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RESUMO 

 

Nas três últimas décadas a soja tem sido um dos grãos mais produzidos e consumidos no mundo. 

Os Estados Unidos, Brasil e Argentina seguem como grandes produtores mundiais da 

commodity. No Brasil, especificamente, na região do MATOPIBA, composta pelos estados do 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, se observa um grande avanço na produção deste grão, 

entrando em áreas ainda não exploradas ou pela aquisição das áreas dos agricultores familiares, 

provocando impactos sociais e ambientais. Nessa perspectiva, o presente trabalho objetivou 

simular a capacidade de sustentabilidade econômica da produção de soja naquela região, caso não 

fosse estabelecido um limite máximo para ocupação dessa lavoura. A pesquisa também avalia a 

expectativa de capacidade de competição da produção de soja na região do MATOPIBA, vis a 

vis, a produção observada nos demais estados brasileiros e nos Estados Unidos da América entre 

os anos de 1990 e 2016. De maneira específica a pesquisa buscou: aferir a sustentabilidade 

econômica da produção de soja na região do MATOPIBA no período de 1990 a 2016. Os dados 

utilizados na pesquisa são de natureza secundária e retirados da Produção Agrícola Municipal 

(PAM), Alice Web e Departamento de Agricultura dos EUA. Para a estimação do índice de 

sustentabilidade (ISUS) foi usado o método de Análise Fatorial, com a técnica de decomposição 

em componentes principais. Foi usado também, o método proposto por Box e Jenkins (1976), 

para formular as expectativas de competição da produção de soja na região do MATOPIBA. E, 

por fim, a pesquisa estimou curvas de tendência para alcançar o último objetivo sobre o avanço 

das áreas cultivadas com soja sobre as áreas das lavouras alimentares na região de estudo. Diante 

dos resultados obtidos na pesquisa, observou-se grande avanço da produção da soja no Cerrado. 

Com as simulações feitas de estabilização das áreas com soja nos quatro estados do MATOPIBA 

(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), observou-se que haveria um potencial de sustentabilidade 

através do crescimento do rendimento da cultura.  Os resultados mostraram também que a 

formação de expectativa de competição da soja no MATOPIBA / EUA positiva, o mesmo não 

acontecendo no Brasil, onde se verificou que a atual capacidade de competição da soja produzida 

naquela região mostrou evolução negativa de expectativa de competitividade. Por fim a pesquisa 

confirma que o crescente avanço das áreas de soja no MATOPIBA se dá mediante a substituição 

das lavouras antes pertencentes aos agricultores familiares. 

 

Palavras-Chave: Expectativas Racionais. Produção de Alimentos. Agricultura Familiar. 

Agronegócio. Vulnerabilidade. Competitividade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the last three decades soya has been one of the most produced and consumed grain in the 

world. The United States, Brazil and Argentina follow as major world producers of the 

commodity. In Brazil, specifically in the region of MATOPIBA, composed of the states of 

Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia, we see a major breakthrough in the production of grain, 

entering areas not yet explored or the acquisition of the areas of family farmers, causing social 

and environmental impacts. In this perspective, the present study aimed to simulate economic 

sustainability capacity of soybean production in that region, if it were not established a ceiling for 

occupation of this crop. The survey also evaluates the expected soybean production competition 

capacity in MATOPIBA region comparing  the production observed in other Brazilian states and 

in the United States between the years 1990 and 2016. Specifically the survey sought: assess the 

economic sustainability of soybean production in MATOPIBA region from 1990 to 2016. The 

data used in this research are secondary in nature and removed from the Municipal Agricultural 

Production (PAM), Alice web and the US Department of Agriculture. For estimation of the 

sustainability index (ISUS) was used factorial analysis method with the technique of principal 

component decomposition. It was also used, the method proposed by Box and Jenkins (1976) to 

make soy production expectations in competition of MATOPIBA region. And finally, the survey 

estimated trend curves to achieve the ultimate goal of progress in the areas cultivated with 

soybeans on the areas of food crops in the study area. Considering the results obtained in the 

study, there was breakthrough of the soybean production in MATOPIBA. With simulations of 

stabilizing areas with soy MATOPIBA the four states (Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia), it 

was observed that there was a potential sustainability through the growth of crop yield. The 

results also showed that the formation of soy competition expected in MATOPIBA / US is 

positive, this is not happening in Brazil, where it was found that the current soybean competitive 

capacity produced in that region showed a negative evolution of expectations of competitiveness. 

 

Key words: Rational Expectations; Food Production; Family Farms; Agribusiness; 

Vulnerability; Competitiveness.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de produtos agropecuários representa grande papel no âmbito social, 

político e econômico no mundo. A agricultura brasileira passou por profundas transformações de 

meados dos anos de 1960 ao final dos de 1980, como decorrência das estratégias de 

modernização agrícola ancoradas no crédito rural subsidiado que designou à aquisição de 

insumos modernos, na forma de agroquímicos, máquinas e demais equipamentos agrícolas, que 

foi associado a um processo de substituição das importações, tal como preconizado pelos 

Economistas da CEPAL. Essa modalidade de política privilegiou a produção nacional tanto na 

área mecânica quanto na área química. Foi um processo que favoreceu a consolidação do setor de 

insumos modernos desenvolvendo-o, assim, na esteira da expansão da, então ainda farta, fronteira 

agrícola e da dinamização das exportações agrícolas favorecidas por um mercado externo em 

expansão. 

Aliado às políticas de crédito, ao crescimento do mercado de insumos e ao acesso ao 

mercado externo, houve também, desde os anos de 1970, com a criação da EMBRAPA, o 

incentivo à pesquisa, desenvolvendo a ciência e a tecnologia, fato este que proporcionou o 

domínio de ecossistemas antes considerados impróprios para a agricultura, diversificando 

intensamente a produção agrícola e impulsionando ainda mais as exportações brasileiras de 

produtos agropecuários. 

Desde os anos de 1980, a agricultura no Brasil começou a arrefecer, em virtude da 

redução brusca dos investimentos governamentais por meio das intervenções nas políticas de 

crédito rural e preços mínimos. Em 1985, já se havia desenhado uma nova política agrícola mais 

voltada para o mercado interno, motivada pelo esgotamento do modelo de substituição de 

importações. 

Nos anos de 1990, o setor agrícola passou a enfrentar um novo desafio em virtude da 

abertura econômica e da crise fiscal, quando os produtores foram impelidos a aumentar a sua 

produtividade, buscando o crescimento com maior eficiência de modo a competir com os 

produtos importados que entrassem no País de modo bastante competitivo em razão do incentivo 

provocado pela nova política econômica e cambial, que assegurava a estabilidade monetária 

(SCHNEIDER, 2010). 
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A importância do mercado de produtos agropecuários para assegurar a estabilidade 

monetária brasileira, por meio da política de valorização cambial, teve início nos anos de 1990 e 

se caracterizou como um período crucial para as exportações no Brasil, pois, nesse momento, o 

País passou por diversas transformações estruturais, como privatizações, estabilização monetária, 

globalização financeira e abertura comercial. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mostram o montante 

do PIB do agronegócio brasileiro de 2017 em R$ 1.278.115 milhões de reais, denotando uma 

redução de 2,7% em relação ao PIB do agronegócio do ano anterior. A participação das 

atividades agropecuárias no PIB do agronegócio foi de 26% no ano de 2017 (FREITAS, 2015).  

De acordo com Oliveira e Sousa (2006), nos anos de 1980, com a continuidade das 

políticas de irrigação, surgiram outras frentes agrícolas no Nordeste, detentoras de uma 

agricultura moderna. Essas novas áreas eram voltadas para a produção de grãos no Cerrado, 

principalmente da soja, que começou a se expandir de modo mais intensificado no Centro-Oeste. 

Na década posterior, o cultivo da soja adentrou de modo mais incisivo a região denominada pelo 

acrômio de MATOPIBA, por congregar as fronteiras dos Estados do Maranhão, de Tocantins, do 

Piauí e da Bahia (OLIVEIRA; SOUSA, 2006). 

De acordo com o Anuário Brasileiro de Soja, de 2016, a soja apontou Valor Básico 

da Produção (VBP) de R$ 118,6 bilhões, que representou algo como 23% do faturamento do 

setor agropecuário e é o produto com mais destaque nas exportações das commodities nacionais. 

Segundo as projeções do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a 

lavoura da soja será a que mais deve expandir área neste começo de milênio, com a tendência de 

ocupação de terras devolutas ainda disponíveis e substituição de lavouras alimentares. Em relação 

às novas terras para a expansão do plantio da soja, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) cita a região do MATOPIBA. 

Por tal razão, o desenvolvimento de técnicas agrícolas a fim de aumentar a 

produtividade e, por sua vez, tornar mais competitiva a produção da soja na região do 

MATOPIBA, colabora para um melhor resultado no crescimento econômico desta cultura no 

País.  

Segundo o Projeto de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por 

Satélite (PMDBBS), já foram desmatados, no período de 2002 a 2011 do bioma do Cerrado, 

cerca de 997.063 km², cuja extensão total é de 2.039.386 km², aproximadamente 48,89%. No 
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Relatório Técnico Monitoramento do Bioma Cerrado do período 2010-2011, o desmatamento por 

ação antrópica, apenas nesse período, desmatou um total de 7.246,67 km², sendo, desse total, 

1.310,62 km² localizados no Estado de Maranhão, 1.160,61 km² no Estado de Tocantins, 

1.292,23 km² no Estado de Piauí e 1.002,97 km² no Estado da Bahia, correspondendo, 

aproximadamente, a 61%, 45%, 138% e 66%, respectivamente, o percentual de área de Cerrado 

desmatada em cada estado no ano de 2011 (PMDBBS, 2015). 

Assim, a fim de alcançar uma agricultura sustentável no domínio econômico, é 

importante que seja via aumento da produtividade da terra, que, neste trabalho, é chamado de 

rendimento, e não aconteça via avanço das áreas. Tal afirmação tenta relacionar o conceito de 

sustentabilidade na produção da soja nesta pesquisa. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO), o agronegócio da soja brasileiro irá superar a produção de soja dos Estados Unidos, 

tornando-se o maior produtor mundial do grão até 2025. A previsão da produção média brasileira 

avançará de 89 milhões de toneladas para 136 milhões de toneladas. O desafio maior, porém, será 

assegurar a expansão da soja e, concomitantemente, manter os recursos naturais e as condições 

propícias para segurança climática (CARNEIRO FILHO, 2016). 

É sabido que as áreas de soja no MATOPIBA avançam sobre aquelas produtoras de 

alimentos (LEMOS, 2015).  Este fato tem impactos sociais e ambientais naquelas áreas. Os 

agricultores familiares estão vendendo as suas terras por preços irrisórios para grandes 

compradores de terras do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, principalmente, que as transformam 

em áreas com a produção de soja.  

Nessa perspectiva, é importante pesquisar e analisar a dinâmica da cadeia produtiva 

da soja na região do MATOPIBA. A região é composta por 337 municípios, sendo 135 no 

Maranhão, 139 no Tocantins, 13 no Piauí e 30 na Bahia, de tal modo que é importante verificar a 

competitividade nacional e internacional, bem como a sustentabilidade, do ponto de vista 

econômico nessa nova fronteira agrícola. 



17 

 

2 OBJETIVOS 

 

Em razão do que foi exposto até aqui, a pesquisa terá os seguintes objetivos. 

 

2. 1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a sustentabilidade econômica e a formação de expectativas da capacidade de 

competição da produção de soja na região do MATOPIBA, no período de 1990 a 2016. 

 

2. 2 Objetivos Específicos 

 

Em termos específicos, a pesquisa objetivará: 

A – avaliar se existe sustentabilidade econômica da produção de soja na região do MATOPIBA 

no período de 1990 a 2016; 

B – avaliar a expectativa da capacidade de competição da produção de soja no MATOPIBA vis-

à-vis a produção agregada dos demais estados brasileiros que produzem soja; 

C – analisar a expectativa de competição de produção de soja no MATOPIBA vis-à-vis a 

produção dos Estados Unidos, que é o principal competidor brasileiro; e 

D – aferir o avanço das áreas cultivadas com soja sobre as áreas das lavouras alimentares (arroz, 

feijão, mandioca e milho) no MATOPIBA. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, são discutidos a conjuntura da produção de soja no Brasil e no mundo, 

os conceitos envolvidos na pesquisa, bem como se atualizam as referências relacionadas ao 

estudo da produção agrícola brasileira no passado recente. 

 

3. 1 A soja no Brasil e no mundo 

 

Nos últimos anos, a soja é um dos grãos mais produzidos e consumidos no mundo. 

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ficou demonstrado que, de 2003 a 

2013, o consumo mundial da soja aumentou 57% (269,7 milhões de toneladas), a produção 

demonstrou crescimento de 62% (284 milhões de toneladas).  O principal importador da 

commodity é a China, sendo o seu consumo servindo de matéria-prima para a agroindústria de 

ração animal (USDA, 2014).  A Figura 1 mostra como se distribui a produção de soja entre os 

principais países produtores no mundo.  

 

           Figura 1 - Produção da soja no mundo no ano de 2016 

 

                                              Fonte: FAO, 2016 

 

De acordo com a ilustração da Figura 1, as maiores safras de 2015/2016 ainda 

pertencem aos Estados Unidos (106,9 milhões de toneladas), Brasil (96,5 milhões) e Argentina 

(56,8 milhões). Segundo o Anuário Brasileiro da Soja de 2016, em decorrência das condições 

climáticas enfrentadas no período, o ano de 2016 registrou redução na sua produtividade em 

comparação ao período anterior. A região do MATOPIBA foi a mais prejudicada pela falta de 
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chuvas provocada pelo fenômeno EL NIÑO, recuando 36,8% da produção nordestina. (KIST et 

al, 2016) 

As previsões da produção mundial da soja para 2017/18, realizadas pela USDA são 

346,9 milhões de toneladas, isto é, volume 0,5% inferior ao ciclo anterior de 2016/17 equivalente 

a 4,4 milhões de toneladas. Para o ciclo 2017/18 a menor safra esperada será da Argentina, de 

56,0 para 54,0 milhões de toneladas, em decorrência das condições climáticas não favoráveis. 

Para o Brasil, está prevista uma produção de 112,0 milhões de toneladas, em razão do clima 

propício que elevou a expectativa para a produtividade. A previsão da produção da soja para os 

EUA é de 119,5 milhões de toneladas, assegurando a posição de líder global como maior 

produtor do grão. Em relação às exportações mundiais do grão, se espera que, em virtude da 

redução das vendas dos EUA de 1,6 milhão de toneladas para 57,2 milhões de toneladas, o Brasil 

neste ciclo de 2017/18 se aproprie desse acontecimento e se torne o maior exportador global de 

soja, cuja previsão é de 69,0 milhões de toneladas (DEAGRO, 2017). 

