 

consumo de outros tipos de alimentos, em geral mais calóricos e proteicos. A 

produção desses alimentos mais complexos exige maior utilização de insumos, 

pois parte da produção de grãos é destinada a alimentação de animais, com 

fins de produção de proteínas animal. Esses dois fatores - aumento da renda e 

alteração da dieta - contribuem para o aumento da demanda de alimentos. 

O aumento da produção de alimentos nas últimas décadas ocorreu 

principalmente devido a dois fatores: incorporação de novas áreas produtivas e 

a adoção de novas tecnologias, que permitiram enormes ganhos de 

produtividade. No Brasil o incremento de tecnologia na produção foi o principal 

fator para o aumento da produção agrícola. Alguns estudos têm analisado a 

produtividade dos fatores de produção da agricultura brasileira e os resultados 

indicam que o Brasil está entre os países que apresentam as maiores taxas de 

crescimento do mundo (Gasques; Bastos; Valdez; Bacchi 2012).  

 “A produtividade da terra tem crescido de maneira 

sistemática ao longo dos anos [...]. Parte desse crescimento se 

deu pela incorporação de terras novas e mais produtivas e pela 

adoção de novas práticas de cultivo, mas o efeito maior 

resultou dos investimentos em pesquisa, serviços de extensão 

e uso de novas tecnologias.” (Gasques; Bastos; Valdez; Bacchi 

2012). 

No Brasil a produtividade agrícola de grãos se desenvolveu de 

maneira expressiva nos últimos vinte anos. Em 1992 nossa produção de grãos 

foi de 68 milhões de toneladas, atingindo o recorde de produção em 2012 com 

180 milhões de toneladas, representando crescimento acumulado de 164%. 

Nesse mesmo período, a área plantada passou de 36 milhões para 52 milhões 

de hectares, o que representa um aumento de 46%. O resultado disso foram os 

ganhos da produtividade agrícola de grãos, que cresceu de 1.918 kg/ha para 

3.472 kg/ha. Um dos principais fatores para essa evolução da produtividade foi 
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a intensificação do consumo de fertilizantes que, nos últimos vinte anos, 

passou de 9,2 milhões para 29,5 milhões de toneladas de nutrientes, 

crescimento de 5,9% ao ano. 

 

Figura 4 – Área Plantada, Produção de Grãos e Consumo de Fertilizantes no 

Brasil (1992 = 100) 

Fonte: Anuários estatísticos da ANDA 1993 – 2013, elaborado pelo autor. 

Com o crescimento da população mundial, a qual a Organização das 

Nações Unidas (ONU) estima que atingirá 10 bilhões de pessoas até 2050, e a 

limitação dos recursos naturais, especialmente terra agriculturável e água doce, 

o aumento da produção de alimentos mundial nas próximas décadas ocorrerá 

principalmente devido aos ganhos de produtividade na agricultura. Esses 

ganhos só serão possíveis com a utilização de novas tecnologias e técnicas de 

plantio mais avançadas e, principalmente, com a intensificação da utilização de 

fertilizantes. 

 1.2. Elementos Essenciais 

A constituição de uma planta fresca é dada principalmente por 
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correspondem a 95% do volume da matéria orgânica. Tais elementos estão 

prontamente disponíveis na água (H2O) ou no ar (CO2). 

Os outros 5% são compostos por outros diversos elementos, sendo 

13 deles essenciais ao seu desenvolvimento. Alguns desses elementos são 

mais demandados pelos organismos e são chamados de macronutrientes: 

nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre 

(S). Os outros nutrientes, necessários em uma menor proporção, chamados 

micronutrientes, são: boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês 

(Mn), molibdênio (Mo), zinco (Zn) e cobalto (Co). 

Segundo Malavolta (1981), do ponto de vista nutricional não haveria 

uma subdivisão nos elementos. No entanto, a legislação brasileira de 

fertilizantes divide os macronutrientes em primários - nitrogênio (N), fósforo (P) 

e potássio (K) - e secundários - cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S). 

A Lei do Mínimo, formulada por Justus von Liebig em 1843,  

estabelece que a produção de uma planta seria limitada pelo nutriente que 

estiver com menor disponibilidade no solo, em relação ao volume adequado 

para planta, mesmo que os outros nutrientes estejam em quantidades 

necessárias. Assim sendo, a limitação da produção agrícola se dá pela 

deficiência de um nutriente que não esteja disponível no volume adequadado 

para as plantas. Malavolta (1981) destaca que a função dos fertilizantes é 

justamente fornecer ao menos um dos nutrientes essenciais para o 

desenvolvimento das plantas quando as necessidades não forem atendidas 

pelo próprio solo.  

Os fertilizantes podem ser divididos em duas categorias: minerais ou 

orgânicos. Os fertilizantes minerais são substâncias inorgânicas nos quais os 

nutrientes estão prontamente disponíveis para as plantas e podem ser 

produzidos quimicamente ou minerados Os fertilizantes orgânicos têm origem 

animal ou vegetal, principalmente de resíduos, e, em geral, os nutrientes ficam 

disponíveis para as plantas mais lentamente em comparação com os 

fertilizantes minerais. Em algumas culturas, há ainda a possibilidade de fixação 
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biológica de nitrogênio, presente no ar atmosférico, feita por bactérias 

nitrificantes. 

A fertilização orgânica é utilizada para a produção de alimentos 

orgânicos, que não utilizam agrotóxicos ou produtos químicos. A adubação 

orgânica, além de aumentar a fertilidade do solo, contribui positivamente para o 

meio ambiente, reduzindo contaminação de solo, água e vegetação. 

Apesar dos benefícios da fertilização orgânica, sua utilização é 

insuficiente para suprir a demanda de nutrientes necessários para a produção 

agrícola de larga escala, uma vez que geralmente os fertilizantes não 

apresentam quantidades homogêneas de nutrientes e demandam um tempo 

maior para se tornarem disponíveis para as plantas. 

Dentre os macronutrientes primários, o nitrogênio (N) é essencial 

para o crescimento e o desenvolvimento das plantas. O fósforo (P) auxilia no 

desenvolvimento do crescimento radicular das plantas e na formação das 

sementes. O potássio (K) é essencial para a realização da fotossíntese além de 

auxiliar na velocidade de maturação e proteger a planta contra estresses 

climáticos, doenças e pestes. 

O nitrogênio é o nutriente mais consumido no mundo e, segundo 

Tenkorang (2006), isso se deve à sua contribuição na geração de biomassa, 

além de ser um elemento volátil e que não se fixa no solo, diferentemente do P 

e K que permanecem acumulados no solo. 

Em 2011, segundo dados da IFA, o consumo de nutrientes no 

mundo atingiu 176,5 milhões de toneladas, com a relação média entre os 

nutrientes N-P-K sendo 1,0 : 0,37 : 0,25. 

 1.3. Demanda de fertilizantes 

O consumo mundial de fertilizantes cresceu expressivamente nos 

últimos anos. Segundo a IFA, o consumo de nutrientes no mundo em 1961 foi 
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de 32 milhões de toneladas, atingindo em 2011 o consumo recorde de 176,5 

milhões de toneladas, o que representa um crescimento médio anual de 3,5%.  

O consumo mundial tem apresentado uma tendência crescente 

desde 1961 (Figura 5). Os principais momentos históricos que apresentaram 

contração da demanda ocorreram entre 1989 e 1993, devido ao colapso do 

regime comunista na antiga União Soviética e, em 2008, devido à crise 

financeira mundial. Além desses dois períodos, os choques de petróleo 

ocorridos na década de 1970 também resultaram em contrações de demanda. 

 

Figura 5 – Consumo mundial de fertilizantes 

Fonte: IFA 2013, elaborado pelo autor. 

