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Resumo (VWH WUDEDOKR WHYH FRPR REMHWLYR YHUL¿FDU D
contribuição do Programa Nacional de Produção e Uso
GR%LRGLHVHO 313% SDUDDHVWDELOL]DomRGDUHQGDGRV
produtores de mamona e algodão no estado da Bahia
QR SHUtRGR GH  D  3DUD WDQWR p FDOFXODGR R
FRH¿FLHQWHGHYDULDomR &9 GRVSUHoRVGDUHQGDHGD
TXDQWLGDGH SURGX]LGD FRQVLGHUDQGR R SHUtRGR DQWHULRU
HSRVWHULRUjLPSODQWDomRGRSURJUDPDeIHLWDWDPEpP
a decomposição da variância da receita, de forma a
LGHQWL¿FDU D IRQWH PDLV LPSRUWDQWH GH LQVWDELOLGDGH
da renda agrícola. Os resultados indicam queda da
instabilidade da receita com a implementação do PNPB
QRSHUtRGR$SHVDUGDIRUWHVHFDTXHDIHWRX
a região Nordeste nos últimos anos, a redução da
LQVWDELOLGDGHGDUHFHLWDVHGiHPGHFRUUrQFLDVREUHWXGR
da diminuição da variabilidade da produção para os
mercados da mamona e algodão. Ademais, o aumento
GD PLVWXUD REULJDWyULD GH  SDUD  GH ELRGLHVHO QR
diesel se mostrou relevante para a estabilidade dos
preços agrícolas da mamona. Em suma, as conclusões
evidenciam que o PNPB apresenta-se como programa
HIHWLYRTXDQWRjFDSDFLGDGHGHUHGXomRGDYRODWLOLGDGH
dos mercados de algodão e mamona, garantindo demanda
e, consequentemente, incentivando o aumento da oferta.
Palavras-chave&RPHUFLDOL]DomRPHUFDGRDJUtFROD
estabilidade; preços.

Abstract: This study aimed to verify the contribution of
the National Program for Production and Use of Biodiesel
313%  WR VWDELOL]H WKH LQFRPH RI FDVWRU DQG FRWWRQ
IDUPHUVLQWKHVWDWHRI%DKLDLQWKHSHULRGWR
7KHUHIRUH LW LV FDOFXODWHG FRHI¿FLHQW RI YDULDWLRQ &9 
prices, income and the quantity produced, considering
the period before and after the implementation of the
program. It also made the decomposition of the variance
of revenue, in order to identify the most important source
of instability of agricultural income. The results show a
drop in revenue of instability with the implementation
RI 313% WKH SHULRG  'HVSLWH WKH GURXJKW
that affected the Northeast in recent years, reducing the
instability of revenue occurs as a result mainly from the
decrease in the variability of production for the castor and
cotton markets. In addition, the increase in compulsory
PL[WXUHRIWRELRGLHVHOLQGLHVHOSURYHGUHOHYDQWWR
the stability of agricultural prices of castor beans. In short,
WKH ¿QGLQJV VKRZ WKDW WKH 313% SUHVHQWV LWVHOI DV DQ
effective program for their ability to reduce the volatility
of markets cotton and castor beans, guaranteeing demand
and thus encouraging increased supply.
Keywords: Stability; National Program for Production
DQG8VHRI%LRGLHVHO 313% &RPPHUFLDOL]DWLRQ
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1 Introdução

SURPRYHUDDJULFXOWXUDVXVWHQWiYHOQDUHJLmRPDLV
pobre do país.

Amplamente impulsionada pelas políticas públicas governamentais, a biomassa tem ganhado
LPSRUWkQFLDQDPDWUL]HQHUJpWLFDPXQGLDOHPYLUWXGHGDEXVFDSRUIRQWHVVXVWHQWiYHLVGHFRPEXVtíveis líquidos, da substituição de combustíveis
IyVVHLV EHP FRPR GD QHFHVVLGDGH GH UHGX]LU DV
emissões de gases com efeito de estufa (PADULA
HWDO625'$%$16(.(1)(57 
No Brasil, o uso do biodiesel tornou-se comum a
partir da década de oitenta, como reação ao auPHQWR GR SUHoR GR SHWUyOHR &2/$5(6  
Neste período, lançou-se uma série de programas
governamentais com a meta de incentivar os pesquisadores a aumentar a produção de óleos vegetais em diferentes regiões do país e tentar substituir o diesel derivado do petróleo pelo biodiesel.
Porém, devido a fatores como queda de preço do
diesel e alto custo de produção do biodiesel, não
houve viabilidade do uso em escala comercial
(CÉ6$5%$7$/+$E*$5&(=9,$1$
&267$HWDO 

2 313% WHP FRPR SULQFLSDLV GLUHWUL]HV D
implementação de um programa de produção de
ELRGLHVHO VXVWHQWiYHO SURPRYHU D LQFOXVmR VRFLDO
a partir da produção de biodiesel de diferentes
oleaginosas em diversas regiões; e garantir preços
competitivos, qualidade e suprimento (GARCEZ;
9,$11$ 1HVWHFRQWH[WRGDGDVjVSUHPLVsas do programa e seus objetivos, o presente trabaOKRWHPFRPR¿QDOLGDGHYHUL¿FDUDVYDULDo}HVGD
renda do produtor de mamona e algodão, no NorGHVWHXPDYH]TXHHVWDUHJLmRUHSUHVHQWDJUDQGH
SDUWHGDSREUH]DUXUDOGRSDtVRTXHMXVWL¿FDULDDV
políticas públicas de geração de renda e emprego
SDUD HVVHV DJULFXOWRUHV ,,&$   (VSHFL¿FDmente, este trabalho analisa a volatilidade dos preços do mercado da mamona e do algodão entre o
SHUtRGRDQRHVWDGRGD%DKLD'HSRVse desta informação, a partir de recortes temporais
SUp H SyV 313% SRGHVH ID]HU LQIHUrQFLDV VREUH
DVXDFRQWULEXLomRSDUDHVWDELOL]DUDUHQGDGHVVHV
agricultores.

O termo biodiesel refere-se ao combustível proGX]LGRDSDUWLUGHyOHRVYHJHWDLVJRUGXUDVDQLPDLV
RXGHUHVtGXRVGHyOHRVYHJHWDLV2%UDVLOHVWiHQtre os principais produtores mundiais de biodiesel,
em grande parte como resultado dos investimentos
UHDOL]DGRV HP SHVTXLVD H SURGXomR GH ELRGLHVHO
%(5*0$11HWDO 
O Programa Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel, destaca-se como a mais importante política pública de biodiesel do Brasil. Por meio do
PNPB, via Selo Combustível Social, o Governo
Federal busca melhorar o desenvolvimento social
e econômico das regiões mais pobres, implemenWDQGREHQHItFLRV¿VFDLVHGHFUpGLWRHVSHFLDOSDUD
as indústrias que incentivam a participação dos
agricultores familiares nas regiões Norte e NordesWH +$//HWDO75(17,1,6$(6 
O biodiesel proveniente de óleo de caroço de alJRGmRpPDLVYLiYHOHFRQRPLFDPHQWHHPUHODomR
ao mesmo produto proveniente da soja (PROENd$ HYLGHQFLDQGRDFRPSHWLWLYLGDGHGHVWD
cultura na região Nordeste. -iDPDPRQD segundo
&pVDUH%DWDOKD  IRLLGHQWL¿FDGDFRPRLGHDO
para promover o desenvolvimento dessa região em
YLUWXGHGHVHXEDL[RQtYHOGHLPSOHPHQWDomRHFXVto de produção e sua relativa resistência ao estresVHKtGULFR1HVWHVHQWLGR3RXVD6DQWRVH6XDUH]
 D¿UPDPTXHHVWDFXOWXUDFRQWULEXLULDSDUD
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1R TXH GL] UHVSHLWR j HVFROKD GR HVWDGR GD
%DKLD FRPR HVSDoR GH DQiOLVH GHVWDFDVH D UHpresentatividade da produção baiana, que chega
D  GD PDPRQD QDFLRQDO QD VDIUD 
Nesta mesma safra, o estado baiano consagrou-se
também como segundo maior produtor nacional de
DOJRGmR FRP SDUFHOD GH DSUR[LPDGDPHQWH 
&21$% 
É relevante ainda mencionar que esta proposta
GHHVWXGRVHMXVWL¿FDQDPHGLGDHPTXHDYDULDELlidade dos preços, e consequentemente, da renda,
DFDUUHWDGL¿FXOGDGHVDRSODQHMDPHQWRGDSURGXomR
HQRDEDVWHFLPHQWRGRPHUFDGRWUD]HQGRDFHQWXados impactos alocativos e distributivos no setor e
na economia como um todo. Além disso, ocorreria
DXPHQWR FRQVLGHUiYHO GRV ULVFRV GD DWLYLGDGH R
TXHUHGX]RVLQYHVWLPHQWRVHHYLGHQFLDDPHDoDV
de endividamento. Outro problema causado pela
variação de preços é o processo de transferência de
receita de produtores rurais para outros segmentos
SUHVHQWHV QR ÀX[R GH FRPHUFLDOL]DomR FRPR DWDcadistas, varejistas e consumidores (CRUZ; TEI;(,5$ 
e QHVVH FRQWH[WR TXH VH GHVWDFD D LPSRUWkQcia do governo atuando, via políticas públicas,
FRPR DJHQWH UHJXODGRU VLVWHPiWLFR YLVDQGR j
HVWDELOL]DomR GRV SUHoRV UHFHLWDV H RIHUWDV DJUt-
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colas. Diante da relevância das políticas governamentais para o agricultor, principalmente, para
RIDPLOLDUWRUQDVHLPSRUWDQWHID]HUDDQiOLVHGH
VHXGHVHPSHQKRTXDQWRDRREMHWLYRGHHVWDELOL]DU
preços e, consequentemente, garantir receita ao
agricultor desse setor.
'LDQWH GR SURSRVWR QR TXH VH UHIHUH j HVWUXtura do trabalho, além da introdução e das consiGHUDo}HV¿QDLVKiPDLVTXDWURVHo}HV$VHJXQGD
VHomRID]XPDEUHYHGHVFULomRGR313%HQTXDQWR
DWHUFHLUDWUD]ROHYDQWDPHQWRVREUHRPHUFDGRGH
biodiesel no Brasil e discute os principais aspectos mercadológicos das oleaginosas estudadas. A
TXDUWDVHomRWUDWDGDPHWRGRORJLDOLJDGDjYDULDELOLGDGHGRVSUHoRVDJUtFRODVGRVSURGXWRV3RU¿P
SDUWHVHjDQiOLVHHGLVFXVVmRGRVUHVXOWDGRVVREUH
D H¿FiFLD GR 313% SDUD UHIHUHQFLDU H HVWDELOL]DU
os preços de mercado das oleaginosas analisadas.