No Brasil, a região do MATOPIBA abrange 337 municípios, oferecendo área de 

aproximadamente 73 milhões de hectares, composta por aproximadamente 30 milhões de 

pessoas, segundo a estimativa da população do IBGE para o ano de 2017. A fim de obter 

crescimento agroeconômico na região Nordeste, e parte do Norte, foi elaborado um projeto 

organizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e com apoio da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

 A produção aproximada das atividades agrícolas intensivas em capital, incluindo 

soja, milho híbrido e algodão herbáceo, principalmente dos estados que compõem o 

MATOPIBA, é a seguinte: 33% no Maranhão, em 135 municípios que fazem parte da região; 

38% no Tocantins, com 139 municípios inclusos nessa região; 11% no Piauí, que tem 13 

municípios na região; e 18% na Bahia, com 30 municípios fazendo parte do MATOPIBA. 

Abrangendo 324.326 mil estabelecimentos agrícolas, 46 unidades de conservação, 35 terras 

indígenas e 781 assentamentos de reforma agrária e áreas quilombolas. (MIRANDA et al, 2015; 

SILVA et al, 2016). Na Figura 2 estão a delimitação do MATOPIBA e os biomas que compõem 

a região. 

Os principais motivos para a expansão da soja nas regiões Centro-Oeste e Nordeste 

são: a) incentivos fiscais relacionados às novas áreas para a produção agrícola. No caso da área 
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do Cerrado, tem-se o Programa Nipo-Brasileiro de Cooperação para o Desenvolvimento do 

Cerrado (PRODECER); b) inserção de empresas que produzem e processam grãos e carnes; c) 

baixo valor das terras; d) terras planas que favorecem uma agricultura mecanizada e; e) ocupação 

de produtores vindo das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País como bom nível econômico 

e detentores de alta tecnologia (ESPÍNDOLA, CUNHA, 2015).  

 

Figura 2 - Delimitação da região do MATOPIBA, limites estaduais, municipais e biomas 

 

                             Fonte: BUAINAIN et al, 2017. 

 

A expansão da fronteira agrícola nas últimas quatro décadas se deu, principalmente, 

no bioma do Cerrado e pela proximidade com os limites da região amazônica. O Cerrado 

Brasileiro é o segundo maior bioma do País, sendo apenas superado pelo bioma da Amazônia, em 

termos de extensão de área. Ocupa 21% do Território Nacional e é considerado como a última 

fronteira agrícola mundial.  

Reunindo um conjunto de ecossistemas como savanas, matas, campos e matas de 

galeria, o Cerrado possui clima estacional, com precipitação anual de 1.500 mm, um período 

chuvoso (de outubro a março), seguido de um período seco (de abril a setembro) e temperaturas 
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médias anuais (de 22°C a 27°C). Os solos são ricos em alumínio, com elevada acidez que, porém, 

não impedem a expansão da produção agrícola, principalmente da soja. Tal sucede pela utilização 

de calcário para contornar a acidez e a utilização de fertilizantes para torná-los mais produtivos 

(KLINK e MACHADO, 2005; VIEIRA, 2016). 

O crescimento agrícola para este bioma, gerou, tanto uma preocupação em relação à 

sustentabilidade ambiental, como também crescimento econômico desigual, provocando exclusão 

social para a região do MATOPIBA, principalmente com início anos 2000. Pesquisa 

desenvolvida por Lemos (2006) mostra os padrões de exclusão social das populações nativas dos 

estados que fazem parte daquela região.  

 

            Figura 3 - Expansão da fronteira agrícola no Cerrado Brasileiro. 

 

                                        Fonte: VIEIRA (2016) 

 

Com a expansão da agricultura intensiva em capital para as áreas de Cerrado no Norte 

e Nordeste (Figura 3), com as atividades agrícolas possuidoras de alta concentração de capital e 

tecnologia, cria-se, com essa expansão, uma descentralização nas áreas Centro-Oeste para o 

Norte e Nordeste.  

O MATOPIBA é considerado como a nova fronteira agrícola brasileira, com 

oportunidades de investimento, condições para atividades agroindustriais, porém desconsidera os 

aspectos sociais, culturais e ambientais. (LIMA et al, 2016) 
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De acordo com o trabalho de Santos (2015), os maiores problemas dos munícipios 

situados no MATOPIBA enaltecem-se, também, no âmbito socioeconômico, em que o nível 

educacional do MATOPIBA se encontra muito distante do nível educacional encontrado nas 

outras regiões de Cerrado, produtoras de grãos, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. No 

MATOPIBA, aproximadamente 38,9% da população dos municípios não sabem ler e escrever 

(SANTOS, 2015). Analisando a situação socioeconômica na região do MATOPIBA, percebe-se 

grande dinâmica econômica, mas que não beneficia a maioria da população, existindo 

desigualdade tanto no campo como no meio urbano (LEMOS, 2006; SANTOS, 2015). Segundo 

Lemos (2012), em seu livro Mapa da Exclusão Social no Brasil: radiografia de um país 

assimetricamente pobre, em que fica criado o Índice de Exclusão Social (IES) ancorado em 

indicadores de privação de renda, de escolaridade e de saneamento, cujos valores estão contidos 

no intervalo aberto de zero a cem por cento (mais perto de cem por cento pior) a situação dos 

estados que fazem parte do MATOPIBA entre 2001 e 2009 pode ser vislumbrada no Quadro 1.  

  

Quadro 1- Evolução do IES nos estados do MATOPIBA, entre 2001 e 2009 e sua variação 

Estados 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Variação 

2001/2009 

Maranhão 44,2 43,2 42,8 41,4 40,7 40,4 38,6 35,7 36,7 -7,5 

Tocantins 38,3 37,5 35,5 34,2 34,4 34,5 33,8 31,8 31,5 -6,8 

Piauí 43,8 44,9 42,3 41,1 41,5 39,8 39,2 37,3 38,6 -5,2 

Bahia 39,4 38 36,6 36,4 36,5 35,5 34,2 34 34,2 -5,2 

       Fonte: LEMOS (2012) 

  

Observa-se que, nos quatro estados, os IES são elevados, embora tenham declinado 

de 2001 a 2009. 

 

3. 2 Desenvolvimento Rural Sustentável 

 

Alcançar o desenvolvimento sustentável é de grande importância, pois, com o uso de 

técnicas adequadas, é possível atingir as necessidades do presente sem prejudicar as necessidades 

das gerações futuras, promovendo o aumento da renda, a melhoria da qualidade de vida e a 

diminuição dos efeitos das produções e do consumo sobre o meio ambiente (ROMEIRO, 2012). 
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Segundo Sachs (1997, citado por LEMOS, 2012), a sustentabilidade do 

desenvolvimento deve ser representada por cinco dimensões (social, econômica, ecológica, 

geográfica e cultural), que podem ser conceituadas, sucintamente, a seguir. 

 

a) Dimensão Social: o desenvolvimento deve ocorrer a partir de um crescimento 

econômico, que assegure uma distribuição de renda justa e acesso aos serviços 

essenciais, sendo capaz de reduzir as desigualdades sociais. 

b) Dimensão Econômica: resultado de ações públicas e privadas, com o objetivo de 

alocar de modo eficiente os recursos naturais renováveis e não renováveis. 

c) Dimensão Ecológica: respeito das atividades econômicas em relação aos 

ecossistemas, poupando a utilização de fontes poluentes de energias e repondo os 

recursos naturais em uma velocidade maior do que sua depredação. 

d) Dimensão Geográfica: observando que a má distribuição espacial dos 

assentamentos urbanos é uma das causadoras dos problemas ambientais. A 

urbanização sem planejamento das cidades causada pelo êxodo rural, decorrente do 

não desenvolvimento rural, é uma das causas de desequilíbrio espacial de 

conglomerados humanos; 

e) Dimensão Cultural: a mais difícil de ser obtida. Os principais meios de 

comunicação em massa, a dependência econômica são fortes opositores da base da 

sustentabilidade.  

 

Segundo Lemos (2012), o projeto Áridas (1995) inclui mais duas dimensões para o 

alcance do desenvolvimento sustentável. 

 

a) Dimensão Técnico-Científica: geração de conhecimento científico que ajude no 

seu avanço e apropriação, capaz de estar acessível a todos. Assim, deveria existir um 

sistema educacional integrado e ativo, viabilizado pelos estados, juntamente com o 

apoio da iniciativa privada, com vistas a difundir conhecimento, mediante a 

instalação de bibliotecas, laboratórios e capacitação de professores de qualidade. 

b) Dimensão Político-Institucional: liberdade das populações de definir sobre o seu 

futuro, devendo existir o empoderamento das pessoas que compõem a sociedade e 
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que serão beneficiadas pelas políticas intervencionistas com o objetivo de alcançar o 

seu desenvolvimento. 

 

A existência de políticas públicas voltadas para a área rural tem reflexo positivo, 

tanto para o aumento da renda como na melhoria da qualidade de vida da população, pois nessas 

zonas rurais brasileiras, principalmente nos estados mais pobres, se observam famílias sem terras 

ou que possuem terras em tamanhos insuficientes para as atividades agrícolas para sua 

subsistência, precariedade nos serviços essenciais, como a educação, o acesso à água potável, 

domicílios com saneamento, segurança alimentar e renda monetária (LEMOS, 2012). 

Assim, sem políticas voltadas para essas áreas, e deixando em total descaso a 

qualidade de vida dessas famílias rurais, o que fatalmente acontecerá é a migração desordenada 

dessas pessoas para locais onde possam viver com menores dificuldades, como as áreas urbanas. 

Enfrentam, porém enfrentando dificuldades quando tentam se inserir no mercado de trabalho, 

pois não possuem a capacitação adequada para as atividades que normalmente são desenvolvidas 

nas áreas urbanas. Assim, elas aumentam o número de desempregados na zona urbana, 

crescendo, então, o número de trabalhadores informais e ocupam as periferias das cidades, 

engrossando os bolsões de pobreza (LEMOS, 2012). 

Como ensina, Lemos (2012, p. 54), 

O desenvolvimento rural sustentável deve ser entendido como um conjunto de ações 

sinérgicas capazes de incrementar a qualidade de vida das populações rurais, ao tempo 

que mantêm intacta a base dos recursos naturais renováveis, ou não renováveis. Estes 

são os fundamentos deste conceito e que precisam ser internalizados para o fomento de 

políticas públicas que fustiguem a sua conquista. Entende-se desenvolvimento rural não 

apenas como estando vinculado ao incremento da produção agrícola, mesmo a familiar. 

Imagina-se um conceito amplo em que a produção de bens vegetais, ou de criação, se 

constitui parte importante do processo, mas não única. Encaminha-se para o 

entendimento do desenvolvimento rural como o acesso democrático aos serviços 

essenciais por parte das famílias que optarem livremente por viver nessas áreas. Serviços 

essenciais a serem providos pelo Estado e que conseguem transformar-se em aditivos 

importantes e definitivos no complemento do acesso às rendas monetárias e não 

monetárias advindas das atividades produtivas agrícolas ou não agrícolas. 

 

É imprescindível obter o desenvolvimento sustentável, contando com a participação 

do Estado, investindo em assistência técnica gratuita, extensão rural, acesso ao crédito rural como 

o PRONAF, e a promoção de novos conhecimentos para aumentar a resiliência perante as 

vulnerabilidades técnicas, sociais e ambientais. 
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De acordo com Buainain et al (2003), destacam-se quatro condicionantes para o 

desenvolvimento rural: incentivar os produtores para investir e produzir; ter disponível recurso 

como terra, água, mão de obra, capital e tecnologia, que melhoram a produtividade da produção; 

ter acesso aos mercados e matérias-primas e instituições que direcionam as decisões dos agentes 

em sua capacidade e disposição para a produção. Tem-se que levar em conta a situação desses 

condicionantes para a aplicação de políticas públicas no desenvolvimento da agricultura familiar 

e a influência desses condicionantes na produção familiar. 

Em relação ao fortalecimento da agricultura familiar é necessária a interação das 

políticas macroeconômicas que melhorem as condições de um conjunto de produtores e não 

somente alguns; políticas que exprimem estratégias de redução da pobreza tanto urbana quanto 

rural, gerando empregos e fortalecendo as economias regionais e o mercado interno; ter políticas 

voltadas para a “emancipação”, em termo de competitividade dos seus beneficiários para entrar 

no mercado; e ter uma massa crítica mínima de agricultores familiares que possam dar o estopim 

para o desenvolvimento local (BUAINAIN et al, 2003). 

Caminhando para o crescente fortalecimento da agricultura, existe em paralelo uma 

preocupação para o alcance da sustentabilidade ambiental das cadeias produtivas. Alcançar uma 

agricultura sustentável mostra a crescente insatisfação do status quo da agricultura moderna. 

Indica o desejo da sociedade de que possuam sistemas produtivos que, ao mesmo tempo, 

conservem os recursos naturais e ensejam produtos mais saudáveis, não comprometendo o 

avanço tecnológico (BEZERRA, 2000). 

 

3. 3 Vulnerabilidade 

 

O conceito de vulnerabilidade é muitas vezes empregado equivocadamente, como 

sinônimo de risco. Embora ambos denotem conceitos diferentes, existe relação entre os dois 

termos. Para melhor clareza e entendimento a respeito do conceito de vulnerabilidade, é 

necessário analisá-lo de modo conjunta com o de risco. Este resulta de algum fator que não é 

dependente da vontade humana, com outro fator resultante da ação direta ou indireta do homem, 

ou seja, a vulnerabilidade. Segundo Cowan, Cowan e Schulz (1996, citados por MESQUITA, 

2016), o risco é condição necessária para se ter vulnerabilidade. 
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De acordo com Lemos (2015), o conceito de vulnerabilidade pode ser a não 

habilidade de um sistema de se opor aos os efeitos de um ambiente desfavorável, expressando 

dificuldade em reagir dentre as diversas dimensões ou a sinergia de fatores, que com forças 

agrupadas no meio ambiente, resultam em desastres, tendo como sinônimos fragilidade e 

inseguridade. 