Atualmente o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do 

mundo, atrás de China, Índia e Estados Unidos, tendo crescido a 

impressionantes 6,3% ao ano desde 1990, a maior taxa de crescimento entre 

os quatro maiores consumidores do mundo. 
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Figura 6 – Consumo de nutrientes no Brasil 

Fonte: Anuário Estatístico da ANDA (1991 – 2012), elaborado pelo autor. 

O perfil de consumo de nutrientes do Brasil é diferente do observado 

nos outros grandes consumidores em razão do clima, predominantemente 

tropical, das condições de solo e pelas culturas plantadas no país. Somos o 

terceiro maior consumidor de Potássio, o quarto de Fósforo, e o sexto de 

Nitrogênio. 

O alto crescimento nas últimas décadas apresentou grandes 

avanços para a agricultura no mercado Brasileiro, mas a média de aplicação de 

nutrientes por hectare no Brasil ainda é baixa quando comparada aos principais 

países. Segundo dados da ANDA, em 2010 a média de aplicação de nutrientes 

no país foi de 132 quilos por hectare, acima da média mundial de 112 kg/ha, 

mas bem abaixo dos 395 kg/ha aplicados na China. 

O baixo nível de aplicação de nutrientes por hectare no Brasil pode 

ser explicado, em parte, pela utilização em larga escala da bactéria nitrificante 

(substituindo em parte a aplicação de nitrogênio) na produção de leguminosas, 

especialmente na soja, nossa principal cultura agrícola. A figura 7 mostra a 

relevância da soja no uso de fertilizantes no Brasil, sendo a cultura responsável 

por 36,4% das entregas de fertilizantes em 2012. 

3,1 3,2 3,6
4,2

4,7
4,3

4,8
5,5 5,8 5,4

6,6 6,8
7,7

9,4 9,6

8,5
8,9

10,6

9,4 9,0

10,1

11,7
12,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

M
ilh

õ
es

 d
e 

to
n

el
ad

as
 n

u
tr

ie
n

te
s

Ano
K2O P2O5 N Total



23 
 

 

Figura 7 – Consumo brasileiro de fertilizantes por cultura 

Fonte: Anuário Estatístico da ANDA 2013, elaborado pelo autor. 

Deve-se destacar que mesmo com a baixa necessidade de 

aplicação de nitrogênio na soja brasileira, o consumo do nutriente foi o que 

apresentou as maiores taxas de crescimento desde 1990, 7,2% a.a., contra 

6,0% do fósforo e 6,4% do potássio. 

A expectativa para os próximos anos é que a demanda de 

fertilizantes no Brasil continue a crescer, impulsionando a produção agrícola 

brasileira, que hoje é um dos principais setores da economia do país. 

O presente estudo focará na análise dos fatores que determinantes 

das vendas brasileira de nutrientes (nitrogênio; fósforo; e potássio) para a soja 

durante o período 1988 a 2012. Serão utilizadas como variáveis explicativas 

deslocadores da oferta e da demanda de fertilizantes. 

 1.4. REVISÃO DA LITERATURA 

Diversos estudos analisaram a demanda de fertilizantes em 

diferentes países, focando desde a demanda individual de cada nutriente até à 
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soma da demanda de todos os nutrientes, além de alguns se restringirem a 

apenas um nutriente específico. 

Todos os estudos revisados para o presente trabalho usaram séries 

temporais anuais e foram estimados utilizando modelos econométricos. As 

metodologias utilizadas diferem entre si no número de equações estimadas, 

alguns optando por sistemas de equações e outros por equações simples. A 

opção por estimativa utilizando equações simples se mostrou mais popular e, 

de acordo com Mergos e Stoforos (1997), apesar das limitações, a simplicidade 

da estimação e interpretação do modelo de equação simples se mostraram 

como vantagens que não se pode desprezar.  

Dentre os resultados encontrados, percebe-se que eles não são 

coincidentes em relação à elasticidade-preço estimada, mesmo nos estudos 

que foram realizados para as mesmas regiões. As diferenças dos resultados 

encontrados podem ser explicadas pelas características dinâmicas dos fatores 

que determinam a demanda de fertilizantes, como destacado por Denbaly e 

Vroomen (1993). Apesar dos resultados não serem coincidentes, a demanda 

de fertilizantes se mostrou inelástica a variações do preço na maioria dos 

estudos. 

Para Denbaly e Vroomen (1993), os modelos estimados para a 

demanda de fertilizantes podem apresentar correlações espúrias quando as 

séries são não estacionárias em relação à média (integradas). As correlações 

espúrias podem ser eliminadas a partir de diferenças como postula a teoria de 

integração. 

Um ponto em comum a vários estudos foi à utilização dos preços 

dos nutrientes e das culturas, algumas vezes descrito como rendimento 

financeiro agrícola, como fatores explicativos para o uso de fertilizantes. 

No modelo construído por Griliches (1958) para analisar a demanda 

individual de nutrientes nos Estados Unidos especificou-se a demanda 

utilizando como argumento o preço dos fertilizantes, o preço das culturas e a 
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demanda defasada em um ano, que se mostrou altamente significativa para 

demanda do ano corrente. 

A abordagem do consumo passado influenciando o consumo 

presente também foi traduzida por Roberts e Heady (1982) como uma variável 

tendência, uma vez que o desenvolvimento e a utilização de novas tecnologias 

e novas variedades genéticas dos cultivares causaram uma significativa 

alteração na curva de produção agrícola e, consequentemente, na curva de 

demanda por insumos. A introdução da variável tendência em Roberts e Heady 

(1982) também auxiliou na minimização dos efeitos da multicolinearidade das 

variáveis explicativas propostas. No estudo, a demanda de nutrientes mostrou-

se preço-elástica no caso do milho e inelástica para soja e trigo, resultados 

válidos para todos os nutrientes. A elasticidade da demanda de nutrientes para 

o milho se deve a utilização do produto para alimentação animal, e a demanda 

para alimentação animal se da pela demanda de carne, que é mais elástica 

que a demanda por produtos derivados da soja e do trigo. 

A variável tendência também foi utilizada por Cibantos (1972), que 

estimou a curva da demanda de fertilizantes para o estado de São Paulo, no 

Brasil, utilizando o método de mínimos quadrados ordinários. Dentre os 

resultados encontrados, a demanda de fertilizantes se mostrou preço-inelástica 

tanto no curto como no longo prazo, mas a introdução da variável tendência 

retirou significância da variável preço.  

Pescarin (1974) destacou a importância dos fertilizantes na 

agricultura moderna atrelando a intensificação da utilização de fertilizantes ao 

aumento da produtividade agrícola e da renda dos agricultores. Em seu 

trabalho, a autora expandiu o estudo da demanda de fertilizantes no estado de 

São Paulo segmentando cada um dos nutrientes N/P/K e obteve resultados 

muito parecidos com os de Cibantos (1972). 

A demanda de fertilizantes segmentado pelo tipo de cultura foi o 

objeto de estudo de Gunjal, Roberts e Heady (1981) que levantaram a hipótese 
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de que os agricultores de diferentes tipos de culturas reagem de maneira 

diferente a cada variação de preço dos insumos ou da sua produção. 

“(...) all types of farmers, producing different crops, may 

not respond to the same variables or may not consider the same type 

of economic variables while making their fertilizer purchasing 

decisions.” Gunjal, Roberts e Heady (1981). 

Assim, Gunjal, Roberts e Heady (1981) estimaram as funções 

demanda dos três principais nutrientes para as cinco principais culturas nos 

Estados Unidos. Os resultados demonstram que a demanda de fertilizantes dos 

cereais (milho e trigo) são mais elásticas a preço do que a da soja, do tabaco e 

do algodão. Com relação à soja, isto se deve à pouca exigência de nitrogênio.  

O estudo de Denbaly e Vroomen (1993) apresentou uma abordagem 

diferente para a análise, sugerindo as variáveis terra e trabalho, como bens 

substitutos e complementares à demanda de fertilizantes na produção de milho 

nos EUA. A natureza dinâmica da demanda de fertilizantes é enfatizada pelos 

autores, que propuseram um modelo dinâmico para estimar individualmente a 

demanda de nutrientes nas lavouras de milho nos EUA. O estudo demonstrou 

que a demanda de fertilizantes é preço inelástica no curto e longo prazo. 