2 O Programa Nacional de Produção e
Uso de Biodiesel (PNPB)
2 313% IRL ODQoDGR R¿FLDOPHQWH HP GH]HPEURGHSRUPHLRGR'HFUHWR3UHVLGHQFLDOQ
DSDUWLUGRTXDOIRLFULDGRR6HOR&RPEXVWtYHO 6RFLDO 1R FRQWH[WR GD LPSOHPHQWDomR GR
programa, o mercado brasileiro de biodiesel pasVRX SRU PXGDQoDV VLJQL¿FDWLYDV ,QLFLDOPHQWH R
SURJUDPDSUHYLDDPLVWXUDGHGHELRGLHVHOQR
GLHVHOHPFDUiWHUIDFXOWDWLYRFRPSODQHMDPHQWRGH
FKHJDUDREULJDWyULRVDSDUWLUGH'HYLGRDRUiSLGRGHVHQYROYLPHQWRGDFDGHLDSURGXWLYD
GRELRGLHVHOHVVDPHWDIRLDQWHFLSDGDSDUD
a pedido de autoridades brasileiras (PEREIRA et
DO HVWDQGRDWXDOPHQWHHPYLJRUDPLVWXUD
REULJDWyULDGH
2SURJUDPDWHPFRPRHVWUDWpJLDDYLDELOL]DomR
da produção e uso do biodiesel, tratando fatores reODFLRQDGRVjVXDFRPSHWLWLYLGDGHHTXDOLGDGHFRP
garantia de produção e, principalmente, de diverVL¿FDomRGDVPDWpULDVSULPDV$GHPDLVR313%p
fortemente baseado no desenvolvimento social via
inclusão de agricultores familiares a projetos integrados com usinas de biodiesel, de modo a permitir o fortalecimento das potencialidades regionais
&(6È5 %$7$/+$  3286$ 6$1726
68$5(= 

6REUHVXDDWXDomR6LOYD  HYLGHQFLDTXH
o PNPB visa implementar uma cadeia produtiva
GHELRGLHVHOQR%UDVLOSDUDUHGX]LUDVLPSRUWDo}HV
GH GLHVHO GLYHUVL¿FDU DV ROHDJLQRVDV H JHUDU HPprego e renda para a agricultura familiar. Outro
propósito do PNPB é a possibilidade de garantia
de preços competitivos, de produção constante e
da qualidade do biodiesel.
Do ponto de vista institucional, a condução do
SURJUDPDpUHDOL]DGDSHOD&RPLVVmR([HFXWLYD,Qterministerial (CEIB), coordenada pela Casa Civil
da Presidência da República, órgão UHVSRQViYHO
pela elaboração, implantação e monitoramento do
programa. A CEIB tem a função também de reali]DUUHFRPHQGDo}HVGLUHWUL]HVHSROtWLFDVS~EOLFDV
para garantir a transparência e a coerência do proJUDPD )LJXUD 
O programa possui também um Grupo Gestor
coordenado pelo Ministério de Minas e Energia
(MME) e integrado a órgãos como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
%1'(6  D $JrQFLD 1DFLRQDO GR 3HWUyOHR *iV
Natural e Biocombustíveis (ANP), a Petrobras e a
Embrapa, além do Ministério do Desenvolvimento
$JUiULR 0'$ $HVVHJUXSRFRPSHWHDH[HFXomR
GDVDo}HVUHODWLYDVjJHVWmRRSHUDFLRQDOHDGPLQLVtrativa voltadas ao cumprimento das estratégias e
GLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHOD&(,%
1RTXHVHUHIHUHDRV0LQLVWpULRVUHVSRQViYHLV
pela condução do programa, o destaque vai para
R0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR$JUiULR 0'$ 
cuja responsabilidade é a projeção e operacionaOL]DomR GDV HVWUDWpJLDV VRFLDLV (VVHQFLDOPHQWH
¿FDPDFDUJRGR0'$DFRQFHVVmRHRJHUHQFLDPHQWR GR 6HOR &RPEXVWtYHO 6RFLDO FRQIHULGR jV
empresas produtoras de biodiesel cumpridoras dos
critérios do programa para aquisição de matérias-primas oriundas da agricultura familiar inseridas
no Programa Nacional de Agricultores Familiares
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)LJXUD±2UJDQRJUDPDGR3URJUDPD1DFLRQDOGH3URGXomRH8VRGH%LRGLHVHO 313%

Fonte: Elaborada pelos autores.

– Pronaf. Outra tarefa do MDA é cuidar do processo de planejamento da articulação dos Polos
GH%LRGLHVHOGH¿QLGRFRPRLQVWUXPHQWRGHDSRLR
para facilitar aos agricultores familiares o acesso
jV SROtWLFDV S~EOLFDV WHFQRORJLDV H D FDSDFLWDomR
e orientação.