Diversos são os conceitos do vocábulo vulnerabilidade, podendo ser enumerados: a) 

momento particular da incapacidade de um sistema de se defender de um impacto; b) 

consequência direta de se expor a algum fator de perigo; c) possibilidade de um sistema ter sido 

exposto a um fator externo em associação com algum perigo, como, por exemplo, uma 

comunidade estar em estado de pobreza como consequência. (ALWANG et al,2001; BROOKS, 

2003 citados por LEMOS, 2015) 

Para o Banco Mundial (2000), a condição de pobreza ocorre em razão de: a) não ter 

renda e nem recursos suficientes para as necessidades básicas: alimentos, habitação, saúde e 

educação; b) falta de visibilidade e poder nas instituições estatais e na sociedade; e c) 

vulnerabilidade a choques diversos, juntamente com a falta de capacidade em enfrentá-los. 

Pobreza e vulnerabilidade caminham lado a lado, porém um lugar em estado de 

vulnerabilidade não é uma questão necessária que acarretará condição de pobreza para a 

população vulnerável. Por exemplo, a vulnerabilidade em decorrência de fenômenos naturais 

como vulcões e tsunamis, que afetam de modo distinto várias classes sociais. (PATKINS, 2000 

apud LEMOS, 2015) 

As vulnerabilidades ligadas às atividades econômicas, como no semiárido brasileiro, 

são potencializadas pela instabilidade climática, que por sua vez, é causa e efeito das misérias 

econômicas do semiárido do Nordeste, tem impactos que, sem os devidos cuidados, podem se 

tornar irreversíveis, como é o caso da desertificação (LEMOS, 2015). 

 

3. 4 Expectativas Adaptativas 

 

A hipótese das expectativas adaptativas foi difundida inicialmente por Marc Nerlove 

(1958), que estudou o fenômeno da “teia de aranha” (cobweb), avaliando como os preços dos 

bens agrícolas convergiam para um determinado valor. O modelo teia de aranha foi desenhado 

por meio de sistemas de equações simples e equações em modelos mais sofisticados, em 
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diferenças de primeira ordem. A análise ocorre com suporte no pressuposto de que as 

expectativas se comportam adaptativamente, ou seja, são formadas conforme as variações 

passadas de preço. Foi inicialmente modelada para avaliar as convergências dos preços agrícolas, 

por estes denotam a maior aproximação de bens transacionados em mercados competitivos. 

A seguir são indicadas as hipóteses para que a “teia de aranha” ocorra: a) o produtor 

assume que os preços no período atual irão permanecer e a sua produção não afetará o mercado 

em geral; b) deve existir ao menos um período completo anterior à produção para se realizar o 

planejamento; c) o preço é determinado pela oferta disponível. Tal hipótese de que o produtor, ao 

realizar o planejamento, espera que os preços no período presente permaneçam constantes em 

relação ao passado é o alicerce do pensamento das expectativas adaptativas (BALDUSCO, 2009). 

De igual maneira Arrow e Nerlove (1958) demonstraram a relação entre expectativas 

extrapolativas e o processo de estabilidade de preços. Desde essa perspectiva, eles utilizaram o 

conceito de Hicks (1946) sobre elasticidade das expectativas, assumindo que as expectativas mais 

futuras são representadas por meio de um preço esperado, corrigidas para o nível médio de 

preços, ao contrário de expectativas particulares de preço. 

Milton Friedman (1968) utilizou a metodologia das expectativas adaptativas para 

análise macroeconômica. Estudando a curva de Phillips, Friedman explica que o trabalho de 

Phillips (1958) falha em não se debruçar sobre a diferença entre os níveis de preços reais e 

nominais. O universo em que Phillips desenvolveu sua pesquisa era o de que os agentes 

antecipavam os preços nominais que seriam estáveis, não importando com o que ocorresse com 

os preços atuais e salários. Assim, para Friedman, sempre haverá um trade-off provisório entre 

inflação e desemprego, não existindo o mesmo no longo prazo. Assim, o estudo da expectativa da 

inflação de forma maneira adaptativa em relação à curva de Phillips faz com que ela seja efetiva 

no curto prazo, mas não no longo prazo. (BALDUSCO, 2009). 

 

3. 5 Expectativas Racionais 

 

De acordo com Muth (1961), as expectativas racionais se tornam importante 

elemento teórico utilizado para o desenvolvimento da macroeconomia. Muth (1961) foi o 

primeiro a oferecer a hipótese da expectativa racional, que se baseia em fundamentos 

estabelecidos em processos sistemáticos que geram as variáveis econômicas. Os agentes 
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desfrutando de toda informação disponível, no decorrer do tempo, descobrem acerca de qual 

processo gera que variável, utilizando esse conhecimento para a formação de expectativas sobre 

aquela variável, ou seja, se a expectativa é diferente da solução, ou a teoria está errônea ou o 

agente falha em usar toda a informação disponível (CAMARGOS, 2004). 

A base da teoria das expectativas racionais não se limita apenas ao campo da 

Economia: a) a vida pede para proceder com base em previsões para o período futuro; b) toda 

previsão pode estar sujeita ao erro, sendo apresentada como variável aleatória; c) ninguém 

aprecia realizar previsões erradas; d) as previsões com embasamento científico são melhores do 

que simples palpites; e) os modelos com base científica, para gerar previsões, devem ter 

segurança na veracidade das informações, pois a qualidade das previsões depende da precisão das 

informações disponíveis. (SIMONSEN, 1980). 

Para Simonsen (1980), todas as expectativas, de alguma maneira, são consideradas 

racionais. O feito de a teoria direcionar a algumas fórmulas complicadas não deve impedir a 

realização de previsões, pois tudo o que ocorre se passa de maneira semelhante a qualquer 

definição do comportamento humano. O importante é saber se os agentes tomam decisões com 

base nas previsões de um modelo científico adequado. 

A vantagem da Teoria das Expectativas Racionais é que ela filtra de modo mais 

aguçado para a rejeição de determinadas hipóteses. Associar as expectativas racionais a certo 

modelo leva a determinadas conclusões. Se tais conclusões são verificadas posteriormente como 

erradas, por meio dos fatos, têm-se duas hipóteses; a) o modelo é falho ou b) nem todos acertam 

no modelo (SIMONSEN, 1980; CAMARGOS, 2004). 
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4 METODOLOGIA 

 

Alguns estudiosos brasileiros analisam a dinâmica da cadeia produtiva da soja no País 

e especificamente na região do MATOPIBA, como Coronel et al (2009); Barbosa et al (2014); 

Lemos (2015); Espíndola e Cunha (2015); Cunha et al (2015); Xavier Filho et al (2015); Silva et 

al (2015); Cavalcanti e Guedes (2015); Clemente (2015); Santos (2015); Silva et al (2016); Bolfe 

et al (2016); Cruz et al (2016); Vieira Filho (2016); Buainain et al (2017); Garcia e Vieira Filho 

(2017). Na literatura internacional, destacam-se os recentes estudos realizados por Valdes (2016) 

e Meade et al (2016).  

Este estudo teve como base a bibliografia voltada à área de negócio agrícola 

brasileiro, entendido nas distintas dimensões: agricultura familiar de vários portes e grande 

negócio agrícola, praticado pelas empresas produtoras de soja no MATOPIBA. O trabalho adota 

também contém conceitos como produção sustentável, vulnerabilidade, desenvolvimento 

socioeconômico, desenvolvimento rural sustentável e crescimento econômico.  

Os dados utilizados na pesquisa são secundários, coletados com suporte em 

informações da Produção Agrícola Municipal (PAM), disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e GATS (Sistema de Comércio Agrícola Global do Serviço 

Agrícola Estrangeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América). Os 

valores nominais anuais foram corrigidos para valores de 2016, utilizando o IGP - DI da 

Fundação Getúlio Vargas. O período escolhido para análise foi de 1990 a 2016. As variáveis 

utilizadas na pesquisa estão no Quadro 2. 

Quadro 2- Variáveis utilizadas no estudo 

Variáveis Descrição 

ASOMATit Área colhida de soja no MATOPIBA 

QDSOMATsojatit Produção de soja no MATOPIBA em toneladas 

RESOMATit Rendimento da produção de soja no MATOPIBA (kg.ha-1) 

VPsojaMATOPIBAt 
Valor da produção da soja no MATOPIBA corrigido pelo IGP-

DI de 2016 

Preçot Preço da soja 

ARALMATt, Área agregada colhida das culturas alimentares no MATOPIBA 

RENDBRASIL 
Rendimento de soja dos demais produtores de soja no Brasil 

(kg.ha-1) 

RENDEUA Rendimento de soja nos EUA (kg.ha-1) 

RENDMATOPIBA Rendimento de soja no MATOPIBA (kg.ha-1) 
    Fonte: Dados da pesquisa. 
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4. 1 Formulação teórica para atingir ao primeiro objetivo da pesquisa 

 

Para se alcançar o primeiro objetivo do trabalho sobre a sustentabilidade da produção 

de soja na região do MATOPIBA, no âmbito econômico, a pesquisa estabeleceu o Índice de 

Sustentabilidade (ISUS). O ISUS é uma combinação de indicadores devidamente ponderados, 

sendo que a ponderação sempre deve somar um.  

Para tomar a decisão de como fazer o ISUS houve algumas opções. Uma dessas foi 

estabelecer arbitrariamente que cada indicador tinha o mesmo peso na sua elaboração. Esta 

escolha foi possivelmente descartada porque pode suscitar críticas acerca da magnitude desses 

pesos arbitrários, pois é sempre provável que cada indicador tenha ponderação distinta na 

formatação do índice.  

A segunda opção, utilizada na pesquisa, foi buscar a magnitude desses pesos 

mediante procedimentos determinísticos ou aleatórios. Entre os processos determinísticos, podem 

ser empregados métodos de programação linear. Entre os processos estocásticos, aplicam-se 

métodos de análises de regressão ou análise fatorial. 

Nesta pesquisa, optou-se pelo uso deste último instrumento, pressupondo-se de que as 

variáveis envolvidas são todas aleatórias e que explicam elevada correlação entre si. A somatória 

dos efeitos individuais não é igual ao efeito total, justamente em virtude das correlações, são os 

fundamentos do método de análise fatorial. Optou-se pela decomposição em componentes 

principais (MAROCO, 2003; HAIR et al, 2005; FÁVERO et al, 2009). 

Foi aplicado o método de análise fatorial, utilizando a técnica de decomposição em 

componentes principais, usado para aferir os pesos empregados para estimar o Índice de 

Sustentabilidade (ISUS). A seguir, foram definidas as seguintes variáveis em relação à cultura da 

soja no MATOPIBA: 

 

ASOMATit   = Área em hectare colhida com soja no i-ésimo estado i (i=1,2, 3, 4)) e no período t (t 

= 1990, ..., 2016); 

QDSOMATsojatit = Produção em toneladas de soja no estado i (i=1,2, 3, 4) e no período t (t = 

1990, ..., 2016); 

RESOMATit = Rendimento (kg.ha-1) de soja no estado i (i=1,2, 3, 4) e no período t (t = 1990, ..., 

2016). 
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Sabendo-se que o rendimento é igual à produção dividida pela área, define-se o 

primeiro indicador (RESOMATit) para estabelecer o índice de sustentabilidade: 

 

RESOMATit = QDSOMATsojatit / ASOMATit                                                                                  (1). 

 

Com suporte na Equação 1, aplica-se: 

 

RESOMATit = QDSOMATsojatit /ASOMATit,   quando a ASOMATit ≤ Âi 

RESOMATit = QDSOMATsojatit / Âi, quando a ASOMATit > Âi                                           (2).  

 

Na Equação (2), tem-se que o logaritmo do rendimento da soja varia no tempo como 

decorrência do crescimento (ou queda) da produção no tempo e com o crescimento (ou o 

decréscimo) da área, também no tempo. 

Nesta pesquisa impôs-se que as áreas de soja no MATOPIBA tenham um limite 

superior e que não deve ultrapassar a área com a produção de alimentos (arroz, feijão, mandioca e 

milho). Avaliou-se a seguinte proposição: se for imposto que as áreas cultivadas com soja não 

devam superar aquelas com as lavouras alimentares, os resultados econômicos auferidos 

atualmente com a expansão da soja se mantêm no tempo. Em outras palavras, haveria 

sustentabilidade econômica no cultivo dessas lavouras caso as áreas ficassem “congeladas” em 

um valor máximo, sendo o máximo o seu tamanho médio observado durante o período de análise. 

O ISUS foi constituído com âncora nestes fundamentos. 

Adotando Âi (i =1; 2, ...) como a área média histórica de soja no MATOPIBA de 

1990 a 2016, neste trabalho, foram impostas as seguintes condições, para testar a hipótese de que 

existe sustentabilidade na produção da soja, caso a área cultivada não ultrapasse o valor da sua 

média histórica:  

 

d {log(ASOMATit )}/dt   ≠ 0, se ASOMATit  ≤ Âi; e                                                                      (3). 

 

d {log(ASOMATit )}/dt  = 0 se ASOMATit  > Âi.                                                                          (4). 
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Na formação do segundo indicador áreas corrigidas para soja nos estados do 

MATOPIBA (ARCORit), com base nas imposições propostas nas equações (3) e (4), foi feito da 

seguinte maneira: 

 

ARCORit = (ASOMATit / Âi), nos casos em que ASOMATit ≤ Âi;                                                (5). 

 

ARCORit = (Âi / ASOMATit), quando ASOMATit > Âi.                                                                 (6). 

 

Com esteio nesta simulação, foram “congeladas” as áreas médias de cada estado da 

região do MATOPIBA, no seu valor médio no período sob investigação. Posteriormente, 

simulou-se a produção de soja sem o crescimento da área colhida além da média no período. 

Assim, a simulação realizada neste trabalho estabelece que as produções nas áreas superiores às 

médias dos municípios, que formam a região do MATOPIBA, ocorrem exclusivamente em 

função dos rendimentos. O trabalho avaliou que a produção será sustentável, de um ponto de 

vista econômico, se não for via expansão da fronteira agrícola e/ou adentrando as áreas dos 

agricultores familiares. Como a não expansão da fronteira agrícola implica em não mais haver 

desmatamento, tampouco incorporando áreas dos agricultores familiares, se pode falar em 

sustentabilidade econômica se a produção de soja pudesse avançar mesmo com a área estagnada 

na média histórica. Vale ressaltar que o exercício que se propõe nesta pesquisa é simulado, tendo 

em vista que as produções de soja em cada um dos estados seguiram o seu curso normal 

adentrando novas áreas e naquelas dos agricultores familiares nativos. 