A questão dinâmica também foi discutida em Mergos e Stoforos 

(1997) que abordam a questão da demanda de fertilizantes utilizando modelos 

de equações simples, adicionando ao modelo técnicas de cointegração e 

correção de erro. Seu estudo tem como foco a demanda de fertilizantes na 

Grécia, que é estimada a partir de uma função de maximização de lucros do 

agricultor. Entre os resultados encontrados, a demanda se mostrou preço 

inelástica no curto e longo prazos, mas elástica ao preço dos grãos no longo 

prazo. 

Estudos dedicados à análise da demanda de nitrogênio foram 

realizados para a Dinamarca e Nova Zelândia e motivados pelos efeitos do 

nutriente no meio ambiente. 
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Para a Dinamarca, Hansen (2001) discute a eficácia dos mandados 

regulatórios de uso de fertilizantes quando comparados à regulação do uso via 

aumento dos impostos dos produtos. A elasticidade da demanda de nitrogênio 

foi estimada a partir da modelagem da função lucro, utilizando dados em 

painel. O trabalho resultou em uma elasticidade preço de nitrogênio na 

Dinamarca de -0,45, ou seja, o nitrogênio para todas as culturas é 

relativamente inelástico. 

Na Nova Zelândia o nitrogênio é um importante nutriente devido às 

grandes áreas de pastagens do país que, com a utilização do insumo, tem-se 

um aumento da produtividade em termos de unidades animais por hectare. 

Austin, Cao e Rys (2006) estimaram a demanda de nitrogênio para esse país a 

partir de um modelo de co-integração em uma estrutura de equações múltiplas. 

O estudo estimou que a elasticidade da demanda de nitrogênio no país é igual 

a 1, demonstrando que o nutriente é preço-elástico no longo prazo. 

Na tabela 1 faz-se um resumo dos principais trabalhos consultados 

que ajustaram equações relacionadas à demanda por fertilizantes. Nele estão 

descritos: região de abrangência, escopo, nutriente de interesse, metodologia e 

as variáveis utilizadas, informações nas quais se baseou a especificação da 

equação utilizada nesta dissertação. 
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Tabela 1 – Tabela resumo dos principais estudos sob re a demanda de fertilizantes 

Autores País Escopo Nutriente Metodologia Variáveis Período 
Elasticidades 

Preço 

Griliches 
(1958) 

Estados 
Unidos 

Todo setor N/P/K 
 Modelo econométrico 
para estimar as funções 

demanda 

Preço de fertilizantes, preço das culturas, 
demanda (-1) 

1911 - 
1956 

-0,50 (cp) 

Chien 
(1968) 

Canadá Todo setor NPK 
 Modelo econométrico 
(MQO) para estimar as 

funções demanda 

Preço de fertilizantes, preço das culturas, 
índice de receita agrícola, relação de troca 

do (-1), volume de exportação de grãos, 
área plantada 

1926 - 
1965 

-1,065 (cp) 
-1,7545 (lp) 

Cibantos 
(1972) 

Brasil, São 
Paulo 

Todo setor NPK 

Modelo econométrico 
para estimar 

regressões logarítimas 
múltiplas. 

Índice de preços de fertilizantes, índice de 
área plantada, índice de rendimento da 
cultura defasado, índice de preços das 

culturas (-1) 

1949 - 
1971 

-0,25 (cp) 
-2,48 (lp) 

Pescarin 
(1974) 

Brasil, São 
Paulo 

16 principais 
culturas 

N/P/K 

Modelo econométrico 
para estimar 

regressões logarítimas 
múltiplas. 

Preços de fertilizantes, demanda (-1), área 
cultivada, produção agrícola média, preço 
das culturas, preços de insumos agrícolas 
exceto fertilizantes, crédito, tendência. 

1948 - 
1972 

N: -0,48 (cp) 
-1,12 (lp) 

P2O5: -0,31 (cp) 
-0,76 (lp) 

K2O: -0,30 (cp) 
-0,60 (lp) 

Carmen 
(1979) 

Estados 
Unidos, 11 

estados 
região 
oeste 

Todo setor N/P/K 
Função de produção 

Cobb-Douglas. 
Índice de preço da terra, índice de 
produtividade agrícola, tecnologia 

1955 - 
1976 

N: -1,84 a -0,20 

P2O5: -2,38 -0,29 

K2O: -3,26 a -0,21 

Gunjal, 
Roberts e 
Heady 
(1981) 

Estados 
Unidos 

Grãos para 
ração (milho, 

sorgo, cevada, 
aveia), trigo, 

soja, algodão e 
tabaco 

N/P/K 

Análise de dados em 
cross-section. Equação 

de maximização de 
lucro estimada por 

MQO. 

Índice de preço dos fertilizantes, estoques 
de ativos, receita bruta dos produtores 

agrícolas 

1952 - 
1976 

Grãos para ração: -
0,90 

Trigo: -0,99 

Soja: -0,62 

Algodão: -0,31 

Tabaco: -0,53 
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Tabela 1 – Tabela resumo dos principais estudos sob re a demanda de fertilizantes (continuação) 

Autores País Escopo Nutriente Metodologia Variáveis Período 
Elasticidades 

Preço 

Roberts e 
Heady 
(1982) 

Estados 
Unidos 

Milho, trigo, 
soja 

N/P/K 

Análise de dados em 
cross-section. Equação 

de maximização de 
lucro estimada por 

MQO. 

Preço dos fertilizantes, preço das culturas, 
área plantada da cultura, tendência 

1952 - 
1976 

Milho: N: -1,148 
P2O5: -1,131 
K2O: -1,298 

Trigo: N: -0,232 
P2O5: -0,737 
K2O: -0,236 

Soja: N: -0,293 
P2O5: -0,824 
K2O: -0,956 

Denbaly e 
Vroomen 
(1993) 

Estados 
Unidos 

Milho N/P/K 

Modelo econométrico 
dinâmico, equação 
simples, modelo de 
correção de erro. 

Preço dos fertilizantes, salários agrícola, 
aluguel da terra 

1964 - 
1989 

N: -0,21 (cp) 
-0,41 (lp) 

P2O5: -0,25 (cp) 
-0,37 (lp) 

K2O: -0,19 (cp) 
-0,31 (lp) 

Mergos e 
Stoforos 
(1997) 

Grécia Todo setor N/P/K 
Maximização de lucro 
estimada por modelo 

econométrico. 

Preço dos fertilizantes, das culturas e 
pecuária, aluguel da terra, áreas irrigadas 

1961 - 
1989 

-0,81 (lp) 

Hansen 
(2001) 

Dinamarca Todo setor N 
Maximização de lucro 
estimado com dados 

em painel.  

Preço do nitrogênio, índice de preço da 
produção agrícola 

1982 - 
1991 

-0,45 

Austin, 
Cao e Rys 
(2006) 

Nova 
Zelândia 

Todo setor N 
Estimação de vetores 
auto-regressivos em 

nível 

Preço do nitrogênio, preço da produção 
agropecuária, produtividade dos fatores 

de produção agrícolas, déficit hídrico 

1980 - 
1995 

-0,1861 (cp) 

Nicolella, 
Dragone, 
Bacha 
(2006) 

Brasil 
38 principais 

culturas 
NPK 

Estimação do modelo 
por MQO. 

Preço dos fertilizantes, crédito de custeio, 
área cultivada, índice de preços recebidos 

1970 - 
2002 

-0,655 (lp) 

Legenda: N: nitrogênio, NPK: soma de todos os fertilizantes, N/P/K: todos os fertilizantes individualmente 
Fonte: Elaborado pelo autor 



30 
 

Outros estudos, além de analisarem fatores determinantes da demanda de 

fertilizantes, também projetaram a demanda de fertilizantes. Parte dos estudos de 

projeção de fertilizantes foram sintetizados por Tenkorang (2006), e estão descritos 

na tabela 2. 