3 O mercado nacional de biodiesel
$SULQFLSDOUD]mRSRUWUiVGDH[LJrQFLDGHPLVtura de biodiesel ao diesel é o potencial de geração
GHHPSUHJRHUHQGDQDViUHDVUXUDLVSREUHVFRP
o uso de ampla grama de oleaginosas, principalmente, da mamona (POUSA; SANTOS; SUA5(=   'HYLGR D HVVH LQWHUHVVH DWXDOPHQWH
o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de
biodiesel, tendo a soja como principal fonte de
matéria-prima. Quando se considera as opções de
oleaginosas, pode-se destacar a palma e o babaçu
na região Norte, e a soja, o girassol, o algodão e
o amendoim, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste. No caso da mamona, trata-se de um produWRWtSLFRGRVHPLiULGRQRUGHVWLQRHDOWHUQDWLYDjV
demais regiões do país.
3DUD$EUDPRYD\ H 0DJDOKmHV   R FUHVFLPHQWRGDSURGXomRGHELRGLHVHOHVWiDWUHODGRj
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IRUPDomRHFRQ¿JXUDomRGRPHUFDGRGHELRGLHVHO
com a dimensão da responsabilidade social, resulWDQWHGDFRDOL]mRGHLQWHUHVVHVGHWUrVDWRUHV2SULmeiro ator de relevância são as empresas produtoras de biodiesel e difusoras de tecnologias. Outros
agentes importantes são os agricultores individuDLVHRUJDQL]DGRVGHIRUPDFROHWLYDGHWDOIRUPD
que, a partir da formação de cooperativas, visam
DRIRUWDOHFLPHQWRGDDWLYLGDGHSURGXWLYD3RU¿P
cabe destacar a importância do papel da coordenação do Governo Federal, na qual se insere a orgaQL]DomRGHSURJUDPDVFRPRR313%1HVVHVHQWLGR&DOYHOOLHWDO  D¿UPDPTXHPHGLDQWH
a importância deste tipo de instituição de apoio, o
que se observa é que as políticas do programa são
atreladas e implementadas de forma coerente, para
REWHURUHVXOWDGR¿QDOVDWLVIDWyULRTXDOVHMDDFRQsolidação da cadeia de biodiesel e a inclusão social
dos agricultores por meio do aumento da renda.
No que se refere ao mercado nacional de biodiesel, segundo dados da Agência Nacional do PeWUyOHR $13  R %UDVLO SURGX]LX  PLOK}HV GH
metros cúbicos (m GHELRGLHVHOHPVHQGR
D VRMD D SULQFLSDO UHVSRQViYHO VHJXLGD SHOR VHER
bovino e pelo óleo de algodão. Cabe destacar que
D UHJLmR 1RUGHVWH SDUWLFLSD FRP  GR WRWDO GH
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produção de biodiesel do país neste período, com
destaque para o óleo de algodão.
'HDFRUGRFRPR&DWiORJRGD,QG~VWULDGH%LRGLHVHO   R ELRGLHVHO Vy GHYH VHU XVDGR HP
motores a diesel, portanto, é um combustível subsWLWXWRGRGLHVHOHSRUVHUELRGHJUDGiYHOQmRWy[LFR
H SUDWLFDPHQWH OLYUH GH HQ[RIUH H DURPiWLFRV p
considerado um combustível ecológico. Além disso, a mistura entre o biodiesel e o diesel mineral é
conhecida pela letra B, cuja sequência de número
FRUUHVSRQGHDRSHUFHQWXDOGHELRGLHVHO3RUH[HPSORDPLVWXUDFRPGHELRGLHVHOpFKDPDGD%
HQTXDQWRDGRWDGDGHp%VHJXQGRLQIRUPDo}HVGD$13  
6REUHD$13SRGHVHGL]HUTXHpRyUJmRUHVSRQViYHOSRUJHULURVOHLO}HVGHELRGLHVHOH¿VFDOL]DU D DGLomR GR ELRGLHVHO DR GLHVHO 1R DQR GH
DPLVWXUDGHELRGLHVHOSXUR % DRyOHR
diesel passou a ser obrigatória. Entre janeiro e juQKRGHDPLVWXUDGHELRGLHVHOSXUR % 
DRyOHRGLHVHOIRLGHFKHJDQGRHQWUHMXOKRH
GH]HPEURGHDRV$GHPDLVHQWUHMDQHLUR
GHHMXQKRGHRELRGLHVHOSDVVRXDVHU
DGLFLRQDGRDRyOHRGLHVHOQDSURSRUomRGHHP
volume. Destaca-se ainda que, entre julho e outuEURGHRWHRUGHPLVWXUDGHELRGLHVHODRyOHR
GLHVHOIRLGHHDSDUWLUGHQRYHPEURGH
SDVVRXDVHUGHHPYROXPHFRQIRUPH/HLQo.
 $13 
Conforme metas estabelecidas pelo Governo
TXDQWR j DGLomR GH ELRGLHVHO DR GLHVHO Ki FRQVtante preocupação com a produção de oleaginosas
para suprir a demanda das usinas e esmagadoras.
1HVWHFRQWH[WRpLPSRUWDQWHDWHQWDUjQHFHVVLGDGH
GHHVWLPXODURVDJULFXOWRUHVDSURGX]LUROHDJLQRVDV
para a produção de biodiesel, fortalecendo assim a
cadeia produtiva de biocombustíveis. Neste caso,
inserem-se como opções a mamona e o algodão
como oleaginosas que atendem aos pressupostos
do programa e são ricas em concentração de óleo.

3.2 O mercado de algodão na Bahia
6HJXQGR 3URHQoD   R ELRGLHVHO SURYHQLHQWHGHyOHRGHFDURoRGHDOJRGmRpPDLVYLiYHO
e econômico em relação ao mesmo produto proveQLHQWHGDVRMD(QWUHWDQWRRDOJRGmRpSURGX]LGR
HP PHQRU HVFDOD H SRXFR YROWDGR j SURGXomR GH
ELRGLHVHO2TXHVHREVHUYDpTXHQmRKiGHPDQGD
DWXDO VX¿FLHQWH SDUD TXH R yOHR GH FDURoR GH DOgodão abandone o posto de segunda alternativa. A

respeito disso, de maneira positiva, muitos estudos
HVWmR VHQGR UHDOL]DGRV DWXDOPHQWH SRU SUR¿VVLRQDLVFDSDFLWDGRVQDiUHDGHELRFRPEXVWtYHLV
1RTXHFRQFHUQHjSURGXomRQDFLRQDOGHDOJRGmRHPFDURoRDOFDQoRXVHRWRWDOGHPLOK}HV
GHWRQHODGDVQDVDIUDGHFRQFHQWUDGDV
SRUVXDYH]QDVUHJL}HV&HQWUR2HVWHH1RUGHVWH
FRPSDUWLFLSDomRUHVSHFWLYDGHH$GHPDLVD%DKLDFRQWULEXLFRPGDSURGXomR¿FDQGR DWUiV VRPHQWH GR 0DWR *URVVR FRP 
GRWRWDO$iUHDSODQWDGDGHDOJRGmRIRLGHDSUR[LPDGDPHQWH  PLOK}HV GH KHFWDUHV VHJXQGR
dados da Companhia Nacional de Abastecimento
&21$% 0HQFLRQDVHDLQGDRIDWRGHTXH
QROHYDQWDPHQWRGHVDIUDGD&RQDEGH
REVHUYRXVHTXHRVQtYHLVGHiUHDHSURGXomRFUHVFHUDPHUHVSHFWLYDPHQWHHPUHODomRj
VDIUD
Na Bahia, a produção é especialmente de alJRGmR KHUEiFHR VHTXHLUR  VHQGR H[WUHPDPHQWH
relevante do ponto de vista social, em termos de
agregação de renda e valor econômico para as regiões produtoras. Ademais, sua cadeia produtiva
vem passando por constantes mudanças no que se
UHODFLRQDjiUHDSURGXWLYLGDGHPHUFDGRHSULQFLSDOPHQWH jV SROtWLFDV S~EOLFDV YROWDGDV DR VHWRU
Dessa forma, o estado baiano, com produção estiPDGDHPPLOK}HVGHWRQHODGDVGHDOJRGmRHP
FDURoRSDUDDVDIUDFRQ¿JXUDVHFRPR
o segundo maior produtor e contribui para que o
Brasil seja o quinto maior produtor mundial.
Segundo a Secretaria de Agricultura da Bahia
6($*5,   HP  IRL FULDGR R 3URJUDma de Reestruturação da Lavoura de Algodão, que
abrange as principais regiões produtoras do Estado, tendo como principal objetivo a reestruturação
JHUDOGDSURGXomRHREHQH¿FLDPHQWRGRDOJRGmR
KHUEiFHR 6mR FDUDFWHUtVWLFDV TXH HYLGHQFLDP D
importância desta cultura para o estado baiano,
MXVWL¿FDGDVREUHWXGRSHORIDWRGHDSURGXomRGR
DOJRGmRVHUUHDOL]DGDSRUJUDQGHVHPpGLRVSURGXtores e também pela agricultura familiar, segmento
cuja produção agrícola é a principal fonte de renda.
3DUD$UD~MRHWDO  DLPSRUWkQFLDGRVHPSUHJRV JHUDGRV SHOR FXOWLYR GR DOJRGmR KHUEiFHR
no âmbito da agricultura familiar, é relevante para
UHJL}HV GR VHPLiULGR QRUGHVWLQR (VSHFL¿FDPHQWH
FRPEDVHHPFRH¿FLHQWHVWpFQLFRVGRVVLVWHPDVGH
SURGXomR GH DOJRGmR KHUEiFHR HVWLPDWLYDV GH 5LFKHWWLHWDO  DSRQWDPTXHDFDGDWUrVKHFWDUHV
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SODQWDGRVpRIHUWDGRXPHPSUHJRGLUHWR$H[HPSORGLVVRWHPVHTXHHPQRVHPLiULGRRFXOWLYRGRDOJRGmRKHUEiFHRDOFDQoRXDiUHDGHSODQWLR
GHFHUFDGHPLOKHFWDUHVUHVXOWDQGRQDRFXSDomR
direta de vinte e cinco mil trabalhadores.
Destaca-se ainda outro fator-chave na cadeia
SURGXWLYDGRDOJRGmRDFRPHUFLDOL]DomRXPDGDV
etapas mais importantes da atividade algodoeira.
,VWR SRUTXH QHVWD HWDSD FRQFUHWL]DVH D UHFHLWD
TXHID]IDFHDRVFXVWRVGHSURGXomRHDRH[FHGHQWHGHVWLQDGRjPDQXWHQomRHUHSURGXomRGDIRUoD
de trabalho do cotonicultor e de sua família. No
entanto, a produção dos agricultores familiares da
UHJLmR 1RUGHVWH p IHLWD GH IRUPD GHVRUJDQL]DGD
tendo como intermédio os atravessadores e correWRUHVLQGLYLGXDLV1HVWHFHQiULRRUHVXOWDGRDGYHUVRpDSXOYHUL]DomRHDGLItFLORUJDQL]DomRGHVVHV
agentes, principalmente, pela representatividade
dos pequenos agricultores, que necessitam recorUHUDRVEDQFRVSDUDUHDOL]DUHPSUpVWLPRV $5$Ò-2HWDO 
e YiOLGR GHVWDFDU DLQGD TXH HVWHV SURGXWRUHV
SRUYH]HVQmRSRVVXHPFRQGLo}HVGHHVWRFDURSURduto para venda futura em momento mais oportuQR DOpP GD GL¿FXOGDGH GH DFHVVR jV LQIRUPDo}HV
GH PHUFDGR 3RU ¿P RXWUR HQWUDYH p D YHQGD SRU
cooperativas do produto na forma de algodão em
caroço para atravessadores, ou diretamente, para as
XVLQDVGHEHQH¿FLDPHQWR1RHQWDQWRDSHVDUGHVVHV
fatores negativos, a colheita do algodão da agricultura familiar é manual, o que proporciona qualidade
VXSHULRUDRVHXSURGXWR $5$Ò-2HWDO 