O terceiro indicador (VPsojaMATOPIBAt/PIB) formado pela relação do valor da 

produção da soja no MATOPIBA (VPSOMATt) e o Produto Interno Bruto (PIB) agregado do 

MATOPIBA, em relação ao tempo. Decidiu-se adaptar as seguintes restrições: 

 

VPSOMATt = Preçot . Qt, nos anos em que a ASOMATt ≤ Â;                                                      (7). 

 

VPSOMATt = Preçot . Q
c
t nos anos em que a ASOMATt > Â                                                       (8). 

 

 Define-se a quantidade produzida corrigida (Qc
t) assim: 
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Qc
t = ASOMATit  . RESOMATit, quando ASOMATit ≤ Â                                                                (9). 

 

Qc
t = Ât . RESOMATit, quando ASOMATit > Â                                                                           (10). 

 

Por último, estabeleceu-se o indicador da relação Área da soja e Área das culturas 

alimentares (arroz, feijão, mandioca e milho), com a seguinte restrição: 

 

ASOMATit / ARALMATt, nos casos em que ASOMATit ≤ Â;                                                      (11). 

 

Â (área média da soja) / AREAtALIMENTOS, quando ASOMATit > Â                                                                (12). 

  

Com base nesses indicadores, foram criados: o Índice Parcial de Rendimento 

(IRENDit); o Índice Parcial da Área Corrigida (IARCORit); o Índice da relação valor da produção 

de soja no MATOPIBA e o PIB do Estado (IVEPIBit); e o Índice Parcial da relação Área da soja 

e Área das culturas alimentares (IRAREASit).  

Os índices parciais foram denominados, genericamente, por IYjt (j = 1, 2, 3, 4), para 

respectivamente: IRENDit, IARCORit, IVEPIBit e IRAREASit. Para construir os índices, se 

identifica o valor máximo que ocorreu durante a série estudada do indicador. Atribuiu-se o valor 

100 para o máximo e ajustaram-se os demais valores da série de maneira proporcional, de acordo 

com o que está mostrado na equação (13). 

 

IYjt   =  (Yjt /Ymaximo) .100                                                                                                          (13). 

 

Em razão da maneira como os IYit foram definidos, tendo os seus valores contidos no 

intervalo de zero (0) a cem (100), quanto mais perto de 100, maior será sustentabilidade do 

indicador.  Mais próximo de zero, sem incluir este limite inferior, menor será a sustentabilidade, 

por construção dos índices parciais. O índice de sustentabilidade (ISUS) criado na pesquisa se 

define da seguinte maneira: 

 

ISUSjt = Ʃwjt IYjt                                                                                                                         (14). 
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Na equação 14, tem-se o Índice de Sustentabilidade (ISUSit), obtido pela média 

ponderada dos índices parciais, que devem possuir as características essenciais quando se 

constrói um índice, como simplicidade, acessibilidade e transparência. (BRIGUGLIO, 2003) 

Adotaram-se os pesos (wjt) que foram gerados com base em cada um dos índices 

parciais do ISUS do agregado, que possuem variação de zero a um (Ʃwit = 1), para gerar a 

estimação dos ISUS de cada Estado que compõe a região. A fim de garantir maior robustez no 

sentido de os índices poderem ser comparados entre si, os pesos foram estimados utilizando o 

método de análise fatorial, mediante a técnica de decomposição em componentes principais. O 

ISUS terá amplitude de zero a cem.  

Sendo assim, para verificar a sustentabilidade da produção da soja nos estados que 

compõem o MATOPIBA, estimou-se a evolução do Índice de Sustentabilidade (ISUSit) no 

tempo. O teste de sustentabilidade é dado pela equação que afere a taxa média de crescimento 

anual do ISUS, definida a seguir: 

 

ISUSit = α0+ α1T + €it (T = 0, 1, 2..., 26)                                                                                     (15),    

 

Onde T é o tempo; α0 é o parâmetro linear; α1 é o coeficiente angular que mede a 

derivada de ISUSit em relação ao Tempo (T). Esse coeficiente multiplicado por cem é a taxa 

geométrica de crescimento (TGC) instantânea do ISUS (WOOLDRIDGE, 2011).   

Se a TGC do ISUS for estatisticamente positiva, assume-se que existe 

sustentabilidade na produção de soja no Estado que faz parte do MATOPIBA. Quando a TGC 

indicar valor estatisticamente negativo, pode-se assumir, com a margem de erro associada à TGC, 

que não existe sustentabilidade na produção de soja no i-ésimo Estado do MATOPIBA. Caso a 

TGC não seja estatisticamente diferente de zero, pode-se afirmar que a produção de soja no 

Estado que compõe o MATOPIBA é estagnada no tempo. Assim, em duas situações, se poderá 

dizer que não há sustentabilidade na evolução da produção de soja no i-ésimo Estado do 

MATOPIBA, sob as condições impostas neste estudo: se a TGC for nula ou se for negativa. 

 

4. 2 Discussão sobre o Método de Decomposição em Componentes Principais no que se 

aplica ao estudo 
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Incorporada à análise fatorial, a análise de componentes principais é utilizada para 

transformar um grande número de variáveis correlacionadas em um grupo menor, a fim de 

reduzir o número de fatores necessários para explicar o máximo possível a variância representada 

pelas variáveis originais. O objetivo da análise de componentes principais é encontrar um meio 

de resumir as informações encontradas no grupo das variáveis originais em um grupo menor de 

variáveis, conhecidas como fatores ou componentes principais, alcançando uma perda mínima 

das informações no processo. (HAIR et al, 2005; MAROCO, 2003) 

A ideia de variáveis originais são correlacionadas e que podem ser representadas por 

combinações lineares, tem-se matematicamente a matriz das variáveis X1, X2, ..., Xp. 

O objetivo é encontrar p combinações lineares destas variáveis:  

 

ξ1 = 11X1 +  12X2 + : : : +  1pXp 

 

ξ2 = 21X1 +  22X2 + : : : +  2pXp 

... 

ξp = p1X1 +  p2X2 + : : : +  ppXp 

 

sendo: 

Xj = variáveis originais; 

ξi = combinações lineares = componentes principais; 

ij = peso da variável j na componente principal i. 

 

Os pesos ij são estimados, de modo a atender: a) a ordem dos componentes principais 

é importante, sendo que a primeira componente principal explica a variância nas variáveis 

originais, em uma maior proporção [Var (ξ1) > Var (ξ2) ¸ : : : ¸ > Var (ξp)]; b) A segunda 

componente principal explica, de forma independente e em maior proporção, a variância que não 

foi explicada pela primeira componente principal e assim, sucessivamente. [Matematicamente, 

tem-se: i1 j1 + i2 j2 +… + ip jp = 0 (i ≠ j; i = 1, ..., p; j = 1, ..., p)]; c) a fim de manter constante 

a variância total, a escala das novas componentes são fixas. [Matematicamente, tem-se: 2
i1 + 2

i2 

+ ... + 2
ip = 1 (i = 1, ..., p) (MAROCO, 2003). 
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Ao realizar uma análise de decomposição em componentes principais, é importante 

ter conhecimento dos passos dessa técnica estatística, como padronizar as variáveis (quando 

necessário) para contornar problemas de unidades de medida, e para que elas tenham o mesmo 

peso na análise, pois variáveis com maior variância recebem maior peso, dominando os 

componentes principais. Realizar o cálculo da matriz de covariâncias ou de correlações, sendo 

que nas variáveis padronizadas o cálculo da matriz de covariâncias é a própria matriz de 

correlações. E obter os autovalores (1, 2,..., p) que são os pesos e seus correspondentes, os 

autovetores (1,  2, ..., p) que são os coeficientes dos componentes principais. 

Resumidamente, a decomposição em componentes principais fornece os autovetores 

(componentes ou fatores) e são numericamente iguais ao número de variáveis; os autovalores (ou 

raízes latentes) são as cargas fatoriais que representam a variância explicada pelo componente ou 

fator; matriz de covariância que é a variância comum para cada par de variáveis; e a matriz de 

cargas que explique a correlação das variáveis originais com o fator gerado no processo.  

Para determinar o número de fatores na análise fatorial, tem-se o critério de Kaiser ou 

critério da raiz latente, que trabalha com variáveis padronizadas, válido quando a extração de 

fatores feita por meio da matriz de correlação e onde os fatores com autovalores maiores que 1 

serão selecionados.  

O critério até aqui mostrado é apenas uma das maneiras de determinar o número de 

fatores, existindo também Critério a priori, o Critério da porcentagem da variância explicada e o 

Critério do gráfico Scree ou gráfico de declive (MAROCO, 2003; HAIR et al, 2005; FÁVERO, 

2009). 

Além disso, para verificar a possibilidade em aplicar a análise fatorial, é necessário 

aplicar a Medida de Adequação da Amostra Kaiser – Meyer – Olkin (KMO), índice que verifica 

se os dados se hierarquizam à análise fatorial (Quadro 3), e aplicar o Teste de Esfericidade de 

Bartlett, que, por sua vez, examina se as variáveis estão correlacionadas. 

Quadro 3- Limites da Estatística KMO e sua aplicação em análise fatorial 

com decomposição em componentes principais (Continua) 

Valores para KMO Adequação para Análise Fatorial 

1 - 0,9 Muito boa 

0,8 - 0,9 Boa 

0,7 - 0,8 Média 

0,6 - 0,7 Razoável 
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                       Fonte:  FÁVERO (2009) 

 

Por fim, a análise fatorial fornece três pressupostos a serem validados: Normalidade, 

Linearidade e Correlação significativa entre as variáveis. A análise da Normalidade para verificar 

se as variáveis têm distribuição normal com média zero e variância constante, pode ser feita pelo 

Teste de Kolmogorov–Smirnov, Teste Jarque-Bera ou Teste Shapiro-Wilks. Para a análise de 

Correlação pode-se verificar o resultado do Coeficiente de Pearson para cada par de variáveis, 

recebendo confirmação de correlação a relação que apresentar nível de significância de 5%. E a 

Linearidade é uma dedução contida nas análises multivariadas (HAIR et al, 2005). 

 

4. 3 Formulação metodológica para os objetivos B e C 

 

Para atingir os objetivos do trabalho sobre a expectativa de competição da produção 

da soja no MATOPIBA vis-à-vis a produção agregada da soja nos demais estados brasileiros 

produtores de soja e, da mesma forma, quanto à produção dos Estados Unidos. Foi aplicada a 

metodologia de previsão Box e Jenkins e, em seguida, aplicou-se regressão simples em relação ao 

tempo, utilizando o método de Mínimo Quadrados Ordinários (MQO), para obter a Taxa 

Geométrica de Crescimento (TGC) instantânea sobre a relação rendimento da soja no 

MATOPIBA e rendimento da soja no Brasil, e, de modo igual, em relação aos Estados Unidos.  

Neste trabalho, foi atribuída a ideia de que os produtores da região do MATOPIBA 

formam a sua expectativa com base em dados disponibilizados no passado, dando maior destaque 

para os indicadores mais atuais. Deste modo, o modelo teórico tentou compreender os choques no 

agronegócio da soja, e, então, os agentes tomadores de decisão podem se planejar sobre o quanto 

devem ofertar, dadas as estimativas previstas no modelo. Foram utilizados os procedimentos de 

Box-Jenkins (1976) para análises de séries temporais. 

Para a formatação das expectativas da capacidade competitiva da produção de soja, 

partiu-se da seguinte concepção teórica: 

 

Quadro 3- Limites da Estatística KMO e sua aplicação em análise 

fatorial com decomposição em componentes principais (Conclusão) 

Valores para KMO Adequação para Análise Fatorial 

0,5 - 0,6 Má 

< 0,5 Inaceitável 
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REt = QDt / At
                                                                                                                              (16). 

 

EXPECTMATOPIBA/BRASILt = REtSOJAMATOPIBAt
 / REtSOJABRASILt                                                    (17). 

 

EXPECTMATOPIBA/EUAt = REtSOJAMATOPIBAt
 / REtSOJAEUAt                                                            (18). 

  

QDt = Quantidade produzida, em toneladas de soja no MATOPIBA no ano “t” (t = 1, 2, ...); 

ARt = Área colhida, em hectares de soja no MATOPIBA no ano “t”;  

REt = Rendimento, ou produtividade, da cultura da soja em Kg/hectare no ano “t”. 

EXPECT(MATOPIBA/BRASILt) = Expectativa de competição da relação do rendimento da soja na 

região do MATOPIBA (RENDMatopiba) em relação ao rendimento da soja nos demais estados 

brasileiros (RENDBrasil); 

EXPECT(MATOPIBA/EUAt) = Expectativa de competição da relação do rendimento da soja na 

região do MATOPIBA (RENDMatopiba) com o rendimento da soja nos Estados Unidos 

(RENDEUA). 

A Teoria das Expectativas afirma que o valor atual destas variáveis diferirá do seu 

valor esperado E(EXPECT(MATOPIBA/BRASILt)) e E(EXPECT(MATOPIBA/EUAt)) se houver choques de 

informações causados por situações imprevistas no tempo em que  se formaram as expectativas. 

EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) = E (EXPECT (MATOPIBA/BRASILt)) + ξt                                              (19). 

 

EXPECT (MATOPIBA/EUAt) = E (EXPECT (MATOPIBA/EUAt)) + ξt                                                                                 (20). 

  

Sendo ξt os choques ou erros aleatórios.  

Pode-se reescrever (19) e (20) do seguinte modo: 

 

E(EXPECT(MATOPIBA/BRASILt)) = EXPECT(MATOPIBA/BRASILt) - ξt                                                  (21). 

 

E(EXPECT(MATOPIBA/EUAt)) = EXPECT(MATOPIBA/EUAt) - ξt                                                           (22). 

 

Para formar expectativas das variáveis aleatórias os agentes econômicos se baseiam 

nas suas informações passadas, podendo-se desenhar a seguinte estrutura de previsões: 
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EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) = λ0 + λ1 EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) (t-1) + λ2 EXPECT 

(MATOPIBA/BRASILt) (t-2) + ... + λp EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) (t-p) + μt .                                                                (23). 

 

EXPECT (MATOPIBA/EUAt) = λ0 + λ1 EXPECT (MATOPIBA/EUAt) (t-1) + λ2 EXPECT (MATOPIBA/EUAt) (t-2) + 

... + λp EXPECT (MATOPIBA/EUAt) (t-p) + μt .                                                                                                                               (24). 

 

A estrutura mostrada nas equações (23) e (24) é chamada de modelo autorregressivo 

de ordem P ou AR (P). 