Tabela 2 – Síntese comparativa dos estudos de projeção de fertilizantes 
Taxa de 

Escopo Projeção (milhões Mt) crescimento 
Estudo 2002/03* 2015 2030 (%) 
Bumb e Baanante (1996) NPK 159,54 189,24 235,07 1,20 
Alexandrotos (1998) NPK 236,09 N/A N/A 3,80 
Dyson (1998) NPK 151,01 201,93 N/A 2,26 
Gilland (1998) NPK 148,84 189,86 251,42 1,89 
Frink et al. (1999) N 88,44 101,95 120,14 1,10 
FAO (2000) NPK N/A 151,20 165,70 0,60 
Legenda: NPK: todos os nutrientes, N: Nitrogênio; N/A: não disponível 
*2002/03 consumo observado foi 141,57 milhões de toneladas 
Fonte: Tenkorang (2006) 

Bumb e Baanante (1996) estimaram a demanda de fertilizantes utilizando 

três diferentes abordagens: 1) baseada na necessidade de fertilizantes para a 

produção futura de alimentos; 2) baseada na remoção de nutrientes para a produção 

futura de alimentos; 3) estimativa econométrica considerando variáveis econômicas e 

não-econômicas – taxa de câmbio, preços dos fertilizantes e commodities agrícolas, 

desenvolvimento da irrigação na agricultura e reformas políticas do setor de 

fertilizantes.  Os resultados encontrados a partir das necessidades para a produção 

de alimentos e pela remoção de nutrientes foram, respectivamente, 25% e 75% 

superiores aos do modelo econométrico. 

Tenkorang (2006) projetou a demanda mundial de fertilizantes em 2015 e 

2030 utilizando três diferentes técnicas de projeção: modelo econométrico simples; 

vetor autoregressivo (VAR); sistema de demanda estimado baseado na teoria de 

dualidade, utilizando técnicas de regressão. Seu objetivo principal era verificar a 

assertividade de cada uma das técnicas de previsão, tendo o modelo baseado na 

teoria de dualidade se mostrado o mais assertivo, possivelmente devido à utilização 

dos preços dos fertilizantes, o que não ocorreu nos outros modelos estimados.  A 

tabela 3 resume os diferentes resultados encontrados por Tenkorang (2006), 

utilizando as diferentes técnicas. 
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Tabela 3 – Projeções de demanda de fertilizantes – Tenkorang (2006) 

 
Projeção (milhões Mt) 

Modelo 2015 2030 
MÊS 165,61 184,83 
VAR 154,91 177,19 
Teoria dualidade  142,94 145,4 
Legenda: MES: modelo econométrico simples; VAR: vetor auto regressivo; 
Teoria dualidade: sistema de demanda baseado na teoria de dualidade estimado 
utilizando técnicas de regressão 
Fonte: Tenkorang (2006) 

Todos os anos a International Fertilizer Industry Association (IFA) realiza 

projeções da demanda de fertilizantes de curto e médio prazos baseada na visão de 

especialistas considerando a situação atual da agricultura e economia mundial e suas 

perspectivas para os próximos anos, utilizando as projeções de área plantada e das 

taxas de aplicação de nutrientes para as principais regiões do planeta.  

As últimas projeções da IFA, divulgadas no estudo Heffer e Prud’homme 

(2013), indicam que a demanda de fertilizantes atingirá 194,9 milhões de toneladas de 

nutrientes em 2017, crescimento anual de 1,8%. Segundo Tenkorang (2006), as 

projeções de curto prazo da IFA, para o ano corrente e o seguinte, são bem 

assertivas, pois consideram a área plantada divulgada pela FAO e as taxas de 

aplicação de nutrientes medidas pela própria IFA. A desvantagem dos estudos 

determinísticos está no fato de não analisarem as elasticidades dos modelos, não 

havendo um questionamento sobre como variáveis exógenas influenciam a demanda 

de fertilizantes. 

As diversas projeções, sejam elas baseadas em estudos econométricos ou 

determinísticos, geraram resultados bastante diferentes, mas são coincidentes ao 

apontar que a demanda de fertilizantes continuará a crescer nas próximas décadas. 
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 2. METODOLOGIA E MODELO TEÓRICO 

A análise de séries temporais se inicia a partir da condição de 

estacionariedade das séries. O processo estocástico é considerado estacionário 

quando suas propriedades estatísticas não se alteram ao longo do tempo, ou seja, 

quando a série apresenta média e variância constantes, além da covariância entre 

valores defasados da série depender apenas da defasagem. 

Um processo estocástico y(t) é dito estacionário se: 

• Média: E(Yt) = µ 

• Variância: Var(Yt) = E(Yt - µ)2 = σ2 

• Covariância: E [(Yt - µ)*(Yt - k - µ)] = ϫk 

Segundo Gujarati (2011), previsões de série não estacionárias apresentam 

pouco valor prático, uma vez que as previsões são influenciadas por variações da 

média e/ou variância ao longo do tempo. 

 2.1. Teste de estacionariedade 

Com o intuito de se verificar a presença de uma raiz unitária, de modo a 

determinar a ordem de integração de uma variável, tem-se utilizado com sucesso os 

procedimentos estabelecidos por Fuller (1976), complementando-os com os 

procedimentos de Dickey & Fuller (1979 e 1981).  

O teste t para a estimativa do coeficiente da variável Yt −1  na equação (1), 

pode ser realizado utilizando as estatísticas t de Fuller (1976), para os casos: 

(i) ττ : com constante e com tendência; 

(ii) µτ : apenas com constante; 

(iii) τ : sem tendência e sem constante  

A equação estimada para este teste é a que se segue: 
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1ij
ji ρλ , sendo p a ordem do modelo auto-regressivo que 

delineia o comportamento da série temporal. Os testes de AIC (AKAIKE Information 

Criterion) e SC (SCHWARZ Criterion) podem ser utilizados para a determinação do 

valor de p em uma versão uni-equacional. Segundo Lütkepohl (1991), essa 

abordagem nos permite obter os resíduos não correlacionados. 

As distribuições para as estatísticas τ αµ  (H0:α = 0 no modelo que 

corresponde à estatística τ u ), τ α τ  (H0:α = 0 na equação 1) e τ βτ  (H 0: β = 0 na 

equação 1) foram obtidas por Dickey & Fuller (1979 e 1981), assim como as 

distribuições das estatísticas Fs - 321  , φφφ e  que respectivamente testam: 

• se a constante e o coeficiente da variável Yt −1  são estatisticamente 

não diferentes de zero na equação (1) (considerando a versão sem 

tendência);  

• se a constante, o coeficiente da variável tendência e o coeficiente da 

variável Yt −1  são não estatisticamente diferentes de zero na equação 

(1); 

• se o coeficiente da tendência e o coeficiente da variável Yt −1  são 

estatisticamente não diferentes de zero na equação (1).  

Além dos testes desenvolvidos por Dickey e Fuller, existem outros testes 

baseados nos mesmos fundamentos propostos pelos autores, tal como o DF–GLS. 

Este teste apresenta melhor desempenho coma utilização de pequenas amostras e, 

geralmente, possui maior poder que o teste ADF quando há médias e tendências não 

observáveis no processo gerador das séries. O DF–GLS utiliza mínimos quadrados 

generalizados para eliminar a média ou média/tendência da série, e numa segunda 

etapa, faz-se o teste de raiz unitária com as séries pré-filtradas. Quando se utiliza 

esse teste, o número de defasagens é determinado polo critério MAIC – (Akaic 

modificado). Maiores detalhes sobre estas ponderações em Elliott, et al. (1996).  
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Os valores críticos definidos por Elliott-Rothenberg-Stock (1996) no caso 

de constante e tendência para 10%, 5% e 1% de probabilidade são respectivamente:  

-2,62, -2,93 e -3,46. Para o modelo com constante e sem tendência, os valores 

críticos foram tabulados por Dickey e Fuller (1979; 1981), e são: -1,95 para 5% de 

probabilidade, -2,58 para 1% de probabilidade. 