3.2 O mercado de mamona na Bahia
$ SURGXomR QDFLRQDO GD PDPRQD HVWi FRQGLFLRQDGDDTXHVW}HVGH]RQHDPHQWRHFRQGLo}HVGH
manejo para alcançar estabilidade e rendimento da
produção, o que contribui para a inclusão social. A
mamona é ideal para a região Nordeste, pois sua
SODQWDpUHVLVWHQWHjVHFDSRGHQGRVHUIDFLOPHQWH
FXOWLYDGDHPUHJL}HVVHPLiULGDVDVTXDLVGLVS}HP
de tecnologia para cultivo. Além disso, a mamona adapta-se bem a esse ambiente, possibilitando
também a inclusão social de famílias com poucas
opções de cultivo nessas regiões, cuja produção
agrícola é de pouca rentabilidade (GOMES et al.,
&e6$5%$7$/+$ 
2SURFHVVRGHFRPHUFLDOL]DomRGDPDPRQDUHquer alguns cuidados para possibilitar ao produtor auferir lucro na produção e venda. PrimeiraRev. Econ. NE, Fortaleza, v. 47, n. 2, p. 27-40, abr./ jun., 2016
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mente, é recomendada a venda da produção antes
PHVPR GR SODQWLR GHYLGR DR IDWR GH QmR H[LVWLU
QR %UDVLO HVWUXWXUD GH FRPHUFLDOL]DomR EHP HVWDEHOHFLGDSDUDDPDPRQD(QWUHDVUD]}HVSDUDWDO
ação HVWmR RV PHFDQLVPRV GH FRPHUFLDOL]DomR D
H[HPSORGRIUHWHGRiJLRHGRGHViJLRHQWUHRXtras questões com as quais os produtores ainda não
WrPH[SHULrQFLDHTXHVmRJHUDGRUDVSRUVXDYH]
GH SUHMXt]RV TXH SRGHP HYHQWXDOPHQWH LQFHQWLvar a migração do agricultor para outras culturas.
1HVVHVHQWLGRDDVVLVWrQFLDWpFQLFDSRGHDX[LOLDUR
SURGXWRUDUHDOL]DUHVWXGRVGHIRUPDDLGHQWL¿FDU
os principais mercados para escoamento da proGXomR6HJXQGR*RPHVHWDO  DPDPRQDp
FRPSUDGDSULQFLSDOPHQWHSHODLQG~VWULDGHH[WUDção de óleo, seja para produção de biodiesel, ou
para atender ao mercado de ricinoquímica, a inG~VWULDjEDVHGHyOHRGHPDPRQD
Segundo CéVDUH%DWDOKD  DSURGXomRGH
mamona por agricultores familiares no Nordeste
WHPIDOKDGRGHYLGRDIDWRUHVUHODFLRQDGRVjEDL[D
SURGXWLYLGDGHGLVWULEXLomRJHRJUi¿FDGDVIDPtOLDV
DWHQGLGDVVD]RQDOLGDGHDOWDPHQWHLUUHJXODUDVVLVWrQFLDWpFQLFDLQH¿FLHQWHHSUHoRVLQVWiYHLV$OpP
GLVVRDHVFDODGHSURGXomRLQVX¿FLHQWHGHyOHRGH
mamona tem direcionado o produto para outros
¿QV 2 yOHR GH PDPRQD p DPSODPHQWH XWLOL]DGR
na indústria química devido a sua estrutura única,
obtendo assim preços mais elevados em relação
a outras matérias-primas de biodiesel, tais como
yOHRGHVRMDHGHSDOPD +$//HWDO6$17$1$HWDO 
6REUHRSUHoRGDPDPRQDHVWHpGH¿QLGRSHOR
PHUFDGR VRIUHQGR IRUWH LQÀXrQFLD GDV FRWDo}HV
praticadas na Índia, principal produtor mundial
GDROHDJLQRVD 2*811,<, 2XWURIDWRUGH
LPSDFWRQDFRWDomRGHVVHSURGXWRpDWD[DGHFkPbio, pois grande parte do óleo da mamona destina-se jH[SRUWDomR3RU¿PLQFOXLVHFRPRSRVVtYHO
entrave a incidência de elevados custos logísticos.
6HJXQGRGDGRVGD&RQDE  DiUHDGHFXOWLYR GD PDPRQD QR %UDVLO QD VDIUD  IRL
GHPLOKHFWDUHVVHQGRD%DKLDUHVSRQViYHOSRU
FHUFDGHGDiUHDWRWDOFXOWLYDGD-iDSURGXomR
EUDVLOHLUDQHVWDVDIUDIRLGHPLOWRQHODGDVFRP
SURGXWLYLGDGHGHTXLORVGHEDJDVSRUKHFWDUH
1HVWHFRQWH[WRRHVWDGRGD%DKLDIRLUHVSRQViYHO
SRUGRWRWDOSURGX]LGRGHPDPRQDQR%UDVLO
QDVDIUD&DEHOHPEUDUTXHFRPDHVWLDJHPSURORQJDGDKRXYHTXHGDVLJQL¿FD-

A contribuição do programa nacional de produção e uso de biodiesel (pnpb) para estabilização da renda agrícola ...

tiva na produção da mamona no Nordeste nas safras
HFKHJDQGRDQDUHJLmR
GH,UHFrQD%DKLDHDQR&HDUi'HVWHPRGRR
FHQiULRUHVXOWDQWHpRHTXLOtEULRGHPHUFDGROLJDGR
DR DXPHQWR GRV SUHoRV HP IXQomR GD HVFDVVH] R
TXHH[LJLXDLPSRUWDomRGHVWHSURGXWRPHGLDQWHD
necessidade de abastecimento das indústrias.
$GLFLRQDOPHQWHLQIRUPDo}HVGD&RQDE  
PRVWUDPTXHDSURGXomRGDVDIUDGHIRL
GH  PLO WRQHODGDV UHSUHVHQWDQGR DXPHQWR GH
TXDQGRFRPSDUDGDjVDIUDGH3Rrém, este dinamismo não se manteve, consideranGRVHTXHDVDIUDGH¿FRXQDFDVDGDV
PLOWRQHODGDVFDLQGRDHPLOWRQHODGDVQDVVDIUDVHUHVSHFWLvamente, em virtude da seca histórica no Nordeste.
(VWDUHGXomRWDPEpPVHGHYHjUHRUJDQL]DomR
e ao desaquecimento do setor, visto o condicionamento da produção de biodiesel ao preço da oleaginosa. O que se observa é que, neste caso, o óleo
de mamona não é competitivo, sendo o preço de
mercado e o custo de produção relativamente altos quando comparados a outras oleaginosas e ao
SUySULRyOHRGLHVHO *$5&,$&e6$5%$7$/+$ 'HVVDIRUPDRXVRGRyOHRGHPDmona na produção de biodiesel encarece o produto
¿QDOSRLVRFXVWRGHSURGXomRVRPDGRDRFXVWR
da matéria-prima principal, prejudica a rentabilidade na produção de biodiesel de mamona.
Nesse sentido, nota-se a importância de estratéJLDVYROWDGDVjUHGXomRGHFXVWRVYLVDQGRjFRPpetitividade da mamona na produção de biodiesel.
Além disso, é primordial manter o preço mais esWiYHOHPDLVSUy[LPRDRGDVRMDSRLVDFRUUHODomR
entre os preços do biodiesel e da mamona em baga
(ou outra oleaginosa) é alta.
2XWURIDWRUTXHFRQIHUHUHGXomRGHSUHoRjPDmona é a produtividade. A verdade é que a possibilidade de aumento de produtividade contribui para
DHVWDELOLGDGHGRSUHoR1RHQWDQWRHQWUHH
DSURGXWLYLGDGHPpGLDGDPDPRQDQmRXOWUDSDVVRXDFDVDGHTXLORVGHPDPRQDHPEDJD
por hectare, mostrando a instabilidade da produomR &21$% 
7DPEpPPHUHFHPDWHQomRDVÀXWXDo}HVGRSUHoR
pago ao produtor da mamona, principalmente pelo
LQWHUPHGLiULRQDFDGHLDGDLQG~VWULDGHyOHRGHUtFLno. O fortalecimento do capital social dos pequenos
agricultores familiares, por meio de ações coletivas
GHSURGXomRHFRPHUFLDOL]DomRSRGHULDDXPHQWDUR