Aplicando o logaritmo aos termos das equações (23) e (24), tem-se: 

 

Ln EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) = λ0 + λ1 ln EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) (t-1) + λ2 ln EXPECT 

(MATOPIBA/BRASILt) (t-2) + ... + λp EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) (t-p) + μt .                                                                 (25). 

Ln EXPECT (MATOPIBA/EUAt) = λ0 + λ1 ln EXPECT (MATOPIBA/EUAt) (t-1) + λ2 ln EXPECT 

(MATOPIBA/EUAt) (t-2) + ... + λp EXPECT (MATOPIBA/EUAt) (t-p) + μt .                                                                              (26). 

 

Substituindo as equações (25) e (26) nas equações (21) e (22), respectivamente, se 

chegou ao valor esperado de EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) e da EXPECT (MATOPIBA/EUAt): 

E (ln EXPECT (MATOPIBA/BRASILt)) = λ0 + λ1 ln EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) (t-1) + λ2 ln EXPECT 

(MATOPIBA/BRASILt) (t-2) + ... + λp ln EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) (t-p) + (μt - ξt)                                (27). 

 

E(ln EXPECT (MATOPIBA/EUAt)) = λ0 + λ1 ln EXPECT (MATOPIBA/EUAt) (t-1) + λ2 ln EXPECT 

(MATOPIBA/EUAt) (t-2) + ... + λp ln EXPECT (MATOPIBA/EUAt) (t-p) + (μt - ξt)                                         (28). 

 

A formação de expectativas para as variáveis EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) e EXPECT 

(MATOPIBA/EUAt) no período “t” está relacionada com o que aconteceu com estas variáveis em 

períodos anteriores.  A Teoria das Expectativas estipula que os agentes atribuem maiores pesos 

para as suas decisões atuais, com base nas informações mais recentes. Quando isso acontece com 

suporte no período imediatamente anterior, pode-se representar o valor esperado de EXPECT 

(MATOPIBA/BRASILt) e EXPECT (MATOPIBA/EUAt) pelas equações a seguir: 
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E(EXPECT (MATOPIBA/BRASILt)) = λ0+ λ1 EXPECT (MATOPIBA/BRASILt) (t-1) + θt                                            (29).                                                                    

 

E(EXPECT (MATOPIBA/EUAt)) = λ0+ λ1 EXPECT (MATOPIBA/EUAt) (t-1) + θt                                                        (30).  

Para λ< │1│.  O termo de erro aleatório θt = (μt - ξt) incorpora outras informações não 

consideradas na formação do valor esperado das variáveis em foco. 

As estimativas dos parâmetros das equações (27) e (28) aconteceram em duas etapas. 

Na primeira, se ajustaram as formas mais adequadas, de um ponto de vista estatístico, de 

formação das expectativas. Para tanto, foram usadas as formulações propostas por Box e Jenkins 

(1976).  

Tendo sido alcançados os melhores ajustamentos, foram gerados os valores esperados 

de cada variável. Esses valores esperados é que fazem parte das equações (27) e (28). 

Nas equações (27) e (28), foram adotadas as concepções de expectativas adaptativas e 

de expectativas racionais (aquela que melhor se ajustou aos dados disponíveis), para verificar o 

melhor ajustamento. Assim, o valor esperado para uma variável no período “t” é uma média 

ponderada dos valores observados nos períodos imediatamente anteriores, de acordo com as 

teorias das expectativas adaptativas; lembrando-se que os agentes adotam pesos maiores para as 

informações mais próxima ao período presente e pesos menores para as observações mais 

distantes. 

Nesta pesquisa, as expectativas adaptativas de cada uma das variáveis são assim 

especificadas: 

 

E {ln (Yt)} = α0 + α1ln (Yt-1) + α2ln (Yt-2) + …+ νt                                                                    (31). 

 

Em relação ao valor esperado para o período (t+1) ligado a uma variável Xt, de 

acordo com as expectativas racionais, tem-se a seguinte expressão: 

 

X 
(t+1) = θ0 + θ1X (t-1) +θ2X (t-2) + .... + μ (t+1)                                                                                                                        (32). 

Os parâmetros dessa equação foram ajustados utilizando-se o Modelo Linear 

Clássico. Por esta razão, sob as hipóteses desse modelo, se utiliza a técnica dos Mínimos 

Quadrados Ordinários para estimar os parâmetros dessa equação. 



41 

 

Foram adotados os procedimentos recomendáveis para tornar a série estacionária e 

realizar o processo de modelagem, que consiste na identificação das características básicas 

(estacionariedade, ordem, estimativas dos valores iniciais dos parâmetros), na estimação dos 

parâmetros pelo método de máxima verossimilhança e a validação do modelo realizada pela 

análise de resíduos, denominado de Teste de Ljung-Box (ou Box-Pierce). 

Finalmente, estimam-se as Taxas Geométricas de Crescimento da competitividade da 

relação rendimento da produção da soja na região do MATOPIBA, nos demais estados brasileiros 

e nos Estados Unidos, de 1990 a 2016. Para tanto, se utilizou o modelo de regressão log-linear a 

seguir: 

 

LogY = α0 + ϱT + €                                                                                                                   (33). 

 

Na equação (33), a variável Log Y refere-se ao logaritmo em base neperiana do valor 

expectativa de competição da relação do rendimento da soja na região do MATOPIBA 

(RENDMatopiba) com o rendimento da soja nos demais estados brasileiros (RENDBrasil); e o valor 

expectativa de competição da relação do rendimento da soja na região do MATOPIBA 

(RENDMatopiba) com o rendimento da soja nos Estados Unidos (RENDEUA), país líder na produção 

mundial do grão. T (T = 0, 1, 2...) é o tempo. O coeficiente α0 é o parâmetro log-linear, e ϱ é o 

parâmetro angular que, multiplicado por cem, será a estimativa da taxa geométrica de 

crescimento (TGC) instantânea da relação da variável Y.  A variável € se constitui no termo de 

erro aleatório que, por hipótese, atendeu aos pressupostos do modelo linear clássico. 

 

Log (RENDMatopiba / RENDBrasil) = α0 + ϱT + €                                                                         (34). 

 

Log (RENDMatopiba / RENDEUA) = α0 + ϱT + €                                                                        (35). 

 

Haja vista as equações (34) e (35), que especificam o modelo que estimou a 

competitividade da região do MATOPIBA em níveis nacional e internacional, tem-se que o ϱ, 

parâmetro angular, quando apresentar valor maior do que zero, significará ganho de 

competitividade. E quando o parâmetro angular exibir menor do que zero indicará perda de 

competitividade da região do MATOPIBA, dos anos de 1990 a 2016. 
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4. 4 Descrição sucinta do Modelo de Box e Jenkins no que se aplica à pesquisa. 

 

O modelo Box e Jenkins, também conhecido por ARIMA (Auto Regressive 

Integrated Moving Averages), permite um estudo de séries temporais que contribui para captar 

previsões e valores futuros, considerando a autocorrelação dos valores em série, em acordo com 

os valores passados e também em choques ocorridos no presente e no passado. 

A análise desenvolvida por Box e Jenkins afirma que, embora os valores no tempo 

(xt) denotem correlação serial, cada valor pode ser responsável por gerar uma sequência de 

choques (at), que são aleatórios, com média zero e variância constante. A sequência de choques 

aleatórios de at é chamada de “ruído branco” (White noise) cuja representação é RB (0, σ²) e não 

expressa correlação serial (FISCHER, 1982; WERNER et al, 2003). 

A fundamentação teórica do modelo de Box e Jenkins para gerar uma classificação 

generalizada para modelos que representem o processo estocástico está firmada no Teorema da 

Decomposição, de Wold (1938), especificamente para séries estacionárias. Segundo Gujarati e 

Porter (2011), pode-se considerar que um processo é estocástico estacionário se apresentar média 

e variância constantes ao longo do período analisado e explicitar covariância entre dois períodos, 

dependente das suas defasagens. 

Segundo o Teorema de Wold (1938), todo processo estocástico estacionário advém 

de um modelo linear de média móvel, representada a seguir pela equação 36. 

 

Xt = µ + at + Ψ1 at-1 + Ψ2 at-2 + Ψ3 at-3+ ….                                                                                   (36), 

 

onde:  

Ψ1, µ e j= 1, 2, 3….são parâmetros. 

Xt é a observação no período “t” 

a(t –i) é o ruído branco no período “t” (i = 0, 1, ..., t) 

Ψj forma uma série convergente para que xt seja estável. 

 

Notação simplificada do modelo linear: 

Xt = µ + ∑ 𝛹∞
𝑗=1 j at-j + at 
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Xt - µ = ∑ 𝛹∞
𝑗=1 j at-j + at 

ẋt = Xt  - µ = Ψ(B) at                                                                                                                      (37)  

 

Onde:  

Ψ (B) = 1 + Ψ1 B + Ψ2 B² + Ψ3 B³ + Ψ4 B4 + ... é denominado operador linear ou filtro do 

sistema. 

De acordo com a equação (37), tem-se que o modelo de filtro linear possui 

características, que sob circunstâncias determinadas, é denominado de autorregressivo. Na 

equação 37 o xt representa uma soma ponderada dos valores passados mais um choque aleatório. 

Então, de modo simplificado, se pode chegar à equação linear formada pela soma 

ponderada dos valores passados mais um choque aleatório, utilizando o operador “B”. 

 

Xt = ∑ 𝜋∞
𝑗=1 j xt-j + δ + at 

Xt - ∑ 𝜋∞
𝑗=1 j xt-j = δ + at 

π (B) xt = δ + at 

 

Para desenvolver o processo, a ideia de Box e Jenkins de modelo contenha um 

número mínimo de parâmetros (princípio da parcimônia) e, assim, permita uma aproximação do 

modelo linear de decomposição de Wold (FISCHER, 1982). 

Box e Jenkins decidiram trabalhar, admitindo que os dados são gerados por processos 

lineares nas formas de equação média móvel (ẋt = Xt - µ = Ψ(B) at) designado média móvel de 

ordem Q, MA(Q); , de equação autorregressiva (Xt = π 1 Xt-1 + π 2 Xt-2 + π 3 Xt-3 + ... + δ + at), 

designado de autorregressivo de ordem P ou AR(P); ou por outro grupo de processos mistos, 

definido por modelo ARMA (P,Q) (auto regressive-moving average), pois observou a dualidade 

existente entre os processos de média móvel e autorregressivo. 

Incluir os dois processos no modelo se dá porque em muitos casos as características 

do fenômeno estocástico não permitem descrevê-lo satisfatoriamente por meio de um processo 

apenas autorregressivo ou apenas média móvel. 

Esse processo misto no modelo tem o objetivo de aumentar a capacidade de ação para 

processos não estacionários homogêneos. Esse aumento se dá com a inclusão de um operador que 

é capaz de transformar procedimentos evolutivos homogêneos com ordem “d” em estacionários. 
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O grupo de modelos não estacionários que usam as concepções desenvolvidas no modelo 

ARMA, somados de um operador que transforma procedimentos evolutivos homogêneos em 

estacionários, é definido como modelo ARIMA (P, D, Q) (autoregressive integrated moving 

average). 

Resumidamente, o modelo de Box e Jenkins exprime a seguinte proposta: enquanto o 

Teorema da Decomposição, de Wold, especificado na Figura 4, diz que o processo de ruído 

branco é modificado na observação xt, por meio de um filtro linear, a metodologia de Box e 

Jenkins, especificada na Figura 5, diz que o processo de filtragem do ruído branco pode ser 

dividido em três partes: filtragem “média móvel, onde o ruído branco é modificado para et; 

filtragem “auto regressivo estacionário" modificando et  em wt; e filtragem “somatório” 

modificando wt em xt, caso a série não seja estacionária (FISCHER,1982; BUENO, 2011; 

MORETTIN et al, 2006). 

 

Figura 4 - Modelo de filtro linear para séries temporais

 

                                  Fonte: FISCHER (1982). 

 

 

Figura 5 - Processo ARIMA para séries temporais

 

Fonte: FISCHER (1982). 

 

4. 4. 1 Modelo Média Móvel [MA (Q) ] 
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Com base no Teorema de Decomposição de Wold, por meio do processo linear, 

assume-se que as primeiras ponderações “Q” denotou valores diferentes de zero. Esta modelagem 

é definida de processo de média móvel de ordem “Q”, também chamado de MA (Q).  

ẋt = at - θ1 at-1 – θ2 at-2 - … - θq at-q 

= (1 - θ1B – θ2 B - … - θqB
q) at 

= θ (B) at 

Assim, cada observação da série resulta de uma média ponderada do tempo presente e 

“Q” valores do tempo passado de um processo de ruído branco, do tipo:  

 

ẋt = at - ∑ θj at − j𝑛
𝑗=1  

 

4. 4. 2 Modelo Autorregressivo [AR (P) ] 

 

De igual modo que o processo de média móvel (MA), considera-se que as primeiras 

ponderações “P” sejam diferentes de zero. Sendo assim, xt é resultado da média ponderada das 

“P” primeiras observações próximas no tempo passado da variável, somado a um choque 

aleatório do período presente at. 

 

Xt = ø1 xt-1 + ø2 xt-2 + ø3 xt-3 + ... + øp xt-p + δ + at 

 

4. 4. 3 Modelo Autorregressivo – Média Móvel [ARMA (P,Q) ] 

 

Esse processo misto, formado pela junção do ajustamento autorregressivo (AR) e o 

de média móvel (MA), se dá quando o processo estocástico estacionário denota características 

que não permitem descrevê-lo por meio do princípio da parcimônia de um processo apenas 

autorregressivo, ou apenas média móvel, pois exprime característica dos dois processos. 

Xt = ø1 xt-1 + ... + øp xt-p + δ + at - ø1 at-1 - … - øq at-q 

ou  

ø (B) xt = δ + ø (B) at 

 

4. 4. 4 Modelo Autorregressivo Integrado – Média Móvel [ARIMA (P, D, Q) ] 
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Considera-se um processo estocástico não estacionário, em que a sua não 

estacionariedade é homogênea, isto é, passível de transformar em série estacionária, por meio do 

operador diferença. Este processo não estacionário homogêneo, caracterizado pela transformação 

da série em estacionária e, em seguida, pelo uso do processo misto auto regressivo - média móvel 

ou também chamado de ARIMA (p, d, q). 

 

ø (B)▼ d ẋt = θ (B) at 

 

É determinada uma série não estacionária homogênea de ordem “D”, em que “D” 

representa raízes da equação característica ø (B) = 0 e recaem sobre o limite do círculo unitário e 

as restantes fora dele. Em suma, D é o número das diferenças de defasagens a que uma variável 

aleatória em série temporal não estacionária precisa ser submetida para se tornar estacionária. 