 2.2. Teste de co-integração e modelo de correção de erros 

Variáveis que são integrada e que têm uma relação estável no longo prazo 

são chamadas de co-integradas. Os testes de co-integração tratam de identificar a 

existência de relações de longo prazo entre as variáveis utilizadas no modelo. Dentre 

os testes de co-integração, o que tem sido mais utilizado é o de Johansen (1988), o 

qual será descrito a seguir. É importante mencionar que modelo em que as variáveis 

são tomadas nas diferenças, por serem integradas, e que sejam co-integradas (tendo 

relação estável de longo prazo) devem incluir um termo de correção de erro para 

captar efeitos de longo prazo perdidos pela diferenciação das séries.  

Partindo-se do procedimento estabelecido por Johansen (1988), com base 

na versão re-parametrizada de um modelo VAR(p), pode-se fazer o teste de co-

integração e a estimativa dos vetores de co-integração, conforme abaixo: 

∆ Γ ∆ Γ ∆ Πy y y y dt t 1 t p 1 t 1 t= + + + + + +− − − + −1 1... p tµ ϕ ε                             (2) 

onde  y t  é um  vetor  com k variáveis, ( )ε ~ Nt 0,Σ  e E e et s
′


 


 = 0   para 

qualquer t diferente de s e  d t é um vetor de variáveis binárias para captar a variação 

estacional. 

Num contexto multi-equacional, a determinação da ordem de um processo 

auto-regressivo pode ser obtida através dos critérios AIC (AKAIKE Information 

Criterion) e SC (SCHWARZ Criterion). 

Assumindo que r seja o posto da matriz Π . Então Π  tem r autovalores 

diferentes de zero. Nesse caso, teremos três possíveis cenários: 
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• r = k então y t  é estacionário; 

• r = 0 então ∆y t  é estacionário 

• 0 < r < n existem matrizesα  e β de dimensão k x r tais que Π = ′αβ e 

o vetor ty β ′  é estacionário e existem r vetores de co-integração. 

O critério para a decisão sobre o valor de r com base nas séries temporais 

foi demonstrado por Johansen & Juselius (1990) que apresentaram dois testes para 

identificar o número de vetores de co-integração: teste do traço e do λ max . O teste do 

traço é dado por: 

( ) ( )∑−=−
n

1+r=i
i-1lnTQln2 λ                                                                            (3) 

sendo o teste λ max   a diferença entre estatísticas-traço consecutivas. 

 2.3. Modelo estimado 

O processo de produção agrícola consiste na combinação de matérias 

primas para a geração de produtos comercializáveis que visam atender as demanda 

de insumos agrícolas da indústria ou mesmo dos clientes finais.  

Assim, o preço, atual e futuro, das commodities agrícolas tem grande 

influência nas matérias primas que serão utilizadas durante a safra. A área plantada 

de cada cultura é bastante influenciada pela expectativa de preços futuros durante a 

colheita. Preços mais altos de determinada cultura incentivam produtores agrícolas a 

plantarem mais esta determinada cultura, seja pela substituição de cultivares ou 

expansão de área. A variação de área plantada influencia diretamente o volume de 

insumos utilizados, entre os quais se inclui os fertilizantes, uma vez que cada cultura 

tem uma exigência diferente de nutrientes. 

A relação entre os insumos e produtos é comumente chamada de “relação 

de troca”, sendo uma das mais usuais a relação de troca entre sacas de produto e 

custo de insumos, que podem incluir sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas. A 

relação de troca entre quantas sacas de produto são necessárias para a compra de 
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uma tonelada de fertilizantes também é muito utilizada pela indústria para descrever 

os melhores momentos de decisão de compra do insumo pelos produtores rurais. 

A produtividade também é um fator considerado pelos produtores 

agrícolas. Segundo Gasques; Bastos; Valdez e Bacchi (2012), nas últimas décadas o 

aumento da produção no Brasil ocorreu devido ao aumento de produtividade dos 

fatores de produção (91,4%) e do aumento do consumo de insumos (5,4%), tendo o 

aumento da produtividade ocorrido principalmente pela adoção de novas técnicas de 

cultivo e pelo uso de novas tecnologias. 

No presente estudo propôs-se a seguinte equação para estimar a função 

de vendas de fertilizantes para soja: 

tttt PaFaAaaE 3210

^

+++=  

onde: 

Ê = estimativa de entregas de fertilizantes para soja em toneladas 

A = área plantada de soja em hectares 

F = preço dos fertilizantes em reais por tonelada 

P = produtividade da soja em quilos por há 

t = tempo, considerando anos de 1988 a 2012 

Também foram analisados modelos alternativos que incluíam o preço da 

soja, no nível e defasado, além da substituição da produtividade pelo preço da soja. 

O fato de se estimar uma equação única para as vendas de fertilizante 

pressupõe que todas as variáveis explicativas são exógenas. No caso do preço da 

soja, considera-se que ele seja, em grande, parte definido por preços internacionais, 

sendo pertinente, portanto, considera-lo exógeno. Para preço de fertilizantes para 

soja, mesmo sendo a soja uma cultura de muita expressão no cenário do 
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agronegócio, muitos outros fatores interferem nesta variável, podendo-se citar: oferta 

mundial de fertilizantes, demanda de fertilizantes no mercado internacional, estoques 

de fertilizantes nacionais e internacionais, preço internacional do gás natural, taxa de 

câmbio. Desta forma, também podemos considerar o preço dos fertilizantes uma 

variável exógena. 

A produtividade está sendo utilizada no estudo como uma proxy para a 

capitalização do produtor. Neste sentido, ela deveria ser utilizada com um período de 

defasagem (um ano se forem utilizadas séries anuais). No entanto, no caso da soja a 

colheita da safra ocorre majoritariamente no primeiro semestre, enquanto a aquisição 

de fertilizantes e a preparação do solo para o plantio ocorrem principalmente durante 

o segundo semestre, portanto, no mesmo ano. Dessa forma, as duas variáveis se 

relacionam contemporaneamente. Reconhece-se, assim, que os resultados para essa 

variável devem ser olhados com reservas. 

 2.4. Fonte e descrição dos dados 

Os modelos propostos visam especificar a demanda de fertilizantes para a 

soja no mercado brasileiro a partir dos seguintes dados agregados para o Brasil: área 

plantada de soja, preço dos fertilizantes formulados para a soja, preço da soja 

recebido pelo agricultor e produtividade agrícola média da soja. 

Devido à falta de informações mensais sobre as vendas de fertilizantes 

para cada cultura, incluindo a soja, e ao caráter sazonal da utilização dos insumos 

nessa cultura, foram utilizados dados anuais de 1988 a 2012 disponíveis nos Anuários 

Estatísticos do Setor de Fertilizantes publicados pela ANDA entre 1989 e 2013. 

As séries de preço de fertilizantes e preço da soja são publicadas 

mensalmente e foram transformadas em médias anuais. Além disso, estas séries são 

publicadas em dólares sendo convertidas para reais utilizando a taxa de câmbio 

comercial média mensal do Banco Central do Brasil, divulgada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O índice geral de preços utilizado para 

deflacionar as séries de preço nominais foi o IGP-DI, publicado mensalmente pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
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A Tabela 4 descreve as variáveis utilizadas no modelo e o sinal esperado 

para os coeficientes. Fundamentando-se em aspectos microeconômicos da demanda 

por insumos, espera-se que aumentos no preço dos fertilizantes para soja tenham 

efeito negativo nas entregas de fertilizantes para soja (Apêndice B). Já o preço da 

soja, deve ter um efeito positivo na rentabilidade da produção agrícola, o que acaba 

incentivando os agricultores a intensificarem sua produção, resultando em maior 

utilização de insumos, dentre eles os fertilizantes. A área plantada de soja deve ter 

uma relação positiva com as entregas de fertilizantes para essa cultura, uma vez que 

o aumento de área no período em análise se deu em solos menos férteis.   