poder de negociação dos produtores diante de tais
YDULDo}HV &e6$5%$7$/+$ 
$SHVDUGDVGL¿FXOGDGHVHQIUHQWDGDVSHORVDJULcultores no mercado da mamona, esta pode ser
vista como pilar social do PNPB para o desenvolvimento da região Nordeste (CÉSAR; BATALHA,
 RXVHMDDFXOWXUDGHYHVHUGHVHQYROYLGDD
¿PGHJDUDQWLURXWURVPHUFDGRVSDUDRVSURGXWRres, como o setor de cosméticos. Todavia, embora
promissores, os mecanismos do programa ainda
VmRLQVX¿FLHQWHVSDUDSURPRYHUDSDUWLFLSDomRGRV
agricultores familiares no programa.

4 Metodologia
4.1 Variabilidade de preços agrícolas
6HJXQGR&RQFHLomR  DYDULDELOLGDGHGRV
preços agrícolas é uma questão importante quando
VH SUHWHQGH DYDOLDU D H¿FiFLD GH SROtWLFDV H SURgramas públicos recentemente criados e voltados
jFRPHUFLDOL]DomR1HVWHVHQWLGRPHGLDQWHRREMHWLYR GHVWD SHVTXLVD GH YHUL¿FDU D SRVVtYHO FRQtribuição do PNPB para a redução da volatilidade
dos preços do algodão e da mamona no estado da
Bahia, analisar a volatilidade dos preços destes
SURGXWRVID]VHSHUWLQHQWH
São usados indicadores de instabilidade dos
preços agrícolas para aplicação dos métodos do
FRH¿FLHQWHGHYDULDomRVLPSOHVHGDGHFRPSRVLomR
GD YDULkQFLD 6HJXQGR &UX] H 7HL[HLUD   R
FRH¿FLHQWHGHYDULDomRVLPSOHVpXPDPHGLGDGH
GLVSHUVmR~WLOSDUDFRPSDUDUYDULiYHLVGHGLVWULEXLções diferentes, atendendo, portanto, ao objetivo
deste estudo de analisar as distribuições de preços
HTXDQWLGDGHVSRUVXDYH]GLVWLQWDVHQWUHVL
É importante ressaltar que, embora o desvio
padrão seja também uma medida de dispersão reODWLYDjPpGLDQmRpYLiYHORVHXXVRFRQVLGHUDQdo-se que as duas distribuições podem ter médias
diferentes, o que torna os desvios dessas duas disWULEXLo}HVQmRFRPSDUiYHLV3RULVVRDVROXomRp
XVDURFRH¿FLHQWHGHYDULDomRGH¿QLGRSHODUD]mR
HQWUHRGHVYLRSDGUmR ı HDPpGLD  FRQIRUPH
H[SUHVVmR  DVHJXLU
&RH¿FLHQWHGHYDULDomRVLPSOHV
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[RVVHLQIHULRUHVDHGH¿QLGRVFRPRPpGLRVVH
VLWXDGRVHQWUHH3DUDGH¿QLomRGHFRH¿FLHQWHVDOWRVFRQVLGHURXVHRVYDORUHVHQWUHH
HPXLWRDOWRVTXDQGRVXSHULRUHVD

-Disponibilidade Interna (IGP-DI) mensal da
)XQGDomR *HWXOLR 9DUJDV -i RV GDGRV UHIHUHQWHV
jVTXDQWLGDGHVSURGX]LGDVIRUDPWDPEpPREWLGRV
MXQWRj&RQDE

&RQIRUPH PHQFLRQDGR DOpP GR FRH¿FLHQWH
GHYDULDomRID]VHXVRWDPEpPGDGHFRPSRVLomR
GD YDULkQFLD YLiYHO SRU VXD YH] SDUD H[SOLFDU D
variabilidade da receita (proxy de renda) dos proGXWRUHV UXUDLV 3DUD &UX] H 7HL[HLUD   HVWH
método permite apontar qual componente da receita agrícola (preço ou quantidade) possui maior
LQÀXrQFLDVREUHDLQVWDELOLGDGHGDUHFHLWDWRWDOGR
setor agrícola, em diferentes períodos do tempo.
A importância relativa da variância do preço e da
quantidade na variância total da receita permiWH LGHQWL¿FDU D FRQWULEXLomR GH FDGD FRPSRQHQWH
para a variabilidade da receita do setor agrícola.
Considerando-se que a receita total pode variar deYLGRjVDOWHUDo}HVQRVSUHoRVPDQWLGDVDVTXDQWLGDGHVFRQVWDQWHV PpGLD RXGHYLGRjVDOWHUDo}HV
nas quantidades, mantidos os preços constantes
PpGLD SRGHVHGH¿QLUDYDULkQFLDGDUHFHLWDWRWDO
desta forma:

Para estimar o impacto do Programa Nacional
de Produção de Biodiesel sobre a variabilidade dos
preços, o período foi dividido em quatro subpeUtRGRV DQWHV GR 313%   GXUDQWH R
3URJUDPD  YLJrQFLDGDPLVWXUDREULJDWyULD GH    H YLJrQFLD GD PLVWXUDREULJDWyULDGHTXHFRPSUHHQGHRVDQRVGH
D



5.1 Variabilidade dos preços agrícolas:
?KAł?EAJPAO@AR=NE=¾»K




em que é o preço médio do produto; ıP,
DTXDQWLGDGHPpGLDSURGX]LGDpRFRH¿FLHQWH
de correlação entre preço e quantidade; ır, o
desvio padrão do preço; e ıq, o desvio padrão
da quantidade.

4.2 Fonte e tratamento dos dados
A base de dados deste trabalho considera o peUtRGRGHD$VYDULiYHLVXWLOL]DGDVFRQtemplam informações de preços médios do algoGmRHPFDURoRREWLGRVMXQWRj)XQGDomR*HWXOLR
9DUJDV H GD PpGLD PHQVDO GRV SUHoRV GLiULRV GD
PDPRQDHPEDJDGLVSRQLELOL]DGRVSHOD6HFUHWDULD
de Agricultura do estado da Bahia para o período
D
3DUD RV SHUtRGRV  H  RV
preços mensais da baga de mamona foram coleWDGRVMXQWRj)XQGDomR*HWXOLR9DUJDVHjConab,
respectivamente. Além disso, os preços foram
GHÀDFLRQDGRV VHJXQGR R ËQGLFH *HUDO GH 3UHoRV-
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1RV VXESHUtRGRV  H  HQWURXHPYLJrQFLDDPLVWXUDREULJDWyULDGHHGH
GHELRGLHVHOQRGLHVHOUHVSHFWLYDPHQWH7HRULFDPHQWHHVSHUDYDVHTXHQHVVHVDQRVDH[LVWrQFLD
GR313%FDXVDVVHUHÀH[RVVREUHDYRODWLOLGDGHGRV
preços agrícolas. Deste modo, estes períodos foram
considerados em busca da mensuração do impacto
da obrigatoriedade de mistura de biodiesel no diesel
GHHVREUHDYDULDELOLGDGHGRVSUHoRVDJUtFRlas recebidos pelos agricultores familiares.