 

4. 4. 5 Processo de Modelagem: Identificação, Estimação dos Parâmetros e Validação do Modelo 

 

Primeiramente, é necessária a identificação das características básicas da série, como: 

a) se o processo gerado é estacionário ou não estacionário; b) existência ou não das componentes 

sazonal e tendencial, que identifica a ordem do modelo; c) identifica as estimativas dos valores 

iniciais dos parâmetros. 

Após a identificação, a segunda etapa é a estimação dos parâmetros do modelo, por 

meio do método de máxima verossimilhança. A escolha desse método se dá em razão dos 

parâmetros autorregressivos serem lineares, fazendo com que o método de mínimos quadrados 

ordinários (MQO) e os parâmetros de média móvel não denotem parâmetros lineares 

(WOOLDRIDGE, 2011). 

Por fim, tem-se a validação do modelo que ajusta os dados observados na vida real. 

Esta validação é feita mediante análise de resíduos, pois testa se de fato os resíduos formam um 

processo de ruído branco, com o objetivo de testar se os resíduos não estão correlacionados entre 

si. O teste de independência dos resíduos é denominado de Teste de Ljung-Box (ou Box-Pierce). 

(FISCHER,1982; BUENO, 2011; MORETTIN et al, 2006) 
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4. 5 Formulação metodológica para chegar ao objetivo D 

 

Para alcançar o objetivo referente à análise do avanço das áreas cultivadas sobre as 

áreas das principais lavouras alimentares da agricultura familiar (arroz, feijão, mandioca e milho), 

utilizou-se do procedimento descrito a seguir.  

As áreas, produções e os rendimentos de arroz, feijão, mandioca e milho foram 

analisados de maneira agregada. Também foram calculados os valores mínimos, máximos, as 

médias e o coeficiente de variação (CV) da área das culturas alimentares agregada, da área da 

soja e da relação em porcentagem das duas áreas anteriores.  

Para aferir os impactos de cada um dos componentes do valor bruto da produção 

(VBP), corrigido para 2016 desde o surgimento da soja, na realidade da produção agrícola do 

MATOPIBA, utilizou-se o modelo Shift-share modificado por Lemos (1995) e Lemos (2015) que 

parte da seguinte identidade: 

 

VBP(Yi) = PRE(Yi). REN(Yi). ARE(Yi)                                                                                 (38). 

 

Em que VBP(Yi) é o valor corrigido da produção anual da cultura Yi (arroz, feijão, 

mandioca e milho); PRE(Yi) é o preço médio anual por kg da cultura Yi corrigido para 2016; 

REN(Y) é o rendimento anual da cultura Y; e ARE(Yi) é a área anual colhida da cultura Yi. 

Multiplicando e dividindo a equação (38) pela área da soja (ARESO), a fim de obter a área de 

substituição das culturas alimentares pela soja, tem-se:  

 

VBP(Yi) = PRE(Yi). (ARE(Yi)/AREASO). REN(Yi). AREASO                                                (39). 

 

Aplicando o logaritmo em todas as variáveis da equação (39) e derivando em relação 

ao tempo, foram obtidas as Taxas Geométricas de Crescimento (TGC), que aferem os 

incrementos (decréscimos) médios anuais de cada indicador.  

 

d{ Log(VBPY)} /dT = d{ log(PREY)} /dT + d{ log (AREY/AREAsoja)} /dT + d{ log (RENY)} 

/dT + d{ log (AREAsoja)} /dt                                                                                                      (40). 
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Assim, a TGC do valor bruto da produção corrigido da cultura Yi é a soma do efeito 

preço de Yi (EFEPREYi), do efeito rendimento de Yi (EFERENYi), do efeito área de Yi em 

relação à área colhida da soja (EFEAREYi), e do efeito expansão área da soja (EFEAREASO). A 

soma desses efeitos resultará na TGC do VBP da cultura Y. Portanto, a equação (41) é uma 

identidade, tal como demonstrado por Lemos (1995) e Lemos (2015). Assim,  

   

TGC (VBPY) = EFEPREY + EFERENY + EFEAREY + EFEAREAsoja                                  (41). 

 

 As TGC’s foram estimadas por via do modelo linear clássico, pela equação (42), em 

que o coeficiente β0 é o parâmetro log-linear e β1 é o parâmetro angular, que multiplicado por 

cem será a estimativa da taxa geométrica de crescimento (TGC) da variável Y; T é o tempo (T = 

0, 1, 2, 3, ..., n); A variável € se constitui no termo de erro aleatório que, por hipótese, atende aos 

pressupostos do modelo linear clássico.  

 

Log Y = β0 + β1T + €                                                                                                                  (42). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo foi dividido em seções para mostrar, de modo organizado, os resultados, 

de acordo com a sequência dos objetivos propostos pela pesquisa, os quais servirão de base para 

aferir a sustentabilidade da produção da soja no Brasil e, posteriormente, analisar a expectativa de 

competição da soja na região do MATOPIBA em relação aos EUA e demais estados produtores 

de soja no Brasil, e analisar, também a situação de substituição de lavouras alimentares para a 

produção de soja no MATOPIBA, com base no conjunto de informações examinadas no trabalho. 

 

5. 1 Sustentabilidade da produção de soja 

 

Nesta seção serão exprimem-se as estimativas dos quatro índices parciais: Índice 

Parcial de Rendimento (IRENDit); o Índice Parcial da Área Corrigida (IARCORit); o Índice 

Parcial da relação do valor da produção da soja e o PIB da região analisada (IVEPIBit); e o Índice 

Parcial da relação que foram utilizados na elaboração do que está sendo chamado nesta pesquisa 

de Índice de Sustentabilidade na região do MATOPIBA.  

 

5. 1. 2 Resultados da análise fatorial 

 

Para a realização da análise fatorial (AF), foi necessário fazer alguns testes para 

verificar se ela se aplica à disponibilidade de dados da pesquisa. Os testes para verificar os 

pressupostos de normalidade, linearidade e análise da matriz de correlações denotam valores 

significativos, mostrando que a técnica é favorável para AF. 

Os resultados dos Testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e Esfericidade de Bartlett do 

ISUS mostrando os dados dos estados que formam a região do MATOPIBA e, em seguida, da 

região de estudo agregada, se encontram no Apêndice A. 

É importante ressaltar que, para a interpretação dos dados, os valores do teste de 

KMO variam de 0 a 1 e, quanto mais próximo de 1 (um) esse valor, mais forte é a relação entre as 

variáveis e os fatores. Quando o KMO exprime valor menor do que 0,5, indica que os fatores 

encontrados na análise fatorial não conseguem descrever satisfatoriamente as variações nos dados 

originais (FÁVERO, 2009). 
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No caso em estudo, os resultados dos testes KMO indicaram que a AF seria uma 

técnica adequada para descrever às variações dos dados originais, sendo os resultados obtidos 

para cada Estado e região agregada: Maranhão (0,646), Tocantins (0,550), Piauí (0,595), Bahia 

(0,624) e MATOPIBA (0,521).  

A significância dos testes de esfericidade de Bartlett (p-value = 0,000) de todas as 

análises para os Estados e região agregada direcionou a rejeição da hipótese de que a matriz de 

correlações é uma identidade, ou seja, não existem correlações significativas entre as variáveis 

que fazem parte das diagonais secundárias da matriz de correlação. Sendo assim, o resultado do 

teste apontou a existência de correlação entre as variáveis, e a AF pode ser adotada. 

 

5. 1. 3 Extração e rotação dos fatores 

 

As cargas fatoriais correspondem à correlação entre a variável e o respectivo fator, 

determinando o quanto a variância total da variável é explicada pelo fator. O somatório das 

cargas fatoriais elevado ao quadrado de cada fator na variável é chamado de comunalidade que, 

por sua vez, determina o valor percentual da variação de uma variável que é explicada por todos 

os fatores. Comunalidades mais próximas de um (1) indicam que menor será a perda de 

informação em relação à variável (FÁVERO et al.,2009). 

Com a rotação dos fatores foram gerados os componentes, escores e comunalidades 

(Tabela 1). Analisando o estudo em foco, a maioria das variáveis exprimem comunalidades acima 

de 0,5, isto é, mais de 50% da variância de cada variável foram explicadas pelos pesos fatoriais 

atribuídos à variável imputada. As comunalidades foram favoráveis, exceto a do Índice Parcial de 

Área Corrigida no Estado da Bahia, que afrontou comunalidades de 0,284. Na Tabela 1 estão as 

sínteses dos resultados para todos os estados que fazem parte do MATOPIBA. 

 

Tabela 1 - Componentes (cargas fatoriais), escores e comunalidades. (Continua) 

Resultados parciais   

Maranhão 

Índices Componentes Escores Comunalidades Peso 

IRENDit 0,885 0,279 0,784 0,25 

IARCORit 0,727 0,229 0,529 0,21 

IVEPIBit 0,965 0,304 0,931 0,27 
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Tabela 1 - Componentes (cargas fatoriais), escores e comunalidades. (Conclusão) 

 

 IRAREASit 0,963 0,304 0,926 0,27 

 KMO = 0,646 Variância explicada = 79,254 
 

Tocantins 

 Índices Componentes Escores Comunalidades Peso 

 IRENDit 0,821 0,272 0,674 0,24 

 IARCORit 0,735 0,244 0,54 0,21 

 IVEPIBit 0,943 0,313 0,889 0,27 

 IRAREASit 0,955 0,317 0,912 0,28 

 KMO = 0,550 Variância explicada = 75,378   

Piauí 

 Índices Componentes Escores Comunalidades Peso 

 IRENDit 0,748 0,259 0,986 0,22 

 IARCORit 0,838 0,291 0,976 0,25 

 IVEPIBit 0,918 0,319 0,979 0,27 

 IRAREASit 0,882 0,306 0,972 0,26 

 KMO = 0,595 Variância explicada = 72,070   

Bahia 

 Índices Componentes Escores Comunalidades Peso 

 IRENDit 0,867 0,317 0,751 0,6 

 IARCORit 0,533 0,195 0,284 0,37 

 IVEPIBit 0,938 0,343 0,88 0,66 

 IRAREASit -0,906 -0,331 0,821 -0,63 

 KMO = 0,624 Variância explicada = 68,388   

MATOPIBA 

 Índices Componentes Escores Comunalidades Peso 

 IRENDit 0,803 0,275 0,644 0,24 

 IARCORit 0,715 0,245 0,511 0,21 

 IVEPIBit 0,937 0,321 0,878 0,27 

 IRAREASit 0,94 0,322 0,885 0,28 

 KMO = 0,521 Variância explicada = 72,926   

 Fonte: Elaboração própria, em suporte nos dados da pesquisa. 

  

 

Para o ISUS dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e região agregada 

MATOPIBA, o componente (Fator) está positivo e fortemente representando pelo indicador 

IVEPIBit (Índice Parcial da Relação do Valor da Produção da Soja e o PIB) e IRAREASit (Índice 

Parcial da Relação Área da Soja e Área das Culturas Alimentares). Isso tornou evidente que a 
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produção de soja tem grande impacto no PIB e nas áreas alimentares, em virtude da expansão nos 

estados. Apenas o Índice Parcial da Relação Área da Soja e Área das Culturas Alimentares no 

Estado da Bahia mostrou uma relação negativa, provavelmente, em razão de sua grande extensão 

territorial. 

 

5. 1. 4 Elaboração dos índices 

 

Para calcular os pesos dos índices estimados, foi considerado adotar uma única 

ponderação, isto é, os pesos (wjt) que foram gerados desde cada um dos índices parciais do ISUS 

do agregado (ISUSMATOPIBA) foram utilizados para estimar o ISUS de cada Estado que compõe a 

região (ISUSMARANHÃO, ISUSTOCANTINS, ISUSPIAUÍ, ISUSBAHIA), a fim de garantir maior robustez.  

Os pesos dos índices pertencentes ao ISUS do agregado (ISUSMATOPIBA) foram 

estimados com base no valor do componente (Fator) de cada indicador, isto é, cada peso foi 

estimado pela divisão do valor do componente analisado pelo somatório dos componentes totais 

na pesquisa, representados por IRENDit, IARCORit, IVEPIBit, IRAREASit. As equações 

sequentes mostram o resultado das estimativas da AF obtidas para a estimação dos índices. 

 

ISUSMA = (0,25)*IRENDit + (0,21)*IARCORit + (0,27)*IVEPIBit + (0,27)*IRAREASit  (43).     

 

ISUSTO = (0,24)*IRENDit + (0,21)*IARCORit + (0,27)*IVEPIBit + (0,28)*IRAREASit     (44).        

 

ISUSPI = (0,22)*IRENDit + (0,25)*IARCORit + (0,27)*IVEPIBit + (0,26)*IRAREASit    (45).       

 

ISUSBA = (0,60)*IRENDit + (0,37)*IARCORit + (0,66)*IVEPIBit + (-0,63)*IRAREASit   (46). 

 

ISUSMATOPIBA = (0,24)*IRENDit + (0,21)*IARCORit + (0,27)*IVEPIBit + (0,28)*IRAREASit                                                                                                                   

(47). 