 
Tabela 4 – Variáveis utilizadas, descrição das variáveis, unidade, sinal 
esperado e coeficientes estimados 
Variáveis 
(símbolo) Descrição das variáveis Unidade Sinal 

esperado  
Coeficientes 
estimados 

Entregas de 
fertilizantes 

(E) 

Volume de fertilizantes 
(produtos) entregues aos 

produtores agrícolas no Brasil 
Toneladas 

 
 

Área 
plantada 

(A) 

Área plantada de soja no 
Brasil Hectares + + 1,777 * 

Preço dos 
fertilizantes 

(F) 

Preço do fertilizante na base 
FOB fábricas. Produto 

ensacado. Equivalente ao 
preço à vista, com ICMS 

incluso. Formulação composta 
por 60% de 02-20-20 e 40% 

de 00-20-20.  

R$/tonelada - - 0,312 * 

Preço da 
soja (S) 

Preços recebidos pelos 
produtores agrícolas no Brasil R$/tonelada + 

Não incluído 
no modelo 
estimado 

Produtivida
de agrícola 

(P) 

Produtividade agrícola média 
da soja no Brasil Kg/hectare + + 0,101 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
* Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

 

No caso da produtividade agrícola a expectativa é que o coeficiente seja 

positivo. Em um ano de grande produtividade, o produtor agrícola pode se capitalizar, 

o que incentiva a demanda por insumos na safra seguinte. Em anos de produtividade 

baixa, pode-se ter duas situações distintas: 
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• Redução da produção durante o desenvolvimento da plantação: 

nessa situação, houve uma baixa extração de nutrientes do solo, o 

que resultará em uma menor necessidade de aplicação de fosfato e 

potássio na safra seguinte, uma vez que o solo atua como um 

depósito destes nutrientes. O nitrogênio, entretanto, está sujeito à 

volatização (ex. ureia), e precisará ser reposto. 

• Perda de produção ocasionada por problemas durante o período de 

colheita: nessa situação, a extração de nutrientes do solo ocorreu 

normalmente, o que exigiria uma maior reposição na safra seguinte. 

No entanto, com a adoção da técnica de plantio direto da soja, a 

matéria orgânica deixada no campo é reincorporada ao solo e os 

nutrientes extraídos se tornam disponíveis para a próxima safra, o 

que resulta em uma menor necessidade de reposição de nutrientes. 

 2.5. Evolução das variáveis 

As entregas de fertilizantes para soja, plotadas na Figura 6, mostra uma 

tendência de crescimento ao longo das últimas décadas. Desde 1988 apenas em dois 

períodos as entregas de fertilizantes se reduziram: 1989 a 1990 e 2005 a 2006. 

 

Figura 8 – Evolução das entregas de fertilizantes para soja de 1988 a 2012 

Fonte: Anuários estatísticos da ANDA (1989 – 2013), elaborado pelo autor 

Entre 1988 e 2012, a área plantada de soja apresentou comportamento 

semelhante ao do volume de entregas de fertilizantes para a cultura, com os mesmos 

dois anos consecutivos de queda: 1989 a 1990 e 2005 e 2006. A evolução da área 
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plantada de soja é mostrada na Figura 7 - entre 2000 e 2004, percebe-se um aumento 

da velocidade da expansão. 

 

Figura 9 – Evolução da área plantada de soja de 1988 a 2012 

Fonte: Anuários estatísticos da ANDA (1989 – 2013), elaborado pelo autor 

A variável “preço da soja”, dado em reais por saca, é o valor de 

comercialização do produtor agrícola, e é muito influenciada pelo preço negociado 

nas bolsas de futuros internacionais, principalmente a de Chicago. Desde 1988, o 

preço variou de R$76/saca no primeiro ano, a R$39/saca em 2006. Entre os anos de 

2002 a 2004, os preços se mantiveram em níveis elevados, o que pode ter sido uma 

das razões para a expansão da área nesse período, além do aumento do nível de 

fertilizantes aplicados.  

 

Figura 10 – Evolução do preço da soja de 1988 a 2012, deflacionado pelo IGP-DI, 

1988 – 2012 (base: dezembro de 2012) 

Fonte: Anuários estatísticos da ANDA (1989 – 2013), elaborado pelo autor 

A evolução do preço dos fertilizantes para soja mostra uma tendência de 

queda entre 1988 e 2006. Entre 2007 e 2008, com a recuperação dos preços das 
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commodities agrícolas, a demanda brasileira e mundial de fertilizantes, incluindo os 

utilizados na sojicultora, impulsionou o preço dos fertilizantes, que tiveram uma rápida 

ascensão neste período. A crise financeira mundial de 2008 resultou na queda da 

demanda e de preços no ano seguinte.  

 

Figura 11 – Evolução do preço dos fertilizantes para soja de 1988 a 2012, 

deflacionado pelo IGP-DI, 1988 – 2012 (base: dezembro de 2012) 

Fonte: Anuários estatísticos da ANDA (1989 – 2013), elaborado pelo autor 

A Figura 12 mostra que a produtividade da soja tem crescido 

consistentemente desde 1990. A intensificação da utilização de nutrientes por hectare 

está diretamente relacionada a este ganho de produtividade. Outros fatores como 

avanços tecnológicos da agricultura, novas formas de plantio, melhoramentos 

genéticos e maior difusão do conhecimento também contribuíram para os ganhos de 

produtividade.  

 

Figura 12 – Evolução da produtividade da soja de 1988 a 2012 

Fonte: Anuários estatísticos da ANDA (1989 – 2013), elaborado pelo autor 
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 3. RESULTADOS 

 3.1. Resultados dos testes de raiz unitária 

Na Tabela 5, apresentam-se os resultados do teste de raiz unitária para as 

variáveis utilizadas no modelo de vendas de fertilizantes para a soja no Brasil. A 

ordem do processo auto-regressivo das variáveis, que tem como finalidade definir 

modelos nos quais não exista autocorrelação de resíduos, foi definida pelo critério de 

informação AKAIKE modificado (MAIC). O número de defasagens apresentadas na 

Tabela 5 (definidas de acordo com a ordem do processo auto-regressivo) referem-se, 

respectivamente, aos modelos com constante e tendência (Modelo 1) e ao modelo em 

que se considerou apenas a constante (Modelo 2).  

Tabela 5 – Resultados do teste de raiz unitária (DF-GLS) 

Variáveis Defasagens  
Modelo 1 Modelo 2 

Estatística DF-GLS  Estatística DF-GLS 
Área plantada 3 ; 1 -1,309 -0,295 
Preço dos fertilizantes 0 ; 8 -2,307 -0,863 
Preço da soja 0 ; 0 -2,834 -2,871 
Produtividade agrícola 0 ; 1 -3,322 -1,013 
Fonte: Elaborado pelo autor com resultados da pesquisa 
 

Modelo 1: com constante e tendência (valores críticos: 5%=-2,93;1%=-3,46) 

Modelo 2: com constante e sem tendência (valores críticos: 5%=-1,95;1%=-2,58) 

Os resultados dos testes de raiz unitária indicam que a variável 

produtividade agrícola é estacionária ao nível de 5% de significância no Modelo 1. No 

entanto, quando se considera o nível de 1% de significância, não se pode rejeitar a 

hipótese de presença de raiz unitária para todas as variáveis. Desta forma, as 

variáveis são tratadas nas diferenças de primeira ordem no modelo especificado para 

a estimativa das vendas de fertilizantes para a cultura de soja.  