5 Análise e discussão dos resultados

1HVWDVHomRFDOFXODVHRFRH¿FLHQWHGHYDULDomR
SDUD DV TXDQWLGDGHV SURGX]LGDV UHFHLWDV H SUHoRV
médios auferidos pelos produtores de algodão em
FDURoR QR SHUtRGR GH  6mR IHLWDV DQiOLVHV SDUD RV VHJXLQWHV VXESHUtRGRV 
H$DQiOLVHGRV
VXESHUtRGRV  H  WHP SRU REjetivo avaliar a variabilidade da receita agrícola do
algodão em caroço e mamona, no estado da Bahia,
diante da implantação do Programa Nacional de
Produção de Biodiesel (PNPB) e consequente incentivo ao plantio destes produtos para atender ao
mercado de Biodiesel.
1R SHUtRGR GH  QmR KDYLD PHUFDGR
de biocombustíveis para os produtos agrícolas anaOLVDGRVGHPRGRDQmRLQÀXHQFLDUDTXDQWLGDGHSURGX]LGDHRSUHoRUHFHELGRSHORVSURGXWRUHVSULQFLSDOPHQWHHPYLUWXGHGDEDL[DGHPDQGDLQWHUQDGR
produto. Esse período abrange o período pós-Plano
Real, quando os preços agrícolas sofreram fortes
TXHGDVGHFRUUHQWHVGDHVWDELOL]DomRGDSROtWLFDHFRnômica adotada. Menciona-se ainda o aumento das
importações de commodities, diante do câmbio so-
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EUHYDORUL]DGRHRFHQiULRGHJUDQGHOLTXLGH]H[WHUQD
incorrendo em perdas para os agricultores em virtude
da diminuição dos preços e, consequentemente, da
UHFHLWDDJUtFROD &58=7(,;(,5$ 
eLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHHQWUHHD
PLVWXUDGHELRGLHVHOQRGLHVHOHUDREULJDWyULDHP
% HIDFXOWDWLYDHP % $SDUWLUGHD
PLVWXUDGHSDVVRXDVHUREULJDWyULDDXPHQWDQGR
a demanda por oleaginosas. Diante disso, percebe-

VHTXHRSURJUDPDFDXVRXLPSDFWRVVLJQL¿FDWLYRV
sobre a instabilidade da receita agrícola.
1DSUy[LPDHWDSDYLVDQGRjGLVWLQomRGRVHIHLWRVGDYLJrQFLDGR%H%HGDVDOWHUDo}HVLQÀXHQciadas pelo PNPB em suas diferentes fases, foram
IHLWDVDVDQiOLVHVGRVVXESHUtRGRVDTXLGH¿QLGRV2V
FRH¿FLHQWHVGHYDULDomRUHODWLYRVjVUHFHLWDVDJUtFRlas e de seus componentes para todos os subperíoGRVDQDOLVDGRVVmRDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD

7DEHOD±&RH¿FLHQWHVGHYDULDomR  GHSUHoRVUHFHELGRVTXDQWLGDGHHUHFHLWDGRVSURGXWRUHVGHDOJRGmRHPDPRQD%DKLDSRUSHUtRGRV
Algodão

Mamona

Período
Preço

Produção

Receita

Preço

Produção

Receita

























































Fonte: Elaborada com base nas estimativas dos autores.

'H SRVVH GRV UHVXOWDGRV p LPSRUWDQWH ID]HU D
DQiOLVH FRPSDUDWLYD GD YDULDELOLGDGH GD UHFHLWD
DJUtFROD QR SHUtRGR  SHUtRGR HP TXH
R 313% HVWi HP YLJrQFLD YLVjYLV 
SHUtRGRGHLQH[LVWência de políticas públicas voltadas j SURGXomR H FRPHUFLDOL]DomR GH ELRGLHVHO
a partir das oleaginosas analisadas. Nos anos de
DKDYLDSRXFRVPHUFDGRVSDUDRVDJULcultores produtores de algodão e mamona, o que
FRPSURPHWHXDVDo}HVJRYHUQDPHQWDLVYROWDGDVj
GLQDPL]DomRGDSURGXomRDJUtFRODQHVWHVVHWRUHV
2EVHUYDQGRVHRVGDGRVGHFRH¿FLHQWHGHYDULDomR QRWDVH TXH QR SHUtRGR GH  D 
KRXYHUHGXomRGRVFRH¿FLHQWHVGHYDULDomRGDUHceita agrícola de ambas as culturas selecionadas.
Isto decorreu, principalmente, entre outros fatores,
das mudanças e incentivos implementados pelo
313%DSDUWLUGH
No mercado de algodão, a redução da variabiOLGDGHGDUHFHLWDGRVSURGXWRUHVHVWiOLJDGDSULQFLSDOPHQWHjGLPLQXLomRQDYDULDELOLGDGHGDSURGXomRXPDYH]TXHRFRH¿FLHQWHGHYDULDomRGR
SUHoR QmR UHGX]LX VLJQL¿FDWLYDPHQWH $ UHGXomR
da variabilidade da receita dos produtores de mamona também foi obtida em virtude da diminuição
GR FRH¿FLHQWH GH SURGXomR XPD YH] TXH KRXYH
elevação da variabilidade do preço para o período
3RU¿PGHDFRUGRFRPRVLQWHUYDORV
GH YDORUHV GH FRH¿FLHQWHV GH YDULDomR SURSRVWRV

HP3LPHQWHO*RPHV  SRGHVHD¿UPDUTXH
HQWUHRVFRH¿FLHQWHVUHIHUHQWHVjVUHceitas de algodão e mamona mostram-se muito
HOHYDGRV FRP QtYHLV DFLPD GH  GHYLGR DRV
HOHYDGRVFRH¿FLHQWHVGRSUHoRHGDSURGXomR
Na sequência, foram feitos recortes temporais,
como objetivo de isolar os efeitos da mistura obriJDWyULDGH  GD GH PLVWXUDV GLIHUHQWHVTXH
SRGHPWHULQÀXHQFLDGRDGHPDQGDHFRQVHTXHQtemente, a estabilidade da receita agrícola. Para
tal, é feita a comparação da estabilidade, identi¿FDGDHQWUHYLVjYLVDTXHODSUHVHQWH
QRVXESHUtRGR,VVRSRUTXHDPLVWXUD
REULJDWyULDGHYLJRURXQRSHUtRGR
HDGHGHD
3ULPHLUDPHQWHGHDFRUGRFRPD)LJXUDYrVH TXH QR PHUFDGR GH DOJRGmR p LGHQWL¿FDGD
maior instabilidade de preços, produção e receita,
HP UD]mR GD YLJrQFLD GD PLVWXUD REULJDWyULD GH
HQWUHRVDQRVGHHHPUHODomRDR
SHUtRGRGDPLVWXUDGH2TXHVHSRGHGHQRWDU
pTXHR313%QmRH[HUFHHIHLWRLPHGLDWRVREUHR
VHWRUGHDOJRGmR0DLVHVSHFL¿FDPHQWHSHUFHEHVHRDXPHQWRGDLQVWDELOLGDGHGDUHFHLWDHPUD]mR
principalmente, do aumento da variabilidade do
SUHoRSRLVRFRH¿FLHQWHGHYDULDomRGDSURGXomR
QmRRVFLODVLJQL¿FDWLYDPHQWHHPUHODomRDRSHUtodo anterior.
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)LJXUD±&RH¿FLHQWHVGHYDULDomR  SDUDPHUcados de algodão e mamona, Bahia,
QRVSHUtRGRVH

Fonte: Elaborada com base nas estimativas dos autores.