Em seguida, foi feita a padronização do índice, colocando-o no formato em que 

existisse uma variação de 0 (zero) a 100 (cem), resultando nos valores na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Índices de Sustentabilidade (ISUS) estimados para a região do MATOPIBA e os 

estados que o compõem de 1990 a 2016 

Ano 
Índice de Sustentabilidade (ISUS) (%) 

MA TO PI BA MATOPIBA 

1990 2,82 9,02 1,89 -30,32 16,35 

1991 7,21 5,93 4,28 9,64 17,49 

1992 7,91 5,39 1,48 12,6 19,35 

1993 14,39 7,62 4,78 27,38 23,12 

1994 21,86 12,33 5,99 39,84 30,81 

1995 19,87 8,86 7,26 40,34 29,78 

1996 20,64 6,7 9,28 24,68 29,44 

1997 28,78 11,32 11,57 44,82 36,21 

1998 35,34 20,21 13,53 44,4 43,59 

1999 41,55 17,67 16,44 47,42 43,39 

2000 42,03 20,72 18,5 62,98 46,91 

2001 46,25 26,2 23,6 59,24 51,29 

2002 51,96 32,99 27,04 68,95 58,9 

2003 63,16 45,4 58,16 76,03 68,35 

2004 65,9 65,65 63,32 100,88 76,4 

2005 66,25 57,09 65,05 78,35 70,31 

2006 58,36 60,15 60,74 55,38 65,8 

2007 60,24 58,45 58,44 76,45 68,4 

2008 76,88 62 70,42 94,9 76,71 

2009 73,13 64,39 63,39 83,2 72,91 

2010 75,25 59,79 57,16 84,63 71,56 

2011 78,18 63,53 63 103,08 76,77 

2012 79,31 65,37 60,81 101,64 74,98 

2013 76,18 67,48 50,16 80,44 68,98 

2014 83,41 76,76 61,93 99,4 74,04 

2015 77,33 78,22 67,79 129,14 84,11 

2016 60,66 74,3 37,76 85,52 71,57 

Média do ISUS 49,4 40,1 36,4 63 54,4 

Coeficiente de variação 52,54 66,78 71,42 56,06 40,42 

TGC (%) 3,1 3,2 2,8 4 2,6 

(Sig) 0 0 0 0 0 

Fontes dos dados originais: IBGE, Pesquisa Agrícola Municipal, vários anos. TGC calculada pela equação: ISUS = 

λ0 + λ1T. Como ISUS é dado em percentual, λ1 é a TGC. Valores entre parênteses aferem o nível de significância 

estatística. 
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O Índice de Sustentabilidade (ISUS) no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia 

exprimem médias de 49,4, 40,1, 36,4, 63, respectivamente. Os resultados estimados mostraram 

que, no período de 1990 a 2002, os ISUS de Tocantins e Piauí foram abaixo da média. No 

período de 2003 a 2016, os comportamentos dos índices de sustentabilidade nos quatro estados e 

no agregado se mostraram acima da média, correspondendo à consolidação crescente da cultura 

da soja na região de Cerrado, representada pelo MATOPIBA (Tabela 2). 

O CV do ISUS do Piauí foi de 71,42%, maior resultado entre os estados analisados, 

significando que os dados têm alta variação em torno da média (36,4), assim como o CV para o 

ISUS de Tocantins de 66,78%. Estes resultados sugerem que o cultivo da soja nesses estados, em 

comparação com Maranhão e Bahia, se fez de maneira tardia. De acordo com Almeida (2016), a 

inserção da soja na região do MATOPIBA se deu nos Estados de maior altitude, no Maranhão e 

na Bahia, e, por último, nos Estados de Tocantins e Piauí. A produção de soja em Tocantins vem 

crescendo de recentemente e superando as dificuldades e particularidades, como vêm sendo de 

modo incipiente as pesquisas científicas e a adoção de novas tecnologias. Quanto a introdução da 

soja nos cerrados piauienses, podendo ser chamada também de a última fronteira agrícola 

brasileira, se deu por meio da modernização agrícola com participação do Estado, permitindo 

melhor infraestrutura e financiamentos, bem como a migração vinda do sul do País para ocupação 

da nova fronteira agrícola (RUFO, 2013). 

Como complemento à Tabela 2, pode-se observar a tendência do ISUS no Gráfico 1 e 

2. 

 

Gráfico 1 - Índices de Sustentabilidade no Maranhão e na Bahia no período de 1990 a 2016 

 

       Fonte: Elaborados com base nos dados da Produção Agrícola Municipal (PAM).  
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Gráfico 2 - Índices de Sustentabilidade no Piauí e no Tocantins no período de 1990 a 2016 

 

     Fonte: Elaborados com base nos dados da Produção Agrícola Municipal (PAM).  

 

As TGC’s estimadas para o Índice de Sustentabilidade dos Estados e da região 

agregada se mantiveram positivas e significantes ao nível de pelo menos 1% de erro. De acordo 

com a metodologia aplicada, os resultados indicam que existe uma sustentabilidade, 

estabelecendo na simulação deste trabalho que a produção nas áreas superiores às médias dos 

municípios, que formam a região do MATOPIBA, venham de forma exclusiva por meio dos 

rendimentos.  

Estes resultados sugerem que a produção de soja para ser obtida no MATOPIBA, sem 

que haja pressão na fronteira agrícola e, tampouco, adentrando áreas dos agricultores familiares, 

bastando que sejam utilizadas mais tecnologias que incrementem os rendimentos da cultura. Isso 

não é difícil de acontecer, haja vista, os expressivos avanços tecnológicos dessa cultura, tanto 

naquela região, como no Brasil e no mundo.   

A sustentabilidade de produção da soja no MATOPIBA é na perspectiva econômica e 

pode não ser sustentável no enfoque ambiental, o que não foi aferido neste estudo. O que é 

observado, porém, em relação ao crescente desmatamento do bioma da região, é, posteriormente, 

chegar à exaustão das disposições ecológicas em razão do uso excessivo das terras. 

 

5. 2 Expectativa de competição da soja no MATOPIBA 

 

Na segunda seção deste capítulo, são mostradas as expectativas de competitividade 

do cultivo da soja na região do MATOPIBA vis-à-vis a produção nos demais Estados brasileiros 
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produtores. Do mesmo modo, verifica-se a sua competitividade relativamente à produção dos 

Estados Unidos. O indicador utilizado para aferir competitividade foi a relação entre os 

rendimentos. Primeiro, observou-se a relação do rendimento da soja no MATOPIBA com o 

rendimento da soja no restante do País. Em seguida testou-se a relação entre o rendimento anual 

da soja no MATOPIBA vis-à-vis os rendimentos anuais nos EUA.  Nesta etapa da pesquisa, 

como discutido na metodologia, foi usada a metodologia de Box, Jenkins (1976). Em seguida 

foram estimadas as Taxas Geométricas de Crescimento (TGC), tanto para a expectativa de 

competição MATOPIBA/Brasil, quanto para MATOPIBA/EUA. 

 

5. 2. 1 Estimação dos parâmetros do modelo 

 

Na estimação dos parâmetros do melhor modelo para a série, que analisa a 

expectativa de competição da soja, foram aplicados os modelos ARIMA. Diversos modelos 

foram rodados, mas os melhores ajustamentos encontram-se na Tabela 3. A análise dos resíduos 

permitiu estabelecer o seguinte modelo: ARIMA (1,0,0) para a expectativa de competição da 

relação do rendimento da soja MATOPIBA / BRASIL, conforme mostra a Tabela 3, que o 

regressor foi negativo, a estatística de qui-quadrado modificada de Ljung-Box não foi 

significativa, resultando em ruído branco. Em outras palavras, os agricultores de soja do 

MATOPIBA formam expectativas com base nos anos anteriores de modo negativo.  

Para a análise de competição da relação do rendimento da soja MATOPIBA / EUA, o 

regressor é positivo; o teste Ljung-Box não foi significativo. Isto sugeriu que os resíduos são 

aleatórios ou “ruído branco” e o modelo pode ser utilizado para fins de previsão. Os agricultores 

do agronegócio da soja na região do MATOPIBA formam expectativas baseando-se em anos 

passados de maneira positiva.  

Tabela 2 - Estimativas dos Parâmetros Autorregressivos AR(1)  da Expectativa de competição da 

relação do rendimento da soja na região do MATOPIBA em relação ao rendimento da soja nos 

demais estados brasileiros e do rendimento da soja nos EUA. 

Variável Dependente Coeficientes Sig. Ljung-Box Q Sig. 

E {ln (EXPECTmatopiba/Brasil)}* -0,368 0,068 12,157 0,791 

E {ln (EXPECTmatopiba/EUA)}** 0,910 0,000 9,591 0,887 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da  Pesquisa Agrícola Municipal e do Departamento de Agricultura 

dos EUA, (1990-2016). 

*Melhor ajustamento ARIMA (1,0,0) 

**Melhor ajustamento ARIMA (1,0,1) 
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5. 2. 2 Análise da autocorrelação dos resíduos 

 

Para a validação do modelo, os gráficos 3 e 4 mostram que os resíduos são aleatórios 

de ambas as análises, formando um processo de “ruído branco”. 

 

Gráfico 3 - Dispersão dos Resíduos associados à expectativa de competição da relação de 

rendimento MATOPIBA / BRASIL, nos anos de 1990 a 2016 

 

Fonte: Elaborados com base nos dados da Produção Agrícola Municipal (PAM). 

 

Gráfico 4 - Dispersão dos Resíduos associados à expectativa de competição da relação de 

rendimento MATOPIBA / EUA, entre os anos de 1990 a 2016 

 

Fonte: Elaborados com base nos dados da Produção Agrícola Municipal (PAM). 

 

5. 2. 3 Estimação das Expectativas de Competição 
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Na Tabela 4 estão os regressores estimados das expectativas racionais empregadas na 

pesquisa. Observou-se que o comportamento das expectativas de competição em relação a 

MATOPIBA / BRASIL não se manifestaram de modo significativo na explanação das 

expectativas racionais. Isto sugere que a expectativa de competitividade da soja no MATOPIBA 

em relação ao Brasil permaneceu estagnada no período analisado. 

 

Tabela 3 - Resultados para a Estimação das Expectativas Racionais associadas à expectativa de 

competição da soja MATOPIBA e Brasil (EXPECTmatopiba/Brasil) no período de 1990 a 2016. 

Variável  Coeficientes Estatística t Sig. 

Constante -7,128   -75,208 0,000  

EXPECTmatopiba/Brasil 0,008   1,247  0,224 

R2 Ajustado = 0,059 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da  Pesquisa Agrícola Municipal (1990-2016). 

 

O comportamento das expectativas de competição em relação a MATOPIBA / EUA 

mostrou-se de modo significativo e a elasticidade associada a expectativas racionais de 

competição foi de 1,8%. Isto sugere que, ao longo do período estudado, houve um ganho de 

expectativas de competitividade na produção de soja do MATOPIBA em relação aos EUA. 

(Tabela 5) 

 

Tabela 4 - Resultados para a Estimação das Expectativas Racionais associadas a expectativa de 

competição da soja MATOPIBA e EUA (EXPECTmatopiba/EUA) no período de  1990 a 2016. 

Variável  Coeficientes Estatística t Sig. 

Constante -0,423  -4,873  0,000  

EXPECTmatopiba/EUA 0,018  3,154  0,004  

R2 Ajustado = 0,285 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da  Pesquisa Agrícola Municipal (1990-2016). 

  

Esses ganhos de competitividade podem ainda se incrementar caso se utilizem os 

resultados obtidos na seção anterior, que mostra a sustentabilidade econômica da produção de 

soja como decorrência da expansão dos rendimentos, tendo as áreas estagnadas no seu valor 

médio e/ou no máximo do tamanho das áreas de alimentos. 

 

5. 3 Impactos da expansão da soja na agricultura familiar 
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Nesta seção exprimem-se o avanço das áreas de soja sobre as de lavouras alimentares 

(arroz, feijão, mandioca e milho) em cada estado que compõe o MATOPIBA, aferindo-se 

também, os impactos de cada variável que forma o VBP corrigido. Examina-se isoladamente o 

indicador nos efeitos preço, rendimento e área de cada estado que compõe o MATOPIBA, como 

especificado no último objetivo específico. Mostra-se inicialmente, os resultados das estatísticas 

descritivas e das estimativas utilizando Análise de Regressão, a fim de obter as taxas geométricas 

de crescimento (TGC) de cada indicador, estimadas em relação ao tempo. 

 

MARANHÃO 

 

Os resultados encontrados para as culturas alimentares e o cultivo da soja no Estado 

do Maranhão, nos anos de 1990 a 2016, estão expostos, a seguir. 

 

Tabela 5 - Valores extremos, médios e CV das áreas agregadas de alimentos e de soja no 

Maranhão, de 1990 a 2016 

  Mínima Máxima Média CV (%) 

Área de lavouras alimentares (ha) 520.045 1.155.115 788.561 23% 

Área de soja (ha) 4.585 763.874 306.513 76% 

Área de soja/Área de lavouras alimentares 

(%) 
0,4% 147% 43% 82% 

Fonte: valores estimados com suporte nos dados da Produção Agrícola Municipal do IBGE (PAM 1990-2016) 

 

Na tabela 6, têm-se os valores mínimos, máximos e médios e os coeficientes de 

variação das culturas alimentares e da soja. O coeficiente de variação (CV), sendo uma medida de 

dispersão em relação ao valor da média, denotou, em relação as áreas de lavouras alimentares, 

CV baixo, sinalizando estabilidade no período analisado, enquanto o CV da área da soja se 

mostrou elevado (76%), evidenciando a expansão dessa cultura no período de 1990 a 2016 e seu 

dinamismo tecnológico no Estado. A Tabela 7 mostra os impactos da expansão da soja de cada 

variável que constitui o VBP, analisando os efeitos preço, rendimento e área. 

Observou-se que os incrementos médios anuais representados pela Taxa Geométrica 

de Crescimento (TGC) do VBP da soja exprimiram crescimento significativo de 17,3% a.a., 

confirmando o alto CV mostrado na tabela anterior. O efeito preço não se mostrou significativo, 

demonstrando a alta instabilidade dos preços da soja que é uma commoditie. 
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Tabela 6 - Fontes de crescimento da soja em relação às lavouras alimentares no Estado do 

Maranhão, de 1990 a 2016 

  TGC (%) R² Ajustado  Signif 

VBPsoja 17,3% 0,770 0,000 

Efeito preço -0,9% 0,038 0,168 

Efeito rendimento 3,3% 0,281 0,003 

Efeito substituição área colhida de soja / área de 

alimentos 
16,2% 0,796 0,000 

Efeito expansão da área de alimentos -1,3% 0,194 0,012 
Fonte: valores estimados com base nos dados da Produção Agrícola Municipal do IBGE (PAM 1990-2016) e 

Fundação Getúlio Vargas (FGV 2016) 

 

O efeito substituição das áreas das culturas alimentares com a área da soja exibiu 

TGC positiva de 16,2% a.a., significando que houve substituição das áreas de arroz, feijão, 

mandioca e milho para o cultivo da soja no Estado do Maranhão.   

No que se refere ao efeito rendimento (produção/área) a soja maranhense indicou 

crescimento de 3,3% a.a. 

No resultado do efeito área das culturas alimentares, observa-se efeito negativo, isto 

é, nas culturas de arroz, feijão, mandioca e milho as áreas destinadas a elas estão diminuindo a 

uma taxa de 1,3% a.a., enquanto a área da soja se expande.  

O último pico da trajetória da área ocupada com alimentos, no Maranhão, foi em 

2014 (879.645 ha). No último ano do período em análise, a trajetória denota queda em relação ao 

último pico e a menor área ocupada com alimentos (520.045 ha), observada no Gráfico 5. 

Enquanto a área de alimentos sofre queda nos últimos anos, a trajetória da área de soja apresenta 

reta crescente ao longo do período em análise, com 763.874 ha no ano de 2016.  