 3.2. Resultados dos testes de cointegração 

O procedimento de Johansen (1988) foi utilizado para testar as relações de 

longo prazo entre as variáveis, as quais se apresentaram integradas de mesma 

ordem. A análise gráfica da evolução das séries sinalizou que algumas delas 

poderiam ter tendência determinística. Devido à presença da tendência em ao menos 
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uma das variáveis, o modelo foi ajustado com drift, conforme propõem Johansen e 

Juselius (1990). 

Os resultados do teste de cointegração de Johansen estão apresentados 

na Tabela 6 e indicam a existência de dois vetores de cointegração, considerando um 

nível de significância de 5% de probabilidade. No entanto, a 1% de probabilidade, 

conclui-se pela existência de um vetor de co-integração.  

Tabela 6 – Resultados do teste de cointegração de J ohansen 

p - r  r Estatística traço  Valores críticos (5%) Valores críticos ( 1%) 
4 0 55,204 47,181 53,792 
3 1 31,248 29,509 35,397 
2 2 10,004 15,197 19,310 
1 3  2,942   3,962 6,936 

Fonte: Elaborado pelo autor com resultados da pesquisa 

Valores críticos em Enders (1995) 

 3.3. Modelo estimado 

Com base nos resultados dos testes de integração e cointegração, 

especificou-se o modelo com as variáveis nas diferenças de primeira ordem incluindo 

um termo de correção de erro. Um modelo incluindo um segundo termo de correção 

de erro foi estimado, mas o coeficiente desse termo apresentou-se estatisticamente 

não significativo, motivo pelo qual ele foi eliminado.  

As seguintes variáveis explicativas para as vendas de fertilizantes foram 

utilizadas: área plantada (At), preço de fertilizantes (Ft), produtividade da soja (Pt). O 

termo de correção de erro foi designado de Rt. Como os dados originais foram 

transformados em logaritmos, os resultados se referem a relações entre as taxas de 

crescimento e podem ser representados pela seguinte equação:  

ttttt RPFAD *776,0101,0*312,0*777,1*009,3
)605,0()115,0()082,0()156,0()605,0(

^

++−+−=  

* Significativo ao nível de 1% de probabilidade 
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A Tabela 7 agrega os resultados do modelo com a estatística t para cada 

variável. O vetor de autocorrelação foi normalizado pela variável vendas de 

fertilizantes. As variáveis: área plantada e preço dos fertilizantes mostraram-se 

significativas ao nível de 1% de probabilidade e apresentaram coeficientes com os 

sinais esperados. A variável produtividade não se mostrou significativa a 1% de 

probabilidade, sendo significativa apenas a 38%. No entanto, deve-se destacar que a 

estatística t não apresenta o mesmo rigor que para as estimativas de mínimos 

quadrados. 

Tabela 7 – Coeficientes do modelo de correção de erro. 

Variável Coeficiente  Desvio padrão Estatística t 
Área plantada 1,777 * 0,156 11,429 
Preço dos fertilizantes -0,312 * 0,082 -3,809 
Produtividade 0,101 0,115 0,882 
Constante -3,009 * 0,605 -4,976 
Termo de correção de erro 0,776 * 0,155 5,002 
* Significativo ao nível de 1% de probabilidade 
Fonte: Elaborado pelo autor com resultados da pesquisa 

Os resultados indicam que um crescimento de 1% na área plantada de soja 

resulta em aumento de 1,777% nas vendas de fertilizantes para a cultura. Em relação 

ao preço de fertilizantes, para cada aumento de 1% ocorre uma queda de 0,312% nas 

entregas do produto. A produtividade apresentou variação mais tímida, cada 1% de 

variação altera as entregas de fertilizantes em 0,101%. 

Com o intuito de eliminar problemas de autocorrelação dos resíduos, 

também foi testada a inclusão da variável entrega de fertilizantes defasada de um 

período no modelo. No entanto, o coeficiente dessa variável não se mostrou 

significativo do ponto de vista estatístico e, portanto, ela não foi considerada no 

modelo. 

Outros modelos que incluíam o preço da soja também foram testados, 

entretanto, observou-se alta multicolinearidade (> 0,9) entre essa variável e a área 

plantada de soja. Desta forma, o preço da soja foi excluído do modelo final. Para uma 

melhor descrição dos resultados encontrados no modelo com a variável preço da 

soja, verificar o apêndice A. 
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 3.4. Interações de longo prazo 

Os efeitos de longo prazo das variáveis independentes sobre as vendas de 

fertilizantes foram obtidos através do vetor de cointegração e são mostrados na 

equação a seguir: 

1
)960,3(

1
)029,8(

1
)785,14(

^

log762,0log906,0log512,1 −
−

−−
−

+−= tttt PFAE  

onde: 

Ê = entregas de fertilizantes para soja em toneladas 

A = área plantada de soja em hectares 

F = preço dos fertilizantes em reais por tonelada 

P = produtividade da soja em quilos por hectare 

t = tempo, considerando anos de 1988 a 2012 

O sinal dos coeficientes de longo prazo mantiveram-se os mesmos do 

modelo estimado para o curto prazo. No entanto, o efeito de longo prazo do preço dos 

fertilizantes e da produtividade sobre as entregas de fertilizantes foi ampliado em 

relação aos efeitos de curto prazo. 
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 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi analisar os determinantes das vendas de 

fertilizantes para a soja no mercado brasileiro, de modo a permitir análises 

prospectivas sobre o uso de fertilizantes no Brasil. Para atingir tal objetivo, foi feita 

uma analise das séries históricas das entregas de fertilizantes para soja, área 

plantada de soja, preço dos fertilizantes para a soja, produtividade e preço da soja. 

Essas variáveis são deslocadoras da demanda por fertilizantes, representada aqui 

pelas entregas desse insumo. 

Dentre os resultados encontrados, percebe-se que a área plantada e a 

produtividade da soja têm uma relação direta com as vendas de fertilizantes para 

essa cultura, enquanto o preço dos fertilizantes tem uma relação inversa com as 

vendas. 

Analisando os efeitos de cada variável, a área plantada é o principal 

determinante das vendas de fertilizantes para a soja, tendo um impacto positivo sobre 

ela. Esta forte relação podia ser preliminarmente evidenciada pela análise gráfica da 

evolução da área plantada de soja (refletindo os avanços das fronteiras agrícolas em 

direção a região Centro-Oeste do Brasil) e da venda de fertilizantes para essa 

atividade agrícola (a qual aumentou de forma expressiva ao longo do tempo). A 

expansão de novas áreas ocorridas entre as décadas de 1980 e 1990 se deu em 

regiões ainda não exploradas, que exigiam um maior grau de preparação do solo para 

o plantio, e consequentemente, maior utilização de fertilizantes. 

 O resultado positivo da área plantada é semelhante no curto e longo prazo 

- o efeito sofre apenas uma leve redução no longo prazo. Esta redução pode ser 

atribuída a ganhos de produtividade agrícola advindos de um conjunto de fatores, tais 

como maior utilização de insumos, melhorias genéticas e adoção de novas práticas 

de plantio. Desta forma, uma maior utilização de fertilizantes por hectare pode resultar 

em ganhos de produtividade que no final refletem em uma menor necessidade de 

expansão de área plantada, já que se teria uma intensificação da produção. 

Verificou-se, como esperado, que o preço dos fertilizantes está 

inversamente relacionado com as entregas do produto. As interações do preço dos 
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fertilizantes no curto e longo prazo apresentam os mesmos sinais negativos, mas 

percebe-se uma intensificação dos efeitos no longo prazo, que também podem ser 

explicado pelos possíveis ganhos de produtividade da cultura, desta vez não em 

função do aumento do uso de insumos, mas em função do desenvolvimento de novos 

cultivares, os quais exigem uma menor quantidade de nutrientes para um mesmo 

nível de produção. 