(P UHODomR j PDPRQD REVHUYDVH TXH KRXYH
redução da instabilidade de preços no mercado da
mamona, com a mudança da obrigatoriedade de
PLVWXUDGHGHELRGLHVHOQRGLHVHO1RHQWDQWR
embora a variação dos preços tenha revelado queda, sua contribuição para a diminuição na variabilidade da receita dos produtores é pequena. Ao conWUiULRRTXHVHREVHUYDpDVXDHOHYDomRHQWUHRV
DQRVGHHPRVWUDQGRTXHDGLPLQXLomR
GDYRODWLOLGDGHGRVSUHoRVQmRIRLVX¿FLHQWHSDUD
compensar a alta da variabilidade da produção. Tal
DFUpVFLPRQDYDULDELOLGDGHGDSURGXomRGHYHVHj
seca histórica no Nordeste que afetou, fortemenWH D SURGXomR GH PDPRQD QDV VDIUDV 
HYROWDQGRDVHUHFXSHUDUSRUpPHP
SDWDPDUHVEDL[RVDSDUWLUGDVDIUD
Usando-se novamente dos critérios de PimenWHO*RPHV  LGHQWL¿FDVHRVXESHUtRGR
FRPRGHEDL[RVFRH¿FLHQWHVGHYDULDomRGR
preço do algodão, considerando-se os valores inIHULRUHV D  3RU RXWUR ODGR R FRH¿FLHQWH GR
preço da mamona, para o mesmo recorte temporal,
p FRQVLGHUDGR DOWR   VHJXQGR WDLV FULWpULRV
1RFDVRGRVFRH¿FLHQWHVGHYDULDomRGDSURGXomR
SRGHVH GH¿QLORV FRPR PpGLRV SDUD DPERV RV
SURGXWRV FXMRV YDORUHV ¿FDP HQWUH  H 
Percebe-se que somente o mercado de mamona reYHORXFRH¿FLHQWHPXLWRDOWRSDUDUHFHLWD  R
que indica alta instabilidade da renda neste setor
lado a lado com média instabilidade da receita do
mercado de algodão.
(PUHODomRDRTXLQTXrQLRREVHUYDVH TXH R FRH¿FLHQWH GR SUHoR GR DOJRGmR SRGH
VHU GH¿QLGR FRPR DOWR HQTXDQWR R GD PDPRQD
UHYHODYDORUPpGLRHHPWRUQRGH7DLVQ~PHros apontam média volatilidade de preços nestes
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DQRV-iQRTXHFRQFHUQHDRFRH¿FLHQWHGDYDULiYHO
SURGXomR HVWH VH PRVWUD H[WUHPDPHQWH DOWR SDUD
R PHUFDGR GD PDPRQD HP WRUQR GH  SDUD R
período, o que demonstra grande volatilidade da
produção em virtude da seca severa que acometeu
DUHJLmR1RUGHVWH-iRPHUFDGRGHDOJRGmRDSUHVHQWD FRH¿FLHQWH GH SURGXomR DOWR 1R FDVR GRV
FRH¿FLHQWHV GD UHFHLWD GH DOJRGmR H PDPRQD RV
UHVXOWDGRVDSRQWDPYDORUHVQDFDVDGHH
respectivamente, dígitos elevados lado a lado com
R FHQiULR GH DOWD YDULDELOLGDGH GD UHQGD QHVWHV
mercados.
Em suma, baseando-se nos resultados obtidos
DSDUWLUGRVFRH¿FLHQWHVGHYDULDomRSRGHVHFRQcluir que a implantação do Programa Nacional de
3URGXomRGH%LRGLHVHOFRQWULEXLXSDUDUHGX]LUIRUtemente a instabilidade da receita agrícola dos produtores de algodão e mamona. Tal feito foi alcanoDGRHPUD]mRVREUHWXGRGDTXHGDGDYDULkQFLD
da produção para ambos os mercados, apesar da
JUDQGHRVFLODomROLJDGDjVHFDQRVDQRVGH
H
(PUHODomRjPLVWXUDREULJDWyULDDDQiOLVHGR
FRH¿FLHQWHGHYDULDomRGiLQGLFDWLYRGHTXHRDXPHQWR GH  SDUD  QD PLVWXUD GR GLHVHO QmR
FRQWULEXLXSDUDUHGX]LUDLQVWDELOLGDGH$RFRQWUirio, o aumento da mistura atuou de forma a tornar
o mercado destes produtos marcados por alta volatilidade de suas receitas agrícolas. Contribui para
este fato a seca que acometeu o Nordeste, impactando sobremaneira na produção das oleaginosas
analisadas e, consequentemente, na receita agrícola do produtor.

5.2 Decomposição da variância
Nesta seção, é feita a decomposição da variância da receita nos mercados agrícolas, foco deste
trabalho. Conforme informado, este método permite desagregar a variância da receita recebida
pelos produtores em seus componentes: preço e
TXDQWLGDGH SURGX]LGD DOpP GH FRQVLGHUDU D LQWHração entre tais componentes. O termo de interação representa o efeito resultante da variação simultânea dos componentes preços e quantidade,
FDSWDQGRDFRUUHODomRTXHH[LVWHHQWUHRVPHVPRV
No que se refere aos intervalos temporais, permanece a subdivisão feita inicialmente. Sobre os reVXOWDGRV UHODWLYRV j SDUWLFLSDomR UHODWLYD GH FDGD
componente na variabilidade da receita total, vale
REVHUYDUDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQD7DEHOD
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7DEHOD  ± 'HFRPSRVLomR GD YDULkQFLD GD UHFHLWD
dos produtores de algodão e mamona,
%DKLDSRUVXESHUtRGRV 
Produto

Variação do
Preço

Variação da
Produção

Interação

Período 1995-2004
Algodão







Mamona







Período 2005-2014
Algodão







Mamona







Período 2005-2009
Algodão







Mamona







Período 2010-2014
Algodão







Mamona







Fonte: Elaborada com base nas estimativas dos autores.

e LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH QR SHUtRGR 
DYDULkQFLDGDSURGXomRGRPLQDDH[SOLFDção da variância da renda total dos produtores nos
mercados de algodão e mamona. Esse resultado
FRQGL] FRP R FHQiULR GH JUDQGH LQVWDELOLGDGH GH
produção, causada, sobretudo, pela falta de consolidação da demanda pelos produtos analisados.
Os resultados para o mercado de mamona
apontam que o termo de interação tem maior impacto que a variância do preço sobre a variabilidaGHGDUHFHLWDGRVSURGXWRUHV7RGDYLDDRFRQWUiULR
do que ocorre no mercado de mamona, a correlação entre as variações de preço e quantidade não se
PRVWUDPVLJQL¿FDWLYDVSDUDH[SOLFDUDYDULDELOLGDde da receita dos produtores do setor de algodão,
SRVVXLQGR SDUWLFLSDomR UHODWLYDPHQWH SUy[LPD j
participação da variação do preço.
$DYDOLDomRGRVXESHUtRGRPRVWUD
primeiramente, que o preço continua não sendo a
mais importante fonte de instabilidade da receita
para os mercados de algodão e mamona. Porém,
este componente apresenta valores maiores em reODomRDRSHUtRGR7DOUHVXOWDGRDSRQWD
TXHR313%DSUHVHQWDUHGX]LGRHIHLWRVREUHDHVtabilidade dos preços agrícolas.
No mercado da mamona, a produção detém a
PDLRULPSRUWkQFLDH[SOLFDWLYDGDYDULDELOLGDGHGDUHceita, enquanto o termo de interação contribui para
UHGX]LUDYDULkQFLDGDUHFHLWDQHVWHPHUFDGR1RPHUFDGRGHDOJRGmRDYDULiYHOTXDQWLGDGHpDYDULiYHO

GH PDLRU H[SUHVVmR QD LQVWDELOLGDGH GD UHFHLWD GRV
produtores, enquanto o peso relativo da variância de
SUHoRVpGHDSUR[LPDGDPHQWH1HVWHPHUFDGR
a interação entre a variância de preço e quantidade
QmRVHPRVWURXUHOHYDQWHSDUDH[SOLFDUDYRODWLOLGDGH
da receita dos produtores de algodão.
1RSHUtRGRPDUFDGRSHODLPSODQWDomRGR313%HREULJDWRULHGDGHGHPLVWXUDGH
DLQVWDELOLGDGHGRSUHoRDJHFRPPDLRULQÀXrQFLD
para elevar a variância de receitas dos produtores
de mamona, enquanto a instabilidade da produção
atua para aumentar a instabilidade da receita do
mercado de algodão. No caso da importância relativa da variabilidade da produção no mercado de
algodão, o método de decomposição da variância
DSRQWDSRGHUH[SOLFDWLYRPXLWRDOWRSDUDHVWHFRPSRQHQWHGDGRRYDORUSUy[LPRD1RTXHGL]
UHVSHLWRjSDUFHODGHFRQWULEXLomRGRFRPSRQHQWH
de interação entre variâncias de preço e quantidade, em ambos os mercados, infere-se como signi¿FDWLYRVSDUDUHGX]LUDLQVWDELOLGDGHGDUHFHLWDGRV
produtores dessas culturas.
Quando analisados os resultados da decomposição da variância, tendo como base os dados
GR VXESHUtRGR  YDOH OHPEUDU TXH HVWH
é marcado, principalmente, pela obrigatoriedade e
LPSODQWDomR GR %$GHPDLV p LPSRUWDQWH PHQFLRQDUTXHDYLJrQFLDGR%FRPELQDGDDRXWURV
fundamentos de oferta e demanda destes setores,
PRVWUDVHH¿FD]SDUDHVWDELOL]DURVSUHoRVDJUtFRlas no mercado da mamona, tendo em vista que,
neste período, a variância de preços não é a principal fonte de instabilidade da receita neste mercado.
No mercado do algodão, a importância da instabiOLGDGHGRSUHoRpVXSHULRUjYDULkQFLDGRVGHPDLV
FRPSRQHQWHV SRUpP HP YDORU SUy[LPR j YDULiYHOSUHoR-iQDDQiOLVHGRPHUFDGRGDPDPRQD
denota-se contribuições elevadas da variância da
SURGXomR ODGR D ODGR FRP EDL[D LPSRUWkQFLD GD
variância do preço, a qual não atinge os cinco pontos percentuais.
Em suma, os resultados obtidos, a partir da decomposição da variância, permitem concluir que o
313%PRVWURXVHH¿FD]TXDQWRjPHWDGHUHGX]LU
a instabilidade das receitas, quantidades e preços
agrícolas, após o período de sua implementação.
De maneira positiva, o aumento da mistura obrigaWyULDGHSDUDGHELRGLHVHOQRGLHVHOWDPEpP
se mostra relevante para a estabilidade dos preços
agrícolas dos produtos analisados. Porém, a crise
Rev. Econ. NE, Fortaleza, v. 47, n. 2, p. 27-40, abr./ jun., 2016
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KtGULFDSHORTXDOSDVVRXDUHJLmR1RUGHVWHUHGX]LX
DH¿FiFLDGR313%TXDQWRjHVWDELOL]Dção dos preços e da renda agrícola desses mercados.