 

Gráfico 5 - Evolução da área destinada à cultura da soja e área agregada com alimentos no 

Maranhão, de 1990 a 2016 

 

Fonte: Elaboração própria, com suporte nos dados da Produção Agrícola Municipal - PAM (2016). 
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TOCANTINS 

 

Os resultados da pesquisa encontrados para o Estado de Tocantins estão dispostos nas 

tabelas 8 e 9. 

Na Tabela 8, encontram-se os resultados dos coeficientes de variação para o Estado 

de Tocantins. No período analisado, as culturas alimentares exibiram CV baixo (12%) em 

comparação ao CV da soja, que se mostrou alto (104%), ou seja, o CV das áreas de soja é maior, 

pois sua amplitude é superior à amplitude das culturas alimentares. Foi de 4400 hectares para 

830.031 hectares. O CV das culturas alimentares expressou uma oscilação menor entre os valores 

extremos, em virtude da transferência de suas áreas para o cultivo de soja, que pode ser 

confirmada a seguir.  

 

Tabela 7 - Valores extremos, médios e CV das áreas agregadas de alimentos e de soja no 

Tocantins, de 1990 a 2016 

  Mínima Máxima Média CV (%) 

Área de lavouras alimentares (ha) 183.750 306.609 249.779 12% 

Área de soja (ha) 
 

4.400 
830.031 244.387 104% 

Área de soja/Área de lavouras 

alimentares (%) 
1,8% 286% 93% 98% 

Fonte: valores estimados com base nos dados da Produção Agrícola Municipal do IBGE (PAM 1990-2016) 

 

Na Tabela 9, o VBP da soja exprimiu ritmo elevado, com uma taxa média anual de 

22,2% a.a.; o efeito preço da soja em Tocantins teve apenas 1,02% a.a., no período sob 

investigação. 

 

Tabela 8 - Fontes de crescimento da soja em relação às lavouras alimentares no Estado do 

Tocantins, de 1990 a 2016 

  TGC (%) R² Ajustado  Signif 

VBPsoja 22,2% 0,897 0,000 

Efeito preço 1,02% 0,162 0,021 

Efeito rendimento 2,35% 0,738 0,000 

Efeito substituição área colhida 

de soja / área de alimentos 
18,35% 0,885 0,000 

Efeito da expansão da área de 

alimentos 
0,50% 0,066 0,105 

Fonte: valores estimados com base nos dados da Produção Agrícola Municipal do IBGE (PAM 1990-2016) e 

Fundação Getúlio Vargas (FGV 2016) 
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Em relação ao efeito substituição da área das culturas alimentares para o cultivo da 

soja, o Estado de Tocantins apontou alta substituição das culturas da agricultura familiar para a 

monocultura da soja, com uma taxa de 18,35% a.a. No efeito área de alimentos, com esteio nos 

dados obtidos acima a TGC em relação aos alimentos foi mínima (0,50% a.a) entre os anos de 

1990 e 2016. 

O Gráfico 6 mostra a trajetória da área ocupada com alimentos no Estado analisado, 

com várias oscilações e apresentando último pico em 2015, com 304.321 ha. Em 2016, último 

ano do período da pesquisa, a trajetória é de baixa, com 289.802 ha no ano de 2016. Enquanto 

isso, a área de soja mantém trajetória crescente desde o ano de 1998, com 56.822 ha e, no final do 

período analisado, 828.435 ha, confirmando o resultado do efeito de substituição de áreas, que 

teve taxa média anual de 18,35% a.a. (Tabela 9). 

 

Gráfico 6 - Evolução da área destinada à cultura da soja e área agregada com alimentos no 

Tocantins, de 1990 a 2016 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Produção Agrícola Municipal - PAM (2016). 

 

PIAUÍ 

 

Os resultados da pesquisa encontrados para o Estado do Piauí estão dispostos nas 

Tabelas 10 e 11. Analisando as evidências, observa-se que a instabilidade nas áreas com as 

culturas alimentares, avaliada pelo CV (35%,), é bem menor do que a indicada pela soja. Esta 

evidência pode-se constatar pela amplitude de variação de ambas as áreas. Enquanto a área 

agregada mínima das culturas alimentares variou de 76.446 mil hectares a 261.533 mil hectares, 

as áreas com soja mais do que quadruplicaram no mesmo período (Tabela 10).  
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Tabela 9 - Valores extremos, médios e CV das áreas agregadas de alimentos e de soja no Piauí, 

de 1990 a 2016 

  Mínima Máxima Média CV (%) 

Área de lavouras alimentares (ha) 76.446 261.533 139.618 35% 

Área de soja (ha) 1.560 657.879 195.589 108% 

Área de soja/Área de lavouras 

alimentares (%) 
1% 296% 118% 87% 

Fonte: valores estimados com base nos dados da Produção Agrícola Municipal do IBGE (PAM 1990-2016) 

 

Na Tabela 11, pode-se observar o crescimento significativo do VBP da soja de 27% 

a.a. no Estado do Piauí, acompanhado de um rendimento anual médio de 3% a.a. Em relação ao 

efeito da substituição de culturas da agricultura familiar para a soja o Estado do Piauí apresentou 

maior taxa média anual comparando com os demais estados da região analisada (21,8% a.a.), 

enquanto o efeito área de alimentos mostrou 2,7% a.a., confirmando o crescente aumento da soja 

e a resiliência da agricultura familiar no Estado.  

 

Tabela 10 - Fontes de crescimento da soja em relação às lavouras alimentares no Estado do Piauí, 

de 1990 a 2016 

  TGC (%) R² Ajustado  Signif 

VBPsoja 27% 0,876 0,000 

Efeito preço -0,5% -0,013 0,421 

Efeito rendimento 3,0% 0,225 0,007 

Efeito substituição área colhida 

de soja / área de alimentos 
21,8% 0,850 0,000 

Efeito de expansão  área de 

alimentos 
2,7% 0,437 0,000 

Fonte: valores estimados com base nos dados da Produção Agrícola Municipal do IBGE (PAM 1990-2016) e 

Fundação Getúlio Vargas (FGV 2016) 

 

Contribuindo para o resultado do efeito substituição de áreas de alimentos para a 

cultura da soja, no Gráfico 7, tem-se o crescimento ascendente da reta da área destinada à cultura 

da soja, observada no período. Já a área agregada das culturas alimentares manteve-se com pouca 

oscilação e apresentando áreas bem inferiores às destinadas ao agronegócio da soja, tendo 

261.533ha, em 2016, contra 553.294ha destinado à cultura da soja no Estado do Piauí. 
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Gráfico 7 - Evolução da área destinada à cultura da soja e área agregada com alimentos no Piauí, 

de 1990 a 2016 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Produção Agrícola Municipal - PAM (2016). 

 

BAHIA 

 

Os resultados da pesquisa encontrados para o Estado da Bahia estão dispostos nas 

tabelas 12 e 13. 

Na Tabela 12, o coeficiente de variação em relação aos valores extremos e à média 

para as culturas alimentares e para a soja, indicou comportamento parecido com os dos outros 

estados estudados. O CV das lavouras alimentares registrou uma oscilação menor entre os valores 

mínimos e máximos (24%), significando que as áreas destinadas para as culturas de arroz, feijão, 

mandioca e milho foram transferidas para o cultivo de soja. O CV das áreas de soja apontou 45%, 

passando de 210.000 hectares para 1.536.678 hectares.  

  

Tabela 11 - Valores extremos, médios e CV das áreas agregadas de alimentos e de soja no Bahia, 

de 1990 a 2016. 

  Mínima Máxima Média CV (%) 

Área de lavouras alimentares (ha) 130.303 509.415 312.575 24% 

Área de soja (ha) 210.000 1.536.678 780.662 45% 

Área de soja/Área de lavouras 

alimentares (%) 
110% 492% 243% 32% 

Fonte: valores estimados com base nos dados da Produção Agrícola Municipal do IBGE (PAM 1990-2016) 

 

Na Tabela 13, o VBP da soja indicou taxa média anual de 8,1% a.a. nos anos de 1990 

a 2016. O efeito preço não foi significativo, como nos demais estados da região analisada.  
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Tabela 12 - Fontes de crescimento da soja em relação às lavouras alimentares no Estado do 

Bahia, de 1990 a 2016 

  TGC (%) R² Ajustado  Signif 

VBPsoja 8,1% 0,862 0,000 

Efeito preço -0,8% 0,090 0,070 

Efeito rendimento 2,8% 0,423 0,000 

Efeito substituição área colhida 

de soja / área de alimentos 
3,3% 0,650 0,000 

Efeito da expansão da área de 

alimentos 
2,7% 0,633 0,000 

Fonte: valores estimados com suporte nos dados da Produção Agrícola Municipal do IBGE (PAM 1990-2016) e 

Fundação Getúlio Vargas (FGV 2016) 

 

O efeito substituição das áreas alimentares para o cultivo da soja foi menor no Estado 

da Bahia do que em relação aos outros estados que compõem o MATOPIBA, com taxa média 

anual de 3,3% a.a. Em relação à área destinada à soja e às culturas alimentares no Estado da 

Bahia, no período analisado, é clara a expansão da soja no Estado, representada pela reta 

crescente e ascendente no Gráfico 8, com 360.000 ha em 1990 e encerrando o período com área 

quatro vezes maior em 2016 (1.536.678 ha). Enquanto isso, a área destinada aos alimentos tem 

TGC de 2,7% a.a., com último pico em 2014 (509415 ha) e mantendo-se decrescente até o final 

do período, com 312.464 ha em 2016.  

 

Gráfico 8 - Evolução da área destinada a cultura da soja e área agregada com alimentos na Bahia, 

de 1990 a 2016 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Produção Agrícola Municipal - PAM (2016). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta Dissertação tem como resultados a verificação de que, no período de 1990 a 

2016, a simulação feita com afinco na elaboração do Índice de Sustentabilidade (ISUS) mostra a 

produção de soja nas áreas superiores às médias dos municípios, venha exclusivamente através 

dos rendimentos, demonstrou sustentabilidade econômica para os Estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia e para o agregado da região do acrônimo. 

Os índices parciais estimados para aferir a sustentabilidade econômica do 

agronegócio da soja, em cada um dos estados e no agregado, mostraram-se fortemente 

representados pelo indicador IVEPIBit (Índice Parcial da Relação do Valor da Produção da Soja 

e o PIB) e IRAREASit (Índice Parcial da Relação Área da Soja e Área das Culturas Alimentares). 

Isso torna visível o grande impacto que a produção da soja tem sobre os PIB dos estados que 

fazem parte da região do MATOPIBA, em decorrência da sua expansão nos Estados.  

Verificou-se, também, que os índices de sustentabilidade nos quatro Estados se 

mostraram acima da média, no período de 2003 a 2016, correspondendo à consolidação crescente 

da cultura da soja na região de Cerrado. O Estado do Piauí registrou maior CV do ISUS, entre os 

estados analisados, sugerindo que neste estado a evolução da produção de soja se desenvolveu de 

maneira mais instável do que nos outros estados que fazem parte da região. 

Os resultados obtidos para a formação de expectativas de competição da soja no 

MATOPIBA mostraram que os agricultores de soja do MATOPIBA vêm perdendo 

competitividade em relação aos demais produtores de soja brasileiros. Essa situação se inverte 

quando confrontado com a produção de soja vinda do principal competidor brasileiro que são os 

Estados Unidos. Neste caso, os produtores do MATOPIBA mostraram expectativas mais 

competitivas do que os dos seus competidores estadunidenses.  

Sobre o alcance dos resultados do último objetivo do trabalho, o efeito substituição 

área colhida de soja em relação à área de alimentos, se mostrou de modo positivo e significativo. 

Tal efeitos são de: 16,2%, 18,35%, 21,8% e 3,3%, para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, 

respectivamente. Ao mesmo tempo em que se observa um avanço da soja nas áreas destinadas às 

culturas alimentares, no período de 1990 a 2016, verificou-se um leve crescimento e até redução 

do efeito da expansão da área de alimentos (arroz, feijão, mandioca e milho). Os efeitos da 
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expansão da área de alimentos são de: -1,3% para o Maranhão; 0,50% em Tocantins; 2,7% no 

Piauí; e 2,7% na Bahia. 

Estes resultados mostram a importância daqueles referentes ao ISUS que apontou ser 

perfeitamente possível e sustentável de um ponto de vista econômico, o cultivo de soja no 

MATOPIBA, sem avançar nessas áreas. Deixando livre a produção, acontecerá o que se 

constatou nos resultados encontrados para o último objetivo da pesquisa. 

 

6. 1 Sugestões 

 

Nessa perspectiva, pode ser aplicado o zoneamento agroecológico na região do 

MATOPIBA, cujo bioma é o Cerrado, que em razão de suas potencialidades é reconhecida como 

uma excelente alternativa para a implantação do agronegócio brasileiro da soja, constituindo 

suporte tanto para a descentralização nas áreas Centro-Oeste para o Norte e Nordeste, quanto para 

o crescimento das exportações dessa commodity. A aplicação do zoneamento agroecológico 

consiste na criação de mecanismos que orientam a elaboração da cadeia produtiva da soja. No 

caso da preservação do Cerrado e de evitar a substituição de áreas destinadas às culturas 

alimentares para o cultivo da soja, o zoneamento busca, com base técnico-científica, a 

sustentabilidade no âmbito social, econômico e ambiental, fornecendo elementos para a 

elaboração e a expansão da cultura da soja em bases mais sustentáveis. 
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APÊNDICE - ANÁLISE FATORIAL: TESTES KMO E DE ESFERICIDADE 

Resultados parciais 

MARANHÃO 

Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,646 

Teste de Esfericidade de Bartlett  

Qui-Quadrado = 101,90 

Graus de Liberdade = 6 

Significância = 0,000 

TOCANTINS 

Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,550 

Teste de Esfericidade de Bartlett  

Qui-Quadrado = 161,97 

Graus de Liberdade = 6 

Significância = 0,000 

PIAUÍ 

Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,595 

Teste de Esfericidade de Bartlett  

Qui-Quadrado = 124,91 

Graus de Liberdade = 6 

Significância = 0,000 

BAHIA 

Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,624 

Teste de Esfericidade de Bartlett  

Qui-Quadrado = 66,84 

Graus de Liberdade = 6 

Significância = 0,000 

MATOPIBA 

Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,521 

Teste de Esfericidade de Bartlett  

Qui-Quadrado = 119,74 

Graus de Liberdade = 6 

Significância = 0,000 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa. 

 