A produtividade tem efeito positivo sobre as vendas de fertilizantes. Este 

efeito pode ser explicado pela percepção de aumento de produtividade pelo agricultor 

a partir da utilização de melhores práticas de plantio, intensificação do uso de 

tecnologia moderna e de insumos, dentre os quais se inserem os fertilizantes. Este 

efeito é verificado tanto nas relações de curto quanto na de longo prazo, ficando mais 

evidenciando, entretanto, no longo prazo, possivelmente em razão da incorporação 

destas tecnologias à rotina produtiva. 

Uma última variável que também foi analisada foi o preço da soja, que 

juntamente com o preço dos fertilizantes compõem o que a indústria chama de 

relação de troca, que é a quantidade de sacas necessárias para a compra de uma 

tonelada de fertilizantes. Os resultados indicam que o preço da soja não é uma 

variável “consistente” para explicar as vendas de fertilizantes para a atividade, uma 

vez que ela apresentou alta multicolinearidade com a área plantada. Isto se justifica 

pelo fato do agricultor, geralmente, levar em consideração o preço atual e futuro de 

diversas culturas alternativas para tomar uma decisão sobre o que e em qual área 

deverá plantar. Desta forma, pode-se concluir que o preço da soja está refletido na 

área plantada de soja. 

Esta análise teve como foco a cultura da soja no mercado brasileiro. 

Entretanto, o mesmo estudo pode ser feito considerando outras culturas de grande 

escala no país, tais como milho, cana-de-açúcar, café, algodão e arroz. A ampliação 

deste estudo permitiria um melhor entendimento do funcionamento da indústria de 

fertilizantes como um todo, podendo inclusive considerar as relações entre a decisão 

dos agricultores sobre a área plantada de cada cultura. 
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O presente estudo buscou contribuir com a literatura existente ao analisar os 

determinantes de fertilizantes para uma determinada cultura no Brasil. Poucos 

estudos foram realizados sobre essa questão, e mesmo os já publicados analisaram o 

mercado total, considerando todas as culturas. O estudo específico de uma cultura 

nos permite uma melhor compreensão e poder de comparação entre os fatores que 

determinam a demanda de fertilizantes de diferentes culturas. Além disto, os dados 

utilizados na pesquisa são mais atuais que os dos outros estudos  sobre a demanda 

de fertilizantes no Brasil. 

A compreensão destes efeitos sobre as vendas permitiria um melhor 

planejamento para garantir o suprimento dos insumos necessários para o 

desenvolvimento da agricultura no país, sabendo-se da importância do agronegócio e 

das dificuldades logísticas pelas quais o setor enfrenta atualmente. 

Outros estudos utilizando metodologias dinâmicas que permitam analisar 

não só a magnitude da influência dos determinantes das vendas de fertilizantes, mas 

também a defasagem em que ocorrem os efeitos de variações nesses determinantes, 

devem ser feitos. Entre essas metodologias está a de Auto-Regressão Vetorial.   
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APÊNDICE A – MODELOS ALTERNATIVOS 

No modelo alternativo considerou-se as variáveis: preço de fertilizantes 

para a soja, área plantada de soja, produtividade da soja no Brasil, preço da soja 

recebido pelo agricultor, como variáveis explicativas das vendas de fertilizantes para a 

soja. 

A inclusão da variável preço da soja recebido pelo agricultor no modelo nos 

permitiria analisar a relação entre esta variável e o preço do fertilizante, sendo esta 

uma relação comumente denominada de relação de troca de fertilizantes, que 

demonstra o custo relativo dos fertilizantes em relação ao retorno esperado da 

produção. Esta relação permite ao agricultor determinar o melhor momento para a 

compra dos insumos, além do travamento das vendas da produção. O preço do 

produto final é, como se encontra estabelecido na teoria econômica (ver Apêndice B), 

um dos fatores que deslocam a demanda por insumo.  

Apesar do preço da soja ser relevante para a definição das compras de 

fertilizantes, a matriz de covariância e correlação, apresentada na Tabela 8, sugere 

alta multicolinearidade entre as variáveis: área e preço de soja. Este resultado pode 

ser justificado pelo fato do agricultor, antes do início de cada safra, definir a área a ser 

plantada com cada cultura a partir dos respectivos preços e rentabilidades esperadas.  

Tabela 8 – Matriz de covariância e correlação. 

  A F P S Constante R1{1} 
A 0,152944 0,363541 -0,72733 -0,89492 0,553002 -0,84089 
F 0,013501 0,009018 -0,30677 -0,49396 0,200518 -0,28613 
P -0,05322 -0,00545 0,035002 0,719417 -0,55055 0,686505 
S -0,06407 -0,00859 0,02464 0,033514 -0,57567 0,818038 
Constante 0,005603 0,000493 -0,00267 -0,00273 0,000671 -0,82241 
R1{1} -0,03262 -0,00269 0,012738 0,014853 -0,00211 0,009837 
A: área plantada de soja, F: preço dos fertilizantes para soja; P: produtividade da soja; 
S: preço da soja. 
Fonte: Elaborado pelo autor com resultados da pesquisa 

Apesar multicolinearidade sugerida pela matriz de covariância/correlação, 

um modelo incluindo o preço da soja foi ajustado e os resultados são apresentados 

abaixo:  
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tttttt RSPFAD *295,0119,0079,0***177,0*022,2*092,0
)099,0()183,0()187,0()095,0()391,0()026,0(

^

−−+−+=  

* Significativo ao nível de 1% de probabilidade; *** Significativo ao nível de 10% de 

probabilidade 

Os coeficientes das variáveis: área plantada, produtividade da soja e preço 

dos fertilizantes apresentaram o sinal esperado. Já o coeficiente da variável preço da 

soja apresentou sinal inverso ao esperado. A expectativa era de variações positivas 

no preço da cultura gerasse variações positivas nas vendas de fertilizantes 

direcionadas a ela, o que não ocorreu. 

As variáveis: área plantada e o resíduo de correção de erro se mostraram 

significantes a 1% de probabilidade, enquanto o preço dos fertilizantes é significante a 

10%. Já as outras variáveis apresentaram níveis de significância superiores a 40% de 

probabilidade. 

Um terceiro modelo foi ajustado, no qual a produtividade da soja foi 

substituída pelo preço da soja. Este modelo também apresentou alta 

multicolinearidade entre o preço da soja e a área plantada. Os resultados encontrados 

foram semelhantes ao modelo 2, descrito acima, e a equação estimada encontra-se a 

seguir: 

ttttt RSFAD *255,0074,0**189,0*901,1*432,0
)066,0()124,0()087,0()257,0()057,0(

^

−−−+=  
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APÊNDICE B – DESLOCADORES DE DEMANDA POR INSUMOS 

Além do próprio preço do insumo, outros fatores determinam a sua 

quantidade demanda, podendo-se citar a demanda pelo produto final, o preço de 

substitutos e complementares e, também, a produtividade.  Faz-se uma breve 

discussão dos efeitos a seguir: 

• Aumento da demanda pelo produto final:  relacionada ao seu 

preço (preço da soja, no caso). O aumento da demanda pelo 

produto final tende a aumentar a demanda de insumo utilizada na 

sua produção. 

• Preço de fatores substitutos:  preço do substituto aumenta, custo 

aumenta, produção cai, uso do fator cai (efeito produção). Preço do 

substituto aumenta, quantidade do fator aumenta. Resultado: incerto  

• Preço de fatores complementares: considera-se área como um 

fator complementar ao uso de fertilizantes. Preço do complementar 

aumenta, custo aumenta, produção cai, uso do fator cai (efeito 

produção).  Preço do complementar aumenta, quantidade do fator 

cai. Resultado: queda na demanda. 

• Produtividade: O aumento da produtividade na indústria (não 

somente na firma) tem resultado incerto sobre a demanda do fator. 

Resultado: o impacto da produtividade depende da elasticidade de 

demanda do produto. Isso está ilustrado na figura 13. 

 

Figura 13 – Efeitos da variação da produtividade (proxy para capitalização do 

produtor) sobre a demanda de fertilizantes 

Fonte: elaborado pelo autor 
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