KJOE@AN=¾ËAOłJ=EO
Segundo os resultados obtidos neste trabalho,
houve diminuição da variabilidade de preços,
TXDQWLGDGHVHUHFHLWDVQRSHUtRGRQD
FRPSDUDomRDRVDQRVGHSDUDDPERVRV
produtos avaliados. Tal resultado parte da evidênFLDGHGLPLQXLomRGRFRH¿FLHQWHGHYDULDomRSDUD
algodão e mamona no período de estudo e permite
concluir que a implementação do PNPB a partir
GH  SHUPLWLX PDLRU HVWDELOLGDGH j produção
DJUtFRODHFRQVHTXHQWHPHQWHjVUHQGDVDJUtFRODV
$H¿FiFLDGHVWHLQVWUXPHQWRSROtWLFRYDLDRHQFRQtro de sua capacidade de redução da volatilidade
dos mercados de algodão e mamona, garantindo
demanda e, consequentemente, incentivando o aumento da oferta.
No entanto, embora o PNPB esteja cumprindo
sua premissa de maior homogeneidade da produomRHUHFHLWDDVLQWHPSpULHVFOLPiWLFDVYrPFRQtribuindo para reduções e quebras de safra. Na
verdade, apesar dos avanços com o programa, a
HVWDELOLGDGH DLQGD p SRXFR VLJQL¿FDWLYD SRLV R
preço continua em patamares elevados. Nesse
mesmo sentido, a produção tem oscilado e causado
LQFHUWH]D DRV SURGXWRUHV RV TXDLV EXVFDP RXWUDV
culturas, como a soja, de maior rentabilidade e estabilidade de mercado.
$LQGDTXHHVWHFHQiULRVHMDIDYRUiYHOVDEHVH
que a cadeia produtiva nacional de biocombustíveis necessita de avanços em políticas setoriais
voltadas a incentivar a produção de oleaginosas
GH IRUPD PDLV H¿FLHQWH 1HVWH FRQWH[WR PHUHFH
destaque a cadeia produtiva da mamona, cujas
questões relacionadas ao volume de produção e
j FRQWLQXLGDGH GD RIHUWD YrP FDXVDQGR LPSDFWRV
QHJDWLYRV VREUH D YRODWLOLGDGH XPD YH] TXH DV
RVFLODo}HVGDUHQGDVmRLQÀXHQFLDGDVPDMRULWDULDmente pela quantidade. Ademais, neste mercado,
DSURGXomRGHELRGLHVHOpDLQGDLQYLiYHOFRQVLGHrando-se o alto custo da matéria-prima, que imposVLELOLWDtQGLFHVGHUHQWDELOLGDGHVXVWHQWiYHLVSDUDR
produtor de biodiesel.
No caso do algodão, cultura de terceiro maior
volume de produção nacional, o setor demonstra
possibilidades de crescimento e de direcionamento para o setor de biodiesel principalmente na reRev. Econ. NE, Fortaleza, v. 47, n. 2, p. 27-40, abr./ jun., 2016
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gião Nordeste. Além disso, possui características
TXHSRGHPWRUQiORDPDWpULDSULPDPDLVXWLOL]DGD
para a produção de biodiesel. Todavia, a variaELOLGDGH GH SUHoR H SURGXomR DLQGD H[HUFH IRUWH
LQÀXrQFLD QD LQVWDELOLGDGH GD UHQGD DJUtFROD GR
SURGXWRU7DOFHQiULRVHGiHPUD]mRGDGH¿QLomR
de marco regulatório para aumento de misturas de
biodiesel ao diesel, as quais agravam a instabilidade do mercado. De maneira adversa, o resultado é
TXH PXLWDV YH]HV Ki QHFHVVLGDGH GH R SURGXWRU
GLPLQXLUVXDiUHDSODQWDGDEXVFDQGRLQVHUomRHP
DWLYLGDGHVOLJDGDVDRXWUDVFXOWXUDVPDLVUHQWiYHLV
HHVWiYHLV
As culturas da mamona e do algodão representam, certamente, boas alternativas para aumentar a
inclusão social e possibilitar aumento de renda dos
produtores da Bahia, principalmente, dos agricultores familiares. Todavia, conforme bem destacam
César e Batalha (  DV FRQGLo}HV FOLPiWLFDV
GHVIDYRUiYHLV GD UHJLmR VHPLiULGD EUDVLOHLUD ID]
GHVWD iUHD SRXFR DWUDHQWH SDUD LQYHVWLPHQWRV HP
DUUDQMRVSURGXWLYRV3RUWDQWRKiDLQGDDQHFHVVLdade de interação do mercado de biodiesel com a
SURGXomRGHVVDVROHDJLQRVDVD¿PGHSURSRUFLRnar sua consolidação na cadeia de biodiesel, tornando o PNPB um instrumento de difusão e adaptação de política pública setorial.
Apesar dos avanços logrados – instalação de
uma cadeia de produção do biodiesel no país, estaEHOHFLPHQWRGHXPUHJLPHWULEXWiULRIHGHUDOGLIHrenciado por tipo de agricultura, região de compra
da matéria-prima e tipo de oleaginosa e inserção
da agricultura familiar por meio do Selo CombusWtYHO6RFLDO±KiDLQGDGHVD¿RVDVHUHPVXSHUDGRV
(VWHV GHVD¿RV HQYROYHP WUrV FDPSRV GLVWLQWRV R
social, econômico e ambiental.
1RFDPSRVRFLDOKiRULVFRGHRDJURQHJyFLR
SHUPHDUWRGDDSURGXomRHH[FOXLUDDJULFXOWXUDIDmiliar, e o risco do aumento dos preços dos alimenWRV1RFDPSRHFRQ{PLFRKiRULVFRGRFRQWUROH
do setor pela indústria do petróleo, pela indústria
da tecnologia genética e pela indústria de grãos,
impactando nos custos de produção e competitiYLGDGH GR VHWRU +i WDPEpP ULVFRV DPELHQWDLV
com o avanço e predominância da monocultura,
HVSHFL¿FDPHQWH D VRMD SUHVVLRQDQGR ELRPDV IUigeis, como a caatinga no Nordeste, e aumentando
as emissões de gases de efeito estufa pelo uso da
WHUUD 9,$11$HWDO 
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'LDQWHGRH[SRVWRKiGHUHVVDOWDURPpULWRGR
presente estudo diante da contribuição de pesquiVDFRPHYLGrQFLDVOLJDGDVjYRODWLOLGDGHGDYDULDbilidade dos rendimentos dos agentes envolvidos
com os mercados de mamona e caroço de algoGmR1RHQWDQWR¿FDDVXJHVWmRGDSRVVLELOLGDGH
GH UHDOL]DomR GH HVWXGRV PDLV DSURIXQGDGRV TXH
HQYROYDPRXWUDVYDULiYHLVGHPHUFDGRHGHHVWUXWXUD GH SURGXomR FRPR YROXPH GH H[SRUWDomR H
importação, gastos com insumos, entre outros fatores igualmente importantes. Incluem-se ainda
investigações complementares sobre relações de
mercado, de produção e questões de aumento de
iUHDUHODFLRQDGDVjSURGXomRGHELRGLHVHO$¿QDO
trata-se de um novo mercado carente de políticas
públicas adicionais sólidas e setoriais voltadas ao
seu dinamismo com forte ligação com outras atividades econômicas importantes no país.
A implementação do PNPB aponta, portanto,
para a necessidade de mais estudos que possam
contribuir para sua consolidação enquanto política
S~EOLFDH¿FLHQWHHTXHFRQWULEXDFRPDHVWDELOL]Dção da renda agrícola, principalmente aos agricultores familiares, contribuindo para o desenvolvimento rural no Brasil.
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